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RESOLUCIÓN do 10 de xaneiro de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan de xeito ordinario probas de 
acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional 
en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o ano 2013. DOG Núm. 14 
Luns, 21 de xaneiro de 2013 Páx. 1650-1661. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130121/AnuncioG0164-110113-
0004_gl.pdf 

RESOLUCIÓN do 14 de xaneiro de 2013 pola que se modifica parcialmente a Resolución 
do 22 de novembro de 2012 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. 15 
Martes, 22 de xaneiro de 2013 Páx. 1839-1845. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130122/AnuncioG0164-150113-
0002_gl.pdf 

RESOLUCIÓN do 15 de xaneiro de 2013, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de 
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se lles dá publicidade aos 
convenios de colaboración subscritos por esta consellería no terceiro cuadrimestre do 
ano 2012. DOG Núm. 17 Xoves, 24 de xaneiro de 2013 Páx. 2045-2047. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130124/AnuncioG0164-160113-
0001_gl.pdf 

RESOLUCIÓN do 12 de decembro de 2012, da Universidade de Vigo, pola que se 
publica a modificación da Resolución do 15 de outubro de 2010, de publicación do plan 
de estudos de graduado/a en Educación Infantil. DOG Núm. 19 Luns, 28 de xaneiro de 
2013 Páx. 2300-2302. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130128/AnuncioU500-170113-
0008_gl.pdf 

RESOLUCIÓN do 8 de xaneiro de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención 
do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito 
anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa 
realización. DOG Núm. 20 Martes, 29 de xaneiro de 2013 Páx. 2419-2437. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130129/AnuncioG0164-220113-
0001_gl.pdf 

 

 

 



RESOLUCIÓN do 12 de decembro de 2012, da Universidade de Vigo, pola que se 
publica a modificación da Resolución do 15 de outubro de 2010, de publicación do plan 
de estudos de graduado/a en Educación Primaria. DOG Núm. 20 Martes, 29 de xaneiro 
de 2013 Páx. 2445-2447. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130129/AnuncioU500-210113-
0001_gl.pdf 

ORDE do 21 de xaneiro de 2013 pola que se convocan os premios extraordinarios de 
formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2011/12. DOG Núm. 
22 Xoves, 31 de xaneiro de 2013 Páx. 2710-. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130131/AnuncioG0164-230113-
0001_gl.pdf 

 


