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Froito da colaboración cos 
servizos estatísticos das con-
sellerías de Educación das 
comunidades autónomas, a 
Oficina de Estatística do Mi-
nisterio de Educación, Política 

Social e Deporte acaba de 
publicar Datos y cifras. Curso 
escolar 2008/2009, onde se 
ofrecen os datos estimados ao 
comezo do ano académico 
sobre as principais variables 

do sistema educativo español: 
alumnado, profesorado, cen-
tros e ratios, gastos e bolsas. 
Ademais, inclúe unha perspec-
tiva da Unión Europea.  

Acceso á publicación 

Datos y cifras. Curso escolar 2008/2009 

A Consellería de Sanidade 
acaba de incluír a vacina fron-
te ao virus do papiloma huma-
no no calendario de vacina-
ción de Galicia. A dita vacina 
está destinada ás nenas que 
teñan 14 anos cumpridos a 
partir do pasado mes de xullo, 

xa que demostrou ser segura e 
eficaz para protexer fronte a 
unha alta porcentaxe de can-
cro de cérvix. No Portal Valo-
ra pode atoparse información 
persoalizada, dirixida ás nenas 
desa idade.  

Máis información 

Campaña de vacinación fronte ao virus do papiloma humano 

O prazo dos premios de inno-
vación educativa en valores 
democráticos remata o 15 de 
outubro. Convócanse 26 pre-
mios, nas  modalida-
des webquest, miniquest e 

buscas do tesouro e mais libro 
web colaborativo.  

Acceso  

Premios de innovación educativa en valores democráticos 

Publicada no DOG nº 188 do  
luns 29 de setembro a Orde 
do 22 de setembro de 2008 
pola que se conceden axudas 
para financiar actividades das 

confederacións e federacións 
de pais de alumnos e das aso-
ciacións de pais de alumnos 
de centros de educación espe-
cial para o ano 2008. 

Axuda para ANPAS de centros de educación especial 

No DOG nº 189 foi publica-
da a Orde do 19 de setembro 
de 2008 pola que se regula o 
réxime de axudas a centros 
privados concertados para a 

atención ao alumnado con 
necesidades educativas espe-
ciais durante o curso escolar 
2008-2009.  

Axudas a centros concertados con alumnado de NEE 

Webs de asociacións 

- Altas capacidades 

- Atención temperá 

- Discapacidade física 

- Discapacidade intelectual 

- Down Galicia 

- Implante coclear  

- María José Jove 

- ONCE 

- Paideia 

- Persoas xordas 

- Saúde mental 

- Trastornos da personalidade 

http://www.mepsyd.es/mecd/estadisticas/educativas/dcce/DATOS_Y_CIFRAS_WEB.pdf
http://www.edu.xunta.es/valora/
http://www.edu.xunta.es/valora/files/DOG.pdf
http://www.xunta.es/dog/Dog2008.nsf/0e5fb445f3681a75c1257251004b10d7/44b6435b5111da82c12574d0004c1f68/$FILE/18800D003P009.PDF
http://www.xunta.es/dog/Dog2008.nsf/0e5fb445f3681a75c1257251004b10d7/6e8eaa8c4c55d78bc12574d300482b42/$FILE/18900D007P029.PDF
http://www.altascapacidades.org/
http://www.atenciontemprana.com/
http://www.cogami.es/cogami/g/default.asp
http://www.fademga.org/
http://www.downgalicia.org/
http://www.fundacionmariajosejove.org/
http://www.fundaciononce.es/WFO/Castellano/default.htm
http://www.faxpg.es/
http://www.faxpg.es/
http://www.implantecoclear.org/
http://www.agsm.es/
http://www.tpgalicia.org/
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Fotografías dispoñibles nas galerías 

fotográficas do Portal de Contidos, de 

libre disposición para uso educativo. 

O Grupo de Cidades Patrimo-
nio da Humanidade de Espa-
ña convoca, como cada ano, o 
programa Coñecer as Cidades 
Patrimonio. Está dirixido a 

grupos de escolares de 1º e 2º 
ciclo da ESO (máximo 15 
alumnos/as) e aos seus profe-
sores e profesoras. O premio 
é unha viaxe a Córdoba e mais 

unha estadía en Ávila para 
participar no encontro final de 
grupos gañadores  

Información  

Programa didáctico Coñecer as Cidades Patrimonio 

No BOE nº 221 Convócanse 
axudas para a elaboración de 
materiais didácticos, estudos 
ou informes que teñan por 
obxectivo o desenvolvemento 
da comprensión lectora e que 
contribúan ao impulso das 

funcións e mellora das biblio-
tecas escolares como centro 
de recursos para a aprendiza-
xe. Poderá acceder a estas 
axudas, nas modalidades de 
elaboración de materiais ou de 
estudos sobre lectura e biblio-

tecas escolares, o profesorado 
das diferentes etapas educati-
vas, individualmente ou como 
grupo de traballo. O prazo de 
presentación de solicitudes 
remata o día 20 de outubro de 
2008. 

Comprensión lectora e fomento das bibliotecas escolares 

Resolta a convocatoria de 
Premios de excelencia acadé-
mica para o alumnado que 
inicie estudos universitarios 

no sistema universitario de 
Galicia no curso académico 
2008-2009. A orde de resolu-

ción foi publicada o 30 de 
setembro no DOG nº 189. 

Premios de excelencia académica 

A Consellería de Educación e 
a Secretaría Xeral de Política 
Lingüística colaboran con 
Coca-Cola na organización 
dun concurso escolar de rela-
tos en galego dirixido a alum-
nado de 2º curso da ESO. O 
convenio asinado entre as tres 

entidades establece  que Edu-
cación prestará apoio pedagó-
xico e didáctico na organiza-
ción das actividades do certa-
me, mentres que Política Lin-
güística proporcionará aseso-
ramento técnico en materia 
lingüística e terminolóxica. O 

principal obxectivo desta ini-
ciativa reside en potenciar e 
fomentar entre a mocidade o 
uso creativo da lingua galega a 
través de manifestacións e 
expresións literarias.  

Máis información 

Concurso de Novos Talentos-Premio de Relato Curto en Lingua Galega 

A Axencia Española de Pro-
tección de Datos publicou 
recentemente un folleto con 
recomendacións dirixidas a 
pais e nais, pero útiles tamén 
para os docentes, acerca da 

protección dos datos e da 
imaxe dos menores. Ten ta-
mén unha sección directamen-
te dirixida ao alumnado. 

Acceso á publicación  

Recomendacións para protección da imaxe e datos de menores 

O CEIP López Ferreiro con-
voca o IV Concurso de Re-
dacción e Investigación Histó-
rica Falemos da Nosa Historia, 
dirixido ao terceiro ciclo de 

educación primaria e ao pri-
meiro ciclo de ESO. Os traba-
llos presentaranse en lingua 
galega e deberán ser orixinais. 

O tema proposto para este 
ano é “A Santa Compaña”. 

Máis información 

 

V Concurso de Redacción e Investigación Histórica 

http://www.xunta.es/dog/Dog2008.nsf/0e5fb445f3681a75c1257251004b10d7/6e8eaa8c4c55d78bc12574d300482b42/$FILE/18900D008P034.PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2008/09/12/pdfs/A37326-37329.pdf
http://www.xunta.es/linguagalega/noticias/687
https://www.agpd.es/portalweb/canal_joven/common/pdfs/recomendaciones_menores_2008.pdf
http://centros.edu.xunta.es/ceiplopezferreiro/?q=node/11#attachments


Publicacións 

Alumnado con trastornos 
xeneralizados do desenvolve-
mento 

Alumnado con discapacidade 
motora 

Alumnado con problemas de 
conduta 

Alumnado con discapacidade 
intelectual 

Alumnado con sobredotación 
intelectual 

Proxectos de innovación edu-
cativa 2008-09 

Premios de innovación educa-
tiva 2008 

Plans e actuacións en innova-
ción educativa 

Medrando sáns. Hábitos sau-
dables na Educación Infantil. 

¿E por qué?. Prevención acci-
dentes infantís 

 

LOE 

Lexislación de Educación 
Primaria 

Lexislación de Educación 
Secundaria 

O proceso de adaptación. E         
ti … vas á escola? 

Plan de Convivencia 

Saudiña 

 

Ligazón á páxina de lexislación educativa: acceso 

Webs temáticos 

Contidos Educativos 

http://www.edu.xunta.es/contidos 

Plan Galego de Convivencia 

http://www.edu.xunta.es/convivencia 

 

Plan Valora 

http://www.edu.xunta.es/valora 

 

Rede TIC de Centros 

http://www.edu.xunta.es/contidos/rede_tic 

 

Linguas estranxeiras 

http://www.edu.xunta.es/linguasestranxeiras 

 

Bibliotecas escolares   

http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blogbib 
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Mupega 

http://www.edu.xunta.es/mupega 

 

http://www.edu.xunta.es/portal/contenido?comando=ContenidoDinamicoComando&accion=verRecurso&lID=gl&trID=6feef521-c0a8fd03-006e7a5b-20451b33&pwID=e4763dcf-0a0a2825-006c0962-b0b5ef8f&rID=715e03c7-45321682-00e1ff2f-0c0bc0e8
http://www.edu.xunta.es/contidos/
http://www.edu.xunta.es/convivencia/
http://www.edu.xunta.es/valora/
http://www.edu.xunta.es/mupega/pub/principal/amosaPaxina.do?idioma=GA&id=1
http://www.edu.xunta.es/linguasestranxeiras/
http://www.edu.xunta.es/contidos/rede_tic/
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/
http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/Conselleria/loe.pdf
http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/libros/Primaria.pdf
http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/lexislacion/Lexislacion_secundaria_web.pdf
http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/proceso/Edu41.htm
http://www.edu.xunta.es/convivencia/plan.html
https://www.edu.xunta.es/portal/contenido?comando=ContenidoDinamicoComando&accion=verRecurso&lID=gl&trID=6db2e82c-c0a8fd03-006e7a5b-4f59c548&pwID=e4763dcf-0a0a2825-006c0962-b0b5ef8f&rID=fa996979-4532174a-0121d481-ba8f2ac6
http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/trastornos.pdf
http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/motora.pdf
http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/conducta.pdf
http://www.edu.xunta.es/portal/mostrarfile?tipoRecursoCampoID=6f78dc5f-c0a8fd03-006e7a5b-393b5b95&recursoID=828b5dcf-4532174a-017e8767-28469d54&lleng=gl
http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/sobredotacion.pdf
http://www.edu.xunta.es/portal/mostrarfile?tipoRecursoCampoID=a7eadec0-453431ca-00187984-7de0d88a&recursoID=857d658b-0ab4f107-502e12e5-a2265261&lleng=gl
http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/actualidade.htm
http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/plans.pps
http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/MedrandoSans.pdf
http://centros.edu.xunta.es/contidos/inf/e_por_que/

