BAREMO PARA A VALORACIÓN DE MÉRITOS PARA INGRESO NOS CORPOS DE PROFESORES DE
ENSINANZA SECUNDARIA , DE FORMACIÓN PROFESIONAL, DE EOI, DE CMUS E DE EAA e OA
(De acordo co disposto na convocatoria)

con enderezo para efectos de notificación en :
Rúa ___________________________________________________________________
C.P. ________________
Localidade ______________________________________________________________
Provincia ___________________ Teléfonos ________________________________
I. EXPERIENCIA DOCENTE PREVIA (máximo 7 puntos)
1.1. Por cada ano de experiencia docente en especialidades do corpo ao que
opta o aspirante, en centros públicos dependentes das administracións
educativas (0,700)
EPÍGR
POSESIÓNS
CESAMENTOS
SERVIZOS
AFE
1.1
DESTINO
Día mes ano Causas día mes ano anos meses días

TOTAL

1.2. Por cada ano de experiencia docente en especialidades de distintos corpos
ao que opta o aspirante, en centros públicos dependentes das
administracións educativas (0,350)

EPÍGRAFE
1.2

DESTINO

POSESIÓNS
Día mes ano

CESAMENTOS
Causas día mes ano

SERVIZOS
anos meses días

TOTAL
1.3. Por cada ano de experiencia docente en especialidades do mesmo nivel
educativo ou etapa educativa ao que corresponde a especialidade á que
opta o aspirante, noutros centros (0,150)
EPÍGRAFE
1.3

DESTINO

POSESIÓNS
Día mes ano

CESAMENTOS
Causas día mes ano

SERVIZOS
anos meses días

TOTAL
1.4. Por cada ano de experiencia docente en especialidades de distinto nivel
educativo ao que corresponda a especialidade á que opta o aspirante,
noutros centros (0,100)
EPÍGRAFE
1.4

DESTINO

POSESIÓNS
Día mes ano

CESAMENTOS
Causas día mes ano

TOTAL

SERVIZOS
anos meses días

II. FORMACIÓN ACADÉMICA PERMANENTE (máximo 4 puntos)
2.1. Expediente académico no título alegado
Desde 6,00 ata 7,50 puntos
Desde 7,51 a 10 puntos

NOTA
MEDIA

1,000
1,500

PUNTUACIÓN

2.2. Postgraos, Doutorado e premios extraordinarios
2.2.1. Polo Certificado-Diploma acreditativo de avanzados (Real Decreto 778/1998,
do 30 de abril), o Título Oficial de Máster (Real Decreto 56/2005, do 21 de xaneiro),
suficiencia investigadora ou calquera outro título equivalente sempre que non sexan
requisito para o ingreso na función pública docente. .... 1,000
2.2.2. Por posuir o título de doutor

1,000

2.2.3. Por obter premio extraordinario no doutorado 0,500
2.3. Outras titulacións universitarias
2.3.1. Titulacións de primeiro ciclo; por cada diplomatura,
enxeñaría técnica, arquitectura técnica ou títulos declarados
legalmente equivalentes e polos correspondentes
ao primeiro ciclo dunha licenciatura, arquitectura ou
enxeñería
1,000
2.3.2. Titulacións de segundo ciclo; polos correspondentes
ao segundo ciclo de licenciaturas, enxeñerías, arquitecturas
ou títulos declarados legalmente equivalentes
1,000
2.4. Titulacións de ensinanzas de réxime especial e de formación profesional
específica
a) Por cada título profesional de música ou danza:

0,500

b) Por cada Certificado de nivel avanzado ou equivalente de
escolas oficiais de idiomas
0,500
c) Por cada Título de Técnico Superior de artes plásticas e deseño
0,200
a) Por cada Título de Técnico Superior de formación profesional
0,200
b) Por cada Título de Técnico Deportivo Superior

0,200

2.5. Formación Permanente
Por cada curso de formación permanente e perfeccionamento superado, relacionado
coa especialidade que se opta ou coa organización escolar, as novas tecnoloxías
aplicadas á educación, a psicopedagoxía ou a socioloxía da educación, convocado por
administración públicas con plenas competencias educativas ou por universidades, ou
actividades incluídas no plan de formación permanente organizadas por entidades
colaboradoras coas administracións educativas ou actividades recoñecidas pola
administración educativa correspondente:
a) Non inferior a 10 créditos

0,500

b) Non inferior a 3 créditos

0,200

III.- Outros méritos (Máximo 2 puntos)
3.1. Por participación ou coordinación en grupos de traballo, proxectos de investigación e
innovación educativa, seminarios permanentes, plans de mellora, proxectos especiais de
centros e actividades análogas convocadas pola Consellería de Educación ou os órganos
correspondentes doutras comunidades autónomas ou o Ministerio de Educación e ciencia:
-Por cada participación por curso:
-Por cada coordinación por curso:

0,2000
0,5000

3.2. Por cursos de formación permanente e perfeccionamento, relacionado coa
especialidade a que se opta ou coa organización escolar, as novas tecnoloxías á
educación, a psicopedagoxía ou a socioloxía da educación, convocado por
administracións públicas con plenas competencias educativas ou por universidades, ou
actividades incluídas no plan de formación permanente organizados por entidades
colaboradoras coas administracións educativas, ou actividades recoñecidas pola
administración educativa correspondente, inferiores a dous créditos:
- 0,05 puntos por cada 10 horas recibidas.
- 0,05 puntos por cada 5 horas impartidas.
3.3. Por publicacións de carácter didáctico ou científico relacionadas coa especialidade á
que se opta.
As publicacións que non consignen o ISBN ou o ISSN en virtude do disposto no Decreto
2984/1972, de 2 de novembro, non serán valoradas, así como aquelas nas que o autor
sexa o editor das mesmas.
Máximo 1,0000

-Por autor:
-Por coautor ou grupo de autores:
-Por artículo ou revista

0,3000
0,1000
0,0200

3.4. Exclusivamente para a especialidade de música

Máximo

1,5000

-Por composición estreada, concertos como autor, ou concerto ou gravación, por premios
en certames, exposicións, festivais ou concursos de ámbito autonómico, nacional ou
internacional:
0,3000
-Por composición estreada como coautor ou grupo de autores, concerto ou gravación en
conxunto de ámbito autonómico, nacional e internacional:
0,1000
3.5. Exclusivamente para a especialidade de educación física:
3.5.1.- Por ter a cualificación de “Deportista de Alto Nivel”, segundo o Real decreto
1467/1997, de 19 de setembro.
0,5000
3.5.2.- Por cada participación en competicións deportivas oficiais, seleccionados polas
federacións autonómicas, nacionais ou internacionais (Máximo 1 punto)
0,1000

RELACIÓN DE MÉRITOS ALEGADOS PARA SER BAREMADOS NOS APARTADOS
DE FORMACIÓN

II .- FORMACIÓN ACADÉMICA PERMANENTE (máximo 4 puntos en todo este
apartado)

2.1. Expediente académico no título alegado

Desde 6,00 ata 7,50 puntos
Desde 7,51 a 10 puntos

1,000
1,500

NOTA
MEDIA

PUNTUACIÓN

2.2. Postgraos, Doutorado e premios extraordinarios

2.3. Outras titulacións universitarias

2.4. Titulacións de ensinanzas de réxime especial e de formación profesional
específica

2.5. Formación Permanente
Por cada curso de formación permanente e perfeccionamento superado, relacionado
coa especialidade que se opta ou coa organización escolar, as novas tecnoloxías
aplicadas á educación, a psicopedagoxía ou a socioloxía da educación, convocado por
administración públicas con plenas competencias educativas ou por universidades, ou
actividades incluídas no plan de formación permanente organizadas por entidades
colaboradoras coas administracións educativas ou actividades recoñecidas pola
administración educativa correspondente
DENOMINACIÓN

HORAS PUNTUACIÓN

III . - OUTROS MÉRITOS
Apartado 3.1. Por participación ou coordinación en grupos de traballo, proxectos de
investigación e innovación educativa, seminarios permanentes, plans de mellora,
proxectos especiais de centros e actividades análogas convocadas pola Consellería
de Educación ou os órganos correspondentes doutras comunidades autónomas ou o
Ministerio de Educación e Ciencia
DENOMINACIÓN

HORAS PUNTUACIÓN

Apartado 3.2. Por cursos de formación permanente e perfeccionamento, relacionado
coa especialidade a que se opta ou coa organización escolar, as novas tecnoloxías á
educación, a psicopedagoxía ou a socioloxía da educación, convocado por
administracións públicas con plenas competencias educativas ou por universidades,
ou actividades incluídas no plan de formación permanente organizados por entidades
colaboradoras coas administracións educativas, ou actividades recoñecidas pola
administración educativa correspondente, inferiores a dous créditos
DENOMINACIÓN

HORAS PUNTUACIÓN

Apartado 3.3. Por publicacións de carácter didáctico ou científico relacionadas coa
especialidade á que se opta.
DENOMINACIÓN

HORAS PUNTUACIÓN

Apartado 3.4. (Exclusivamente para a especialidade de música)
DENOMINACIÓN

HORAS PUNTUACIÓN

Apartado 3.5. (Exclusivamente para a especialidade de educación física)
DENOMINACIÓN

HORAS PUNTUACIÓN

