
NOVIDADES LEXISLATIVAS RELACIONADAS CO 
 MUNDO EDUCATIVO 

APARECIDAS NO DOG DO XOVES 8  
AO SÁBADO 17 DE NOVEMBRO 

 

ORDE do 31 de outubro de 2012 pola que se modifica, no relativo á duración, ás 
anualidades e ás datas de xustificación, a Orde do 18 de xullo de 2012 pola que se 
establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das 
axudas de apoio á etapa predoutoral do Plan galego de investigación, innovación e 
crecemento 2011-2015 (Plan I2C) para o ano 2012. DOG Núm. 213 Xoves, 9 de 
novembro de 2012 Páx. 41836-41838. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121108/AnuncioG0164-021112-
0002_gl.pdf 

RESOLUCIÓN do 25 de outubro de 2012 pola que se procede á publicación das 
subvencións concedidas en virtude da Orde do 30 de decembro de 2011, pola que se 
establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia 
competitiva, de subvencións a entidades de iniciativa social para o desenvolvemento 
de programas que contribúan a fomentar a inclusión social e a integración no mercado 
de traballo das persoas en situación ou risco de exclusión social. DOG Núm. 213 Xoves, 
9 de novembro de 2012 Páx. 41839-41842. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121108/AnuncioCA05-301012-
0001_gl.pdf 

ORDE do 25 de outubro de 2012 pola que se resolve a adxudicación das axudas para a 
realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2012, 
destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime 
de concorrencia competitiva. DOG Núm. 215 Luns, 12 de novembro de 2012 Páx. 
42236-42293. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121112/AnuncioG0164-021112-
0001_gl.pdf 

ORDE do 6 de novembro de 2012 pola que se modifica a Orde do 18 de setembro de 
2012 pola que se fai pública a composición dos consellos sociais das universidades de 
Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo. DOG Núm. 217 Mércores, 14 de novembro 
de 2012 Páx. 42719-42720. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121114/AnuncioG0164-091112-
0001_gl.pdf 

RESOLUCIÓN do 12 de novembro de 2012, da Dirección Xeral de Formación e 
Colocación, pola que se realiza a convocatoria pública do procedemento de 
recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia 
laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de 
competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais. DOG Núm. 219 
Venres, 16 de novembro de 2012 Páx. 43208-43239. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121116/AnuncioCA05-121112-
0005_gl.pdf 
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