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1. ADXUDICACIÓN DE DESTINO PROVISIONAL PARA O PRÓXIMO CURSO ACADÉMICO
2016/2017, ENTRE O PROFESORADO DOS CORPOS DE CATEDRÁTICOS, PES, PT, EOI,...
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN
UNIVERSITARIA
Orde para a adxudicación de destino provisional para o próximo
curso académico 2016/2017, entre o profesorado dos corpos de
catedráticos, PES, PT, EOI, ..., que non teñan destino definitivo ou
que sexan desprazados por falta de horario, reingresados...
Xúntase a Orde do 2 de xuño de 2016 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional
para o curso académico 2016/17, entre o persoal docente pertencente aos corpos de catedráticos e
profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de
escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de
taller de artes plásticas e deseño, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia;
aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal a quen se lle conceda unha comisión de
servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación familiar; ao persoal
interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo.
Prazo para cubrir a instancia na web
Para todo o profesorado desprazado e en expectativa de destino, profesorado en prácticas e pendente de
nomeamento de funcionario de carreira, concelleiros, procedentes do estranxeiro, peticionarios de
reingreso, interinas e interinos, substitutas e substitutos, o prazo será de vinte días naturais contados a
partir da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.
Para o persoal opositor que supere o procedemento selectivo convocado pola Orde do 4 de abril de 2016, o
prazo será de tres días naturais contados desde o día seguinte ao da súa publicación na lista de
aprobados polos tribunais.
Para máis información preme aquí:

2.
ADXUDICACIÓN DE DESTINO PROVISIONAL PARA O PRÓXIMO CURSO ACADÉMICO
2016/2017 AO PERSOAL DO CORPO DE MESTRES

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN
UNIVERSITARIA
Orde pola que se ditan normas para a adxudicación de destino
provisional para o próximo curso académico 2016/2017 ao
persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo,
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profesorado desprazado por falta de horario, comisións de servizos...
Orde do 2 de xuño de 2016 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o
próximo curso académico 2016/17 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo, ao que
resulte desprazado por falta de horario, ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleiro ou
concelleira, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral; ao persoal opositor do ano
2016, ao persoal interino ou substituto do corpo de mestres e ao que solicite o reingreso no servizo activo.
Prazo de cumprimentación da instancia na web
1. O prazo será de vinte días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación da presente
orde no Diario Oficial de Galicia.
2. Para o persoal opositor que supere o procedemento selectivo convocado pola Orde do 4 de abril de 2016,
o prazo será de tres días naturais contados desde o seguinte ao da publicación da lista de aprobados
polos tribunais.
Para máis información preme aquí:

3. ADMITIDOS PROBAS DE ACCESO NAS ENSINANZAS SUPERIORES DE ARTE DRAMÁTICA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Listaxe definitiva de alumnado admitido ás probas de acceso nas ensinanzas
superiores de Arte Dramática para o curso 2016/2017
Para máis información preme aquí:

4. LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS ENSINANZAS SUPERIORES DE CONSERVACIÓN E
RESTAURACIÓN DE BENS CULTURAIS

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN
UNIVERSITARIA
Listaxe definitiva de admitidos/as ás probas de acceso ás
ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens
Culturais para o curso 2016/2017
Para máis información preme aquí:
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5. CURRÍCULO DO CICLO FORMATIVO DE GRAO SUPERIOR FABRICACIÓN DE PRODUTOS
FARMACÉUTICOS, BIOTECNOLÓXICOS E AFÍNS

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico
superior en Fabricación de Produtos Farmacéuticos, Biotecnolóxicos e Afíns
Decreto 67/2016, do 28 de abril, polo que se establece o currículo do ciclo
formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en
Fabricación de Produtos Farmacéuticos, Biotecnolóxicos e Afíns.
Para máis información preme aquí:

6. PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHARELATO CORRESPONDENTES AO CURSO 2015/2016
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Segunda relación provisional do alumnado admitido e excluído dos premios extraordinarios de
bacharelato correspondentes ao curso 2015/2016
Os/as interesados/as disporán dun prazo de dez (10) días para a reclamación ou emenda das
carencias ou deficiencias detectadas na documentación achegada
Para máis información preme aquí:

7. CUALIFICACIÓNS DEFINITIVAS GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA
PARA MAIORES DE DEZAOITO ANOS

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Cualificacións definitivas das probas para a obtención de título de graduado en
educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos
Para máis información preme aquí:
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8. PREMIOS A PROXECTOS DE FORMACIÓN PERMANENTE DO PROFESORADO
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Convocatoria dos Premios a Proxectos de Formación
Permanente do Profesorado 2016 dirixidos aos centros docentes
que participan nos plans de formación permanente do
profesorado implantados en centros educativos públicos no
curso escolar 2015/2016
O obxectivo da convocatoria destes premios é valorar a participación de grupos de docentes en proxectos
de formación en centros que afecten cualitativamente ao ámbito organizativo e/ou de xestión dos centros,
á contorna familiar e institucional ou á elaboración e uso de recursos multimedia interactivos, que
promovan novas formas pensar, novas formas de traballar e novas ferramentas de traballo.
Preténdese dar recoñecemento ás boas prácticas na formación permanente do profesorado e fomentar que
os centros docentes desenvolvan, a través destes plans, aqueles aspectos que permitan a actualización e o
perfeccionamento das competencias profesionais do profesorado para a mellora da calidade da educación e
dos resultados escolares.
Obxecto e ámbito de aplicación.
Centros docentes públicos que conten cun Plan de Formación Permanente de Profesorado en curso. Os
proxectos estarán baseados na análise e detección das necesidades educativas do centro e propoñerán
estratexias de mellora da calidade.
Categorías de premio.
1. Categoría A: mellor proxecto de formación de cada CFR/CAFI. Concederanse un total de 7 premios, un
por cada CFR/CAFI. Asignación extraordinaria de 2000€ sobre o concedido con carácter xeral para o
desenvolvemento do PFPP no curso 2016-2017
2. Mención especial: Mellor proxecto de formación de entre os premiados na categoría A. Asignación
extraordinaria de 1000 sobre o concedido con carácter xeral e o premio correspondente á categoría A.
Prazo: Comeza o día seguinte ao da publicación desta convocatoria
(http://www.edu.xunta.es/portal/) e remata o día 10 de xullo de 2016.

no

portal

educativo

Requisitos.
Á solicitude xuntaráselle a seguinte documentación:
ANEXO I.
Proxecto de formación no centro, en soporte electrónico, de acordo co especificado no apartado cuarto
desta convocatoria. Presentarase en soporte informático. Ocupará un máximo de 20 páxinas numeradas e
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redactadas a unha cara, en tamaño A4, cun interliñado sinxelo e utilizando o tipo de letra Arial, tamaño de
12 puntos.
Criterios de valoración.
Contido innovador e transferibilidade do proxecto.
Perspectiva de traballo en equipo, multidisciplinar e baseada en enfoque de traballo por proxectos e
metodoloxías afíns.
Grao de implicación da comunidade educativa: profesorado, alumnado e/ou outras entidades .
Desenvolvemento de competencias profesionais docentes segundo o Anexo II.
Existencia dun sistema de avaliación minucioso relativo á implantación e desenvolvemento do proxecto,
así como ao nivel de logro acadado no desenvolvemento do proxecto, con indicadores que permitan a
comprobación da mellora na aula/centro.
Recursos aportados á comunidade educativa.

Para máis información preme aquí:

9. ADMITIDOS E EXCLUÍDOS DAS AXUDAS DE APOIO Á ETAPA DE FORMACIÓN POSDOUTORAL

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Listaxe de admitidos e excluídos das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral
(modalidade B 2015) nas universidades do SUG, nos organismos públicos de
investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i
Para máis información preme aquí:

10. DATAS, HORAS E LUGARES NA QUE SE FARÁ A PRESENTACIÓN E A PRIMEIRA PROBA DOS
ASPIRANTES AO CONCURSO-OPOSICIÓN

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Datas, horas e lugares na que se fará a presentación e a primeira proba dos aspirantes ao
concurso-oposición ao corpo de inspectores de educación, secundaria, técnicos de
formación profesional, mestres e novas especialidades para o ano 2016
Resolución do 8 de xuño de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola
que se fan públicas as resolucións dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos de ingreso e
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acceso ao corpo de inspectores de educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de
profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas
especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario,
profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia convocados
pola Orde do 4 de abril (DOG do 19 de abril), polas que se anuncian as datas, as horas e os lugares en que
se fará a presentación dos aspirantes e tamén as datas, as horas e os lugares en que terá lugar a primeira
proba
Para máis información preme aquí:

11. RESULTADO DA PROBA DE COÑECEMENTO DE LINGUA GALEGA

CONSELLERÍA
DE
UNIVERSITARIA

CULTURA,

EDUCACIÓN

E

ORDENACIÓN

Resultado da proba de coñecemento de lingua galega do concurso-oposición ao
corpo de inspectores de educación, secundaria, técnicos de formación profesional,
mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2016

Para máis información preme aquí:

12. ADMITIDOS E EXCLUÍDOS DOS PROCEDEMENTOS SELECTIVOS

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
RESOLUCIÓN do 14 de xuño de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos
Humanos, pola que se elevan a definitivas as relacións de aspirantes admitidos e
excluídos dos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores
de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores
técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición
de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores
de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da
Comunidade Autónoma de Galicia.
Para máis información preme aquí:
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13. OPOSICIÓNS DOCENTES 2016 EN TODO O TERRITORIO

OPOSICIÓNS DOCENTES 2016
Páxina de Oposicións do Sector de Ensino para o ano 2016. Nela poderás atopar toda a normativa que
regulan os procesos selectivos, temarios ou as convocatorias e ofertas públicas de emprego de todas as
Comunidades Autónomas.
Normativa

Temario

Para máis información preme aquí:

14. FORMACIÓN

-CURSOS
VÁLIDOS
OPOSICIÓNS

PARA

Para máis información preme
aquí:

-CURSOS HOMOLOGADOS POR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 2º SEMESTRE 2016
Aberta a matriculación para os
Cursos que empezan en outubro
2016.Prazas limitadas.
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VALIDEZ: Cursos válidos para oposicións, concursos de traslados, sexenios e bolsas de traballo.
DIRIXIDOS A: Profesores e persoal especializado de todos os niveis educativos, que traballen ou
traballasen algunha vez en centros públicos, concertados e privados nos que se impartan ensinos de réxime
xeral ou de réxime especial e en servizos técnicos de apoio aos mesmos
A TER EN CONTA: O MECD só certifica un curso on-line nas mesmas datas, por tanto non concede a
homologación se se solapan varios.
INSCRICIÓN E MATRICULACIÓN: O PRIMEIRO DE TODO É MATRICULARCHE ON-LINE AQUÍ:
Unha vez que che haxas rexistrador na plataforma de CEPAL, tes que facer efectiva a matriculación enviar
por correo ordinario á Sede do
Sector Nacional de Educación CSIF - Formación
C/Fernando o Santo 17, 1º.
28010 MADRID
DOCUMENTACIÓN:
1. Ficha de participantes en Actividades en Formación Permanente (ANEXO VI Documento adxunto ao pé de
páxina)
2. Documento acreditativo de traballar ou traballar como docente (esixido polo Ministerio de Educación),
sendo válidas unha das tres opcións seguintes:
-Fotocopia da cabeceira da nómina onde conste categoría profesional.
- Certificado do centro de traballo como docente, asinado polo director ou secretario do mesmo.
-Certificado de vida laboral expedido polo Servizo da Seguridade Social no que conste o centro onde
traballa.
3. Xustificante de Pago: o comprobante bancario de realizar o ingreso ou a transferencia ao número conta:
Banco Popular
ES91 0075 0446 4406 0018 2967
incluirase no sobre co resto da documentación.
É IMPRESCINDIBLE ENVIAR ESTA DOCUMENTACIÓN COMPLETA POR CORREO ORDINARIO PARA PODER
CERTIFICAR O CURSO
CERTIFICACIÓN: O certificado recollerase na sede provincial de CSI-F seleccionada no proceso de
inscripción.
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ENLACES DE INTERESE:
CSIF Nacional Enseñanza
CSIF Galicia Ensino
Blog Ensino Pontevedra
Herald Toupeiras
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