
NOVIDADES LEXISLATIVAS RELACIONADAS CO 
MUNDO EDUCATIVO 

APARECIDAS NO DOG DO SÁBADO 16 DE FEBREIRO 
AO SÁBADO 16 DE MARZO DE 2013 

 

ORDE do 18 de febreiro de 2013 pola que se convocan os premios fin de carreira da Comunidade 
Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos universitarios no ano 2012 nas 
universidades do Sistema Universitario de Galicia. DOG Núm. 43 Venres, 1 de marzo de 2013 Páx. 
6026-6041. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130301/AnuncioG0164-210213-0002_gl.pdf 

DECRETO 39/2013, do 21 de febreiro, polo que se aproba a oferta de emprego público 
correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas 
reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia 
para o ano 2013. DOG Núm. 44 Luns, 4 de marzo de 2013 Páx. 6243-6245. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130304/AnuncioG0164-270213-0002_gl.pdf 

ORDE do 20 de febreiro de 2013 pola se aproban as bases e se procede á convocatoria de axudas a 
estudantes universitarios para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán 
de 2013, co obxecto de coñecer a lingua dese país. DOG Núm. 46 Mércores, 6 de marzo de 2013 Páx. 
6637-6648. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130306/AnuncioG0164-260213-0001_gl.pdf 

ORDE do 21 de febreiro de 2013 pola que se establece o procedemento de concesión, baixo o réxime 
de concorrencia non competitiva, de axudas destinadas ao alumnado que curse estudos 
universitarios, no curso académico 2012/13, nas universidades do Sistema universitario de Galicia, 
que por causa sobrevida ou imprevista teña dificultades económicas para continuar estudos. DOG 
Núm. 46 Mércores, 6 de marzo de 2013 Páx. 6649-6661. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130306/AnuncioG0164-260213-0002_gl.pdf 

ORDE do 1 de marzo de 2013 pola que se convocan 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 2013. DOG 
Núm. 46 Mércores, 6 de marzo de 2013 Páx. 6662-6679. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130306/AnuncioG0164-040313-0002_gl.pdf 

RESOLUCIÓN do 5 de marzo de 2013, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se regula e se 
convoca para o ano 2013 o programa de axudas para a participación no programa Conecta con 
Galicia, dirixido a mozos e mozas de orixe galega ou descendentes de galegos e que residan no 
exterior. DOG Núm. 50 Martes, 12 de marzo de 2013 Páx. 7312-7331. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130312/AnuncioG0244-050313-0004_gl.pdf 

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do 
alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo 
de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato 
reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. DOG Núm. 53 Venres, 15 de marzo de 
2013 Páx. 7891-7931. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130315/AnuncioG0164-120313-0006_gl.pdf 

 



RESOLUCIÓN do 28 de febreiro de 2013 pola que se acorda a publicación do Regulamento polo que 
se implantan medios electrónicos que facilitan o acceso dos cidadáns aos servizos públicos da 
Universidade de Santiago de Compostela (USC) e se crean a sede electrónica, o Rexistro Electrónico e 
o taboleiro de anuncios, aprobado no Consello de Goberno do 29 de xaneiro de 2013. DOG Núm. 53 
Venres, 15 de marzo de 2013 Páx. 7961-7985. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130315/AnuncioG2018-060313-0002_gl.pdf 

 

 


