
NOVIDADES LEXISLATIVAS RELACIONADAS CO 

MUNDO EDUCATIVO APARECIDAS NO DOG 

DO LUNS 17 DE XUÑO AO SÁBADO 29 DE XUÑO DE 2013 

 

LEI 5/2013, do 30 de maio, de fomento da investigación e da innovación de Galicia. DOG Núm. 
114 Luns, 17 de xuño de 2013 Páx. 23073-23103. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130617/AnuncioC3B0-060613-0002_gl.pdf 

ORDE do 12 de xuño de 2013 pola que se aproban as bases reguladoras que rexerán o concurso 
público de nove bolsas de formación en proxectos de investigación que se están a desenvolver 
no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades e se procede á súa 
convocatoria. DOG Núm. 115 Martes, 18 de xuño de 2013 Páx. 23401-23424. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130618/AnuncioG0164-120613-0004_gl.pdf 

RESOLUCIÓN do 10 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa, pola que se determinan os prazos e se ditan instrucións no procedemento de 
admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos 
formativos de formación profesional de graos medio e superior en réxime ordinario e para as persoas 

adultas para o curso académico 2013/14. DOG Núm. 115 Martes, 18 de xuño de 2013 Páx. 23425-
23448. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130618/AnuncioG0164-110613-0001_gl.pdf 

RESOLUCIÓN do 11 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de plans de formación permanente do 
profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta 
consellería no curso 2013/14. DOG Núm. 116 Mércores, 19 de xuño de 2013 Páx. 23551-23572. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130619/AnuncioG0164-120613-0001_gl.pdf 

RESOLUCIÓN do 14 de xuño de 2013, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen 
as bases reguladoras que rexerán as axudas para a realización, polas asociacións de nais e pais 
do alumnado, nos centros educativos de Galicia sostidos con fondos públicos, de programas de 
actividades complementarias e extraescolares que teñan como fin facilitar a conciliación da vida 
familiar e laboral, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE), e se procede á súa 
convocatoria para o ano 2013. DOG Núm. 118 Venres, 21 de xuño de 2013 Páx. 24137-24171. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130621/AnuncioG0244-190613-0007_gl.pdf 

DECRETO 95/2013, do 13 de xuño, polo que se crean as escolas de doutoramento nas 
universidades do Sistema universitario de Galicia. DOG Núm. 120 Mércores, 26 de xuño de 
2013 Páx. 24811-24813. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130626/AnuncioG0164-180613-0002_gl.pdf 

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 14 de maio de 2013 pola que se regula a convocatoria, o 
recoñecemento, a certificación e o rexistro das actividades de formación permanente do 
profesorado en Galicia. DOG Núm. 121 Xoves, 27 de xuño de 2013 Páx. 24991. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130627/AnuncioG0164-200613-0002_gl.pdf 

 


