
NOVIDADES LEXISLATIVAS RELACIONADAS CO 

MUNDO EDUCATIVO APARECIDAS NO DOG  

DO LUNS 1 AO SÁBADO 13 DE ABRIL DE 2013 

 

ORDE do 14 de febreiro de 2013 pola que se ditan normas para a aplicación do réxime de 
concertos educativos con centros docentes privados para o curso académico 2013/14 e 
seguintes, e se realiza a convocatoria. DOG Núm. 62 Luns, 1 de abril de 2013 Páx. 9386-9404. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130401/AnuncioG0164-140313-0001_gl.pdf 

RESOLUCIÓN do 21 de marzo de 2013 pola que se adxudican as axudas do anexo I, modalidade 
A, da 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. 62 Luns, 1 de abril de 2013 Páx. 
9405-9410. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130401/AnuncioG0164-210313-0002_gl.pdf 

RESOLUCIÓN do 26 de marzo de 2013 pola que se modifica parcialmente a Resolución do 14 
de xaneiro de 2013 pola que se modifica parcialmente a Resolución do 22 de novembro pola 
que se resolve a concesión 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. 65 Xoves, 4 de abril de 2013 Páx. 9846-9851. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130404/AnuncioG0164-010413-0003_gl.pdf 

ORDE do 23 de marzo de 2013 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e 
acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de 
novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade 
Autónoma de Galicia. DOG Núm. 65 Xoves, 4 de abril de 2013 Páx. 9865-9916. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130404/AnuncioG0164-250313-0003_gl.pdf 

ORDE do 4 de abril de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras do Certame 
Cooperativismo no Ensino, dirixido ao alumnado e profesorado dos centros educativos de 
Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2013. DOG Núm. 71 Venres, 12 de abril de 
2013 Páx. 11079-11094. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130412/AnuncioCA05-090413-0001_gl.pdf 

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 23 de marzo de 2013 pola que se convocan procedementos 
selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación e de mestres e 
procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do 
corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. DOG Núm. 71 Venres, 12 de abril de 
2013 Páx. 11136-11137. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130412/AnuncioG0164-090413-0005_gl.pdf 

 

 


