
 

NOVIDADES LEXISLATIVAS RELACIONADAS CO 

MUNDO EDUCATIVO APARECIDAS NO DOG 

DO SÁBADO 1 DE XUÑO AO SÁBADO 15 DE XUÑO DE 2013 

 
 
 

 
RESOLUCIÓN do 24 de maio de 2013, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería 
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se dá publicidade aos 
convenios de colaboración subscritos por esta consellería no primeiro cuadrimestre do 
ano 2013. DOG Núm. 104, Luns, 3 de xuño de 2013 Páx. 19989-19993. 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130603/AnuncioG0164-280513-
0001_gl.pdf 
CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 30 de maio de 2013 pola que se convocan axudas 
para a adquisición de libros de texto, materiais curriculares e material didáctico e 
complementario destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, 
educación secundaria obrigatoria ou educación especial, en centros sostidos con 
fondos públicos, no curso escolar 2013/2014. DOG Núm. 105, Martes, 4 de xuño de 
2013 Páx. 20192-20193. 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130604/AnuncioG0164-030613-
0002_gl.pdf 
ORDE do 24 de maio de 2013 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 
2013/2014, nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade 
Autónoma de Galicia. DOG Núm. 107, Xoves, 6 de xuño de 2013 Páx. 20671-20688. 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130606/AnuncioG0164-290513-
0005_gl.pdf 
CORRECCIÓN DE ERROS. 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. 108, Venres, 7 de xuño de 2013 Páx. 21224. 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130607/AnuncioG0164-040613-
0001_gl.pdf 
CORRECCIÓN de erros. Resolución do 13 de xuño de 2011 pola que se acorda a 
publicación da normativa sobre permanencia nas titulacións de grao e máster, 
aprobada no Consello Social do 5 de xuño de 2012. DOG Núm. 109, Luns, 10 de xuño 
de 2013 Páx. 21711. 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130610/AnuncioG2018-040613-
0002_gl.pdf 
DECRETO 86/2013, do 6 de xuño, polo que se modifica o 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. 110, Martes, 11 de xuño de 2013 Páx. 21813-21814. 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130611/AnuncioG0164-070613-
0002_gl.pdf 



RESOLUCIÓN do 2 de maio de 2013 pola que se publica o plan de estudos de máster 
universitario en Educación, Xénero e Igualdade pola Universidade de Santiago de 
Compostela. DOG Núm. 110, Martes, 11 de xuño de 2013 Páx. 21898-21899. 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130611/AnuncioG2018-030613-
0001_gl.pdf 
ORDE do 5 de xuño de 2013 pola que se actualiza a oferta de ciclos formativos polo 
réxime ordinario, por curso completo e en modalidade presencial, en centros públicos 
da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano académico 2013/14. DOG Núm. 113, 
Venres, 14 de xuño de 2013 Páx. 22888-22909. 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130614/AnuncioG0164-100613-
0003_gl.pdf 
ORDE do 5 de xuño de 2013 pola que se convocan licenzas por formación para o curso 
2013/14 destinadas ao funcionariado docente non universitario e se aproban as súas 
bases de concesión. DOG Núm. 113, Venres, 14 de xuño de 2013 Páx. 22910-22934. 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130614/AnuncioG0164-060613-
0002_gl.pdf 
ORDE do 6 de xuño de 2013 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de 
persoas adultas nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia de ciclos 
formativos de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de 
Galicia para o ano académico 2013/14. DOG Núm. 113, Venres, 14 de xuño de 2013 
Páx. 22935-22959. 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130614/AnuncioG0164-100613-
0002_gl.pdf 
RESOLUCIÓN do 24 de maio de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen 
as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos 
dependentes desta consellería durante o curso escolar 2013/14. Núm. 113, Venres, 14 
de xuño de 2013 Páx. 22960-22972. 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130614/AnuncioG0164-290513-
0001_gl.pdf 


