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 Documentación xustificativa 

F.1.6. Por publicacións de carácter científico e proxectos e innovacións técnicas sobre as disciplinas obxecto do concurso.  
Aquelas publicacións que, estando obrigadas a consignar o ISBN en virtude do disposto polo Decreto 2984/1972, do 2 de novembro, 
ou, se é o caso ISSN ou ISMN, carezan deles, non serán valoradas, así como aquelas nas ue o autor sexa o editor destas. 
No caso de publicacións que só se presenten o formato electrónico, adxuntarase un informe oficial no que, o organismo emisor, 
certificará que a publicación aparece na base de datos bibliográfica. Neste documento indicarase a base de datos, o título da 
publicación, os autores, a revista, o volume, o ano e a páxina inicial e final. 
Unha publicación só poderá puntuarse por un dos puntos anteriores.  
Enténdense incluídas as publicacións en revistas e en soportes informáticos. 
Ata 1 punto. 
Os méritos achegados de acordo coas anteriores epígrafes f.1.5) e f.1.6) só poderán puntuarse por un deles. 

No caso de libros os exemplares 
correspondentes, así como certificado da 
editorial onde conste a difusión destes en 
librarías comerciais. 

Para a valoración de libros editados por 
universidades, organismos ou entidades 
públicas, será necesario achegar certificación 
na que conste a distribución  destes. 

No caso de revistas, certificación en que conste 
o número de exemplares, lugares de 
distribución e venda, a asociación científica ou 
didáctica, legalmente constituída, á que 
pertenece a revista. 

Nos supostos en que a editorial ou asociación 
desaparecese, o dito estremo haberá de 
xustificarse por calquera medio de proba 
admisible en dereito. 

F.1.7. Titulacións de ensinanzas de réxime especial. 
As titulacións de ensinanzas de réxime especial outorgadas por escolas oficiais de idiomas e conservatorios de música e danza 
valoraranse da forma seguinte: 
Ensinanzas profesionaris de música e danza: 0,50 puntos. 
Escolas oficiais de idiomas: 
   -Ciclo elemental ou certificado de nivel intermedio: 0,50 puntos. 
   -Ciclo superior ou certificado de nivel avanzado: 0,50 puntos. 
A posesión do certificado de aptitude ou do nivel avanzado da Escola Oficial de Idiomas engloba os dous ciclos. 

Fotocopia compulsada de cantos títulos sexan 
alegados  ou certificación acreditativa de ter 
feitos os estudos conducentes á súa obtención. 

G. Por cada ano de experiencia no ensino de adultos en centros específicos de EPA, Ingabad, Cegebad e as súas extensións, 4 puntos.  

Disposición complementaria

F.1.3 Considéranse figuras análogas:

Xefe de seminario/departamento, coordinador/a de
departamento, de equipo de coordinación e dinami-
zación lingüística, de actividades extraescolares e
complementarias, asesor nas estruturas de formación
permanente, asesor no SIEGA ou responsable cen-
tros de menos de 3 unidades: 0,50 puntos por ano.

Orde do 5 de novembro de 2010 pola que
se anuncia procedemento para cambio de
destino e reingresos a resultas deste por
profesores especiais de institutos técnicos
de ensinanzas medias que se van extinguir.

Ao estar vacantes os postos que se determinan no ane-
xo I adxunto a esta orde, procede ofrecelos aos profesores
especiais de institutos técnicos de ensinanzas medias,
integrados no dito corpo polo Real decreto 1467/1988, do
2 de decembro, e que se atopan prestando servizos en
centros situados no ámbito de xestión da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria. Por todo iso, a
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

RESOLVE:

Primeiro.-Facer pública a relación de postos
vacantes que se indican no anexo I desta orde, que
poden ser cubertos polos profesores especiais de
institutos técnicos de ensinanzas medias que reúnen
os requisitos previstos nesta orde.

Segundo.-Poderán optar voluntariamente á praza
anunciada nesta convocatoria dirixindo a súa instan-

cia á Consellería de Educación e Ordenación Uni-
versitaria, nos termos indicados na base décimo
segunda, os funcionarios que se atopen nalgunha
das situacións que se indican a seguir:

a) Os funcionarios que estean en situación de servizo
activo con destino definitivo en centros dependentes da
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

b) Os funcionarios que se atopen en situación de
servizos especiais.

c) Os funcionarios que estean en situación de exceden-
cia voluntaria. Se se tratase do suposto de excedencia
voluntaria por interese particular recollida no Decreto
lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o
texto refundido da Lei da función pública galega (DOG
do 13 de xuño), só poderán participar se ao finalizar o
curso escolar en que se realicen as convocatorias trans-
corresen dous anos desde que pasaron a esta situación.

Terceiro.-Para participar neste proceso, os interesa-
dos deberán cubrir a instancia no modelo que se xunta
como anexo II desta orde, consignarán nela os centros
que soliciten por orde de preferencia, especificando o
código de centro, a localidade e o nome do centro, así
como cantos datos se requiren nela. Xunto coa instan-
cia deberán achegar a documentación acreditativa dos
méritos alegados na forma especificada no anexo III.

Cuarto.-A instancia orixinal, así como a documenta-
ción a que se alude no punto anterior, poderase pre-
sentar nos departamentos territoriais da Consellería
de Educación e Ordenación Universitaria, na secreta-
ría do centro educativo onde presta servizos o concur-
sante ou en calquera das dependencias a que alude o
artigo 38º da Lei de réxime xurídico das administra-
cións públicas e do procedemento administrativo
común. No caso de que optasen por presentar a soli-
citude nunha oficina de correos, farano en sobre aber-
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to, para que a instancia sexa datada e selada polo fun-
cionario de correos antes de ser certificada.

Sen prexuízo do anterior, deberá terse en conta que
para outros efectos distintos do concurso de traslados,
as secretarías dos centros docentes non son unha das
oficinas en que poden presentarse documentos dirixi-
dos a calquera organismo público, de conformidade
co disposto no artigo 38º da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común.

O prazo de presentación de solicitudes e documen-
tos será de 20 días hábiles, contados desde o día
seguinte ao da publicación desta convocatoria no Dia-
rio Oficial de Galicia. Finalizado este prazo, non se
admitirá ningunha nova solicitude nin a modificación
das presentadas.

Quinto.-A Dirección Xeral de Centros e Recursos
Humanos baremará os méritos, procederá á adxudica-
ción dos destinos e exporá a resolución provisional no
taboleiro de todos os departamentos territoriais, na mes-
ma data e na páxina web da consellería (www.edu.xun-
ta.es). As ditas adxudicacións realizaranse seguindo as
puntuacións obtidas polos participantes e tendo en con-
ta a orde por eles establecida na súa petición de postos.

No caso de que se producisen empates no total das
puntuacións, estas resolveranse atendendo sucesiva-
mente á maior puntuación en cada unha das epígra-
fes do baremo, pola orde en que aparecen nel e, se é

o caso, pola maior puntuación nas subepígrafes,
seguindo igualmente a mesma orde.

Sexto.-Os participantes poderán presentar recla-
macións á resolución provisional, a través do órgano
en que presentaron a súa instancia de participación,
no prazo de dez días hábiles, contados a partir da
data de exposición da dita resolución.

Sétimo.-Resoltas as reclamacións a que se refire o
punto anterior, a Dirección Xeral de Centros e
Recursos Humanos procederá a elevar a definitiva a
resolución provisional e á súa publicación no Diario
Oficial de Galicia. Os destinos obtidos na dita reso-
lución serán irrenunciables e os interesados deben
incorporarse a eles o 1 de setembro de 2011.

Oitavo.-Para a avaliación das solicitudes de rein-
greso, teranse en conta os méritos que en tempo e
forma aleguen e xustifiquen dos especificados no
anexo III desta orde.

Santiago de Compostela, 5 de novembro de 2010.

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Educación e Ordenación

Universitaria

ANEXO I

Vacantes: 1.
Localidade: IES Rosalía de Castro, Santiago de Com-
postela.
Código: 15015755.

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
CORPO A QUE PERTENCE     DISCIPLINA 

 
 

 
 

 
 

 
PRIMEIRO APELIDO    SEGUNDO APELIDO  

 
 

 
 

 
NOME                                                                                         DNI  NRP 

 
 

 
 

 
 

 
ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

 
RÚA E Nº 

 
 

 
TELÉFONO 

 
 

 
 
LOCALIDADE 

 
 

 
CÓDIGO POSTAL 

 
 

 
DATOS DESTINOS 
CENTRO DE DESTINO DEFINITIVO 2010/2011   LOCALIDADE 

 
 

 
 

 
CENTRO DE DESTINO PROVISIONAL 2010/2011   LOCALIDADE 

 
 

 
 

 
 
CENTRO QUE SOLICITA   CÓDIGO 

 
 

 
 

 
 _____________________, _____ de ___________________de 2010.

SINATURA DO/A INTERESADO/A 

ANEXO II 
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que se deben prover entre profesorado de relixión
dos niveis educativos que a continuación se citan, a
Consellería de Educación e Ordenación Universita-
ria dispón convocar concurso de traslados coas
seguintes bases:

Primeira.-Obxecto.

Convócase concurso de traslados, de acordo coas
especificacións que se citan nesta orde, para a pro-
visión de postos vacantes entre profesorado de reli-
xión dependente da Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria dos niveis educativos:

-Educación infantil e primaria.

-Educación secundaria obrigatoria e bacharelato.

Segunda.-Publicación de postos vacantes.

As vacantes son as que se publican no anexo II
desta convocatoria.

Ao abeiro desta orde convócanse, ademais das
vacantes previstas no momento da convocatoria, as
que produzan por xubilación forzosa por cumpri-
mento dos sesenta e cinco anos de idade, as que se
produzan, por calquera circunstancia, ata o 31 de
decembro de 2010, e as que resulten da resolución
deste concurso, sempre que correspondan a prazas
que teñan o seu funcionamento previsto na planifi-
cación xeral educativa.

As prazas que non sexan de horario completo
serán, en todo caso, de adxudicación voluntaria.

Terceira.-Participación voluntaria do persoal labo-
ral indefinido de relixión.

1. Poderá participar neste concurso o profesorado
de relixión con contrato laboral indefinido, en situa-
ción de servizo activo ou de excedencia por coidado
de fillas, fillos e familiares, que preste servizos en
centros dependentes da Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria.

ANEXO III 

Baremo 
1. Servizos prestados ata 2,00 puntos  

Por cada ano de permanencia ininterrompida no centro desde o que solicita o cambio de 
posto de traballo 

0,300 puntos Certificado da delegación provincial 
correspondente. 

2. Antigüidade, ata 2 puntos  

Por cada ano de servizos efectivos prestados na situación de servizo activo como 
funcionario de institutos técnicos de ensinanzas medias ou por cada ano completo de 
servizos efectivos prestados en situación de servizo activo como persoal vario 

0,200 puntos Certificado da delegación provincial ou 
delegacións provinciais, se é o caso. 

3. Méritos académicos (titulacións), ata  4,00 puntos  

3.1. Por cada título de doutor, licenciado, enxeñeiro ou arquitecto 2,00 puntos Fotocopia compulsada do título ou certificación 
do aboamento de taxas para a expedición deste. 

3.2. Para a disciplina de educación física 3,00 puntos Fotocopia compulsada do título ou certificación 
do aboamento de taxas para a expedición deste. 

3.2. Título de licenciado en educación física 3,00 puntos  

3.3. Por cada diploma universitario, certificado do primeiro ciclo universitario, título de 
enxeñeiro técnico, arquitecto técnico ou formación profesional de segundo 

0,75 puntos  

Disposicións complementarias

Primeiro.-No punto 1 valoraranse os servizos pres-
tados ininterrompidamente como persoal vario e pro-
fesores especiais de ITEM no centro desde o cal par-
ticipa con destino defnitivo.

Segundo.-Nos seguintes puntos, por cada mes frac-
ción de anos sumaranse as seguintes puntuacións:
no punto 1: 0,0250 e no punto 2.1: 0,0167.

Terceiro.-No punto 3, cada titulación non poderá
valorarse por máis dunha epígrafe.

Orde do 5 de novembro de 2010 pola que
se convoca concurso de traslados entre
profesorado de relixión que presta servizos
nos centros educativos dependentes desta
consellería.

Pola Orde do 17 de xullo de 2007 regúlase a rela-
ción laboral do profesorado de relixión e dítanse ins-
trucións relativas á provisión de postos. No artigo 6º
da citada orde prescríbese que, a partir do inicio do
curso académico 2009/2010, as vacantes de relixión
que se produzan nos centros educativos dependentes
da Consellería de Educación e Ordenación Univer-
sitaria serán ofertadas a provisión, mediante concur-
so de traslados anual, entre o profesorado de relixión
que presta servizos no correspondente nivel educati-
vo na Comunidade Autónoma de Galicia e que posúa
o nivel de formación de perfeccionamento da lingua
galega ou equivalente. Así mesmo, establécese que
este concurso se convocará en datas similares ás
convocatorias que se realicen para a provisión de
postos correspondentes aos funcionarios docentes a
que se refire a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de
educación.

De conformidade coa Orde do 17 de xullo de 2007
e existindo postos vacantes nos centros docentes,


