FAI O TEU CONCILIA:
1. Accede á páxina www.edu.xunta.gal
2. Dentro da páxina accede na parte superior en MÁIS SERVIZOS:

3. Entramos en CADP

4. Identificámonos co noso correo e contrasinal.

5. Prememos en nova solicitude e completamos os campos que
nos solicitan.
- Se temos distintas especialidades, podremos facer unha solicitude por cada unha delas
(Mestres lista única farano nunha soa instancia).
- A adxudicación faise en primeiro lugar por CORPO (1 Mestras/es, 2 Cátedras e profesorado
de EOI, 3 Cátedras e profesorado de Artes Plásticas e Deseño, 4 Mestres de Taller de ART, 5
Cátedras de Música e Artes Escénicas (CMUS), 6 Profesorado de Música e AA.EE. (CMUS), 7
Cátedras e profesorado de Ensino Secundario (PES) e 8 Profesorado Técnico de FP).
- A adxudicación faise en segundo lugar por ESPECIALIDADE, segundo o códido destas.

6. Comprobamos na primeira pestana que todos os campos son
correctos. Poñemos as nosas preferencias de especialidades
afíns (Secundaria) para completar horario no caso de ser
preciso e “Preferencia de especialidades nas peticións” (no
corpo de Mestres). No caso de marcar en “Preferencia
provincias”, estarás aceptando calquera destino na provincia/s
seleccionadas no caso de non obter un destino dos que pides
nas túas peticións e GARDAMOS…

7. Introduce os datos do teu fill@ e os documentos que vas a
presentar…

8. Comproba os datos…

9. Completar as nosas peticións de centros cos seus códigos e ir
GARDANDO para non perdelos.
- Hai que solicitar en primeiro lugar o centro/s da localidade/s que se atopen nun radio de 20
km da residencia, non sendo necesario pedilos todos se non se vai sobrepasar esta
distancia nas peticións.
- No caso de solicitar centros ou localidades a máis de 20 km da residencia, deberán
priorizarse obrigatoriamente todos os que disten a menos de 20 km da mesma, agás as
excepcións (centros con xornada partida, penitenciarios, EPAPU e centros ordinarios con
ensinanzas de adultos).
- Introduce os códigos de localidades ou centros que queiras por orde, están a túa
disposición no despregable de centros situado na pestana superior de anexos.
- Consigna as peticións, completando con afinidade, itinerancia ou bilingüismo, según as
túas preferencias.
- No caso de marcar centros ou localidades con afinidade e itinerancia a orde de
adxudicación será a seguinte:
Vacante sen afíns nin itinerancia.
vacante con afíns e non itinerantes.
Vacante sen afíns e itinerantes.
Vacante con afíns e itinerantes.
- No caso de marcar centros ou localidades con bilingüismo, só se fai petición por bilingüe,
debendo repetir a petición ordinaria, para poder solicitar ambas.
- Nas peticións formuladas á localidade non están incluídos os centros rurais
agrupados(CRA). Para o suposto de que se desexe a adxudicación nos CRA deberán
solicitarse preceptivamente por código de centro.
- Todas as vacantes de especialidades nos CRA son ITINERANTES excepto en INFANTIL e
PRIMARIA.

10.

Validamos e enviamos á SEDE ELECTRÓNICA

11.

Accede á SEDE ELECTRÓNICA co noso NIF e contrasinal

12.
Anexa os documentos que marcaches na túa solicitude
(libro de familia…)

13.

Presentamos o documento na SEDE ELECTRÓNICA

14.

METE O CONTRASINAL QUE RECIBES NO TEU MÓVIL.

15.

COMPROBA QUE A PRESENTACHES E REMATAMOS.

XA PODES
DESCARGAR A TÚA
SOLICITUDE

