
NOVIDADES RELACIONADAS CO MUNDO EDUCATIVO 

APARECIDAS NO DOG XUÑO, AGOSTO, SETEMBRO, 

OUTUBRO E ATA O 7 DE NOVEMBRO DE 2012 

 

 

 

RESOLUCIÓN do 10 de maio de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan, con carácter experimental, os 

contratos-programa e se establecen as bases para a convocatoria e selección de programas 

dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación primaria e secundaria 

dependentes desta consellería. DOG Núm. 108 Xoves 7 de xuño de 2012 Páx. 21982-21998. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120607/AnuncioG0164-310512-0005_gl.pdf 

 

RESOLUCIÓN do 25 de maio de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a proba para a obtención do título de 

bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización. DOG Núm. 

108 Xoves 7 de xuño de 2012 Páx. 21999-22021. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120607/AnuncioG0164-300512-0001_gl.pdf 

 

RESOLUCIÓN do 4 de xuño de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan probas de acceso ás ensinanzas 

deportivas para o curso 2012-2013. DOG Núm 108 Xoves 7 de xuño de 2012 Páx. 22022-

22035. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120607/AnuncioG0164-050612-0002_gl.pdf 

 

ORDE do 30 de maio de 2012 pola que se convocan axudas dirixidas a conservatorios e 

escolas de música non dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria. DOG Núm. 109 Venres 8 de xuño de 2012 Páx. 22241-22261. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120608/AnuncioG0164-010612-0004_gl.pdf 

 

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 4 de xuño de 2012, da Dirección Xeral de 

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan probas de 

acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2012-2013. DOG Núm. 113 Xoves, 14 de xuño de 

2012 Páx. 23287. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120614/AnuncioG0164-110612-0002_gl.pdf 

 

RESOLUCIÓN do 4 de xuño de 2012, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria, pola que se lles dá publicidade aos convenios de 

colaboración subscritos por esta consellería no primeiro cuadrimestre do ano 2012. DOG Núm. 

113 Xoves, 14 de xuño de 2012 Páx. 23288-23289. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120614/AnuncioG0164-060612-0003_gl.pdf 
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ORDE do 12 de xuño de 2012 pola que se actualiza a oferta de ciclos formativos polo réxime 

ordinario, por curso completo e en modalidade presencial, en centros públicos da Comunidade 

Autónoma de Galicia para o ano académico 2012-2013. DOG Núm. 114 Venres, 15 de xuño de 

2012 Páx. 23510-23529. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120615/AnuncioG0164-130612-0004_gl.pdf 

 

ORDE do 13 de xuño de 2012 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas 

adultas nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia de ciclos formativos de 

formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 

académico 2012-2013. DOG Núm. 114 Venres, 15 de xuño de 2012 Páx. 23530-23547. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120615/AnuncioG0164-130612-0008_gl.pdf 

 

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 24 de abril de 2012, da Dirección Xeral de 

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o 

acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Música para o curso 2012-2013. 

DOG Núm. 115 Luns, 18 de xuño de 2012 Páx. 23776. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120618/AnuncioG0164-130612-0001_gl.pdf 

 

RESOLUCIÓN do 12 de xuño de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, pola que se determinan os prazos e se ditan instrucións no 

procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sustentados con fondos públicos 

para impartir ciclos formativos de formación profesional de graos medio e superior en réxime 

ordinario e para as persoas adultas para o curso académico 2012-2013. DOG Núm. 115 Luns, 

18 de xuño de 2012 Páx. 23777-23801. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120618/AnuncioG0164-130612-0007_gl.pdf 

 

ORDE do 12 de xuño de 2012 pola que se aproban as bases para a concesión de bolsas, en 

réxime de concorrencia competitiva, para o desenvolvemento de actividades de formación 

académica de curta duración, desenvolvidas fóra da comunidade autónoma, destinadas a grupos 

de alumnos universitarios que cursen os seus estudos oficiais nas universidades do SUG. DOG 

Núm. 118 Xoves, 21 de xuño de 2012 Páx. 24631-24644. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120621/AnuncioG0164-140612-0002_gl.pdf 

 

ORDE do 13 de xuño de 2012 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2012/2013 

nos centros docentes sostidos con fondos públicos. DOG Núm. 119 Venres, 22 de xuño de 2012 

Páx. 24931-24947. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120622/AnuncioG0164-150612-0002_gl.pdf 

 

RESOLUCIÓN do 5 de xuño de 2012 pola que se resolve definitivamente a convocatoria para 

a selección de novos centros adscritos á Rede Abalar para o curso 2012/2013. DOG Núm. 120 

Luns, 25 de xuño de 2012 Páx. 25140-25145. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120625/AnuncioG0164-180612-0002_gl.pdf 
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ORDE do 28 de xuño de 2012 pola que se suspende a aplicación do punto décimo segundo da 

adenda asinada o 11 de xullo de 2006 pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 

e as organizacións sindicais CC.OO., ANPE e CSI-CISF, do Acordo do 20 de xuño de 1995 

sobre acceso á función pública docente en calidade de profesor interino ou substituto. DOG 

Núm. 124 Venres, 29 de xuño de 2012 Páx. 25982-25983. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120629/AnuncioG0164-280612-0001_gl.pdf 

 

ORDE de 22 de xuño de 2012 pola que se convocan probas libres de títulos extinguidos dos 

establecidos ao amparo da Lei orgánica 1/1990, de 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema 

educativo. DOG Núm. 126 Martes, 3 de xullo de 2012 Páx. 26318-26326. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120703/AnuncioG0164-260612-0001_gl.pdf 

 

ORDE do 22 de xuño de 2012 pola que se resolve definitivamente a convocatoria de prazas 

destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa 

competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de 

linguas estranxeiras (PIALE) para o ano 2012. DOG Núm. 127 Mércores, 4 de xullo de 2012 

Páx. 26602-26613. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120704/AnuncioG0164-220612-0001_gl.pdf 

 

ORDE de 25 de xuño de 2012 pola que se fai pública a oferta educativa das ensinanzas 

deportivas da Comunidade Autónoma de Galicia a partir do curso escolar 2012-2013. DOG 

Núm. 127 Mércores, 4 de xullo de 2012 Páx. 26614-26616. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120704/AnuncioG0164-270612-0001_gl.pdf 

 

ORDE do 27 de xuño de 2012 pola que se convocan licenzas por formación para o curso 

2012/13 destinadas ao funcionariado docente non universitario e se aproban as súas bases de 

concesión. DOG Núm. 129 Venres, 6 de xullo de 2012 Páx.27086-27107. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120706/AnuncioG0164-020712-0001_gl.pdf 

 

DECRETO 143/2012, de 5 de xullo, polo que se prorroga a vixencia do Decreto 133/2011, de 

23 de xuño, polo que se fixan os prezos correspondentes aos estudos conducentes á obtención 

de títulos oficiais na ensinanza universitaria para o curso 2011/2012. DOG Núm. 130 Luns, 9 de 

xullo de 2012 Páx. 27306-27307. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120709/AnuncioG0164-050712-0003_gl.pdf 

 

ORDE do 2 de xullo de 2012 pola que se resolve a convocatoria de subvencións para o 

desenvolvemento de programas dirixidos á redución do abandono escolar, nos concellos de 

Galicia para o ano 2012. DOG Núm. 132 Mércores, 11 de xullo de 2012 Páx. 27709-27727. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120711/AnuncioG0164-040712-0002_gl.pdf 
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DECRETO 154/2012, de 12 de xullo, polo que se fixan os prezos correspondentes aos estudios 

conducentes á obtención de títulos universitarios de carácter oficial e validez en todo o territorio 

nacional na ensinanza universitaria para o curso 2012/2013. DOG Núm. 135 Luns, 16 de xullo 

de 2012 Páx. 28248-28260. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120716/AnuncioG0164-120712-0005_gl.pdf 

 

RESOLUCIÓN do 13 de xuño de 2011 pola que se acorda a publicación da normativa sobre 

permanencia nas titulacións de grao e máster, aprobada no Consello Social do 5 de xuño de 

2012. DOG Núm. 136 Martes, 17 de xullo de 2012 Páx. 28451-28455. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120717/AnuncioG2018-110712-0001_gl.pdf 

 

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 2 de xullo de 2012 pola que se resolve a convocatoria 

de subvencións para o desenvolvemento de programas dirixidos á redución do abandono 

escolar, nos concellos de Galicia para o ano 2012. DOG Núm. 138 Xoves, 19 de xullo de 2012 

Páx. 28769 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120719/AnuncioG0164-130712-0001_gl.pdf 

 

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, e se procede á 

súa convocatoria. DOG Núm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Páx. 29380-29406. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120723/AnuncioG0164-280612-0004_gl.pdf 

 

ORDE do 29 de xuño de 2012 pola que se fai pública a oferta educativa das escolas oficiais de 

idiomas da Comunidade Autónoma de Galicia a partir do curso escolar 2012-2013. DOG Núm. 

146 Mércores, 1 de agosto de 2012 Páx. 30492-30495. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120801/AnuncioG0164-240712-0001_gl.pdf 

 

ORDE do 20 de xullo de 2012 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo 

docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, 

educación primaria e educación especial. DOG Núm. 148 Venres, 3 de agosto de 2012 Páx. 

31157-31172. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120803/AnuncioG0164-260712-0005_gl.pdf 

 

RESOLUCIÓN do 26 de xullo de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca unha proba libre do módulo formativo 

de carácter xeral do segundo curso dos programas de cualificación profesional inicial de 

formación complementaria de acceso a ciclos. DOG Núm. 14 Luns, 6 de agosto de 2012 Páx. 

31288-31291. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120806/AnuncioG0164-300712-0001_gl.pdf 
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CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 13 de xuño de 2011 pola que se acorda a 

publicación da normativa sobre permanencia nas titulacións de grao e máster, aprobada no 

Consello Social do 5 de xuño de 2012. DOG Núm. 151 Mércores, 8 de agosto de 2012 Páx. 

31746. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120808/AnuncioG2018-020812-0003_gl.pdf 

 

RESOLUCIÓN do 30 de xullo de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos 

ciclos formativos de formación profesional inicial no curso 2012/13. DOG Núm. 151 Venres, 

10 de agosto de 2012 Páx. 32193-32250. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120810/AnuncioG0164-020812-0001_gl.pdf 

 

RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, pola que se determinan os prazos de admisión do alumnado 

nos centros docentes sostidos con fondos públicos que impartan programas de cualificación 

profesional inicial e se ditan instrucións para o seu desenvolvemento no curso académico 

2012/13. DOG Núm. 151 Venres, 10 de agosto de 2012 Páx. 32251-32260. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120810/AnuncioG0164-020812-0002_gl.pdf 

 

ORDE do 26 de xullo de 2012 pola que se establece a oferta de programas de cualificación 

profesional inicial en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia. DOG Núm. 154 

Luns, 13 de agosto de 2012 Páx. 32424-32439. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120813/AnuncioG0164-030812-0001_gl.pdf 

 

ORDE do 3 de agosto de 2012 pola que se convocan os premios de educación secundaria 

obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2011/12. DOG Núm. 

154 Luns, 13 de agosto de 2012 Páx. 32440-32450. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120813/AnuncioG0164-060812-0003_gl.pdf 

 

ORDE do 3 de agosto de 2012 pola que se convocan os premios extraordinarios de educación 

secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2011/12. DOG Núm. 

154 Luns, 13 de agosto de 2012 Páx. 32451-32461. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120813/AnuncioG0164-060812-0001_gl.pdf 

 

ORDE do 2 de agosto de 2012 pola que se aproban as bases e se convocan axudas 

complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do Programa comunitario de 

mobilidade Erasmus e Suíza, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores 

en centros públicos de Galicia no curso 2011/12. DOG Núm. 157 Luns, 20 de agosto de 2012 

Páx. 33175-33183. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120820/AnuncioG0164-060812-0002_gl.pdf 
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ORDE do 13 de agosto de 2012 pola que se modifican os concertos educativos con centros 

docentes privados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, 

educación especial, programas de cualificación profesional inicial e ciclos formativos de grao 

medio e superior. DOG Núm. 157 Luns, 20 de agosto de 2012 Páx. 33184-33189. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120820/AnuncioG0164-130812-0001_gl.pdf 

 

ORDE do 7 de agosto de 2012 pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe 

administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, que se 

realizarán nos períodos e nas escolas oficiais de idiomas de Galicia que se indican. DOG Núm. 

159 Mércores, 22 de agosto de 2012 Páx. 33617-33629. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120822/AnuncioG0164-130812-0002_gl.pdf 

 

ORDE do 6 de agosto de 2012 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados 

concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a 

competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. DOG Núm. 160 Xoves, 23 de 

agosto de 2012 Páx. 33696-33709. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120823/AnuncioG0164-130812-0003_gl.pdf 

 

RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2012, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que 

se adxudican as prazas dos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas en universidades 

españolas e estranxeiras, convocadas mediante a Orde do 30 de abril de 2012, da Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. DOG Núm. 162 Luns, 27 de agosto de 2012 

Páx. 34008-34011. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120827/AnuncioG0164-310712-0008_gl.pdf 

 

RESOLUCIÓN do 10 de agosto de 2012 pola que se acorda a publicación do Regulamento 

dos estudos de doutoramento da Universidade de Santiago de Compostela, aprobado no 

Consello de Goberno do 25 de xuño de 2012. DOG Núm. 164 Mércores, 29 de agosto de 2012 

Páx. 34542-34582. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120829/AnuncioG2018-200812-0001_gl.pdf 

 

RESOLUCIÓN do 14 de agosto de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen as bases 

para a participación dos centros docentes dependentes da Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria. DOG Núm. 166 Venres, 31 de agosto de 2012 Páx. 34765-34773. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120831/AnuncioG0164-270812-0002_gl.pdf 

 

ORDE do 22 de agosto de 2012 pola que se fai pública a convocatoria de trinta prazas de 

colaboradores bolseiros nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo. DOG 

Núm. 167 Luns, 3 de setembro de 2012 Páx. 34918-34922. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120903/AnuncioG0164-220812-0001_gl.pdf 
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CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 22 de marzo de 2012 pola que se habilitan 

asesores e/ou avaliadores no marco do proceso de acreditación de competencias profesionais 

adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en 

determinadas unidades de competencia ou familias profesionais do Catálogo nacional de 

cualificacións profesionais. DOG Núm. 174 Mércores, 12 de setembro de 2012 Páx. 35773. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120912/AnuncioG0164-070912-0001_gl.pdf 

 

DECRETO 179/2012, do 30 de agosto, polo que se modifica o Decreto 45/2012, do 19 de 

xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria. DOG Núm. 176 Venres, 14 de setembro de 2012 Páx. 35936-35942. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120914/AnuncioG0164-100912-0002_gl.pdf 

 

RESOLUCIÓN do 10 de setembro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para acreditar novos 

centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente 

ao máster en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación 

Profesional e Ensinanzas de Idiomas, na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2012-

2013. DOG Núm. 177 Luns, 17 de setembro de 2012 Páx. 36111-36113. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120917/AnuncioG0164-120912-0001_gl.pdf 

 

ORDE do 12 de setembro de 2012 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime 

de concorrencia competitiva, das axudas correspondentes á prórroga do programa Isidro Parga 

Pondal (nova adxudicación do ano 2009) no marco das accións de formación de investigadores 

do Programa de recursos humanos do Plan galego de investigación, desenvolvemento e 

innovación tecnolóxica-Incite (2006-2010) para o ano 2012, e se procede á súa convocatoria. 

DOG Núm. 180 Xoves, 20 de setembro de 2012 Páx. 36723-36741. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120920/AnuncioG0164-130912-0002_gl.pdf 

 

RESOLUCIÓN do 7 de setembro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a realización de 

eleccións dos membros dos consellos escolares dos centros docentes sostidos con fondos 

públicos. DOG Núm. 180 Xoves, 20 de setembro de 2012 Páx. 36742-36747. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120920/AnuncioG0164-110912-0001_gl.pdf 

 

RESOLUCIÓN do 7 de setembro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, pola que se establecen as datas de elección dos membros 

das xuntas provinciais e da Xunta Autonómica de Directores de Centros de Ensino non 

Universitario. DOG Núm. 180 Xoves, 20 de setembro de 2012 Páx. 36748-36750. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120920/AnuncioG0164-110912-0002_gl.pdf 

 

ORDE do 13 de setembro de 2012 pola que se resolve definitivamente a convocatoria de 

licenzas por formación para o curso 2012/13 destinadas a funcionarios docentes non 

universitarios. DOG Núm. 183 Martes, 25 de setembro de 2012 Páx. 37213-37216. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120925/AnuncioG0164-200912-0003_gl.pdf 
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http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120925/AnuncioG0164-200912-0003_gl.pdf


ORDE do 17 de setembro de 2012 pola que se resolve a convocatoria do Plan de mellora de 

bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade da Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, para o curso 2012/13. DOG Núm. 184 

Mércores, 26 de setembro de 2012 Páx. 37318-37334. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120926/AnuncioG0164-190912-0001_gl.pdf 

 

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. 185 Xoves, 27 de 

setembro de 2012 Páx. 37434-37440. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120927/AnuncioG0164-200912-0002_gl.pdf 

 

ORDE do 19 de setembro de 2012 pola que se convocan axudas, en réxime de concorrencia 

competitiva, para a realización de estudos universitarios durante o curso 2012/13 nas 

universidades do Sistema universitario de Galicia, e se establecen as bases reguladoras. DOG 

Núm. 185 Xoves, 27 de setembro de 2012 Páx. 37572-37589. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120928/AnuncioG0164-210912-0002_gl.pdf 

 

ORDE do 10 de setembro de 2012 pola que se autorizan novos centros plurilingües na 

Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2012/13. DOG Núm. 188 Martes, 2 de outubro 

de 2012 Páx. 37834-37837. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121002/AnuncioG0164-250912-0003_gl.pdf 

 

ORDE do 20 de setembro 2012 pola que se resolve a convocatoria de axudas a estudantes 

universitarios para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2012, 

co obxecto de coñecer a lingua dese país, convocadas pola Orde do 3 de maio de 2012. DOG 

Núm. 188 Martes, 2 de outubro de 2012 Páx. 37838-37892. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121002/AnuncioCA05-270912-0001_gl.pdf 

 

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 7 de agosto de 2012 pola que se convocan, con 

carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os 

certificados de lingua galega, Celga, que se realizarán nos períodos e nas escolas oficiais de 

idiomas de Galicia que se indican. DOG Núm. 191 Venres, 5 de outubro de 2012 Páx. 38339. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121005/AnuncioG0164-021012-0001_gl.pdf 

 

RESOLUCIÓN do 10 de setembro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a autorización da nova relación de 

seccións bilingües no curso 2012/13 en centros sostidos con fondos públicos de ensino non 

universitario reguladas pola Orde do 12 de maio de 2011. DOG Núm. 191 Venres, 5 de outubro 

de 2012 Páx. 38340-38360. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121005/AnuncioG0164-270912-0002_gl.pdf 
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RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2012 pola que se amplía ata o 20 de decembro o prazo 

de que dispoñen os beneficiarios das axudas convocadas ao abeiro da Orde do 16 de decembro 

de 2011, para a xustificación das actividades de formación de adultos subvencionadas por medio 

da citada orde. DOG Núm. 191 Venres, 5 de outubro de 2012 Páx. 38361. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121005/AnuncioG0164-270912-0003_gl.pdf 

 

RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2012, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se lles dá publicidade aos convenios de 

colaboración subscritos por esta consellería no segundo cuadrimestre do ano 2012. DOG Núm. 

191 Venres, 5 de outubro de 2012 Páx. 38362-38364. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121005/AnuncioG0164-270912-0001_gl.pdf 

 

RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2012 pola que se conceden as axudas destinadas ao 

cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais 

do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso 

académico 2011/12. DOG Núm. 192 Luns, 8 de outubro de 2012 Páx. 38522-38526. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121008/AnuncioG0164-011012-0001_gl.pdf 

 

RESOLUCIÓN do 28 de setembro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar os membros e facer pública 

a composición do tribunal que deberá xulgar as probas para a concesión dos premios 

extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes 

ao curso 2011/12, e se ditan instrucións para a realización das probas correspondentes. DOG 

Núm. 192 Luns, 8 de outubro de 2012 Páx. 38527-38529. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121008/AnuncioG0164-011012-0002_gl.pdf 

 

RESOLUCIÓN do 1 de outubro de 2012 pola que se conceden as axudas convocadas pola 

Orde do 14 de maio de 2012 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de 

concorrencia competitiva, das axudas para proxectos de investigación desenvolvidos por 

investigadores emerxentes e se procede á súa convocatoria para o ano 2012. DOG Núm. 194 

Mércores, 10 de outubro de 2012 Páx. 38821-38823. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121010/AnuncioG0164-031012-0004_gl.pdf 

 

RESOLUCIÓN do 2 de outubro de 2012 pola que se conceden as axudas da Orde do 7 de 

maio de 2012 pola que se convocan, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas para a 

consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema 

Universitario de Galicia para 2012, parcialmente cofinanciadas polo Fondo Europeo de 

Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do Programa operativo de Galicia 2007-2013. 

DOG Núm. 194 Mércores, 10 de outubro de 2012 Páx. 38824-38829. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121010/AnuncioG0164-031012-0003_gl.pdf 

 

ORDE do 8 de outubro de 2012 pola que se establece o procedemento para a implantación, 

avaliación e certificación de cursos especializados para o perfeccionamento de idiomas de nivel 

C nas escolas oficiais de idiomas de Galicia. DOG Núm. 195 Xoves, 11 de outubro de 2012 

Páx. 38987-38992. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121011/AnuncioG0164-091012-0003_gl.pdf 
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RESOLUCIÓN do 1 de outubro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar os membros e a facer 

pública a composición da comisión de selección que supervisará e valorará as solicitudes dos 

aspirantes aos premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal 

correspondentes ao curso 2011/12. DOG Núm. 195 Xoves, 11 de outubro de 2012 Páx. 39041-

39042. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121011/AnuncioG0164-031012-0001_gl.pdf 

 

ORDE do 2 de outubro de 2012 pola que se modifica a do 29 de xuño de 2012 de oferta 

educativa das escolas oficiais de idiomas da Comunidade Autónoma de Galicia a partir do curso 

escolar 2012/13. DOG Núm. 197 Martes, 16 de outubro de 2012 Páx. 39355-39356. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121016/AnuncioG0164-101012-0001_gl.pdf 

 

ORDE do 3 de outubro de 2012 pola que se resolve a convocatoria do 9 de maio de 2012, pola 

que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros 

de traballo. DOG Núm. 199 Xoves, 18 de outubro de 2012 Páx. 39574. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121018/AnuncioG0164-091012-0004_gl.pdf 

 

ORDE do 10 de outubro de 2012 pola que se fai pública a resolución do concurso público de 

bolsas destinadas aos estudantes universitarios que participan en programas de mobilidade con 

países extracomunitarios no curso 2012/2013. DOG Núm. 201 Luns, 22 de outubro de 2012 

Páx. 39851-39859. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121022/AnuncioG0164-151012-0001_gl.pdf 

 

RESOLUCIÓN do 15 de outubro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, pola que se resolve a do 22 de maio de 2012 que convocou 

a selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros 

educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2012-2013. DOG Núm. 202 Martes, 

23 de outubro de 2012 Páx. 39979-39982. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121023/AnuncioG0164-161012-0003_gl.pdf 

 

ORDE do 17 de outubro de 2012 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime 

de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa inicial de formación posdoutoral do 

Plan galego de investigación, innovación e crecemento 2011-2015 (Plan I2C) para o ano 2012, e 

se procede á súa convocatoria. DOG Núm. 205 Venres, 26 de outubro de 2012 Páx. 40345-

40378. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121026/AnuncioG0164-181012-0006_gl.pdf 

 

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 15 de outubro de 2012, da Dirección Xeral de 

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se resolve a do 22 de maio 

de 2012 que convocou a selección de plans de formación permanente do profesorado que se van 

implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2012-2013. 

DOG Núm. 209 Venres, 2 de novembro de 2012 Páx. 41111. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121102/AnuncioG0164-261012-0001_gl.pdf 
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