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BAREMO DEFINITIVO PARA O CONCURSO DE TRASLADOS
2021/2022

1.1.2. Tempo de provisionalidade:
Por cada ano como funcionario de
carreira en situación de provisional:
2 pto.
** O persoal funcionario de carreira que
participe dende o seu primeiro destino
definitivo suma esta puntuación á do
apartado 1.1.1

1.1.3. Postos de difícil desempeño:
Por cada ano como persoal funcionario
en praza: 2 pto.

Antigüidade nos corpos de catedráticos de ensino secundario, EOI e de artes plásticas e deseño.

Máster

(Só contabiliza 1)
- O título de Máster que dea acceso ao
doutorado non puntúa.

6.2. Por premios en proxectos de investigación ou innovación no ámbito da educación, ou pola participación nestes proxectos
(puntuarase con 0,15 ptos. cada certificado de formación/participación en plans ou proxectos/grupos de traballo, etc., sempre
que conste que son de innovación educativa) ..................................................................................................................... Ata 2,5 ptos.

ingreso ou acceso aos corpos docentes aos que se refiere a LOE (a partir da entrada en vigor do RD 276/2007 do 23 de febreiro. BOE do 2 de marzo)....................
(no mesmo curso é incompatible cos apartados 4.1, 4.2, 4.3 e 6.4)

CONCURSO DE TRASLADOS 2021/2022
Este concurso de traslados é de ámbito AUTONÓMICO e pechado.
(Non poderán participar docentes con destino noutras Comunidades Autónomas).

NOTAS DE INTERESE
- Todo/a funcionario/a de carreira que queira
solicitar comisións de servizos por conciliación ou saúde ten que participar no CXT e
non renunciar (é un dos requisitos para a
concesión deste tipo de comisións de
servizos).
- Os participantes deberán presentar
POR SEDE ELECTRÓNICA
EXCLUSIVAMENTE a instancia de participación. Non se poderá entregar por rexistro
ou no centro como anos anteriores. O feito
de cubrir a instancia por internet non exime
da súa presentación na sede electrónica.
- Pódese RENUNCIAR SÓ á resolución
provisional, para os que participen de forma
voluntaria, obteñan ou non destino. Non
se pode renunciar á resolución definitiva do
concurso.
- Os mestres especialistas de PT poden
concursar a prazas nos IES e nos CPIs.
- Hai dereito preferente a centro pola
adquisición de novas especialidades, agás
para o Corpo de Mestres.

- A puntuación dos centros de especial
dificultade será consumida unha vez obtido
destino.
- O profesorado desprazado por falta de
horario, non terá a obriga de participar si no
seu centro hai un profesor/a da mesma
especialidade, nado/a antes do 31/08/58.
- Para acceder a prazas de centros
plurilingües deberá acreditar o nivel de
coñecemento B2 do idioma. Nas peticións
repetirase o código do centro elixindo a
pestaña de bilingüe e o idioma correspondente.
- As prazas bilingües non se adxudican de
oficio o mesmo que as itinerantes.
- Vernáculo = galego: obrigatorio marcalo
para as especialidades de INFANTIL e
PRIMARIA e X&H, B&X e todas as de
CICLOS.
- Os méritos alegados polas persoas
participantes teñen que estar cumpridos ou
recoñecidos na data de remate do prazo de
presentación de solicitudes.

- No título que figuran os créditos: 1 crédito 10
horas.
- Titulacións de primeiro ciclo: Non se entenderá
como tal a superación dalgún dos cursos de
adaptación.
- Non se baremará polo subapartado 3.1.2 ningún
título de Máster esixido para ingreso na función
pública docente.
- Aos títulos obtidos no estranxeiro ou expedidos
por institucións docentes doutros países, deberá
anexarse ade mais a correspondente
homologación.
- As actividades de formación serán válidas se son
homologadas ou se son organizadas (non
colaboracións) polas universidades. Deben incluir
a sinatura do reitor ou vicerreitor da universidade.
- Nas actividades superadas súmanse as horas a
partires de 8 h. x certificado de dez en dez e os
restos non puntúan.
- O antigo ciclo elemental das EOI equivale ao nivel
intermedio e ao B1 e o antigo ciclo superior
equivale ao nivel avanzado e ao B2.

- No 4.3 puntuaranse:
Coordinador/a de ciclo, do proxecto Abalar, de
centro plurilingüe, sección bilingüe, de auxiliares
de conversa, do equipo de actividades comple-
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mentarias e extraescolares, das dinamizacións
das TIC,responsable de biblioteca, da convivencia
escolar, da mellora da calidade educativa e de
programas internacionais, dos equipos de
normalización e dinamización lingüística, de
dinamización da lingua galega, de FCT, do
bacharelato internacional, de emprendemento, de
programas internacionais, de innovación e
formación do profesorado, de residencia, xefe de
seminario, departamento ou división de centros
públicos docentes. Asesor de formación
permanente, de Abalar, Siega, AMTEGA. Director
dun equipo de orientación educativa e psicopedagóxica.
- Vacantes: Ademais das previstas no momento da
convocatoria, as que se produzan por xubilación
forzosa (70 anos) no curso 21/22, as que se
produzan ata o 31 de decembro de 2021 pola
causa que sexa e as que resulten da resolución do
concurso.
- Ofertaranse vacantes itinerantes PT e AL.
- As especialidades dos CRAS son itinerantes,
agás INFANTIL e PRIMARIA.
- Nas peticións por localidade non se inclúen CRAS.
Débese facer petición diferenciada.
- Incluiranse tamén as vacantes existentes nas
extensións das EOI.
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