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DECRETO 119/2013, do 18 de xullo, polo que se fixan os prezos correspondentes aos 
estudos conducentes á obtención de títulos universitarios de carácter oficial e validez 
en todo o territorio nacional no ensino universitario para o curso 2013/14. DOG Núm. 
147 Venres, 2 de agosto de 2013 Páx. 30951-30961. 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130802/AnuncioG0164-240713-
0009_gl.pdf 
ORDE do 22 de xullo de 2013 pola que se convocan os premios de educación 
secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 
2012/13. DOG Núm. 151 Xoves, 8 de agosto de 2013 Páx. 32039-32050. 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130808/AnuncioG0164-240713-
0005_gl.pdf 
ORDE do 22 de xullo de 2013 pola que se convocan os premios extraordinarios de 
educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao 
curso 2012/13. DOG Núm. 151 Xoves, 8 de agosto de 2013 Páx. 32051-32062. 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130808/AnuncioG0164-240713-
0002_gl.pdf 
ORDE do 2 de agosto de 2013 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 
2013, e se procede á súa convocatoria. DOG Núm. 152 Venres, 9 de agosto de 2013 
Páx. 32241-32272. 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130809/AnuncioG0164-020813-
0006_gl.pdf 
RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos 
Humanos, pola que se dá publicidade do texto refundido do Acordo do 20de xuño de 
1995 polo que se regula o acceso e as condicións de traballo do persoal docente 
interino e substituto dependente desta consellería que imparte ensinanzas distintas 
das universitarias. DOG Núm. 153 Luns, 12 de agosto de 2013 Páx. 32445-32459. 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130812/AnuncioG0164-020813-
0003_gl.pdf 
ORDE do 1 de agosto de 2013 pola que se fai pública a oferta educativa das escolas 
oficiais de idiomas da Comunidade Autónoma de Galicia a partir do curso escolar 
2013/14. DOG Núm. 153 Luns, 12 de agosto de 2013 Páx.32504-32508. 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130812/AnuncioG0164-020813-
0005_gl.pdf 
RESOLUCIÓN do 30 de xullo de 2013, 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 
2013/14. DOG Núm. 153 Luns, 12 de agosto de 2013 Páx.32509-32572. 



http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130812/AnuncioG0164-010813-
0003_gl.pdf 
RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2013, 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 2013/14. DOG Núm. 153 Luns, 12 de agosto de 2013 Páx. 32573-
32583. 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130812/AnuncioG0164-010813-
0004_gl.pdf 
ORDE do 6 de agosto de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras de 
subvencións de programas desenvolvidos polas corporacións locais para a inclusión 
social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión, e se 
procede á súa convocatoria para o exercicio 2013 cofinanciada polo Fondo Social 
Europeo 2007/2013. DOG Núm. 153 Luns, 12 de agosto de 2013 Páx. 32584-32642. 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130812/AnuncioCA05-060813-
0002_gl.pdf 
RESOLUCIÓN do 7 de agosto de 2013, da Dirección Xeral de Familia e Inclusión, pola 
que se actualizan os prezos públicos establecidos polo Decreto 49/2012, do 19 de 
xaneiro, polo que se aproba o réxime de prezos das escolas infantís 0-3 dependentes 
da Consellería de Traballo e Benestar. DOG Núm. 153 Luns, 12 de agosto de 2013 Páx. 
32645-32647. 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130812/AnuncioCA05-080813-
0003_gl.pdf 
DECRETO 132/2013, do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos 
centros docentes públicos non universitarios dependentes da consellería con 
competencias en materia de educación. DOG Núm. 154 Martes, 13 de agosto de 2013 
Páx. 32795-32817. 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130813/AnuncioG0164-050813-
0003_gl.pdf 
ORDE do 9 de agosto de 2013 pola que se aproban os concertos educativos cos centros 
docentes privados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria 
obrigatoria, educación especial, programas de cualificación profesional inicial e ciclos 
formativos de graos medio e superior. DOG Núm. 155 Mércores, 14 de agosto de 2013 
Páx. 33035-33055. 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130814/AnuncioG0164-090813-
0001_gl.pdf 
CORRECCIÓN DE ERROS. Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia. 
DOG Núm. 159 Xoves, 22 de agosto de 2013 Páx. 33768. 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130822/AnuncioC3B0-190813-
0002_gl.pdf 

 

 


