
ANEXO II

Don/Dona........................................................................................................., con DNI.............................................., 
Domiciliado/a para os efectos de notificación en.......................................................................................................... 
Teléfono.....................................Localidade.....................................................................Provincia ..............................

EXPÓN:

Que tendo solicitado ser admitido/a ao proceso selectivo para ingreso no corpo de mestres

Alega,  para o obxecto de que lle  sexan valorados,  na fase de concurso, os méritos que relaciona e xustifica 
documentalmente:

Méritos alegados

I. Experiencia docente previa (Máximo 5 puntos)

1.1. Por cada ano de experiencia docente en especialidades do corpo a que opta o aspirante, en centros públicos 
dependentes das administracións educativas (1 punto por ano)

Anos
Meses
Días

Puntos 
alegados

Documento xustificativo: Folla de servizos certific ada pola subdirección xeral de 
Recursos Humanos ou no seu defecto, certificación d o secretario/a do centro co 
visto e prace da dirección, na cal debe constar  a d ata de toma de posesión e 
cesamento  na  especialidade,  así  como  os  documentos  xustificativos  do 
nomeamento ou fotocopia compulsada deles en que con ste a data de toma de 
posesión e do cesamento e a especialidade.

Achega 
documento

(S/N)

1.2.  Por cada ano de experiencia docente en especialidades de distintos  corpos ao que opta o aspirante,  en 
centros públicos dependentes de administracións educativas (0,5 puntos por ano)

Anos
Meses
Días

Puntos 
alegados

Documento xustificativo:   Folla de servizos certif icada pola subdirección xeral de 
Recursos Humanos ou no seu defecto, certificación d o secretario/a do centro co 
visto e prace da dirección, na cal debe constar a d ata de toma de posesión e 
cesamento  na  especialidade,  así  como  os  documentos  xustificativos  do 
nomeamento ou fotocopia compulsada deles en que con ste a data de toma de 
posesión e do cesamento e a especialidade.

Achega 
documento

(S/N)

1.3. Por  cada ano de experiencia docente en especialidades do mesmo nivel ou etapa educativa que o impartido 
polo corpo a que opta o aspirante, noutros centros (0,5 puntos por ano)

Anos
Meses
Días

Puntos 
alegados

Documento xustificativo: Certificación da dirección  do centro co visto e prace do 
Servizo  de  Inspección  Técnica,  na  cal  conste  a  data  de  toma  de  posesión  e 
cesamento, área ou materia impartida e nivel educat ivo ou etapa educativa.

Achega 
documento

(S/N)
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1.4. Por  cada ano de experiencia docente en especialidades de distinto nivel ou etapa educativa que o impartido 
polo corpo a que opta o aspirante, noutros centros (0,25 puntos por ano)

Anos
Meses
Días

Puntos 
alegados

Documento xustificativo: Certificación da dirección  do centro co visto e prace do 
Servizo  de  Inspección  Técnica,  na  cal  conste  a  data  de  toma  de  posesión  e 
cesamento, área ou materia impartida e nivel educat ivo ou etapa educativa.

Achega 
documento

(S/N)

Non será necesario xustificar os méritos das subepí grafes 1,1 e 1,2 cando os servizos fosen prestados en centros 
públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educ ación e Ordenación Universitaria.

II.- Formación académica (Máximo 5 puntos)

2.1. Expediente académico no título alegado, sempre que o título alegado se corresponda co nivel de titulación 
esixido  con  carácter  xeral  para  ingreso  no  corpo;  valorarase  exclusivamente  a  nota  media  do  expediente 
académico, do modo que a seguir se indica:

Desde 7,51 ata 10: 1,5 puntos

Desde 6,0 ata 7,50: 1 punto

Nota 
media

Puntos 
alegados

Documento xustificativo :  Certificación académica p ersoal orixinal ou fotocopia 
cotexada, na cal consten as puntuacións obtidas en todas as disciplinas e cursos 
esixidos para a obtención do título alegado.

Achega 
documento

(S/N)

2.2. Posgraos, doutoramentos e premios extraordinarios:

2.2.1. Polo certificado-diploma acreditativo de estudos 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 sexa requisito para o ingreso na función pública docente: 1 punto.

Puntos alegados Documento xustificativo: certificaci ón académica ou fotocopia cotexada do título 
ou, se é o caso, do aboamento dos dereitos de exped ición, conforme a Orde do 8 
de xullo de 1988 (BOE do 13 de xullo)

Achega 
documento

(S/N)

2.2.2. Por posuír o título de doutor: 1 punto

Puntos alegados Documento xustificativo : certificac ión académica ou fotocopia cotexada do título 
de doutor ou, se é o caso, do aboamento dos dereito s de expedición, conforme a 
Orde do 8 de xullo de 1988 (BOE do 13 de xullo)

Achega 
documento

(S/N)

2.2.3. Por obter o premio extraordinario no doutoramento: 0,5 puntos

Puntos alegados Documento xustificativo : copia cote xada deste documento Achega documento
(S/N)
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2.3. Outras titulacións universitarias.

As titulacións universitarias  de carácter oficial,  no caso de que non fosen as alegadas como requisito para o 
ingreso na función pública docente, valoraranse da forma seguinte:

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: 1 punto.

Documento xustificativo:  Certificación académica ou  fotocopia cotexada do título alegado para o ingres o no corpo así como de 
cantos presente como mérito ou, se é o caso, certif icación do aboamento dos dereitos de expedición con forme a Orde do 8 de xullo 
de 1988 (BOE do 13 de xullo). No caso de estudos co rrespondentes ao primeiro ciclo, certificacion acad émica na que se acredite a  
súa superación.

Titulación
Puntos 
alegados

Achega 
documento 

(S/N)

No caso de aspirantes a corpos de funcionarios docentes grupo A2, non se valorarán por esta epígrafe, en ningún 
caso, o primeiro título ou estudos desta natureza que presente o aspirante.

2.3.2.  Titulacións de segundo ciclo:  Polos  estudos correspondentes ao segundo ciclo de licenciaturas, 
enxeñarías, arquitecturas ou títulos declarados legalmente equivalentes: 1 punto.

Documento xustificativo:  Certificación académica ou  fotocopia cotexada do título alegado para o ingres o no corpo así como de 
cantos presente como mérito ou, se é o caso, certif icación do aboamento dos dereitos de expedición con forme a Orde do 8 de xullo 
de 1988 (BOE do 13 de xullo). No caso de estudos co rrespondentes ao primeiro ciclo, certificacion acad émica na que se acredite a  
súa superación.

Titulación
Puntos 
alegados

Achega 
documento (S/N)

Valorarase nesta epígrafe o estar en posesión do título de grao.

2.4.  Titulacións  de  ensinanzas  de  réxime  especial  e  da  formación  profesional  específica.  A  documentación 
xustificativa  que deberá  aportar  será  a  certificación  académica ou fotocopia  cotexada  do título  alegado  para 
ingreso no corpo, así como de cantos presente como mérito ou, se é o caso, certificación do aboamento dos 
dereitos de expedición conforme a Orde do 8 de xullo de 1988 (BOE do 13 de xullo)

a) Por cada título profesional de música ou danza: 0,5 puntos

Titulación Puntos 
alegados

Achega 
documento (S/N)
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b) Por cada certificado de nivel avanzado ou equivalente de escolas oficiais de idiomas: 0,5 puntos

Titulación Puntos 
alegados

Achega 
documento (S/N)

c) Por cada título de técnico superior de artes plásticas e deseño: 0,2 puntos

Titulación Puntos 
alegados

Achega 
documento (S/N)

 

d) Por cada título de técnico superior de formación profesional: 0,2 puntos

Titulación Puntos 
alegados

Achega 
documento

(S/N)

e) Por cada título de técnico superior deportivo superior: 0,2 puntos

Titulación Puntos 
alegados

Achega 
documento

(S/N)

III.- Outros méritos (Máximo 2 puntos)

3.1. Dominio de linguas estranxeiras

3.1.1. Nivel C1 ou superior.

Por cada certificado oficial de recoñecemento dunha lingua estranxeira, que acredite un nivel de coñecemento de 
idiomas, expedido por centros oficiais, segundo a clasificación do Marco Común Europeo de referencia para as 
Linguas (MCER):1 punto.

Este mérito acreditarase coa presentación dunha fotocopia compulsada do título correspondente co certificado de 
acreditación  dunha lingua estranxeira  clasificado polo  Marco Común Europeo de Referencia  para as  Linguas 
(MCER).

Certificado oficial Puntos 
alegados

Achega documento
(S/N)
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3.1.2. Por cada título estranxeiro do nivel equivalente ao nivel equivalente ao nivel B2 (nivel avanzado), 
sempre que non se acreditase o título equivalente da escola oficial de idiomas da alínea 2.4.b no mesmo idioma: 
0,5 puntos.

Este mérito acreditarase coa presentación dunha fotocopia compulsada do título correspondente co certificado de 
acreditación  dunha lingua estranxeira  clasificado polo  Marco Común Europeo de Referencia  para as  Linguas 
(MCER).

Título Puntos 
alegados

Achega documento
(S/N)

3.2. Por actividades superadas que teñan por obxecto o perfeccionamento sobre aspectos científicos e 
didácticos das especialidades do corpo de mestres, ou coas tecnoloxías aplicadas á educación, organizadas pola 
Consellería de Cultura, Eduación e Ordenación Universitaria ou os órganos correspondentes doutras comunidades 
autónomas ou o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, por institucións sen ánimo de lucro sempre que as 
devanditas  actividades  fosen  homologadas  ou  recoñecidas  polas  administracións  educativas,  así  como  as 
organizadas polas universidades. Puntuaranse con 0,1 puntos por cada 10 horas de actividades de formación 
acreditadas. Para estes efectos sumaranse as horas de todas as actividades e non se puntuará o resto do número 
de horas inferiores  a 10.  Cando as actividades estean expresadas  en créditos  entenderase que cada crédito 
equivale a 10 horas.

Documento  xustificativo:  Fotocopia  compulsada do ce rtificado destas  actividades expedido  pola  entidade  organizadora en  que 
conste de modo expreso o número de horas de duració n da actividade. No caso das organizadas polas inst itucións se ánimo de 
lucro,  deberase,  ademais,  acreditar  fidedignamente  o  recoñecemento  ou  a  homologación  das  devanditas  ac tividades  pola 
Administración educativa correspondente ou certific ado de inscrición no rexistro de formación da Admin istración educativa.

Puntos 
alegados Actividade

Achega 
documento

(S/N)
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3.3 Pola impartición das actividades de formación e perfeccionamento indicadas na subepígrafe anterior. 
Puntuarase con 0.01 puntos por cada 5 horas. Con esta finalidade sumaranse as horas de todas as actividades e 
non se puntuará o resto das horas inferiores a 5. Cando as actividades veñan expresadas en créditos entenderase 
que cada crédito equivale a 10 horas.

Documento  xustificativo:  Fotocopia  compulsada do ce rtificado destas  actividades expedido  pola  entidade  organizadora en  que 
conste de modo expreso o número de horas de duració n da actividade. No caso das organizadas polas inst itucións se ánimo de 
lucro,  deberase,  ademais,  acreditar  fidedignamente  o  recoñecemento  ou  a  homologación  das  devanditas  ac tividades  pola 
Administración educativa correspondente ou certific ado de inscrición no rexistro de formación da Admin istración educativa.

Puntos 
alegdos Actividade

Achega 
documento

(S/N)
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