
NOVIDADES RELACIONADAS CO MUNDO EDUCATIVO APARECIDAS NO DOG DO  

SÁBADO 22 DECEMBRO AO VENRES 18 DE XANEIRO 

 

DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en 
centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo 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. 245 
Mércores, 26 de decembro de 2012 Páx. 47794-47810. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121226/AnuncioG0164-171212-0001_gl.pdf 

RESOLUCIÓN do 21 de decembro de 2012 pola que se adxudican as axudas do anexo II, 
modalidade B, 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. 1 Mércores, 2 de 
xaneiro de 2013 Páx. 11-14. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130102/AnuncioG0164-271212-0001_gl.pdf 

ORDE do 21 de decembro de 2012 pola que se fai pública a resolución de axudas, en réxime de 
concorrencia competitiva, para a realización de estudos universitarios durante o curso 2012/13 
nas universidades do Sistema universitario de Galicia. DOG Núm. 2 Xoves, 3 de xaneiro de 2013 
Páx. 162-182. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130103/AnuncioG0164-261212-0002_gl.pdf 

RESOLUCIÓN do 19 de decembro de 2012 pola que se fai pública a relación definitiva dos 
centros seleccionados para desenvolver, con carácter experimental, os contratos-programa 
dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación primaria e secundaria 
dependentes desta consellería. DOG Núm. 3 Venres, 4 de xaneiro de 2013 Páx. 353-365. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130104/AnuncioG0164-261212-0006_gl.pdf 

RESOLUCIÓN do 2 de xaneiro de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional 
e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación de 
diagnóstico nos centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao 
curso 2012/13. DOG Núm. 8 Venres, 11 de xaneiro de 2013 Páx. 997-1003. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130111/AnuncioG0164-030113-0001_gl.pdf 

ORDE do 28 de decembro de 2012 pola que se anuncia a convocatoria para a presentación de 
proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que 
imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios para o curso escolar 2012-2013 
(ED101 C). DOG Núm. 9 Luns, 14 de xaneiro de 2013 Páx. 1069-1085. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130114/AnuncioG0164-040113-0001_gl.pdf 

RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2012, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que 
se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 
4, no ano 2013 (ED114A). DOG Núm. 11 Mércores, 16 de xaneiro de 2013 Páx. 1263-1270. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130116/AnuncioG0164-070113-0003_gl.pdf 

DECRETO 4/2013, do 10 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería 
de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. DOG Núm. 13 Venres, 18 de xaneiro de 2013 
Páx. 1453-1527 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130118/AnuncioG0164-150113-0001_gl.pdf 


