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ANEXO II

Baremo para a valoración de méritos: sistema xeral de acceso á inspección 
educativa

Méritos Puntos Documentos xustificativos

I. Traxectoria profesional. Ata 3 puntos

1.1.1. Por cada ano de experiencia docente, que 
supere os seis exixidos como requisito, como 
persoal funcionario de carreira dos corpos que 
integran a función pública docente.

0,500 puntos Folla de servizos certificada pola xefatura 
territorial correspondente.

1.1.2. Por cada ano de servizos en postos da 
Administración educativa de nivel 26 ou superior. 0,500 puntos Copia do nomeamento e, se é o caso, do 

cesamento

1.2. Por pertencer aos corpos de catedráticos. 2,000 puntos
Copia do título administrativo ou credencial, 
ou, se é o caso, copia simple do boletín oficial 
en que apareza o nomeamento.

Por este apartado só se valorarán como máximo cinco anos posteriores aos seis anos de exercicio profesional esixidos 
pola convocatoria.

II. Exercicio como inspector accidental Ata 2 puntos

Por cada ano de servizos en postos de inspector 
ou inspectora accidental, sempre que se 
accedese ao posto mediante concurso público de 
méritos

0,750 puntos

Copia do nomeamento acompañado da toma 
de posesión e, se é o caso, cesamento, 
ou folla de servizos expedida pola xefatura 
territorial correspondente

III. Exercicio de cargos directivos e de 
coordinación didáctica Ata 3 puntos

3.1. Por cada ano como director ou directora dun 
centro público, con avaliación positiva, cando 
se realizase, ou como director ou directora dun 
centro de formación e recursos.

0,750 puntos
Copia do nomeamento, con expresión 
da duración do cargo e, se é o caso, do 
cesamento.

3.2. Por cada ano de exercicio da vicedirección, 
xefatura de estudos, secretaría, administrador ou 
administradora, profesor ou profesora delegada 
nas seccións de formación profesional ou outros 
análogos

0,500 puntos
Copia do nomeamento, con expresión 
da duración do cargo e, se é o caso, do 
cesamento.

3.3. Por cada ano como xefe/a de departamento, 
coordinador/a de ciclo na educación primaria, 
xefe/a de división, xefe/a de departamento 
de normalización e dinamización lingüística, 
coordinador/a de área. Asesor/a de formación 
permanente ou figuras análogas, así como 
director/a de agrupacións de lingua e cultura 
españolas

0,100 puntos
Copia do nomeamento, con expresión 
da duración do cargo e, se é o caso, do 
cesamento.

IV. Preparación científica e didáctica e outros 
méritos Ata 2 puntos

4.1. Preparación científica e didáctica Ata 0,700 puntos

4.1.1. Por cada titulación superior distinta á 
exixida para acceder ao corpo 0,150 puntos Copia do título.
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Méritos Puntos Documentos xustificativos

4.1.2. Por publicacións de carácter científico ou 
didáctico Ata 0,500 puntos

Aquelas publicacións que, estando obrigadas a 
consignar o ISBN, en virtude do disposto polo 
Decreto 2984/72, do 2 de novembro ou, se é o 
caso, ISSN ou ISMN, carezan del, non serán 
valoradas, así como aquelas en que o editor/a 
sexa o autor/a delas.

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

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

No caso de revistas, certificación en que 
conste o número de exemplares, lugares de 
distribución e venda, ou asociación científica 
ou didáctica, legalmente constituída, a que 
pertence a revista.
Nos supostos en que a editorial ou asociación 
desaparecesen, o dito aspecto terá que 
xustificarse por calquera medio de proba 
admisible en dereito.

No caso de publicación que só se dea en 
formato electrónico, presentarase un informe 
oficial no cal 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.

4.2. Preparación específica para o exercicio da 
función inspectora.
0,01 punto por cada 10 horas de formación

Ata 0,500 puntos

Copia das actividades de formación 
convocadas por administracións educativas ou 
homologadas especificamente relacionadas 
coa función inspectora.

4.3. Coñecementos de idiomas Ata 0,300 puntos

4.3.1. Por cada titulación universitaria superior de 
idiomas 0,200 puntos

Copias dos títulos que se posúen ou, se é 
o caso, os certificados de estudos e de ter 
pagado os dereitos de expedición dos títulos

4.3.2. Por cada certificado de nivel avanzado ou 
equivalente de escolas oficiais de idiomas ou 
polo curso de especialización de galego

0,100 puntos
Copias dos títulos que se posúen ou, se é 
o caso, os certificados de estudos e de ter 
aboado os dereitos de expedición dos títulos
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ANEXO III

Baremo para a valoración de méritos: sistema xeral de ingreso

I. Experiencia docente previa: máximo 7 puntos.

1.1. Por cada ano de experiencia docente en 
especialidades do corpo ao que opta a persoa 
aspirante, en centros públicos dependentes 
das administracións educativas.

0,700 puntos

Folla de servizos certificada pola Subdirección Xeral de Recursos 
Humanos, ou na súa falta, certificación do secretario ou secretaria 
do centro co visto e prace da dirección, na cal debe constar a data 
de toma de posesión e cesamento na especialidade, así como 
os documentos xustificativos do nomeamento ou copia deles 
en que conste a data de toma de posesión e do cesamento e a 
especialidade.

1.2. Por cada ano de experiencia docente 
en especialidades de distintos corpos a que 
opta a persoa aspirante, en centros públicos 
dependentes de administracións educativas.

0,350 puntos

Folla de servizos certificada pola Subdirección Xeral de Recursos 
Humanos, ou no seu defecto, certificación do secretario ou secretaria 
do centro co visto e prace da dirección, no que debe constar a data 
de toma de posesión e cesamento e a especialidade así como 
os documentos xustificativos do nomeamento ou copia deles, 
na que conste a data de toma de posesión e do cesamento e a 
especialidade.

1.3. Por cada ano de experiencia docente 
en especialidades do mesmo nivel ou etapa 
educativa que o impartido no corpo a que opta 
a persoa aspirante, noutros centros.

0,150 puntos

Certificación da dirección do centro co visto e prace do Servizo de 
Inspección Técnica, en que conste a data de toma de posesión e 
cesamento, área ou materia impartida e nivel educativo ou etapa 
educativa ou copia dos contratos de traballo xunto coa certificación 
da vida laboral.

1.4. Por cada ano de experiencia docente 
en especialidades de distinto nivel ou etapa 
educativa que o impartido no corpo ao que 
opta a persoa aspirante, noutros centros.

0,100 puntos

Certificación da dirección do centro co visto e prace do Servizo de 
Inspección Técnica, en que conste data de toma de posesión e 
cesamento, área ou materia impartida e nivel ou etapa educativa ou 
copia dos contratos de traballo xunto coa certificación da vida laboral.

Enténdese por centros públicos os centros a que se refire o capítulo II do título IV da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, 
integrados na rede pública de centros creados e sostidos polas administracións educativas.
Para os efectos deste apartado, terase en conta un máximo de dez anos, cada un dos cales deberá ser avaliado nunha soa das 
subepígrafes anteriores.
Non será necesario xustificar os méritos das epígrafes 1.1 e 1.2 cando os servizos fosen prestados en centros públicos dependentes 
da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

II. Formación académica: máximo 5 puntos.

2.1. Expediente académico no título alegado, sempre que o título alegado se corresponda co nivel de titulación exixido con carácter 
xeral para ingreso no corpo (doutoramento, licenciatura, enxeñaría ou arquitectura, para corpos docentes do subgrupo A1, ou 
diplomatura universitaria, enxeñaría técnica ou arquitectura técnica para corpos docentes do subgrupo A2); valorarase exclusivamente 
a nota media do expediente académico, do modo que a continuación se indica:

Escala de 0 a 10 puntos:
Desde 6,00 ata 7,50
Desde 7,51 ata 10

1,000 punto
1,500 puntos

Certificación académica persoal orixinal ou copia, en que consten 
as puntuacións obtidas en todas as disciplinas e cursos exixidos 
para a obtención do título alegado, con indicación expresa da 
nota media.

Escala en créditos, de 1 a 4
Desde 1,50 a 2,25
Desde 2,26 a 4

1,000 punto
1,500 puntos
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2.2. Postgraos, doutoramento e premios extraordinarios:

2.2.1. Polo certificado-diploma acreditativo de 
estudos avanzados ou título oficial de máster (Real 
decreto 1393/2007, do 29 de outubro, BOE do 30), 
suficiencia investigadora ou calquera outro título 
equivalente sempre que non sexan requisito para o 
ingreso na función pública docente:

1,000 punto
Certificación académica ou copia do título ou, se é o caso, 
do pagamento dos dereitos de expedición, conforme ao Real 
decreto 1002/2010 do 5 de agosto (BOE do 6 de agosto).

2.2.2. Por posuír o título de doutoramento: 1,000 punto

Certificación académica ou copia do título de doutoramento ou, 
se é o caso, do pagamento dos dereitos de expedición, conforme 
ao Real decreto 1002/2010, do 5 de agosto (BOE do 6 de 
agosto).

2.2.3. Por obter premio extraordinario no 
doutoramento: 0,500 puntos Documento xustificativo

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:

1,000 punto

Certificación académica ou copia do título alegado para o ingreso 
no corpo, así como de cantos presente como mérito ou, se é o caso, 
certificación do pagamento dos dereitos de expedición conforme o 
Real decreto 1002/2010, do 5 de agosto (BOE do 6 de agosto). No 
caso de estudos correspondentes ao primeiro ciclo, certificación 
académica en que se acredite a súa superación.

No caso de persoas aspirantes a corpos de persoal funcionario docente grupo A2, non se valorarán por esta subepígrafe, en ningún 
caso, o primeiro título ou estudos desta natureza que presente a persoa aspirante.
No caso de persoas aspirantes a corpos de persoal funcionario docente grupo A1, non se valorarán por esta subepígrafe, en ningún 
caso, o título ou estudos desta natureza que fosen necesarios superar para a obtención do primeiro título de licenciatura, enxeñaría ou 
arquitectura que presente a persoa aspirante.

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

1,000 puntos

Certificación académica ou copia do título alegado para o ingreso 
no corpo, así como de cantos presente como mérito ou, se é 
o caso, certificación do pagamento dos dereitos de expedición 
conforme ao Real decreto 1002/2010, do 5 de agosto (BOE 
do 6 de agosto). No caso de estudos correspondentes ao 
segundo ciclo, certificación académica en que se acredite a súa 
superación.

No caso de persoas aspirantes a corpos de persoal funcionario docente grupo A1, non se valorarán por esta subepígrafe, en ningún 
caso, os estudos que fosen necesarios superar (primeiro ciclo, segundo ciclo ou, no seu caso, ensinanzas complementarias), para a 
obtención do primeiro título de licenciatura, enxeñaría ou arquitectura que presente a persoa aspirante.
Valorarase neste apartado posuír o título de grao.

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

a) Por cada título profesional de música ou danza: 0,500 puntos

Certificación académica ou copia do título alegado para ingreso 
no corpo, así como de cantos presente como mérito ou, se é 
o caso, certificación do pagamento dos dereitos de expedición 
conforme ao Real decreto 1002/2010, do 5 de agosto (BOE do 6 
de agosto).

b) Por cada certificado de nivel avanzado ou 
equivalente de escolas oficiais de idiomas: 0,500 puntos

c) Por cada título de técnico superior de artes 
plásticas e deseño: 0,200 puntos

d) Por cada título de técnico superior de formación 
profesional 0,200 puntos

e) Por cada título de técnico deportivo superior: 0,200 puntos
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III. Outros méritos: máximo 2 puntos.

3.1. Dominio de linguas estranxeiras.

3.1.1 Nivel C2
Por cada certificado oficial de recoñecemento 
dunha lingua estranxeira, que acredite un nivel de 
coñecemento de idiomas, expedidos por centros 
oficiais, segundo a clasificación do Marco Común 
Europeo de Referencia para as Linguas (MCER)

1,200 puntos

Copia do título correspondente co certificado de acreditación 
dunha lingua estranxeira clasificado polo Marco Común Europeo 
de Referencia para as Linguas (MCER)

3.1.2. Nivel C1
Por cada certificado oficial de recoñecemento 
dunha lingua estranxeira, que acrediten un nivel de 
coñecemento de idiomas, expedidos por centros 
oficiais, segundo a clasificación do Marco Común 
Europeo de Referencia para as Linguas (MCER)

1,000 punto

3.1.3. Por cada título estranxeiro do nivel 
equivalente ao nivel B2, sempre que non se 
acreditase o título equivalente da escola oficial de 
Idiomas do apartado 2.4.b) no mesmo idioma.

0,500 puntos 
por cada título

3.2. Por actividades de formación superadas 
que teñan por obxecto o perfeccionamento 
sobre aspectos científicos e didácticos das 
especialidades do corpo polo que se presente, 
ou coas tecnoloxías aplicadas á educación, 
organizadas pola Consellería de Educación, 
Universidade e Formación Profesional ou os 
órganos correspondentes doutras comunidades 
autónomas ou o Ministerio de Educación e 
Formación Profesional 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 puntuarán o resto do número 
de horas inferiores a 10. Cando as actividades 
estean expresadas en créditos entenderase que 
cada crédito equivale a 10 horas.

Copia do certificado destas expedido pola entidade organizadora 
en que conste de modo expreso o número de horas de duración 
da actividade. No caso das organizadas polas institucións sen 
ánimo de lucro deberase, ademais, acreditar dun xeito fidedigno 
o recoñecemento ou homologación das devanditas actividades 
pola Administración educativa correspondente ou certificado de 
inscrición no rexistro de formación da Administración educativa

3.3. Pola impartición das actividades de formación 
e perfeccionamento indicadas na subepígrafe 3.2.
Puntuarase con 0,1 puntos por cada 5 horas. 
Con esta finalidade sumaranse as horas de todas 
as actividades e non se puntuará o resto de 
horas inferiores a 5. Cando as actividades veñan 
expresadas en créditos entenderase que cada 
crédito equivale a 10 horas.

3.4. Méritos artísticos. Exclusivamente para o 
corpo de profesores de música e artes escénicas.
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3.4.1. Por cada premio como instrumentista, 
director/a musical ou compositor/a de ámbito 
internacional.

0,200/premio Copia do premio, con indicación expresa da institución 
convocante do certame.

3.4.2. Por cada premio como instrumentista, 
director/a musical ou compositor/a de ámbito 
nacional ou autonómico.

0,100 puntos Copia do premio, con indicación expresa da institución 
convocante do certame.

3.4.3. Por concertos como solista musical ou 
actuacións como bailarín ou bailarina solista na 
especialidade a que se opta.

0,200 puntos 
por concerto

Certificación da vida laboral da Seguridade Social e certificación 
da entidade organizadora do concerto. Nos supostos en que a 
entidade organizadora desaparecese, a realización do concerto 
poderá xustificarse por calquera medio de proba admisible en 
dereito.

3.4.4. Por concertos como músico/a de cámara, 
en formación de dúo, trío, cuarteto ou máis 
instrumentistas ou actuación como bailarín ou 
bailarina en grupo na especialidade á que se opta.

0,100 puntos 
por concerto

Certificación da vida laboral da Seguridade Social e certificación 
da entidade organizadora do concerto. Nos supostos en que a 
entidade organizadora desaparecese, a realización do concerto 
poderá xustificarse por calquera medio de proba admisible en 
dereito.

3.4.5. Por instrumentista ou intérprete de 
orquestras, coros ou bandas profesionais na 
especialidade a que se opta.

0,0100 puntos 
por concerto

Certificación da vida laboral da Seguridade Social e certificación 
da entidade responsable. Nos supostos en que a entidade 
responsable desaparecese, a realización do concerto poderá 
xustificarse por calquera medio de proba admisible en dereito.

No suposto de instrumentistas que teñan un contrato estable 
cunha orquestra profesional, a cuantificación desta subepígrafe 
farase por anos completos, cunha puntuación de 0,3 puntos por 
ano.

3.4.6. Por cada composición musical orixinal, 
exenta e editada para un instrumento solista ou 
grupo instrumental, ou para a orquestra, con ou 
sen solistas

0,200 puntos

Os exemplares correspondentes ou copias. As publicacións que 
non consignen o ISBN, ISSN, ISMN ou depósito legal non serán 
valoradas, así como aquelas en que o/a autor/a sexa o/a seu/
súa editor/a.

3.4.7. Por cada gravación como solista musical, 
como músico de cámara, en formación de dúo, 
trío, cuarteto ou máis instrumentistas, ou como 
instrumentista de orquestras, coros ou bandas 
profesionais, na especialidade a que se opta

0,200 puntos Copia do texto do CD onde conste o programa, os/as intérpretes, 
o selo discográfico e o código de rexistro.

3.5. Exclusivamente para o corpo de profesores de 
artes plásticas e deseño

3.5.1. Por premios en certames, exposicións, 
festivais ou concursos:
– Primeiro premio de ámbito internacional
– Primeiro premio de ámbito nacional
– Primeiro premio de ámbito autonómico

0,250 puntos
0,200 puntos
0,150 puntos

Certificación da entidade que emite o premio, en que consten os 
nomes das persoas premiadas, o ámbito e a categoría do premio

Disposicións complementarias

Primeira. Unicamente serán baremados aqueles méritos perfeccionados e xustifica-
dos ata a data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

Segunda. Baremación do apartado 1 (Experiencia docente previa).

1. Para os efectos deste apartado teranse en conta os dez anos de límite que resulten 
máis favorables para cada persoa participante.

2. A valoración da experiencia docente non se verá reducida aínda cando os servizos se 
prestase nunha xornada de traballo inferior á completa.
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3. Os servizos prestados nun centro docente público non dependente dunha Administra-
ción educativa baremaranse nas epígrafes 1.3 ou 1.4, segundo corresponda en función do 
nivel ou etapa educativa impartida.

4. Considerarase que educación infantil e educación primaria son a mesma etapa edu-
cativa.

5. Para os efectos deste non se poderán acumular as puntuacións cando os servizos 
fosen prestados simultaneamente en máis dun centro docente.

6. Os servizos prestados como persoal laboral docente de Relixión baremaranse na 
epígrafe 1.1 ou 1.2 se se impartiron en centros públicos dependentes das administracións 
educativas, e na 1.3 ou 1.4 se se impartiron noutros centros. 

7. Os servizos prestados como mestre en escolas infantís, no primeiro ciclo de educa-
ción infantil, baremaranse na epígrafe 1.3 ou 1.4 a partir do curso académico 2008/09.

8. Os servizos prestados no estranxeiro acreditaranse mediante certificacións expedi-
das polos ministerios de Educación dos respectivos países ou autoridades públicas com-
petentes, nas cales deberán constar o tempo de prestación de servizos, con data de inicio 
e de fin do nomeamento, e o carácter de centro público ou privado, o nivel educativo e a 
materia impartida. Cando non se acredite o nivel educativo ou este non coincida co da 
convocatoria entenderanse como servizos prestados en diferente nivel educativo. Os ditos 
certificados deberán presentarse traducidos para o castelán ou galego.

9. Nas seguintes epígrafes, por cada mes súmanse as seguintes puntuacións:

– Na epígrafe 1.1: 0,059 puntos.

– Na epígrafe 1.2: 0,030 puntos.

– Na epígrafe 1.3: 0,013 puntos.

– Na epígrafe 1.4: 0,009 puntos.

10. A experiencia docente na universidade baremarase pola epígrafe 1.4.

11. A experiencia docente previa como profesor do Programa de profesores visitantes 
do Ministerio de Educación computarase como servizos docentes, sempre que se acredite 
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mediante certificación do órgano competente en que conste o tipo de centro, a especiali-
dade, o nivel educativo e a duración exacta dos servizos prestados, con data de inicio e de 
fin do nomeamento.

12. Non se valorará a experiencia como:

– Monitor/a.

– Bolseiro/a.

– Educador/a.

– Profesor/a invitado/a.

– Auxiliar de conversa.

– Lector/a.

– Nin outras actividades similares realizadas nos centros.

Terceira. Baremación do apartado 2 (Formación académica).

1. A nota media da certificación académica persoal deberá estar calculada conforme o 
disposto no Real decreto 1125/2003, do 5 de setembro (BOE núm. 224, do 18 de setem-
bro). No caso de que non se remita a certificación académica persoal en que consten as 
puntuacións obtidas en todas as disciplinas e cursos exixidos para a obtención do título 
alegado, con indicación expresa da nota media e, no seu defecto, se presente copia do tí-
tulo ou da certificación do pagamento dos dereitos de expedición, conforme o Real decreto 
1002/2010, do 5 de agosto (BOE núm. 190, do 6 de agosto), considerarase que a persoa 
aspirante obtivo a nota media de aprobado.

Para os efectos de valoración do expediente académico do título alegado, o persoal 
aspirante que obteña o título no estranxeiro presentará certificación expedida pola Ad-
ministración educativa do país en que obtivo o título que indique a nota media deducida 
das cualificacións obtidas en toda a carreira e exprese, ademais, a cualificación máxima 
e mínima que se poden obter, de acordo co sistema académico correspondente, para os 
efectos de determinar a súa equivalencia coas cualificacións españolas, e a declaración 
de equivalencia da nota media obtida na web da ANACA, asinada pola persoa interesada.
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2. Nas subepígrafes 2.2.1 e 2.2.2 non se pode obter máis de 1 punto. Unicamente se 
baremará un máster oficial e un título de doutoramento.

3. Para poder obter puntuación por outras titulacións universitarias de carácter oficial, de-
berá presentarse copia de cantos títulos se posúan, incluído o alegado para ingreso no corpo.

4. Na epígrafe 2.3 unicamente se valorarán as titulacións universitarias de carácter ofi-
cial que non fosen alegadas como requisito para o ingreso no corpo. 

5. Non se valorarán na epígrafe 2.3 os títulos universitarios non oficiais (títulos pro-
pios) que se expidan conforme a disposición adicional décimo primeira do Real decreto 
1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universi-
tarias oficiais, e que sexan expedidos polas universidades no uso da súa autonomía.

6. Na subepígrafe 2.3.1 outorgarase 1 punto por cada diplomatura, enxeñaría técnica, 
arquitectura técnica ou títulos declarados equivalentes e polos estudos do primeiro ciclo 
dunha licenciatura, arquitectura ou enxeñaría, que non fosen alegados como requisito para 
ingreso no corpo.

7. Na subepígrafe 2.3.2 outorgarase 1 punto por cada un dos estudos correspondente 
ao segundo ciclo de licenciaturas, enxeñarías, arquitecturas ou títulos declarados legal-
mente equivalentes, que non fosen alegados como requisito para ingreso no corpo.

8. O persoal aspirante a ingresar no corpo de profesores técnicos de formación profe-
sional que se presente cun título de licenciatura, enxeñaría ou arquitectura terá unha pun-
tuación de 1 punto na subepígrafe 2.3.2.

9. Valoraranse na subepígrafe 2.3.2 os seguintes títulos sempre que non fosen presen-
tados como requisito de ingreso ao corpo:

– Os títulos superiores de Música, Danza e Arte Dramática.

– Os títulos superiores das ensinanzas artísticas equivalentes a grao.

– Os títulos de grao.

10. Na epígrafe 2.4.b) unicamente se baremarán as certificacións das escolas oficiais 
de idiomas equivalentes ao B2, é dicir, o certificado de aptitude, o nivel avanzado (B2) e o 
nivel intermedio (B2).
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11. A baremación na epígrafe 2.4.b) é compatible coa baremación nas subepígrafes 
3.1.1 e 3.1.2. Polo tanto, unha certificación de nivel B2 dunha mesma lingua estranxeira 
non poderá valorarse pola epígrafe 2.4.b) e pola subepígrafe 3.1.3.

12. O certificado de nivel avanzado C2 da escola oficial de idiomas correspondente ao 
plan de estudos do Real decreto 1041/2017, do 22 de decembro, valorarase na subepígra-
fe 3.1.1.

13. O certificado de nivel avanzado C1 da escola oficial de idiomas correspondente ao 
plan de estudos do Real decreto 1041/2017, do 22 de decembro, valorarase na subepígra-
fe 3.1.2.

14. As mencións correspondentes a un mesmo título non se valorarán como un novo 
título de Grao.

15. Non se considerarán como títulos distintos as diferentes especialidades asentadas 
nunha mesma titulación.

Cuarta. Outros méritos

1. En ningún caso serán valorados aqueles cursos que teñan como finalidade a obten-
ción dun título académico.

2. Non se valorarán os cursos cuxa finalidade sexa a obtención dos títulos ou certifica-
cións que habilitan para a adquisición da formación pedagóxica e didáctica, necesaria para 
o exercicio da docencia, a que se refire o artigo 100.2 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, 
de educación.

3. Non se valorará para o ingreso en ningún dos corpos o curso de aptitude pedagóxica 
ou o máster que habilita para o exercicio das profesións de profesor de educación secun-
daria obrigatoria e bacharelato, formación profesional e ensino de idiomas.

4. Para os efectos da epígrafe 3.2:

a) Considéranse actividades de formación as seguintes:

– Cursos.
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– Seminarios permanentes.

– Grupos de traballo.

– Proxectos de formación.

– Congresos.

– Xornadas.

– Mesas redondas.

– Piale.

– Encontros.

– Obradoiros.

– Títulos propios das universidades.

b) Non son actividades de formación puntuables por esta epígrafe, entre outras, as se-
guintes actividades:

– Proxectos de investigación.

– Actividades de innovación educativa.

– Participación en programas europeos: Erasmus, Sócrates, Leonardo da Vinci, Inte-
rreg, visitas Cedefop, etc.

– Titulacións universitarias.

– Titorías en prácticas.

– Titoría do máster en profesorado.

– Certificacións de acreditación de competencia lingüística nunha lingua estranxeira.
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5. De conformidade co artigo sexto da Orde do 11 de novembro de 1998, as equivalen-
cias entre distintos cursos e probas de lingua galega terán a mesma consideración legal 
que os cursos presenciais de iniciación e de perfeccionamento.

6. Nas certificacións dos cursos organizados polas universidades deberán figurar a si-
natura da súa reitoría ou vicerreitoría competente ou persoa en quen delegue. Non son 
válidas as certificacións asinadas polos departamentos ou polas persoas relatoras destes.

7. Teranse en conta as horas que figuren nas certificacións ou diplomas das actividades 
de formación. No caso de que figuren horas e créditos, prevalecerán as horas sobre os 
créditos.

8. A valoración establecida nas subepígrafes 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3 soamente procederá 
pola certificación de nivel superior no suposto de que o persoal aspirante presente dife-
rentes acreditacións de nivel dunha mesma lingua estranxeira. Para o suposto de que 
o persoal aspirante presente para unha mesma lingua estranxeira dúas ou máis acredi-
tacións do mesmo nivel de competencia linguística, soamente procederá valoración por 
unha delas.

9. Nas subepígrafes 3.1.1 e 3.1.2 valoraranse tamén as certificacións expedidas polas 
escolas oficiais de idiomas.

Quinta. As persoas aspirantes non poderán ter máis de 10 puntos pola valoración dos 
seus méritos

ANEXO IV

Baremo para a valoración de méritos para o acceso aos corpos do subgrupo A1 
desde corpos do subgrupo A2 e acceso do subgrupo A1 ao A1

Méritos Puntos Documentos xustificativos

I. Traballo desenvolvido: máximo 5.5 puntos.

1.1. Por cada ano como persoal funcionario 
do corpo desde o cal se aspira ao acceso que 
exceda os seis exixidos como requisito, cando 
sexa o caso

0,500 puntos Folla de servizos certificada pola xefatura provincial.

* Por esta epígrafe (1.1) non poderán obter máis 
de 4,000 puntos.

1.2. Desenvolvemento de funcións específicas:
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