INSTITUTO DE ENSINANZA SECUNDARIA
FOLLA DE SERVIZOS PARA O CONCURSO ESPECÍFICO DE ADULTOS
APELIDOS

NOME

Nº D.N.I.

LUGAR E PROVINCIA DE NACEMENTO

DATA DE NACEMENTO

Nº REXISTRO DE PERSOAL

CORPO Ó QUE PERTENCE

DATA DE INGRESO

DISCIPLINA

CENTRO DE DESTINO EN PROPIEDADE

PROVINCIA

CENTRO DE DESTINO PROVISIONAL

PROVINCIA

A data de peche da folla de servizos entenderase referida ó 31 de agosto de 2008. Tódolos méritos
relacionados na presente folla de alegacións deberán estar xustificados documentalmente segundo o
baremo. No caso contrario, non poderán ser tidos en conta.
SERVIZOS EN PROPIEDADE DESDE O SEU INGRESO NO CORPO (APARTADOS 1.2.1. e 1.2.4.)
POSESIÓNS
CESES
SERVIZOS
DESTINOS
Día
Mes Ano
Causa
Día
Mes
Ano
Anos Meses Días

SERVIZOS COMO FUNCIONARIO/A DE CARREIRA NOUTROS CORPOS OU ESCALAS DOCENTES ÓS QUE SE
REFIRE A L.O.X.S.E. DO MESMO OU SUPERIOR GRUPO (1.2.2.)
POSESIÓNS
CESES
SERVIZOS
DESTINOS
Día
Mes Ano
Causa
Día
Mes
Ano Anos Meses Días

SERVIZOS COMO FUNCIONARIO/A DE CARREIRA NOUTROS CORPOS OU ESCALAS DOCENTES ÓS QUE SE
REFIRE A L.O.X.S.E. DE GRUPO INFERIOR (1.2.3.)
POSESIÓNS
CESES
SERVIZOS
DESTINOS
Día
Mes Ano
Causa
Día
Mes
Ano Anos Meses Días

MÉRITOS DOCENTES E LABOR EN CARGOS DIRECTIVOS (2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4. e 2.2.5.)
(Non poderán ser acumulados cando fosen desempeñados simultaneamente dous ou máis cargos)
POSESIÓNS
CESES
SERVIZOS
APTDOS. CARGO
Día
Mes Ano
Causa
Día
Mes
Ano Anos Meses Días

APARTADOS

MÉRITOS ACADÉMICOS (1.3.1., 1.3.2., 1.3.3.)
(Soamente serán puntuables os Títulos de validez oficial no Estado español)
MÉRITOS

,

de

de

(Sinatura do interesado/a),

CONCEPTOS

SERVIZOS
Anos
Meses

Por cada
ano

PUNTUACIÓNS
Por cada mes
TOTAIS
PARCIAIS

1.1. CONDICIÓN DE CATEDRÁTICO
1.1.1 Por ter adquirida a condición de catedrático
1.1.2 Por cada ano de antigüidade coa condición de catedrático.

0,50

0,04

1.2. ANTIGÜIDADE
1.2.1.Por cada ano de servizos prestados na situación de servizo activo como
funcionario/a de carreira no corpo ó que corresponde a vacante.

2

0,16

1.2.2. Por cada ano de servizos efectivos como funcionario/a de carreira noutros
Corpos ou Escalas docentes ós que se refire a L.O.X.S.E. do mesmo ou
superior Grupo.

1,50

0,12

1.2.3.Por cada ano de servizos efectivos como funcionario/a de carreira noutros
Corpos ou Escalas ós que se refire a L.O.X.S.E. de Grupo inferior.

0,75

0,06

1.2.4. Por cada ano consecutivo como funcionario/a con destino definitivo na
mesma praza do Centro desde o que se concurse ou en posto ó que se estea
adscrito no estranxeiro, na función inspectora ó abeiro da disposición
adicional decimo quinta da Lei de Medidas para a Reforma da Función
Pública, ou noutros postos, servizos de investigación ou apoio á docencia,
dependentes da Administración educativa sempre que estas situacións de
adscrición impliquen a perda do seu destino docente.
Nos supostos de adscrición, o tempo que transcorre desde a súa
finalización ata a participación neste concurso será valorado polo apartado 1.2.5.
1º e 2º ano
3º ano
4º e 5º ano
6º ano
7º e 8º ano
9º ano
10º e seguintes
1.2.5.Exclusivamente para os funcionarios de carreira en expectativa de destino, e
para os que, participando por primeira vez con carácter voluntario, optasen
pola puntuación correspondente a este apartado en substitución da
correspondente ó subapartado 1.2.4.

2
3
4
5
4
3
2

1
1.2.6.Por desempeño de prazas de especial dificultade
1º e 2º ano
3º ano
4º, 5º, 6º e 7 e 8º ano
9º ano
10º e seguintes

1
1,5
2
1,5
1

1.2.7.Por cada ano de experiencia no ensino de adultos en centros específicos de
EPA, INGABAD e as súas extensións

CONCEPTOS
1.3. MÉRITOS ACADÉMICOS (MÁXIMO 10 PUNTOS). (Unicamente se
terán en conta para os efectos da súa valoración os títulos con validez oficial no
Estado español)
1.3.1 Doutoramento e Premios Extraordinarios
Por ter obtido o título de Doutor na titulación alegada para ingreso no
corpo desde o que se concursa.
Por premio extraordinario no Doutoramento da titulación alegada para
ingreso no corpo desde o que se concursa.
Por premio extraordinario na titulación alegada para o ingreso no
Corpo desde o que se concursa.
Por título de Doutor noutras licenciaturas.
Por premio extraordinario noutro Doutorado.
Por premio extraordinario noutras licenciaturas.
1.3.2. Outras titulacións universitarias.
A posesión de titulacións que figuren no Catálogo oficial de títulos
universitarios, valórase do xeito seguinte:
Titulacións de primeiro ciclo: pola segunda e restantes diplomaturas,
Enxeñerías Técnicas, Arquitectura Técnica ou títulos declarados
legalmente equivalentes e polos estudios correspondentes ó primeiro
ciclo dunha licenciatura, Arquitectura ou Enxeñería.
En ningún caso será tido en conta o primeiro título ou estudios desta
natureza que posúa o candidato.
Titulación de segundo ciclo:polos estudios correspondentes ó segundo
ciclo de Licenciaturas, Enxeñerías, Arquitecturas ou títulos declarados
legalmente equivalentes.
No caso de funcionarios pertenecentes a Corpos docentes do
Grupo A non será valorado en ningún caso o primeiro título ou estudios
desta natureza que posúa o candidato.

1

PUNTUACIÓN

5
1
0,50
3
0,50
0,25

3

3

TOTAL PARCIAL

1.3.3 Titulacións de ensinanzas de réxime especial.
As titulacións das ensinanzas de réxime especial outorgadas polas Escolas
Oficiais de Idiomas e Conservatorios de Música ou Danza valóranse do xeito
seguinte:
Música e Danza (Grao Medio)
Ensinanzas de idiomas
Ciclo elemental
Ciclo superior
CONCEPTOS

1
1
PUNTUACIÓN

1.4. FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO (MÁXIMO 5 PUNTOS)
1.4.1 Por cursos superados que teñan por obxecto o perfeccionamento
sobre os aspectos científicos ou didácticos das especialidades
correspondentes ás prazas ás que opte o participante, organizados polas
Administracións educativas que se atopen no pleno exercicio das súas
competencias en materia educativa, por institucións sen ánimo de lucro que
fosen homologadas ou recoñecidas polas Administracións precitadas, así
como os organizados polas Universidades

0,10 puntos por cada 10 horas
(máximo 4 puntos)

1

NÚMERO
DE
HORAS

1.4.3. Por cada especialidade da que sexa titular correspondente ó Corpo polo
que se concursa distinta á de ingreso no mesmo, adquirida a través do
procedemento de adquisición de novas especialidades regulado no título III
do Real Decreto 850/1993, do 4 de xuño

1

1.4.4 Por cursos superados que teñan por obxecto o perfeccionamento
sobre aspectos da educación permanente de adultos.

0,30 puntos por cada 10 horas

CONCEPTOS

SERVIZOS
Anos
meses

Por cada
ano

PUNTUACIÓNS
Por cada mes
TOTAIS
PARCIAIS

2.2 VALORACIÓN POR TRABALLOS DESENVOLVIDOS (MÁXIMO
10 PUNTOS)
2.2.1. Por cada ano como director/a en centros públicos ós que
correspondan as vacantes ofertadas.
Por cada ano como Director/a de Centros de Formación Continuada
de Profesorado ou Institucións análogas establecidas polo MEC ou polas
Comunidades Autónomas no exercicio das súas competencias en materia
educativa como funcionario de carreira do Corpo polo que se participa

TOTAL
PARCIAL

3

0,25

3

0,25

2.2.2 Por cada ano como vicedirector/a, subdirector/a, secretario/a ou
xefe/a de estudos e asimilados en centros públicos ós que correspondan as
vacantes ofertadas.

2

0,16

2.2.3 Por cada ano noutros cargos directivos e centros públicos ós que
correspondan as vacantes ofertadas.

1

0,08

2.2.4 Por cada ano como xefe/a de seminario, departamento ou división en
centros públicos de ensino secundario, bacharelato, adultos, formación
profesional, artísticas, idiomas e asesor de formación permanente.

0,50

0,04

2.2.5. Por cada ano de servizos desempeñando postos na Administración
educativa de nivel de complemento de destino igual ou superior ó asignado ó
corpo polo que se participa.

1,50

0,12

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO (1.4.1.)
DENOMINACIÓN DO CURSO

ÓRGANO CONVOCANTE

NÚMERO DE HORAS

APELIDOS E NOME
NÚMERO DE REXISTRO DE PERSOAL
CORPO

DISCIPLINA

DATA .............................................

MÉRITOS A AVALIAR POLA COMISIÓN DICTAMINADORA (1.4.2, 2.1.1., 2.1.2, 2.1.3.) PARA AS PUBLICACIÓNS DEBERÁ CONSTAR O I.S.B.N.
APARTADOS
MÉRITOS

,

de

de

(Sinatura do/a interesado/a),

