O CXT 11.12 en datos
Convocatoria: Orde do 3 de novembro (DOG nº 218 do 15 de novembro de 2011)
Data de inicio de petición: 16 de novembro de 2011
Fin de petición: 2 de decembro de 2011
OPOSICIÓNS
07
08
09
10
11*
Totales

LI (32)
01
12
53
46
00
112

PT(36)
02
33
53
97
00
185

AL(37)
03
26
50
64
00
143

EP(38)
00
157
83
207
145
592

EI(32)
00
00
00
00
98
98

*Funcionarios en prácticas

Vacantes
Provisionais
Antes do 15 de decembro de 2011

Definitivas
Con anterioridade ao prazo de
reclamacións e renuncias

Prazas seccións bilingües e centros plurilingües: para acceder a estas prazas é preciso
ter como mínimo o título B2 da lingua correspondente.
Pódese participar a vez no CXT e no específico de orientación.
Habilitacións: a especialidade de EP non a posúen por recoñecemento, aqueles
aprobados nas oposicións dos anos 2010 e 2011 que fosen por una especialidade
diferente a EP.
Abrese un prazo para solicitar novas habilitacións tendo en conta o RD de
especialidades (BOE 09/11/11) paralelo o concurso a través da plataforma
www.edu.xunta.es/datospersoais
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Novidades do baremo:
Aptdo. 5.1.‐ 0,75 ptos. por cada un dos cursos de galego (iniciación e
perfeccionamento).
Función titorial: recoñecense a partir da entraga en vigor da LOE (2006). Curso 05/06
puntúase nun prorrateo por valor de 3 meses correspondentes aos meses de xuño,
xullo e agosto.
Méritos: poderán formalizarse tódolos que teñan data de remate o último día da
convocatoria, 2 de decembro
EOI.‐ Nivel avanzado, ciclo superior e certificado de actitude valóranse no aptdo. 3.3
(2ptos). Nivel intermedio de Galego e ciclo elemental aptdo. 3.3 (1pto.)
Novo recoñecemento.‐ Responsables de Convivencia Escolar, Programas
internacionais, dinamizacións TIC,s, e mellora da calidade educativa. Coordinación do
proxecto Abalar e asesor da Consellería.
A asistencia a tribunais de oposición, barémase dende 2007.

IMPORTANTE:
‐

‐

As persoas que teñan ou aspiren a una comisión humanitaria ou plan concilia,
teñan a obriga de concursar, agás as que non leven dous anos no destino
definitivo, e non poden renunciar, xa que é requisito para poder solicitala.
Mestres de PT e AL poden obtar a prazas de ESO, códigos 60 e 61.
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