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Capítulo XXIV: PROFESORADO

I. LEXISLACIÓN BÁSICA 

1. O PROFESORADO NA “LOE”

- Funcións do profesorado: Artigo 91º. Páx. 548. 
- Profesorado das distintas etapas educativas: Capítulo II

do Título III. Páx. 549.
- Formación do profesorado: Cap. III do Tít III. Páx. 550.
- Recoñecemento, apoio e valoración do profesorado:

Capítulo IV do Título III. Páx. 550.
- Avaliación da función pública docente: Art. 106. Páx. 551.
- Profesorado de relixión: Disp. adicional terceira. Páx. 559.

2. NORMATIVA INCLUÍDA NOUTROS CAPÍTU-
LOS DESTA MESMA OBRA

2.1. NORMATIVA VARIA
- Acceso á función pública. Capítulo XXII. Páx. 799.
- Adscrición funcional. Capítulo XXII. Páx. 800.
- Excedencia e reingreso. Capítulo XXII. Páx. 802.
- Habilitación. Páx. 800.
- Incompatibilidades. Capítulo XIII. Páx. 427
- Mobilidade, concursos, com.. de servizos... Páx. 801.
- Permutas. Capítulo XXII. Páx. 802.
- Prolongación do servizo activo. Capítulo XIII. Páx. 428.
- Recoñecemento de servizos previos. Cap. XIII. Páx. 428.
- Réxime disciplinario. Capítulo XIII. Páx. 428.
- Saúde laboral. Capítulo XXVII. Páx. 946.

2.2. PROFESORADO DE CENTROS PRIVADOS
-Véxase lexislación sobre este profesorado no Capítulo

IV desta mesma obra. Páx. 135.

3. OUTRA NORMATIVA XERAL

3.1. CONDICIÓN DE AUTORIDADE PÚBLICA
-Artigo 11º da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia

e participación da comunidade educativa. (DOG, 15/07/11).
Páx. 581.

3.2. DEBER DE RESIDENCIA
-Artigo 77 do Decreto 315/1964, do 7 de febreiro, polo

que se aproba a Lei articulada de funcionarios civís do
estado. (BOE, 15/02/64). Artigo derrogado polo Estatuto Básico
do Empregado Público, que exime ao funcionario da obriga de
residir no concello onde radica o centro do seu destino.

3.3. DEREITOS E DEBERES. CÓDIGO DE CONDUTA
-Artigo 14º e seguintes da Lei 7/2007, do 12 de abril, do

Estatuto Básico do Empregado Público. (BOE, 13/04/07).
Páx. 433.

-Artigo 8º da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia
e participación da comunidade educativa. (DOG, 15/07/11).
Páx. 581.

3.4. LIBERDADE DE CÁTEDRA 
-Artigo 3º da Lei Orgánica 8/1985, do 3 de xullo, regula-

dora do dereito á educación. (BOE, 04/07/85). Páx. 523.
-A liberdade de cátedra na xurisprudencia do Tribunal

Constitucional. Páx. 880.
-Sentenza 5/1981 do Tribunal Constitucional, do 13 de

febreiro. (BOE, 24/02/81). CD-24AA

4. CONDECORACIÓNS 

4.1. ORDE CIVIL DE ALFONSO X EL SABIO
-Real Decreto 954/1988, do 2 de setembro, polo que se

regula a Orde Civil de Alfonso X El Sabio. (BOE, 08/09/88).
CD-24AB.

4.2. ORDE AO MÉRITO DOCENTE
-Toda a lexislación incluída neste apartado está derrogada a

partir da publicación da LOXSE. Só se cita a nivel testemuñal. 
-Artigo 106.2. da Lei 14/1970, do 4 de agosto, xeral de

educación. (BOE, 06/08/1970). 
-Decreto 1092/1972, do 13 de abril, polo que se crea a

Orde ó Mérito Docente como unha sección especial á Orde
Civil de Alfonso X El Sabio. (BOE, 02/05/1972).

-Orde do 24 de maio de 1974 pola que se establecen as
características da insignia da “Sección ó Mérito Docente”.
(BOE, 29/05/1974).

-Orde do 18 de outubro de 1983 pola que se deixa en
suspenso a aplicación dos preceptos reguladores de ingreso
na Sección ó Mérito Docente. (BMEC, 07-11-83).

5. HORARIO E XORNADA DE TRABALLO

5.1. LEXISLACIÓN ESPECÍFICA
-Orde de 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xorna-

da de traballo do persoal funcionario e laboral docentes que
imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006,
do 3 de maio, de educación. (DOG, 30/06/11). Páx. 880.

-Lexislación derrogada. Véxase no apartado de Lexisla-
ción Complementaria neste mesmo Capítulo.

5.2. O PROFESORADO NAS ORDES DE
DESENVOLVEMENTO DOS “ROC”

-Capítulo V, punto 2, da Orde do 22 de xullo de 1997
(Centros de Educación Infantil e Primaria. Páx. 683.

-Puntos 76-94 e 102-108 da Orde do 1 de agosto de
1997 (Centros de Educación Secundaria. Páx. 712.

-Puntos 91-114 da Orde do 3 de outubro de 2000
(Centros Públicos Integrados). Páx. 743.

-Para o profesorado de ensinanzas de réxime especial,
véxanse as ordes de ditas ensinanzas. Páx. 658.
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5.3. INSTRUCIÓNS, CIRCULARES E CONSULTAS
5.3.1. Profesorado de Educación Infantil e Primaria

-Realización de gardas polos mestres de PT, AL e os que
desempeñan a praza de orientación. Apartado terceiro das
Instrucións da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación
Educativa do 21 de xullo de 2008. Páx. 881.
5.3.2. Profesorado de Educación Secundaria

-Resposta da Dirección Xeral de Persoal do 13 de
outubro de 1999 a unha consulta formulada sobre a priorida-
de para impartir as horas de primeiro ciclo da área de
educación plástica e visual. Páx. 882.

-Instrucións do 3 de novembro de 1999 da Inspección
Central sobre aplicación de horarios semanais dos profeso-
res de educación secundaria. Páx. 882.

-Circular nº 6/99 do 13 de novembro de 2000 das
direccións xerais de persoal e de centros e inspección
educativa polo que se establecen normas de elección de
horarios. Páx. 883.

-Resposta da Dirección Xeral de Persoal do 6 de novem-
bro de 2000 a unha consulta formulada sobre o horario dos
profesores desprazados. Páx. 883.

-Resposta da Dirección Xeral de Persoal, do 4 de
decembro de 2002, sobre as prioridades na elección de
horarios (Departamentos Didácticos). Páx. 884.

-Resposta da Dirección Xeral de Persoal, do 1 de
decembro de 2003, sobre elección de horarios dos funciona-
rios do corpo de mestres adscritos ao primeiro ciclo da
Educación Secundaria Obrigatoria. Páx. 884.

-Resposta da Dirección Xeral de Persoal, do 9 de
decembro de 2003, sobre elección de horarios dos funciona-
rios do corpo de catedráticos. Páx. 885.

-Resposta da Dirección Xeral de Persoal, do 21 de
xaneiro de 2004, sobre elección de horarios nun departa-
mento de matemáticas. Páx. 885.

Instrucción 2004/01 da Subdirección Xeral de Inspección
Educativa, de 7 de maio de 2004, sobre o horario dos
profesores que imparten educación secundaria. Páx. 886.

-Resposta da Dirección Xeral de Persoal, do 26 de maio
de 2004, sobre prioridade para impartir certos módulos
profesionais. Páx. 887.

-Resposta da Subdirección Xeral de Inspección Educati-
va, do 27 de xaneiro de 2005, en relación á reducción horaria
de profesorado elixido para formar parte do consello escolar
do centro. Páx. 887.

-Resposta do Servizo de Planificación e Coordinación da
Inspección Educativa, do 21 de outubro de 2005, a unha
consulta sobre o horario semanal dun profesor titor dun
programa de garantía social. Páx. 887.

-Resposta do 18 de setembro de 2006 a unha consulta
formulada respecto os horarios que imparten os profesores
de Educación Secundaria e moi en especial a obriga que
teñen todos eles de atender aos pais e aos alumnos. Páx.
887.

-Resposta da Dirección Xeral de Ordenación e Innova-
ción Educativa do 22 de maio de 2008 a unha consulta sobre
o cómputo horario dos membros do departamento de
orientación dos IES da hora preceptiva de reunión semanal
do devandito departamento. Páx. 888.

-Resposta da Dirección Xeral de Ordenación e Innova-
ción Educativa, do 22 de outubro de 2008, á solicitude de
instrucións relativas á obrigatoriedade de que os orientado-
res dos lES deban permanecer nos centros no período de
matrícula do alumnado no mes de xullo. Páx. 888. 

-Sentenza do Xulgado Contencioso Administrativo n° 1
de Orense, do 22 de decembro de 2009, pola que se estima
un Recurso Contencioso-Administrativo que obriga a retirada
do horario laboral dunha orientadora das gardas de recreo
que lle foron previamente asignadas. CD-24AC.

-Resposta da Dirección Xeral de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa do 24 de maio de 2010
a consultas realizadas sobre o cumprimento do horario ata
o final de curso do profesorado dos institutos de educación
secundaria. Páx. 889.

6. LICENZAS, PERMISOS E VACACIÓNS
6.1. NORMATIVA ESPECÍFICA

-Orde do 29 de marzo de 2006 pola que se regulan as
vacacións e o gozo da hora de ausencia ao traballo para as
funcionarias e funcionarios docentes que imparten ensinan-
zas distintas das universitarias e que teñen un fillo menor de
nove meses. (DOG, 07/04/06). Modificada pola Orde do 7 de
abril de 2008 (DOG, 23/04/08). Páx. 889.

-Capítulo V do Título V do Decreto lexislativo 1/2008, do
13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da
función pública de Galicia. (DOG, 13/06/08). Páx. 472.

-Orde do 7 de abril de 2008 pola que se regula o réxime
de permisos e licenzas do persoal docente que imparte as
ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio,
de educación. (DOG, 23/04/08). Corrección de erros, (DOG,
21/05/08). Páx. 890.

-Cadro-resumo de permisos e licenzas segundo a Orde
do 7 de abril de 2008. Páx. 897.

-Concepto de deber inescusable. Páx. 901.
-Relación das competencias do delegado provincial e dos

directores dos centros na concesión de permisos e licenzas
do persoal docente. Páx. 901.

-Anexos da Orde do 7 de abril de 2008. CD-24AD
-Modelos de resolucións de concesión e/ou denegación

de permisos pola dirección dos centros de acordo co
establecido na Orde de 7 de abril de 2008. CD-24AE.

-Preguntas e respostas mais frecuentes sobre o permiso
de ausencia traballo por fillo menor de nove meses e o goce
do mes de vacacións. Páx. 902.

-Lei 9/2009, do 6 de outubro, de ampliación da duración
do permiso de paternidade nos casos de nacemento,
adopción ou acollida. (BOE, 07/10/09). CD-24AF.

-Determinación dos graos de parentesco a efectos da
concesión de permisos establecidos na Orde do 7 de abril de
2008, (DOG, 23/04/08). Páx. 901

6.2. PERMISOS POR ESTAR EN MESAS ELECTORAIS
-Artigos 28º, 76º.4 e 78º.4 da Lei Orgánica 5/1985, do 19

de xnño. (Xefatura do Estado). (BOE, 20/06/85). Páx. 903.
-Orde do 11 de outubro de 2006 pola que se regulan os

permisos ao persoal da Comunidade Autónoma de Galicia
en relación coas eleccións sindicais aos órganos de repre-
sentación do persoal ao servizo da Administración da Xunta
de Galicia.(DOG, 17/10/06). CD-24AG.

 -Orde do 30 de xaneiro de 2008 pola que se regula o
exercicio dos dereitos electorais do persoal ao servizo da
Comunidade Autónoma de Galicia, nas eleccións ao Congre-
so dos Deputados e ao Senado. (DOG, 08/02/08). CD-24AH.

-Orde do 27 de xaneiro de 2009 pola que se regula o
exercicio dos dereitos electorais do persoal ao servizo da
Comunidade Autónoma de Galicia, nas eleccións ao Parla-
mento de Galicia do día 1 de marzo de 2009. (DOG,
03/02/09). CD-24AI.

6.3. OUTRA NORMATIVA DE REFERENCIA
-Artigos 43º-46º da Lei 7/2004, do 16 de xullo, para a

igualdade de mulleres e homes. (DOG, 03/08/04). Derrogado
o seu artigo 46 pola Lei 13/2007, do 27 de xullo). CD-15AT

-Artígo 56º, 59º e disposición adicional novena da Lei
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva
de mulleres e homes. (BOE, 23/03/07). CD-13AE
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-Artigos 48º e 49º da Lei 7/2007, de 12 de abril, do Esta-
tuto Básico do empregado público. (BOE, 13/04/07). Páx. 440.

-Artigos 74º ao 77º do Decreto lexislativo 1/2008, do 13
de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da
función pública de Galicia. (DOG, 13/06/08). Páx. 472.

6.4. TRÁMITE DE AUDIENCIA POR AUSENCIA AO
TRABALLO POLO EXERCICIO DE FOLGA

-Orde de servizo da Secretaría Xeral da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria do 21 de xaneiro de
2008, sobre o trámite de audiencia nos casos de ausencia ao
traballo por motivo do exercicio do dereito de folga. Páx. 903.

6.5. SENTENZA SOBRE O PERÍODO VACACIONAL
-Sentenza nº 508/1997 da Sala do Contencioso- Adminis-

trativo do T.S.X de Galicia, de data 9 de xullo de 1997, pola
que se desestima un recurso interposto contra unha resolu-
ción da Consellería de Educación que concediu un período
de licenza por maternidade a partir do 30 de xullo coa
inclusión do mes de agosto vacacional. CD-24BL.

7. INCAPACIDADE E ACCIDENTES EN ACTO
DE SERVIZO 

7.1. INCAPACIDADE TEMPORAL E PERMANENTE
- Véxase no Capítulo XVII desta obra. Páx. 623.

7.2. ACCIDENTES EN ACTO DE SERVIZO
-Orde APU/3554/2005, do 7 de novembro, pola que se

regula o procedemento para o recoñecemento dos dereitos
derivados de enfermidade profesional e de accidente en acto
de servizo no ámbito do mutualismo administrativo xestiona-
do por Muface. (BOE, 17/11/05). CD-24AK.

-Circular nº 2/2006, da Secretaría Xeral, sobre accidentes
de traballo en actos de servizo. Páx. 633.

-Manual da póliza accidentes persoais elaborado pola
Consellería de Economía e Facenda. CD-24AL.

-Respostas a preguntas frecuentes sobre accidentes en
acto de servizo e enfermidade profesional. Páx. 634.

-Circular sobre os accidentes de traballo do persoal
adscrito ao Réxime Xeral da Seguridade Social. Páx. 633.

7.3. AXUDAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO
-Orde do 15 de marzo de 2011 pola que se convocan

axudas económicas para compensar gastos derivados dos
accidentes de tráfico de persoal en función docente ou
inspectora. (DOG, 29/03/11). C. de erros. (DOG, 05/04/11).

-Orde do 2 de decembro de 2011 pola que se resolve a
convocatoria de axudas económicas para compensar gastos
derivados dos accidentes de tráfico de persoal en función
docente ou inspectora. (DOG, 20/12/11

7.4. SEGURO DE ACCIDENTES
-Escrito da Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio da

Consellería de Economía e Facenda, do 6 de agosto de
1991, polo que se comunica a suscripción dun Seguro de
Accidentes que cubre ó colectivo do persoal, tanto laboral
como funcionario, que presta servicio na Comunidade
Autónoma de Galicia. Páx. 903.

-Escrito da Secretaría Xeral da Consellería de Educación
e Ordenación Universitaria, do 18 de xuño de 1997, no que
se resumen o contido das distintas pólizas de seguros que
ten a Xunta de Galicia e que poden afectar os centros
educativos. Páx. 903.

8. RESPONSABILIDADE CIVIL

8.1. NORMATIVA DE ÁMBITO ESTATAL

-Artigo 1902 e seguintes do Código Civil Español. Páx.
905.

-Lei 1/1991, do 7 de xaneiro de modificación dos Códigos
Civil e Penal en materia de responsabilidade civil do profeso-
rado. (BOE, 08/01/91). Páx. 905.

8.2. NORMATIVA DE ÁMBITO AUTONÓMICO
-Resposta da Asesoría Xurídica da Consellería de

Educación e O. U., do 22 de maio de 1989, ás consultas
formuladas sobre a responsabilidade do persoal que atende
e coida os comedores escolares. Páx. 970.

-Informe de 17 de febreiro de 1995 do Servicio Técnico
Xurídico sobre a responsabilidade dos alumnos desde que
rematan a súa actividade docente ata que son recollidos polo
transporte escolar, ou deixados polo transporte escolar ata
que empecen as clases. Páx. 906.

-Escrito da Secretaría Xeral da Consellería de Educación
e Ordenación Universitaria, do 18 de xuño de 1997, no que
se resume o contido das distintas pólizas de seguros que ten
a Xunta de Galicia e que poden afectar os centros educati-
vos. Páx. 903.

-Informe da Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia
do 17 de xaneiro de 2007 en relación á solicitude de aseso-
ramento sobre o desacordo do profesorado coa abriga de
atender ao alumnado antes do incio das clases. CD-24BK.

-Manual de actuación para reclamacións por danos a
terceiros elaborado pola Secretaría Xeral e do Patrimonio da
Consellería de Economía e Facenda. CD-24AM

-Manual da póliza de responsabilidade civil elaborado
pola Secretaría Xeral de Patrimonio da Consellería de
Economía e Facenda. CD-24AN.

-Responsabilidade civil subsidiaria. (Revista ANPE,
novembro de 1996). Páx. 906.

9. FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO

9.1. CEFORES
-Véxase o Capítulo II desta obra. Páx. 59.

9.2. FORMACIÓN PERMANENTE
-Artigo 102 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de

Educación. (BOE. 04/05/06). Páx. 550.
-Orde do 1 de marzo de 2007 pola que se regula a

convocatoria, recoñecemento, certificación e rexistro das
actividades de formación permanente do profesorado e se
establecen as equivalencias das actividades de investigación
e innovación e das titulacións. (DOG, 11/04/07). Corrección de
erros, (DOG, 13/12/07). Páx. 907.

-Resolución do 16 de febreiro de 2011, da "Dirección
General de Evaluación y Cooperación Territorial", pola que
se publica o Acordo da Conferencia de Sectorial de Educa-
ción sobre recoñecemento de actividades de formación do
profesorado. (BOE, 21/03/11). CD-24AÑ.

-Resolución do 16 de febreiro de 2011, da "Dirección
General de Evaluación y Cooperación Territorial", pola que
se publica o Acordo da Conferencia Sectorial de Educación
sobre recoñecemento, no ámbito de xestión das distintas
administracións educativas, de complementos retributivos ao
profesorado vinculados á realización de actividades de
formación. (BOE, 21/03/11). CD-24AO.

-Decreto 74/2011, do 14 de abril, polo que se regula a
formación permanente do profesorado que imparte as
ensinanzas establecidas na Lei orgánica de educación
(LOE), en centros educativos sostidos con fondos públicos
da C. Autónoma de Galicia. (DOG, 06/05/11). Páx. 914

-Plan Anual de Formación do Profesorado para o curso
2011-2012. CD-24AP.

-Véxase normativa derrogada no apartado de Lexislación
Complementaria neste mesmo Capítulo.



MANUAL LEXISLATIVO DO ENSINO NON UNIVERSITARIO GALEGO

Profesorado876

9.3. MÁSTER DE FORMACIÓN DO PROFESORADO
-Real Decreto 1834/2008, do 8 de novembro, polo que se

definen as condicións de formación para o exercicio da
docencia na educación secundaria obrigatoria, o bacharela-
to, a formación profesional e os ensinos de réxime especial
e establécense as especialidades dos corpos docentes de
ensino secundario. (BOE, 28/11/08). Modificado polo Real
Decreto 1146/2011, do 29 de xullo. (BOE, 30/07/11). Páx. 806.

-Orde do 18 de abril de 2011 pola que se establece o
procedemento para acreditar centros e persoas coordinado-
ras e titoras para o desenvolvemento do prácticum corres-
pondente ao máster en Profesorado de Educación Secunda-
ria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e
Ensinanzas de Idiomas, na Comunidade Autónoma de
Galicia. (DOG, 13/05/11). CD-03AQ.

-Resolución do 24 de xuño de 2011 da Universidade de
Santiago de Compostela pola que se publica o plan de
estudos de máster universitario en Profesorado de Educa-
ción Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación
Profesional e Ensinanzas de Idiomas (USC). (DOG,
06/07/11). CD-22AG.

-Orde EDU/2645/2011, do 23 de setembro, pola que se
establece a formación equivalente á formación pedagóxica
e didáctica esixida para aquelas persoas que estando en
posesión dunha titulación declarada equivalente a efectos de
docencia non poden realizar os estudos de máster. (BOE,
05/10/11). CD-22AU.

-Para máis información sobre a formación pedagóxica e
didáctica do profesorado, véxase o Capítulo XII. Páx. 800.

9.4. MÓDULOS ECONÓMICOS
-Decreto 202/2002, do 6 de xuño, sobre indemnizacións

pola colaboración, con carácter non permanente nin habitual,
nas actividades formativas organizadas pola Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria e dirixidas ó profesora-
do de niveis non universitarios. (DOG, 17/06/02). Páx. 920.

9.5. CONVOCATORIA DE AXUDAS
9.5.1. Reintegro individual de gastos

-Orde do 29 de abril de 2011 pola que se regula o
procedemento para o reintegro individual de gastos por
asistencia a actividades de formación do profesorado non
universitario para o ano 2011. (DOG, 20/05/11). CD-24AQ.
9.5.2. Licenzas por estudos

-Orde do 18 de maio de 2011 pola que se convocan
licenzas por estudos para o curso 2011-2012 destinadas a
funcionarios docentes non universitarios e se aproban as
súas bases de concesión. (DOG, 03/06/11). CD-24AR.

-Orde do 29 de xullo de 2011 pola que se resolve
definitivamente a convocatoria de licenzas por estudos para
o curso 2011-2012 destinadas a funcionarios docentes non
universitarios. (DOG, 12/08/11). C. de erros. (DOG, 05/12/11).

9.5.3. Aulas europeas: Programas de inmersión
lingüìstica e cultural

-Resolución do 24 de maio de 2011, da Secretaría de
Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se
convocan prazas, destinadas a funcionarios docentes, para
a realización dos cursos Aulas Europeas: Programa de
inmersión lingüística e cultural con Francia e co Reino Unido.
(BOE, 31/05/11). 

10. PROFESORADO INTERINO E DE RELIXIÓN

10.1. NORMATIVA COMÚN
-Orde do 11 de maio de 2007 pola que se ditan normas

relativas ao recoñecemento de trienios ao persoal funciona-
rio interino docente e ao profesorado de relixión ao servizo
da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
(DOG, 18/05/07). C. de erros, (DOG, 24/05/07). Páx. 921.

10.2. PROFESORADO INTERINO
-Artigo 8º e 9º do Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de

marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da
función pública de Galicia. (DOG, 13/06/08). Modificado pola
Lei 2/2009, do 23 de xuño, (DOG, 24/06/09). Páx. 457.

-Resolución do 10 de maio de 2010, da Dirección Xeral
de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicida-
de ao texto refundido do vinte de xuño de mil novecentos
noventa e cinco, polo que se regulan o acceso e as condi-
cións de traballo do persoal docente interino e substituto
dependente da Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria da Xunta de Galicia, que imparte ensinanzas
distintas das universitarias. (DOG, 19/05/10). Páx. 922.

-Addenda pola que se modifica a Resolución do 10 de
maio de 2010 en canto a orde de prioridade no nomeamento
do profesorado interino e substituto. CD-24AS.

-Baremo xeral para a valoración de méritos nas convocato-
rias de apertura de listas de interinos e substitutos. CD-24AT.

10.3. PROFESORADO DE RELIXIÓN
10.3.1. Disposicións xerais

-Disposición adicional terceira da Lei Orgánica 2/2006, do
3 de maio, de Educación. (BOE, 04/05/06). Páx. 559.

-Real Decreto 696/2007, do 1 de xuño, polo que se
regula a relación laboral dos profesores de relixión prevista
na disposición adicional terceira da Lei Orgánica 2/2006, do
3 de maio, do Educación. (BOE, 09/06/07). CD-24AU.

-Orde do 17 de xullo de 2007 pola que se regula a rela-
ción laboral do profesorado de relixión e se ditan instrucións
relativas á provisión de postos. (DOG, 24/07/07). Páx. 926.

-Orde do 7 de xullo de 2009 pola que se dá publicidade á
relación de postos de traballo do profesorado de relixión dos
centros de educación infantil, educación infantil e primaria,
educación primaria, educación especial, centros públicos
integrados e institutos de educación secundaria dependentes
da Consellería de Educación e O. Universitaria. (DOG,
10/07/09). C. de erros, (DOG, 30/07/09 e 10/08/09). Modificada pola
Orde do 5 de novembro de 2010, (DOG, 15/11/10). CD-24AV.

-Orde do 5 de novembro de 2010 pola que se convoca
concurso de traslados entre profesorado de relixión que
presta servizos nos centros educativos dependentes desta
consellería. (DOG, 15/11/10). C. de erros, (DOG, 01/12/10).

-Orde do 5 de novembro de 2010 pola que se modifica a
Orde do 7 de xullo de 2009, pola que se dá publicidade á
relación de postos de traballo do profesorado de relixión.
(DOG, 15/11/10).
10.3.2. Outra normativa de interese

-Acordo do 5 de decembro de 2002 sobre as retribucións
dos profesores de relixión. Páx. 928. 

-Resposta da Dirección Xeral de Persoal, do 5 de
decembro de 2003, sobre o dereito do profesorado de
relixión a percibir o complemento de Educación Permanente
de Adultos. Páx. 396.

-Sentenza nº 00371/2010, do 24 de setembro, do
Tribunal Contencioso Administrativo nº 2 de Santiago de
Compostela, pola que se recoñece o dereito dun profesor de
relixión a exercer como titor do alumnado. CD-24AX.

11. PROFESORADO ITINERANTE

-Acordo asinado o día 18 de febreiro de 2008 entre a
conselleira de Educación e Ordenación Universitaria e as
organizacións sindicais sobre as condicións de traballo do
profesorado itinerante. Páx. 928.

-Instrucións da Secretaría Xeral da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria do 11 de marzo de
2008 sobre as condicións de traballo do profesorado itineran-
te. Páx. 930.
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-Aclaracións da Dirección Xeral de Ordenación e
Innovación Educativa de 10 de outubro de 2008 sobre as
condicións de traballo do profesorado itinerante. Páx. 930.

-Circular número 10/2008, do 25 de novembro, da
Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria, sobre o profesorado itinerante. Páx. 930.

-Máis información sobre itinerancias na páxina web da
Consellería: http://www.edu.xunta.es/web/itinerancias.

12. PROFESORADO DE INSTITUCIÓNS PENAIS

-Real Decreto 1203/1999, do 9 de xullo, polo que se
integra no Corpo de Mestres ós funcionarios pertencentes ó
Corpo de Profesores de Educación Xeral Básica de Institu-
cións Penais e se dispón normas de funcionamento das
unidades educativas dos establecementos penais. (BOE,
21/07/99). 

-Orde do 16 de decembro de 1999 pola que se publican
as relacións dos funcionarios pertencentes ó Corpo de
Profesores de Educación Xeral Básica de Institucións Penais
que se integran no Corpo de Mestres en virtude do Real
Decreto 1203/1999, do 9 de xullo. (BOE, 07/01/00). C. de
erros, Orde do 14 de marzo de 2000 (BOE, 05/04/00).

13. RETRIBUCIÓNS

13.1. DISPOSICIÓNS XERAIS
-Artigo 69 e seguintes do Decreto lexislativo 1/2008, do

13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da
función pública de Galicia. (DOG, 13/06/08). Páx. 471.

-Dereitos retributivos do profesorado substituto. Punto
décimo oitavo da Resolución do 10 de maio de 2010, (DOG,
19/05/10). Páx. 925.

-Orde do 14 de xaneiro de 2011 pola que se ditan
instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao
servizo da Administración autonómica para o ano 2011.
(DOG, 21/01/11).

13.2. COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS
-Resposta a unha pregunta sobre que períodos se teñen

en conta para cobrar os trienios. Páx. 935.
-Apartado 4 da Circular nº 1/2002 do 14 de xuño de 2002

da Delegación Provincial da Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria de A Coruña. Páx. 932.

-Artigo 34º4 da Orde do 1 de marzo de 2007. (DOG,
11/04/07). Páx. 913.

-Texto do acordo asinado no mes de maio de 2006 entre
a Consellería de Educación e O. U. e as organizacións
sindicais do ensino sobre o incremento retributivo a funciona-
rios docentes. Páx. 931.

-Orde do 17 de xullo de 2007 pola que se regula a
percepción da compoñente singular do complemento
específico por función titorial e outras funcións docentes.
(DOG, 24/07/07). Páx. 932.

-Circular 15/2007 da Dirección Xeral de Formación
Profesional e Ensinanzas Especiais, pola que se ditan
instrucións para a aplicación da Orde do 17 de xullo de 2007
na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia. CD-11EO.

-Resolución do 16 de febreiro de 2011, da "Dirección
General de Evaluación y Cooperación Territorial", pola que
se publica o Acordo da Conferencia Sectorial de Educación
sobre recoñecemento, no ámbito de xestión das distintas
administracións educativas, de complementos retributivos ao
profesorado vinculados á realización de actividades de
formación. (BOE, 21/03/11). CD-24AY.

13.3. DESEMPEÑO DE CARGOS DIRECTIVOS
-Artigo 4º do Decreto 7/1999, do 7 de xaneiro, polo que

se implantan e regulan os centros públicos integrados de
ensinanzas non universitarias. (DOG, 26/01/99). Páx. 717.

-Decreto 120/2002, do 22 de marzo, polo que se regula
a consolidación parcial do complemento específico dos
directores dos centros escolares públicos. (DOG, 10/04/02).
Páx. 779.

-Resposta da Dirección Xeral de Persoal, do 19 de
xaneiro de 2004, sobre a consolidación parcial do comple-
mento específico dos directores dos centros escolares
públicos. Páx. 780.

-Resposta da Dirección Xeral de Persoal, do 13 de maio
de 2004, sobre as retribucións polo desempeño da secreta-
ría nun centro público integrado. Páx. 935.

-Para os únicos efectos retributivos, nova clasificación
dos centros educativos con efectividades a partir do 1 de
setembro de 2008: Apartado cuarto do Acordo asinado o 16
de maio de 2006 entre a Consellería e as organizacións
sindicais. Páx. 931.

13.4. FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS
-Real Decreto 456/1986, do 10 de febreiro, polo que se

fixan as retribucións dos funcionarios en prácticas. (BOE,
06/03/86). Modificado polo Real Decreto 213/2003, do 21 de
febreiro, (BOE, 01/03/03). CD-24AZ.

-Real Decreto 213/2003, do 21 de febreiro, polo que se
modifica o Real Decreto 456/1986, do 10 de febreiro, polo
que se fixan as retribucións dos funcionarios en prácticas.
(BOE, 01/03/03). CD-24BJ.

13.5. FUNCIONARIOS DESTINADOS ESTRANXEIRO
-Real Decreto 6/1995, do 13 de xaneiro, polo que se

regula o réxime de retribucións dos funcionarios no estranxe-
iro. (BOE, 02/02/95). Modificado polo Real Decreto 3450/2000, do
22 de decembro.. CD-12AP.

-Orde do 26 de xaneiro de 2000 pola que se desenvolven
os artigos 4.1.b) e 4.3 do Real Decreto 6/1995, do 13 de
xaneiro, sobre retribucións dos funcionarios destinados no
estranxeiro. (BOE, 29/01/00). CD-12AQ.

13.6. INDEMNIZACIÓNS
13.6.1. Por razón de servizos

-Decreto 144/2001, do 7 de xuño, sobre indemnizacións
por razón do servicio ó persoal con destino na Administra-
ción autonómica de Galicia. (DOG, 25/06/01). Modificado polo
Decreto 144/2008, do 26 de xuño, (DOG, 18/07/08) e polo Decreto
96/2011, do 5 de maio, (DOG, 30/05/11). Páx. 490.

-Resolución do 29 de decembro de 2005 pola que se
ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de
Galicia do 29 de decembro de 2005, sobre a revisión da
contía da indemnización por uso de vehículo particular e a
das axudas de custo en territorio nacional, establecidas no
Decreto 144/2001, do 7 de xuño, sobre indemnizacións por
razón de servizo ao persoal con destino na Administración
autonómica de Galicia. (DOG, 30/12/05). Páx. 498.

-Resolución do 20 de xuño de 2008 pola que se lle dá
publicidade ao acordo do Consello da Xunta de Galicia, do
19 de xuño de 2008, polo que se actualizan os importes
previstos no anexo IV do Decreto 144/2001, do 7 de xuño,
de indemnizacións por razón de servizos ao persoal con
destino na Administración autonómica de Galicia. (DOG,
17/07/08). Páx. 497.
13.6.2. Por residencia

-Real Decreto-Lei 11/2006, do 29 de decembro, polo que
se autoriza a actualización das contías da indemnización por
residencia do persoal en activo do sector público estatal na
Comunidade Autónoma das llles Balears e nas cidades de
Ceuta e Melilla. (BOE, 30/12/06).

-Resolución do 21 de xuño de 2008. Indemnización por
residencia. Publicación do acordo do consello de ministros
do 25 de febreiro de 2000. (BOE, 30/06/07).
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13.7. COMPLEMENTO DE ”EPA”
-Resposta da Dirección Xeral de Persoal, do 26 de marzo

de 2002, sobre o dereito a percibir o complemento de
Educación Permanente de Adultos. Páx. 396.

-Resposta da Dirección Xeral de Persoal, do 5 de
decembro de 2003, sobre o dereito a percibir o complemento
de Educación Permanente de Adultos. Páx. 396.

13.8. DEDUCIÓN PROPORCIONAL DE HABERES
-Capítulo V.3.6. da Orde do 22 de xullo de 1997 pola que

se regulan determinados aspectos de organización e
funcionamento das escolas de educación infantil e dos
colexios de educación primaria. (DOG, 02/09/97). Páx. 685.

-Punto 104 da Orde do 1 de agosto de 1997 pola que se
dictan instruccións para o desenvolvemento do Decreto
324/1996. (DOG, 02/09/97). Páx. 715.

-Punto 124 da Orde do 3 de outubro de 2000 pola que se
dictan instruccións para o desenvolvemento do Decreto
7/1999. (DOG, 02/11/00). Páx. 747.

13.9. REINTEGRO DE PAGOS INDEBIDOS
-Orde do 27 de decembro de 1990 pola que se regula a

tramitación de reintegros de pagos indebidos. (DOG,
07/02/91). Páx. 498.

14. ESPECIALIDADES DO PROFESORADO

14.1. ADQUISICIÓN DE NOVAS ESPECIALIDADES
-Real Decreto 276/2007, do 23 de febreiro, polo que se

aproba o Regulamento de ingreso, accesos e adquisición de
novas especialidades nos corpos docentes a que se refire a
Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, e se
regula o réxime transitorio de ingreso a que se refire a
disposición transitoria décimo sétima da citada lei. (BOE,
02/03/07). C. de erros, (BOE, 26/07/07). Modificado polo Real
Decreto 48/2010, de 22 de xaneiro. (boe, 06/02/10). CD-22AA.

14.2. CORPOS DE ENSINO SECUNDARIO
-Real Decreto 1834/2008, do 8 de novembro, polo que se

definen as condicións de formación para o exercicio da
docencia na educación secundaria obrigatoria, o bacharela-
to, a formación profesional e os ensinos de réxime especial
e establécense as especialidades dos corpos docentes de
ensino secundario. (BOE, 28/11/08). Modificado polo Real
Decreto 1146/2011, do 29 de xullo. (BOE, 30/07/11). Páx. 806.

-Orde do 18 de abril de 2011 pola que se establece o
procedemento para acreditar centros e persoas coordinado-
ras e titoras para o desenvolvemento do prácticum corres-
pondente ao máster en Profesorado de Educación Secunda-
ria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e
Ensinanzas de Idiomas, na Comunidade Autónoma de
Galicia. (DOG, 13/05/11). CD-03AQ.

14.3. CORPO DE MESTRES
-Código das especialidades correspondentes ao corpo de

mestres. Páx. 826.
-Real Decreto 1594/2011, do 4 de novembro, polo que se

establecen as especialidades docentes do Corpo de Mestres
que desempeñen as súas funcións nas etapas de Educación
Infantil e de Ed. Primaria reguladas na Lei Orgánica 2/2006,
de 3 de maio, de Educación. (BOE, 09/11/11). Páx. 826.

14.4. ESPECIALIDADES DO PROFESORADO DE
ENSINANZAS DE RÉXIME ESPECIAL

-Real Decreto 989/2000, do 2 de xuño, polo que se
establecen as especialidades do Corpo de Profesores de
Música e Artes Escénicas, se adscriben a elas os profesores
de dito Corpo e se determinan as materias que deberán
impartir. (BOE, 22/06/00). CD-11AZ.

-Real Decreto 1284/2002, do 5 de decembro, polo que se
establecen as especialidades dos Cuerpos de Profesores de
Artes Plásticas e Deseño e Mestres de Taller de Artes
Plásticas e Deseño, se adscriben a elas os profesores de
ditos Corpos e se determinan os módulos e materias que
deberán impartir. (BOE, 20/12/02). CD-11DP

-Orde do 25 de marzo de 2004 pola que se determinan
as especialidades do corpo de profesores de música e artes
escénicas ás que se adscriben determinadas materias das
establecidas no Decreto 253/1993, do 29 de xullo. (DOG,
14/04/04). CD-11CT.

-Circular 12/2006 pola que se establecen as titulacions
que debera posuir o profesorado que imparta docencia nas
Escolas de Musica e de Danza da Comunidade Autonoma
de Galicia. CD-11CÑ.

-Circular 13/2007, da Dirección Xeral de Formación
Profesional e Ensinanzas Especiais do 19 de xullo de 2007,
pola que se determinan as titulacións mínimas esixibles para
a impartición das ensinanzas de Artes Plásticas e Deseño
nos centros autorizados da Comunidade Autónoma de
Galicia. CD-11DR.

-Real Decreto 336/2010, de 19 de marzo, polo que se
establecen as especialidades dos Corpos de Catedráticos e
de Profesores de Escolas Oficiais de Idiomas aos que se
refire a Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación.
(BOE, 09/04/10). C. de erros, (BOE, 03/09/10). Modificado polo
R.D. 1595/2011, do 4 de novembro, (BOE, 16/12/11) CD-11AY.

14.5. OUTRAS DISPOSICIÓNS RELACIONADAS
-Real Decreto 1560/1995, do 21 de setembro, polo que

se regula o réxime de contratación de profesores especialis-
tas. (BOE, 21/10/95). 

-Disposición adicional segunda da Lei Orgánica 5/2002,
do 19 de xuño, das Cualificacións e da Formación Profesio-
nal. (BOE, 20/06/02). Páx. 308.

-Disposición transitoria primeira do Real Decreto
1594/2011, do 4 de novembro, polo que se establecen as
especialidades docentes do Corpo de Mestres (BOE,
09/11/11). Páx. 828.

-Véxase normativa derrogada no apartado de Lexislación
Complementaria neste mesmo Capítulo.

15. EQUIVALENCIAS DE TITULACIÓNS

-Real Decreto 1542/1994, do 8 de xullo, polo que se
establecen as equivalencias entre os títulos de Música
anteriores á Lei Orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de
Ordenación Xeral do Sistema Educativo, e os establecidos
na dita Lei. (BOE, 09/08/94). Modificado polo Real Decreto
900/2010, do 9 de xullo, (BOE, 13/07/10). 

-Real Decreto 363/2004, do 5 de marzo, polo que se
declara a equivalencia de determinadas titulacións, a efectos
de docencia, ás esixidas con carácter xeral para o ingreso e
adquisición de especialidades dos Corpos de Profesores e
Mestres de Taller de Artes Plásticas e Deseño. (BOE,
23/03/04). CD-11DQ

-Real Decreto 798/2005, do 1 de xullo, polo que se
establecen os requisitos para obter a equivalencia, aos
efectos de docencia, entre os estudos completos de danza
anteriores a Lei organica 1/1990, de 3 de outubro, de
ordenacion xeral do sistema educativo, e os estudos superio-
res de danza,regulados nela. (BOE, 20/07/05). CD-11CJ.

-Orde ECI/1082/2006, do 6 de abril, para a aplicación do
disposto no Real Decreto 798/2005, do 1 de xullo, polo que
se establecen os requisitos para obter a equivalencia, aos
efectos de docencia, entre os estudos completos de danza
anteriores á Lei Orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de Orde-
nación Xeral do Sistema Educativo, e os estudos superiores
de danza regulados nela. (BOE, 14/04/06). CD-11CK.

-Real Decreto 899/2010, do 9 de xullo, polo que determi-
nados documentos oficiais se declaran equivalentes ás
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titulacións a que se refire o artigo 96.1 da Lei Orgánica
2/2006, do 3 de maio, de Educación, para impartir as
ensinanzas elementais e profesionais de danza establecidas
na devandita Lei. (BOE, 13/07/10). CD-11CL.

-Real Decreto 900/2010, do 9 de xullo, polo que o título
de Profesor de Música, regulado ao amparo do Decreto
2618/1966, de 10 de setembro, e o diploma de Cantante de
Ópera, expedido ao amparo do Decreto 313/1970, de 29 de
xaneiro, decláranse equivalentes ás titulacións a que se

refire o artigo 96.1 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de
Educación, para impartir as ensinanzas elementais e
profesionais de música establecidas na devandita Lei. (BOE,
13/07/10). CD-11CI.

16. XUBILACIÓN DO PROFESORADO
-Véxase o apartado de pensións de clases pasivas no

Capítulo XVII desta obra. Páx. 623.

II. LEXISLACIÓN COMPLEMENTARIA

1. HORARIO E XORNADA DE TRABALLO

1.1. LEXISLACIÓN DERROGADA
-Orde do 1 de setembro de 1987 pola que se adecúa a

xornada de traballo dos funcionarios docentes que imparten
Ensinanzas Básicas, Medias, Artísticas e de Idiomas. (DOG,
11/09/87). Derrogada pola Orde do 23 de xuño de 2011, (DOG,
30/06/11). CD-24BI

-Preacordo asinado o día 8 de xuño de 2007 sobre os
catálogos dos postos de traballo dos centros de primaria e
sobre a xornada de traballo dos mestres. Esta disposición está
afectada pola publicación da Orde de 23 de xuño de 2011 (DOG,
30/06/11). CD-24BA.

-Instrucións da Inspección educativa sobre a nova
xornada de traballo do profesorado dos centros públicos de
educación infantil, educación primaria e educación especial
tras o acordo asinado o 8 de xuño de 2007 pola Consellería
de Educación e Ordenación Universitaria e as organizacións
sindicais. De feito esta disposición queda derrogada pola publica-
ción da Orde de 23 de xuño de 2011 (DOG, 30/06/11). CD-24BB.

-Acordo da Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria e as organizacións sindicais CC.OO., FE-
TE-UGT, ANPE, CSI-CSIF e STEG polo que chegan a un
punto de encontro que permite suspender a folga do día 3 de
maio. CD-24BC.

2. ESPECIALIDADES DO PROFESORADO

-Real Decreto 1701/1991, do 29 de novembro, polo que
se establecen especialidades do Corpo de Profesores de
Ensinanza Secundaria, se adscriben a elas os Profesores
correspondentes de dito Corpo e se determinan as áreas e
materias que deberá impartir o profesorado respectivo.
(BOE, 02/12/91). Derrogado polo Real Decreto 1834/2008, do 8
de novembro. (BOE, 28/11/08). 

-Real Decreto 850/1993, do 4 de xuño, polo que se
regula o ingreso e a adquisición de especialidades nos
Corpos de Funcionarios Docentes a que se refire a Lei
Orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de Ordenación Xeral do
Sistema Educativo. (BOE, 30/06/93). CD-13AI. Derrogado polo
Real Decreto 334/2004, do 27 de febreiro, (BOE, 28/02/04).

-Artigos 22 e 23 do Real Decreto 777/1998, do 30 de
abril, polo que se desenvolven determinados aspectos da
ordenación da formación profesional no ámbito do sistema
educativo. (BOE, 08/05/98). Derrogado polo Real Decreto
1538/2006, do 15 de decembro, (BOE, 03/01/07).

-Orde do 1 de febreiro de 2010 pola que se establece o
procedemento para acreditar centros e titores/as para o
desenvolvemento do prácticum correspondente ao Máster en
Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacha-
relato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas na

Comunidade Autónoma galega no curso académico
2009-2010. (DOG, 05/02/10). Derrogada pola Orde do 18 de
abril de 2011. (DOG, 13/05/11).

-Orde do 25 de xuño de 2010 pola que se prorroga a
acreditación dos centros e titores/as para o desenvolvemen-
to do Prácticum correspondente ao Máster en Profesorado
de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato,
Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas, na Comuni-
dade Autónoma galega, no curso académico 2010-2011.
(DOG, 09/07/10). Derrogada pola Orde do 18 de abril de 2011.
(DOG, 13/05/11).

3. FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO

-Decreto 198/1986, do 12 de xuño, polo que se regula a
formación permanente do profesorado non universitario.
(DOG, 03/07/86). Derrogado polo Decreto 42/1989, do 23 de
febreiro, (DOG, 31/03/89). 

-Decreto 42/1989, do 23 de febreiro, polo que se regulan
os Centros de Formación Continuada do Profesorado de
Niveis non Universitarios. (DOG, 31/03/89). Derrogado polo
Decreto 245/1999, do 29 de xullo. (DOG, 01/09/99). 

-Orde do 31 de maio de 1993 pola que se regula a
composición, elección e constitución do consello directivo
dos centros de formación continuada do profesorado de
niveis non universitarios. (DOG, 22/06/93). Derrogada polo
Decreto 245/1999, do 29 de xullo. (DOG, 01/09/99). 

-Orde do 13 de decembro de 1994 pola que se regula a
convocatoria, recoñecemento, certificación e rexistro das
actividades de formación permanente do profesorado e se
establecen as equivalencias das actividades de investigación
e das titulacións. (DOG, 13/01/95). Derrogada pola Orde do 3
de setembro de 2001.

- Decreto 245/1999, do 29 de xullo, polo que se regula a
formación permanente do profesorado que imparte ensinan-
zas de niveis non universitarios. (DOG, 01/09/99). 

-Orde do 13 de decembro de 1994 pola que se regula a
convocatoria, recoñecemento, certificación e rexistro das
actividades de formación permanente do profesorado e se
establecen as equivalencias das actividades de investigación
e das titulacións. (DOG, 13/01/95). Derrogada pola Orde do 3
de setembro de 2001.

-Orde do 18 de xuño de 1990 pola que se regulan os
módulos económicos das actividades de formación dirixidas
ó profesorado de niveis non universitarios. (DOG, 04/07/90).
Derrogada polo Decreto 202/2002, do 6 de xuño.

-Decreto 99/2006, do 15 de xuño, polo que se regula a
planificación, estrutura, organización e funcionamento da
formación permanente do profesorado dos centros da
Comunidade Autónoma de Galicia sostidos con fondos
públicos. (DOG, 19/06/06). Derrogado polo Decreto 74/2011, do
14 de abril, (DOG, 06/05/11).


