OPOSICIÓNS
2014

Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino de Galiza

¾¾ Normativa: RD 276/2007. Fases: Oposición e Concurso
¾¾ Temarios: Orde de 9 de setembro de 1993 (BOE do 21/09/1993). Para Administración de Empresas: Orde
do 1 de febreiro de 1996 (BOE do 13/02/1996)
¾¾ Toda a información en www.stegsindicato.org no apartado Oposicións

FASE DE OPOSICIÓN:

2ª PROBA

Comprobación da aptitude pedagóxica e o dominio das técnicas necesarias para o exercicio docente

1ª PROBA

Demostración dos coñecementos
específicos

PROBAS

Pondera os 2/3 da nota final
PARTES

CUALIFICACIÓNS

CRITERIOS

- A proba valorarase
de 0 a 10 puntos.
- Para superala hai que
- Parte A: a cualifi- acadar unha puntuación
cación ponderada mínima de 5 puntos,
desta parte calcula- resultado de sumar as
rase multiplicando puntuacións ponderadas
por 0,6 a cualifica- das dúas partes.
PARTE B - Desenvolvemento por escrito dun tema elixido ción obtida
polo aspirante de entre catro temas dos temarios que - Parte B: a cualifi- A puntuación de cada
compoñen o temario oficial de cada especialidade, cación ponderada
desta parte calcula- parte deberá ser superior
extraídos ao chou polo tribunal
rase multiplicando ao 25% da puntuación
por 0,4 a cualifica- asignada ás mesmas.
ción obtida

PARTE A - Proba Práctica
¾¾Comprobación da formación científica
¾¾Dominio das habilidades técnicas

PARTE A - Presentación dunha programación didáctica
- Fará referencia ao currículo dunha área, materia ou
módulo relacionados coa especialidade pola que se
participa.
- Especificaranse os obxectivos, contidos, criterios
de avaliación e metodoloxía, así como a atención ao
alumnado con neae.
- Corresponderá a un curso escolar.
PARTE B - Preparación e exposición dunha unidade
didáctica
- Poderá estar relacionada coa programación
presentada pola aspirante ou elaborada a partir do
temario oficial da especialidade.
- No primeiro caso elixirá o contido da u.d. de entre
tres extraídos ao chou da propia programación.
- No segundo caso, elixirá o contido da u.d. dun tema
de entre tres extraídos ao chou do temario oficial da
especialidade.
- Para a preparación e exposición da u.d. poderase
utilizar o material que a persoa aspirante considere
oportuno, achegado por ela mesma.

www.stegsindicato.org

- As dúas partes valoraranse globalmente de 0
a 10 puntos.
- Para a súa superación deberá acadarse un
mínimo de 5 puntos

steg@stegsindicato.org

OPOSICIÓNS
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Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino de Galiza

FASE DE CONCURSO:
Pondera 1/3 da nota final

A calificación da fase de concurso aplicarase unicamente ás persoas
aspirantes que teñan superada a fase de oposición
PUNTUACIÓN
I. EXPERIENCIA
DOCENTE PREVIA
máximo 5 puntos

1.1 Por cada ano de experiencia en especialidades do corpo ao que se opta en centros públicos

1 punto

1.2 Por cada ano de experiencia en especialidades de distintos corpos ao que se opta en centros públicos

0,5 puntos

1.3 Por cada ano de experiencia en especialidades do mesmo nivel ou etapa educativa que o impartido polo
corpo ao que se opta, noutros centros

0,5 puntos

1.4 Por cada ano de experiencia en especialidades de distinto nivel ou etapa educativa que o impartido polo
corpo ao que se opta, noutros centros

0,25 puntos

2.1 Expediente académico no título alegado. Este título ten que corresponder co nivel de titulación exixido,
con carácter xeral, para o ingreso no corpo

ata 1,5 puntos

2.2 Posgraos,
doutorado
e premios
extraordinarios

II. FORMACIÓN
ACADÉMICA
máximo 5 puntos

2.3 Outras
titulacións
universitarias

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

III. OUTROS
MÉRITOS
máximo 2 puntos

2.2.1 Polo certificado-diploma de estudos avanzados, título oficial de máster, suficiencia
investigadora ou calquera outro título equivalente, sempre que non sexan requisito para o 1 punto
ingreso na función pública docente
2.2.2 Por posuír o título de Doutor

1 punto

2.2.3 Por ter obtido premio extraordinario no doutorado

0,5 puntos

2.3.1 Titulacións de primeiro ciclo:
Por cada diplomatura, enxeñaría técnica, arquitectura técnica ou títulos declarados
legalmente equivalentes e polos estudos correspondentes ao primeiro ciclo dunha
licenciatura, arquitectura ou enxeñaría.
Ás persoas aspirantes ao grupo A2 non se lles valorará por este apartado, en ningún caso,
o primeiro título ou estudos desta natureza que presente

1 punto

2.3.2 Titulacións de segundo ciclo:
Polos estudos correspondentes ao segundo ciclo de licenciaturas, enxeñarías,
arquitecturas ou títulos declarados legalmente equivalentes

1 punto

a) Por cada título Profesional de Música ou Danza

0,5  puntos

b) Por cada certificado de nivel avanzado ou equivalente da EOI

0,5 puntos

c) Por cada título de técnico superior de Artes Plásticas e deseño

0,2 puntos

d) Por cada título de técnico superior de Formación Profesional

0,2 puntos

e) Por cada título de técnico Deportivo Superior

0,2 puntos

Serán determinados nas convocatorias que realicen os diferentes territorios

POR UN SISTEMA DE ACCESO XUSTO !!!

www.stegsindicato.org

steg@stegsindicato.org

