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1. ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

1.1. Disposicións xerais

- Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega
para a igualdade de mulleres e homes.
(DOG, 03/08/04).

- Orde ECI/2910/2004, do 17 de
xuño, pola que se regula o funcionamento
da Comisión Técnica de Seguimento do
Rexistro Estatal de centros docentes non
universitarios. (BOE, 08/09/04).

2. ALUMNOS 

2.1. Admisión de alumnado
- Resolución do 23 de abril de 2004,

da Dirección Xeral de Centros e Ordena-
ción Educativa e da Dirección Xeral de
Formación Profesional e Ensinanzas Espe-
ciais, pola que se ditan instrucións sobre o
acceso e a admisión aos ciclos formativos
de grao medio e de grao superior de for-
mación profesional específica en centros
docentes sostidos con fondos públicos.

(DOG, 30/04/04). Corrección de erros.
(DOG, 06/05/04, 12/05/04 e 24/05/04).

2.2. Bolsas e axudas 
- Orde do 29 de abril de 2004 pola

que se conceden axudas a alumnos e pro-
fesores de centros docentes da Comunida-
de Autónoma de Galicia sostidos con fon-
dos públicos, que participen en estadías en
empresas de ámbito transnacional (cofi-
nanciadas polo Fondo Social Europeo).
(DOG, 10/05/04).  Corrección de erros.
(DOG, 27/05/04).

- Orde do 3 de maio de 2004 pola que
se convocan axudas económicas para os
alumnos e alumnas que realizan formación
práctica en centros de traballo correspon-
dentes aos estudos de ciclos formativos de
grao medio e superior de formación profe-
sional específica, módulos profesionais
experimentais, artes plásticas e deseño e
programas de garantía social cofinancia-
das polo Fondo Social Europeo. (DOG,
11/05/04).
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- Orde ECI/1997/2004, do 25 de maio,
pola que se modifican as convocatorias de
bolsas e axudas ao estudio para o curso
académico 2004/05. (BOE, 24/06/04).

- Orde ECI/1821/2004, do 9 de xuño,
pola que se convocan axudas para alumnos
con necesidades educativas especiais para
o curso 2004-2005. (BOE, 15/06/04).

- Orde do 30 de xuño de 2004 pola
que se conceden axudas a alumnos e pro-
fesores de centros docentes da Comunida-
de Autónoma de Galicia sostidos con fon-
dos públicos, que participen en estadías en
empresas de ámbito transnacional (cofi-
nanciadas polo Fondo Social Europeo).
(DOG, 13/07/04).

3. CENTROS PÚBLICOS

3.1. Cambio de denominación
- Orde do 25 de marzo de 2004 pola

que se autoriza o cambio de denominación
do colexio de educación infantil e primaria
Alférez Provisional de Ortigueira (A
Coruña). (DOG, 21/04/04).

- Orde do 3 de maio de 2004 pola que
se autoriza o cambio de denominación do
CEIP de Lalín (Pontevedra). (DOG,
01/06/04).

- Orde do 4 de maio de 2004 pola que
se autoriza o cambio de denominación do
CEIP de Rubiá (Ourense). (DOG,
01/06/04).

- Orde do 3 de xuño de 2004 pola que
se autoriza o cambio de denominación do
CRA de Tomiño (Pontevedra). (DOG,
16/06/04).
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- Orde do 24 de maio de 2004 pola
que se autoriza o cambio de denominación
do centro privado Leus do concello de
Carballo (A Coruña). (DOG, 23/06/04).

- Orde do 1 de xuño de 2004 pola que
se autoriza o cambio de denominación do
instituto de educación secundaria de Viana
do Bolo (Ourense). (DOG, 28/06/04).

- Orde do 22 de xullo de 2004 pola
que se autoriza o cambio de denominación
do instituto de educación secundaria
número 2 de Vilanova de Arousa (Ponte-
vedra). (DOG, 24/08/04).

3.2. Cesamento de actividades
- Orde do 30 de xuño de 2004 pola

que se autoriza o cesamento de actividades
da escola fogar Virxe dos Remedios do
Valadouro (Lugo) e as escolas fogar de
Ourense-Mariñamansa e a de Viana do
Bolo (Ourense).  (DOG, 13/07/04).

3.3. Desdobramentos
- Orde do 16 de xuño de 2004 pola

que se autoriza o desdobramento do cole-
xio de educación infantil e primaria do
Graxal do concello de Cambre (A Coru-
ña). (DOG, 08/07/04).

4. CENTROS PRIVADOS

4.1. Autorizacións
- Orde do 12 de abril de 2004 pola que

se desenvolve o Decreto 410/2003, do 6 de
novembro, sobre autorización a centros pri-
vados e a centros públicos que non sexan de
titularidade da Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria, para impartir
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ensinanzas de técnicos deportivos na
Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG,
22/04/04).

4.2. Concertos educativos 
- Orde do 31 de maio de 2004 pola que

se regula o réxime de concertos educativos
para as ensinanzas de educación infantil en
centros docentes privados para o curso aca-
démico 2004-2005. (DOG, 04/06/04).

- Orde do 27 de xullo de 2004 pola
que se modifican os concertos educativos
cos centros docentes privados de educa-
ción primaria, educación secundaria obri-
gatoria, educación especial, programas de
garantía social, ciclos formativos de grao
medio e ciclos formativos de grao supe-
rior. (DOG, 18/08/04).

- Orde do 5 de agosto de 2004 pola
que se aproban os concertos educativos
cos centros docentes privados para as ensi-
nanzas de educación infantil para o curso
académico 2004-2005. (DOG, 18/08/04).

4.3. Requisitos mínimos
- Orde do 23 de abril de 2004 pola

que se establecen os requisitos mínimos
dos espazos administrativos e docentes
xenéricos cos que deben contar os centros
privados e públicos, que non sexan de titu-
laridade da Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria, para impartir
ensinanzas de réxime especial de técnicos
deportivos na Comunidade Autónoma de
Galicia e se determinan os requisitos míni-
mos das instalacións docentes deportivas
para impartir as clases teórico prácticas
das especialidades deportivas de fútbol e
fútbol sala. (DOG, 29/04/04).

5. DISPOSICIÓNS XERAIS
- Real Decreto 1318/2004, do 28 de

maio, polo que se modifica o Real decreto
827/2003, do 27 de xuño, polo que se esta-
blece o calendario de aplicación da nova
ordenación do sistema educativo, estable-
cida pola Lei orgánica 10/2002, do 23 de
decembro, de calidade da educación.
(BOE, 29/05/04).

6. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA
- Orde do 23 de marzo de 2004 pola

que se ditan instrucións para a aplicación
na educación secundaria para persoas
adultas do establecido na disposición adi-
cional primeira do Real decreto 827/2003,
do 27 de xuño, polo que se establece o
calendario de aplicación da nova ordena-
ción do sistema educativo, establecida
pola Lei orgánica 10/2002, do 23 de
decembro, de calidade da educación.
(DOG, 02/04/04).

- Resolución do 3 de maio de 2004, da
Dirección Xeral de Formación Profesional
e Ensinanzas Especiais, pola que se con-
vocan as probas para a obtención do título
de graduado en educación secundaria para
maiores de 18 anos nas convocatorias de
xuño e de setembro e se ditan instrucións
para a súa realización. (DOG, 13/05/04).

7. FORMACIÓN PROFESIONAL

7.1. Centros integrados
- Orde do 16 de abril de 2004 pola

que se modifica a oferta modular de ciclos
formativos de formación profesional espe-
cífica en centros públicos da Comunidade



Autónoma de Galicia. (DOG, 28/04/04).

- Orde do 24 de maio de 2004 pola
que se modifica a oferta modular de ciclos
formativos, polo réxime de persoas adul-
tas, en centros públicos da Comunidade
Autónoma de Galicia para o curso 2004-
2005. (DOG, 01/06/04). Corrección de
erros. (DOG, 05/07/04).

- Orde do 27 de maio de 2004 pola
que se resolve a convocatoria para a incor-
poración á rede de centros integrados de
formación profesional da Comunidade
Autónoma de Galicia. (DOG, 10/06/04).

7.2. Ciclos formativos
- Decreto 79/2004, do 2 de abril, polo

que se establece o currículo do ciclo for-
mativo de grao medio correspondente ao
título de técnico en mergullo a media pro-
fundidade. (DOG, 28/04/04).

- Resolución do 5 de maio de 2004, da
Dirección Xeral de Formación Profesional
e Ensinanzas Especiais, pola que se proce-
de a nomear e facer pública a composición
do tribunal que deberá xulgar as probas de
acceso aos ciclos formativos de grao
medio e superior de formación profesional
específica para o curso 2004-2005. (DOG,
11/05/04).

- Orde do 24 de maio de 2004 pola
que se modifica a oferta de ciclos formati-
vos, por ciclo completo, en centros públi-
cos da Comunidade Autónoma de Galicia.
(DOG, 01/06/04). Corrección de erros.
(DOG, 05/07/04).

- Resolución do 2 de xullo de 2004,
da Dirección Xeral de Formación Profe-
sional e Ensinanzas Especiais, pola que se
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ditan instrucións para o desenvolvemento
dos ciclos formativos de formación profe-
sional específica no curso 2004-2005.
(DOG, 09/07/04). Corrección de erros.
(DOG, 05/08/04).

- Resolución do 23 de xullo de 2004,
da Dirección Xeral de Centros e Ordena-
ción Educativa e da Dirección Xeral de
Formación Profesional e Ensinanzas Espe-
ciais, pola que se convocan con carácter
extraordinario probas de acceso a ciclos
formativos de grao medio de formación
profesional específica para o curso 2004-
2005. (DOG, 06/08/04).

- Resolución do 26 xullo de 2004, da
Dirección Xeral de Formación Profesional
e Ensinanzas Especiais, pola que se proce-
de a nomear e facer pública a composición
do tribunal que deberá xulgar as probas
extraordinarias de acceso aos ciclos for-
mativos de formación profesional especí-
fica de grao medio para o curso 2004-
2005. (DOG, 10/09/04).

7.3. Programas de garantía social
- Resolución do 22 de xuño de 2004,

da Dirección Xeral de Centros e Ordena-
ción Educativa, pola que se autorizan os
programas de garantía social en centros
públicos para o curso 2004-2005. (DOG,
05/07/04).

7.4. Axudas
- Orde do 22 de xullo de 2004 pola

que se convocan axudas a alumnos e alum-
nas que inicien durante o curso 2004-2005
ensinanzas de formación profesional espe-
cífica de grao medio, en familias profesio-
nais non vocacionais demandadas polo
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mercado laboral. Axudas cofinanciadas
polo Fondo Social Europeo. (DOG,
23/08/04).

7.5. Estadías formativas
- Resolución do 11 de xuño de 2004,

da Dirección Xeral de Formación Profe-
sional e Ensinanzas Especiais, pola que se
autorizan as estadías formativas en empre-
sas ou institucións destinadas a funciona-
rios docentes non universitarios para o
curso 2003-2004. (DOG, 24/06/04).

7.6. Premios extraordinarios
- Resolución do 2 de abril de 2004, da

Dirección Xeral de Centros e Ordenación
Educativa, pola que se publica a concesión
dos premios extraordinarios de formación
profesional correspondentes ao curso
2002/2003 convocados pola Orde do 20 de
setembro de 2003. (DOG, 15/04/04).

7.7. Traslado de ensinanzas
- Orde do 24 de maio de 2004 pola

que se trasladan as ensinanzas da familia
profesional de edificación e obra civil na
cidade da Coruña. (DOG, 08/06/04).

7.8. Plan Nacional de Formación e Inserción
Profesional

Corrección de erros.-Orde do 9 de
xullo de 2004 pola que se regula a crea-
ción dun Catálogo de expertos docentes
así como o establecemento do procede-
mento de selección e contratación de
expertos para a impartición de accións for-
mativas do Plan Nacional de Formación e
Inserción Profesional (Plan FIP) nos cen-
tros de formación profesional ocupacional

dependentes da Xunta de Galicia. (DOG,
04/08/04).

8. BACHARELATO

8.1. Premios de bacharelato
- Resolución do 29 de xuño de 2004,

da Dirección Xeral de Cooperación Terri-
torial e Alta Inspección, pola que se con-
ceden os premios nacionais de bacharela-
to, correspondentes ao curso 2002/2003.
(BOE, 15/07/04).

- Orde do 1 de xullo de 2004 pola que
se convocan os premios extraordinarios de
bacharelato correspondentes ao curso
2003-2004. (DOG, 30/07/04).

9. ENSINANZAS DE RÉXIME ESPECIAL

9.1. Ensinanzas de música e danza
- Orde do 25 de marzo de 2004 pola

que se determinan as especialidades do
corpo de profesores de música e artes
escénicas ás que se adscriben determina-
das materias das establecidas no Decreto
253/1993, do 29 de xullo (Diario Oficial
de Galicia do 25 de outubro). (DOG,
14/04/04).

9.2. Artes plásticas e deseño
- Resolución do 28 de maio de 2004,

da Dirección Xeral de Formación Profe-
sional e Ensinanzas Especiais, pola que se
regula o acceso e a admisión de alumnado
aos ciclos formativos de artes plásticas e
deseño durante o curso 2004-2005. (DOG,
07/06/04). Corrección de erros. (DOG,
01/07/04).



- Orde do 9 de setembro de 2004 pola
que se regula a avaliación e a acreditación
académica do alumnado que cursa as ensi-
nanzas de artes plásticas e deseño de réxi-
me especial na Comunidade Autónoma de
Galicia. (DOG, 29/09/04).

- Orde ECI/3058/2004, do 10 de
setembro, pola que se regulan determina-
das validacións de módulos dos ciclos for-
mativos de Artes Plásticas e Deseño con-
forme a Lei 1/1990, do 3 de outubro, de
ordenación xeral do sistema educativo.
(BOE, 27/09/04).

9.3. Ensinanzas deportivas 
- Resolución do 30 de abril de 2004,

da Dirección Xeral de Formación Profe-
sional e Ensinanzas Especiais, pola que se
convocan probas de madurez para o acce-
so ao nivel III da formación deportiva
regulada pola Orde ECD/3310/2002, do
16 de decembro. (DOG, 11/05/04).

- Resolución do 6 de maio de 2004, da
Dirección Xeral de Formación Profesional
e Ensinanzas Especiais, pola que se proce-
de a nomear e facer pública a composición
do tribunal que deberá xulgar a proba de
madurez para o acceso ao nivel III da for-
mación deportiva regulada pola Orde
ECD/3310/2002, do 16 de decembro.
(DOG, 12/05/04).

9.4. Conservatorios
- Decreto 88/2004, do 29 de abril,

polo que se crea o conservatorio profesio-
nal de música de titularidade do Concello
de Redondela (Pontevedra) para impartir
as ensinanzas correspondentes aos graos
elemental e medio. (DOG, 12/05/04).
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- Decreto 118/2004, do 10 de xuño,
polo que se crea o conservatorio profesio-
nal de música de titularidade do Concello
de Cangas (Pontevedra) para impartir as
ensinanzas correspondentes aos graos ele-
mental e medio. (DOG, 18/06/04).

- Orde do 28 de maio de 2004 pola que
se autoriza a posta en funcionamento do
conservatorio profesional de música de
Redondela (Pontevedra). (DOG, 23/06/04).

- Orde do 23 de xuño de 2004 pola
que se autoriza a posta en funcionamento
do conservatorio profesional de música de
Cangas (Pontevedra). (DOG, 21/07/04).

- Orde do 16 de xullo de 2004 pola
que se conceden axudas a conservatorios
de música non dependentes desta conselle-
ría.  (DOG, 27/07/04).

- Decreto 184/2004, do 22 de xullo,
polo que se crea o conservatorio profesio-
nal de música de Santiago de Compostela.
(DOG, 05/08/04).

- Decreto 190/2004, do 29 de xullo,
polo que se crea o conservatorio profesio-
nal de música de titularidade do Concello
de Ribeira (A Coruña) para impartir as
ensinanzas correspondentes aos graos ele-
mental e medio. (DOG, 09/08/04).

9.5. Escolas de música
- Orde do 16 de xullo de 2004 pola que

se conceden subvencións a escolas de músi-
ca privadas dependentes de institucións sen
ánimo de lucro. (DOG, 27/07/04).

- Orde do 16 de xullo de 2004 pola
que se conceden subvencións a escolas de
música públicas. (DOG, 27/07/04).
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9.6. Títulos
- Orde do 26 de marzo de 2004 pola

que se regulan as probas extraordinarias
establecidas polo Real decreto 409/2002,
do 3 de maio, para a obtención do título
das ensinanzas de artes aplicadas e oficios
artísticos correspondentes aos plans de
estudos anteriores á Lei orgánica 1/1990,
do 3 de outubro. (DOG, 02/04/04).

10. EDUCACIÓN DE ADULTOS
- Orde do 23 de marzo de 2004 pola

que se ditan instrucións para a aplicación
na educación secundaria para persoas
adultas do establecido na disposición adi-
cional primeira do Real decreto 827/2003,
do 27 de xuño, polo que se establece o
calendario de aplicación da nova ordena-
ción do sistema educativo, establecida
pola Lei orgánica 10/2002, do 23 de
decembro, de calidade da educación.
(DOG, 02/04/04).

- Orde do 2 de abril de 2004 pola que
se conceden axudas para a realización de
actividades de alfabetización e formación
de adultos. (DOG, 19/04/04).

11. EDUCACIÓN NO EXTERIOR 

11.1. Fixación de prezos 
Orde ECI/2491/2004, do 24 de xuño,

pola que se fixan as cotas por servizos e
actividades de carácter complementario
nos centros docentes españois en Francia,
Italia, Marrocos, Portugal, Reino Unido e
Colombia, durante o curso 2004/2005.
(BOE, 26/07/04).

11.2. Lingua e cultura españolas
- Orde ECI/2109/2004, do 7 de xuño,

pola que se crea a Agrupación de Lingua e
Cultura españolas de Australia. (BOE,
30/06/04).

11.3. Provisión de prazas
a) Funcionarios docentes

- Resolución do 26 de marzo de 2004,
da Dirección Xeral de Programación Eco-
nómica, Persoal e Servizos, pola que se
aproban as listas provisionais de profeso-
res admitidos e excluídos ao concurso de
méritos para a provisión de postos vacan-
tes de persoal docente no exterior, convo-
cado por Orde ECD/227/2004, do 19 de
xaneiro, e se convoca para a realización da
proba de idiomas aos candidatos que
deban realizala. (BOE, 07/04/04).

- Orde ECI/2050/2004, do 21 de
xuño, pola que se resolve o concurso de
méritos para a provisión de vacantes de
persoal docente no exterior, convocado
por Orde ECD/227/2004, do 29 de xanei-
ro. (BOE, 26/06/04).

- Orde ECI/2477/2004, do 13 de xullo,
pola que se lles prorroga a permanencia en
postos no exterior aos funcionarios docen-
tes que foron seleccionados polos concur-
sos de méritos convocados pola Orde do 14
de febreiro de 2001, a ECD/410/2002, do
20 de febreiro, e a ECD/798/2003, do 21 de
marzo. (BOE, 24/07/04). 

b) Asesores técnicos 

- Resolución do 29 de marzo de 2004,
da Dirección Xeral de Programación Eco-
nómica, Persoal e Servizos, pola que se



aproban as listas provisionais de profeso-
res admitidos e excluídos ao concurso de
méritos para a provisión de postos vacan-
tes de asesores técnicos no exterior convo-
cado por Orde ECD/226/2004, do 19 de
xaneiro, e se convoca para a realización da
proba de idiomas para os candidatos que
deban realizala. (BOE, 08/04/04).

- Orde ECI/2226/2004, do 1 de
xullo, pola que se resolve o concurso de
méritos para a provisión de postos vacan-
tes de asesores técnicos no exterior por
funcionarios docentes, convocado por
Orde ECD/226/2004, do 29 de xaneiro.
(BOE, 07/07/04). Corrixida pola Orde
ECI/2336/2004, do 7 de xullo. (BOE,
15/07/04).

- Orde ECI/2586/2004, do 13 de
xullo, pola que se lles prorroga a perma-
nencia en postos de Asesores Técnicos no
exterior aos funcionarios docentes que
foron seleccionados por Orde
ECD/1220/2003, do 30 de abril. (BOE,
31/07/04).

12. FUNCIÓN PÚBLICA

12.1. Disposicións xerais
- Decreto 157/2004, do 7 de xullo,

polo que se modifica o regulamento de
réxime disciplinario dos funcionarios da
Administración da Comunidade Autónoma
de Galicia aprobado polo Decreto 94/1991,
do 20 de marzo. (DOG, 20/07/04).

- Decreto 158/2004, do 7 de xullo,
polo que se desenvolve o desfrute a tempo
parcial dos permisos incluídos no artigo
70.4º da Lei 4/1988, da función pública de
Galicia. (DOG, 20/07/04).
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12.2. Axudas de acción social do ano 2004
- Resolución do 10 de agosto de 2004,

da Dirección Xeral de Relacións Laborais,
pola que se ordena a publicación do texto
do acordo subscrito polos representantes
da Administración autonómica e as organi-
zacións sindicais Comisións Obreiras
(CC.OO.), Unión Xeral de Traballadores
(UGT) e Central Sindical Independente e
de Funcionarios (CSI-CSIF), representa-
das na Mesa Xeral de Negociación de Fun-
cionarios e no Comité Intercentros do Per-
soal Laboral, así como na Comisión da
Concesión das axudas de acción social do
ano 2004, aprobado polo Consello da
Xunta de Galicia o 29 de xullo de 2004,
sobre criterios de reparto do fondo de
acción social para o persoal da Xunta de
Galicia para o ano 2004. (DOG, 01/09/04).

13. INSPECCIÓN EDUCATIVA
- Decreto 99/2004, do 21 de maio,

polo que se regula a organización e o fun-
cionamento da Inspección Educativa e o
acceso ao corpo de inspectores de Educa-
ción na Comunidade Autónoma de Gali-
cia. (DOG, 25/05/04). Corrección de erros.
(DOG, 31/05/04).

- Orde do 28 de maio de 2004 pola
que se convoca procedemento selectivo de
acceso ao corpo de inspectores de Educa-
ción. (DOG, 01/06/04).

- Real decreto 1472/2004, do 18 de
xuño, polo que se amplía o prazo sinalado
na disposición adicional segunda do Real
decreto 1538/2003, do 5 de decembro, polo
que se establecen as especialidades básicas
de inspección educativa. (BOE, 19/06/04). 
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- Orde do 22 de xuño de 2004 pola que
se modifica parcialmente a Orde do 28 de
maio de 2004, Diario Oficial de Galicia do
1 de xuño, pola que se convoca procede-
mento selectivo de acceso ao corpo de ins-
pectores de Educación. (DOG, 01/07/04).

- Conflito positivo de competencia
número 2417-2004, promovido polo
Goberno da Generalitat de Catalunya, en
relación con determinados preceptos do
Real decreto 1538/2003, do 5 de decem-
bro, polo que se establecen as especialida-
des básicas da Inspección Educativa.
(BOE, 18/05/04).

14. LINGUA GALEGA

15. Cursos de linguaxe administrativa
- Orde do 10 de marzo de 2004 pola

que se publica a equivalencia dos cursos
de linguaxe administrativa galega e os cur-
sos de linguaxe xurídica galega, convoca-
dos pola Consellería de Educación e Orde-
nación Universitaria. (DOG, 05/04/04).

15.1. Adquisición de material educativo en
galego

- Orde do 20 de setembro de 2004
pola que se anuncia o procedemento e os
criterios para a concesión de crédito orza-
mentario destinado á adquisición de mate-
rial educativo en galego polos centros
escolares públicos de educación infantil,
especial, de adultos, primaria, secundaria,
bacharelato e formación profesional ads-
critos á Consellería de Educación e Orde-
nación Universitaria, co fin de fomentar o
uso do galego nestes centros. (DOG,
24/09/04).

15.2. Axudas e subvencións
- Orde do 5 de maio de 2004 pola que

se resolve o concurso público convocado
na Orde do 5 de decembro de 2003 pola
que se regula a concesión de subvencións
a asociacións e institucións privadas sen
fin de lucro para fomentar o uso social da
lingua galega. (DOG, 14/05/04). Correc-
ción de erros. (DOG, 01/06/04).

- Orde do 10 de xuño de 2004 pola que
se modifica a do 5 de maio de 2004, pola
que se resolve o concurso público convoca-
do na Orde do 5 de decembro de 2003, pola
que se regula a concesión de subvencións a
asociacións e institucións privadas sen fin
de lucro para fomentar o uso social da lin-
gua galega. (DOG, 17/06/04).

- Resolución do 29 de xuño de 2004,
da Dirección Xeral de Comunicación e
Audiovisual, pola que se fai pública a con-
cesión de axudas para apoiar o desenvol-
vemento de proxectos de produción audio-
visual, así como a produción audiovisual
en lingua galega para o ano 2004. (DOG,
12/07/04). 

- Orde do 5 de xullo de 2004 pola que
se resolve o concurso público convocado
na Orde do 9 de decembro de 2003 pola
que se regula a concesión de subvencións
a empresas privadas para fomentar o uso
social da lingua galega. (DOG, 14/07/04).

- Orde do 26 de xullo de 2004 pola
que se resolve o concurso público convo-
cado na Orde do 12 de febreiro de 2004
pola que se regula a concesión de subven-
cións a empresas editoriais para impulsar a
creación, tradución e adaptación de libros
e materiais didácticos e complementarios,



para niveis non universitarios, impresos en
lingua galega. (DOG, 02/08/04).

15.3. Campaña Entre nós en galego
- Orde do 6 de xullo de 2004 pola que

se modifica a dotación orzamentaria para a
convocatoria da campaña Entre nós, en
galego. (DOG, 15/07/04).

15.4. Proxectos de Investigación
- Orde do 22 de marzo de 2004 pola

que se anuncia a adxudicación de catro
bolsas de colaboración en proxectos de
investigación que se desenvolven no Cen-
tro Ramón Piñeiro para a Investigación en
Humanidades, convocadas por Orde do 18
de decembro de 2003 (Diario Oficial de
Galicia número 249, do 24 de decembro).
(DOG, 31/03/04).

- Orde do 17 de xuño de 2004 pola
que se anuncia a adxudicación de doce
bolsas de colaboración en proxectos de
investigación que se desenvolven no Cen-
tro Ramón Piñeiro para a Investigación en
Humanidades, convocadas por Orde do 4
de marzo de 2004 (Diario Oficial de Gali-
cia número 56, do 22 de marzo). (DOG,
30/06/04).

15.5. Validacións
- Orde do 21 de abril de 2004 pola

que se fai pública a validación do curso de
especialidade en lingua galega. (DOG,
20/05/04).

- Orde do 27 de maio de 2004 pola
que se fai pública a validación dun curso
de especialidade en lingua galega. (DOG,
15/06/04).
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16. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES
DOCENTES

16.1. Calendario escolar e laboral
- Orde do 5 de maio de 2004 pola que

se aproba o calendario escolar para o curso
2004/2005 nos centros escolares sostidos
con fondos públicos. (DOG, 25/05/04).

- Decreto 181/2004, do 15 de xullo,
polo que se aproba o calendario laboral
para o ano 2005 na Comunidade Autóno-
ma de Galicia. (DOG, 02/08/04).

16.2. Premios e concursos
- Orde do 18 de xuño de 2004 pola que

se convocan premios á innovación educati-
va e a experiencias de promoción de con-
dutas tolerantes e de mellora da conviven-
cia realizados por profesorado de centros
públicos dependentes desta consellería.
(DOG, 19/07/04).

- Resolución conxunta do 16 de
setembro de 2004, da Dirección Xeral de
Centros e Ordenación Educativa, da Direc-
ción Xeral de Formación Profesional e
Ensinanzas Especiais, do Instituto Galego
de Consumo, da Secretaría Xeral da Con-
sellería de Sanidade, da Dirección Xeral de
Saúde Pública, da Dirección Xeral de Xus-
tiza, do Servizo Galego de Promoción da
Igualdade do Home e da Muller, da Direc-
ción Xeral de Xuventude e da Dirección
Xeral de Desenvolvemento Sostible, pola
que se convocan premios á innovación
educativa sobre os temas transversais.
(DOG, 20/09/04).

- Orde ECI/3023/2004, do 8 de setem-
bro, pola que se establecen as bases regula-
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doras e se convoca o concurso nacional de
proxectos de ideas para a mellora e innova-
ción das bibliotecas dos centros escolares
para o ano 2004. (BOE, 22/09/04). 

- Orde do 15 de setembro de 2004
pola que se convoca certame de premios
ao deseño de páxinas web de centros edu-
cativos, ao desenvolvemento de materiais
educativos curriculares e galerías de ima-
xes en contorno web, e a vídeos ou anima-
cións de carácter pedagóxico, dentro do
Proxecto Siega. (DOG, 23/09/04).

17. PARTICIPACIÓN E GOBERNO

17.1. Selección e nomeamento de directores
- Orde do 26 de abril de 2004 pola

que se convoca concurso de méritos para a
selección e nomeamento da dirección dos
centros docentes públicos da Comunidade
Autónoma de Galicia nos que se imparten
ensinanzas escolares. (DOG, 04/05/04).
Modificado o anexo I pola Orde do 6 de
maio de 2004. (DOG, 10/05/04). Correc-
ción de erros. (DOG, 14/05/04).

17.2. Xuntas provinciais de directores
- Resolución do 17 de setembro de

2004, da Dirección Xeral de Centros e
Ordenación Educativa, pola que se esta-
blecen as datas de elección dos membros
das xuntas provinciais e autonómica de
directores de centros de ensino escolar.
(DOG, 27/09/04).

17.3. Consellos escolares
- Resolución do 16 de setembro de

2004, da Dirección Xeral de Centros e
Ordenación Educativa, pola que se esta-

blece o calendario para a realización de
eleccións de membros dos consellos esco-
lares de centros de ensino escolar sostidos
con fondos públicos. (DOG, 23/09/04).

18. POSTOS DE TRABALLO

18.1. Número de unidades e postos de traballo
nos centros

- Orde do 22 de xuño de 2004 pola
que se establece o número de unidades e
os postos de traballo docentes dos centros
públicos dependentes da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria nos
niveis de educación infantil, primaria e
educación especial. (DOG, 01/07/04).

18.2. Formación e perfeccionamento do pro-
fesorado

- Orde do 2 de xullo de 2004 pola que
se resolve o concurso de méritos para cubrir
postos de asesores e/ou asesoras nos centros
de formación e recursos. (DOG, 13/07/04).

- Orde do 2 de xullo de 2004 pola que
se resolve o concurso de méritos para
cubrir postos de asesores e/ou asesoras
especialistas no Servizo de Formación do
Profesorado. (DOG, 13/07/04). 

18.3. Acceso ao corpo de mestres

18.3.1. Tribunais
- Resolución do 26 de abril de 2004, da

Dirección Xeral de Persoal, pola que se fai
pública a data do sorteo para determinar a
composición dos tribunais que deberán xul-
gar o procedemento selectivo de ingreso no
corpo de mestres, así como a adquisición de
novas especialidades. (DOG, 30/04/04).



- Resolución do 27 de maio de 2004,
da Dirección Xeral de Persoal, pola que se
nomean os tribunais e as comisións de
selección que deberán xulgar as probas do
proceso selectivo para ingreso no corpo de
mestres, así como a adquisición de novas
especialidades, convocado pola Orde do 16
de marzo de 2004 (Diario Oficial de Gali-
cia do 25 de marzo). (DOG, 04/06/04).
Corrección de erros. (DOG, 08/06/04).

- Resolución do 7 de xuño de 2004, da
Dirección Xeral de Persoal, pola que se
fan públicas as resolucións dos tribunais
que xulgarán o proceso selectivo para
ingreso no corpo de mestres, así como o da
adquisición de novas especialidades, polas
que se anuncian as datas, as horas e os
lugares en que se farán a presentación dos
aspirantes e se anuncian tamén as datas, as
horas e os lugares en que se celebrarán a
proba de coñecementos de lingua galega e
a primeira parte da primeira das probas
previstas no punto 4 da base 7 da convo-
catoria. (DOG, 11/06/04).

18.3.2. Publicación de listas
- Resolución do 12 de maio de 2004,

da Dirección Xeral de Persoal, pola que se
fan públicas as listas provisionais de admi-
tidos e excluídos do proceso selectivo para
ingreso no corpo de mestres, así como a
adquisición de novas especialidades.
(DOG, 24/05/04).

- Resolución do 14 de xuño de 2004,
da Dirección Xeral de Persoal, pola que se
elevan a definitivas as relacións de aspi-
rantes admitidos e excluídos ao proceso
selectivo para o ingreso no corpo de mes-
tres, convocado por Orde do 16 de marzo
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de 2004 (Diario Oficial de Galicia do 25
de marzo). (DOG, 21/06/04).

18.3.3. Publicacións de puntuacións
- Resolución do 6 de xullo de 2004,

da Dirección Xeral de Persoal, pola que se
anuncia a publicación das puntuacións
provisionais da fase de concurso do proce-
demento selectivo para ingreso no corpo
de mestres. (DOG, 13/07/04).

- Resolución do 26 de xullo de 2004,
da Dirección Xeral de Persoal, pola que se
anuncia a publicación das puntuacións
definitivas da fase de concurso do proce-
demento selectivo para ingreso no corpo
de mestres. (DOG, 29/07/04). 

18.3.4. Fase de prácticas
- Orde do 4 de xuño de 2004 pola que

se declaran aptos na fase de prácticas a
opositores que superaron o procedemento
selectivo para ingreso no corpo de mes-
tres, convocado pola Orde do 6 de marzo
de 2003 (Diario Oficial de Galicia do 14
de marzo). (DOG, 17/06/04).

- Orde do 2 de agosto de 2004 pola
que se nomean funcionarios en prácticas
do corpo de mestres os opositores selec-
cionados no procedemento selectivo con-
vocado pola Orde do 16 de marzo de 2004
(Diario Oficial de Galicia do 25 de marzo)
para ocupar vacantes dotadas orzamenta-
riamente. (DOG, 09/08/04).

18.3.5. Nomeamento de funcionarios de
carreira

- Orde ECI/2736/2004, do 21 de
xullo, pola que a proposta da Consellería
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de Educación e Ordenación Universitaria
da Xunta de Galicia, se nomean funciona-
rios de carreira do corpo de mestres os
aspirantes seleccionados no procedemento
selectivo convocado por Orde do 6 de
marzo de 2003. (BOE, 11/08/04). 

18.4. Acceso ao corpo de profesores de ensi-
no secundario

18.4.1. Fase de prácticas
- Orde do 31 de marzo de 2004 pola

que se lle concede aprazamento da fase de
prácticas a Andrés Martínez Gea, DNI
39458192, do corpo de profesores de ensi-
no secundario e a Javier Simo Echarte,
DNI 18973938, do corpo de profesores de
música e artes escénicas, opositores que
superaron os procedementos selectivos
convocados por Orde do 28 de febreiro de
2003 (Diario Oficial de Galicia do 14 de
marzo). (DOG, 19/04/04).

- Resolución do 15 de abril de 2004,
da Dirección Xeral de Persoal, pola que se
regula a composición das comisións ava-
liadoras da fase de prácticas establecida
nas ordes do 12 de marzo de 2002 e do 28
de febreiro de 2003, pola que se convoca-
ban procedementos selectivos de ingreso e
acceso no corpo de profesores de ensino
secundario, profesores de escolas oficiais
de idiomas, profesores de música e artes
escénicas e profesores técnicos de forma-
ción profesional. (DOG, 29/04/04).

- Resolución do 23 de abril de 2004,
da Dirección Xeral de Persoal, pola que se
fai pública a composición das comisións
avaliadoras da fase de prácticas dos proce-
dementos selectivos de ingreso e acceso ao

corpo de profesores de ensino secundario,
profesores técnicos de formación profesio-
nal, profesores de escolas oficiais de idio-
mas e profesores de música e artes escéni-
cas convocados por ordes do 12 de marzo
de 2002 e do 28 de febreiro de 2003 na
Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG,
10/05/04).

- Orde do 7 de xuño de 2004 pola que
se declaran aptos na fase de prácticas os
aspirantes que superaron os procedemen-
tos selectivos para acceso ao corpo de pro-
fesores de ensino secundario, profesores
de escolas oficiais de idiomas, profesores
de música e artes escénicas e profesores
técnicos de formación profesional convo-
cados por Orde do 28 de febreiro de 2003.
(DOG, 24/06/04).

- Orde do 1 de setembro de 2004 pola
que se nomean funcionarios en prácticas
dos corpos de profesores de ensino secun-
dario, profesores de escolas oficiais de
idiomas, profesores de música e artes
escénicas e profesores técnicos de forma-
ción profesional os opositores que supera-
ron os procedementos selectivos convoca-
dos por Orde do 28 de febreiro de 2003
(Diario Oficial de Galicia do 14 de marzo)
e por Orde do 16 de marzo de 2004 (Dia-
rio Oficial de Galicia do 25 de marzo) que
ocupen vacante dotada orzamentariamen-
te. (DOG, 14/09/04).

18.4.2. Tribunais
- Resolución do 28 de maio de 2004,

da Dirección Xeral de Persoal, pola que
se procede a nomear e facer pública a
composición dos tribunais que xulgarán
os procedementos selectivos de ingreso e



acceso aos corpos de profesores de ensi-
no secundario, profesores de escolas ofi-
ciais de idiomas, profesores de música e
artes escénicas e profesores técnicos de
formación profesional convocados por
Orde do 16 de marzo de 2004. (DOG,
04/06/04).

- Resolución do 3 de xuño de 2004,
da Dirección Xeral de Persoal, pola que
se fan públicas as resolucións dos tribu-
nais que xulgarán os procedementos
selectivos de ingreso e acceso aos corpos
de profesores de ensino secundario, pro-
fesores de escolas oficiais de idiomas,
profesores de música e artes escénicas e
profesores técnicos de formación profe-
sional, en que se anuncian as datas, as
horas e os lugares en que se fará a presen-
tación dos aspirantes e tamén as datas, as
horas e os lugares en que se celebrarán a
proba de coñecementos de lingua castelá
(se é o caso), proba de lingua galega e o
primeiro exercicio (primeira e segunda
parte). (DOG, 10/06/04).

- Resolución do 8 de xuño de 2004,
da Dirección Xeral de Persoal, pola que se
modifica a composición dos tribunais que
xulgarán os procedementos selectivos de
ingreso e acceso aos corpos de profesores
de ensino secundario, especialidade análi-
ses e química industrial, e profesores de
música e artes escénicas, especialidade
fundamentos de composición, convoca-
dos pola Orde do 16 de marzo de 2004.
(DOG, 11/06/04).

- Resolución do 10 de xuño de 2004,
da Dirección Xeral de Persoal, pola que se
fai pública a distribución entre os distintos
tribunais dos aspirantes definitivamente
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admitidos aos procedementos selectivos
de ingreso e acceso ao corpo de profesores
de ensino secundario, profesores de esco-
las oficiais de idiomas, profesores de
música e artes escénicas e profesores téc-
nicos de formación profesional convoca-
dos por Orde do 16 de marzo de 2004.
(DOG, 14/06/04). Corrección de erros.
(DOG, 16/06/04).

18.4.3. Publicación de listas de admitidos
- Resolución do 19 de maio de 2004,

da Dirección Xeral de Persoal, pola que se
fai pública a lista provisional de admitidos
e excluídos para participar nos procede-
mentos selectivos de ingreso e acceso ao
corpo de profesores de ensino secundario,
profesores de escolas oficiais de idiomas,
profesores de música e artes escénicas e
profesores técnicos de formación profesio-
nal en expectativa de ingreso, e procede-
mento de adquisición de novas especiali-
dades polos funcionarios dos anteditos
corpos na Comunidade Autónoma de Gali-
cia. (DOG, 27/05/04).

- Resolución do 9 de xuño de 2004, da
Dirección Xeral de Persoal, pola que se fai
pública a lista definitiva de admitidos e
excluídos para participar nos procedemen-
tos selectivos de ingreso e acceso ao corpo
de profesores de ensino secundario, profe-
sores de escolas oficiais de idiomas, profe-
sores de música e artes escénicas e profe-
sores técnicos de formación profesional e
procedemento de adquisición de novas
especialidades polos funcionarios dos
anteditos corpos na Comunidade Autóno-
ma de Galicia. (DOG, 15/06/04).



Revista Galega do Ensino-ISSN: 1133-911X – Núm. 44 – Novembro 2004

Lexislación 351

18.4.4. Publicación de puntuacións
- Resolución do 7 de xullo de 2004,

da Dirección Xeral de Persoal, pola que se
anuncia a publicación das puntuacións
provisionais da fase de concurso dos pro-
cedementos selectivos de ingreso e acceso
ao corpo de profesores de ensino secunda-
rio, profesores de escolas oficiais de idio-
mas, profesores de música e artes escéni-
cas e profesores técnicos de formación
profesional na Comunidade Autónoma de
Galicia. (DOG, 12/07/04).

- Resolución do 26 de xullo de 2004,
da Dirección Xeral de Persoal, pola que se
anuncia a publicación das puntuacións
definitivas da fase de concurso dos proce-
dementos selectivos de ingreso e acceso ao
corpo de profesores de ensinanza secunda-
ria, profesores de escolas oficiais de idio-
mas, profesores de música e artes escéni-
cas e profesores técnicos de formación
profesional na Comunidade Autónoma de
Galicia. (DOG, 29/07/04).

18.4.5. Listas de opositores seleccionados
- Orde do 30 de xullo de 2004 pola

que se fai pública a lista dos opositores que
superaron os procedementos selectivos
convocados pola Orde do 16 de marzo de
2004 (Diario Oficial de Galicia do 25 de
marzo), para ingreso e acceso ao corpo de
profesores de ensino secundario, profeso-
res de escolas oficiais de idiomas, profeso-
res de música e artes escénicas e profesores
técnicos de formación profesional e proce-
demento de adquisición de novas especiali-
dades polos funcionarios de carreira dos
anteditos corpos na Comunidade Autóno-
ma de Galicia. (DOG, 23/08/04).

18.4.6. Nomeamento de funcionarios de
carreira

- Orde ECI/2730/2004, do 12 de
xullo, pola que, a proposta da Dirección
Xeral de Persoal da Consellería de Educa-
ción e Ordenación Universitaria da Xunta
de Galicia, se nomean funcionarios de
carreira do corpo de profesores de música
e artes escénicas os seleccionados no pro-
cedemento selectivo convocado por Orde
do 11 de xullo de 2002. (BOE, 11/08/04).

- Orde ECI/2731/2004, do 12 de xullo,
pola que, a proposta da Dirección Xeral de
Persoal da Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria da Xunta de
Galicia, se nomean funcionarios de carrei-
ra do corpo de profesores de ensinanza
secundaria, da especialidade de psicoloxía
e pedagoxía, os seleccionados no procede-
mento selectivo convocado por Orde do 11
de xullo de 2002. (BOE, 11/08/04).

- Orde ECI/2737/2004, do 23 de
xullo, pola que, a proposta da Consellería
de Educación e Ordenación Universitaria
da Xunta de Galicia, se nomean funciona-
rios de carreira dos corpos de profesores
de ensinanza secundaria, profesores técni-
cos de formación profesional, profesores
de escolas oficiais de idiomas e profesores
de música e artes escénicas os selecciona-
dos nos procedementos selectivos convo-
cados por Orde do 28 de febreiro de 2003.
(BOE, 11/08/04).

- Orde ECI/3025/2004, de 6 de setem-
bro, pola que se corrixen erros e omisións
na Orde ECI/2730/2004, do 12 de xullo,
pola que, a proposta da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria da



Xunta de Galicia, se nomeaban funciona-
rios de carreira do corpo de profesores de
música e artes escénicas. (BOE, 22/09/04).

18.5. Concursos de traslados

18.5.1. Corpo de mestres
- Resolución do 5 de maio de 2004, da

Dirección Xeral de Persoal, pola que se
publica a adxudicación definitiva de desti-
nos do concurso de traslados entre funcio-
narios do corpo de mestres, convocado por
Orde do 4 de outubro de 2003 (Diario Ofi-
cial de Galicia do 13 de novembro).
(DOG, 13/05/04).

18.5.2. Corpo de profesores de ensino
secundario

- Orde do 22 de marzo de 2004 pola
que se fan públicas as vacantes definitivas
dos corpos de profesores que imparten
ensino secundario, formación profesional,
ensinanzas artísticas e idiomas ao servizo
da Administración para o curso 2004-
2005. (DOG, 02/04/04). Corrección de
erros.  (DOG, 15/04/04).

- Resolución do 20 de abril de 2004
pola que se resolve definitivamente o con-
curso de traslados entre funcionarios
docentes dos corpos de profesores de ensi-
no secundario, profesores técnicos de for-
mación profesional, profesores de escolas
oficiais de idiomas, catedráticos e profeso-
res de música e artes escénicas, profesores
e mestres de taller de artes plásticas e
deseño. (DOG, 07/05/04).

- Resolución do 4 de xuño de 2004, da
Dirección Xeral de Persoal, pola que se
anula a Resolución do 29 de xaneiro de
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2003, pola que se resolve definitivamente
o concurso de traslados específico entre
funcionarios docentes do corpo de profe-
sores de ensino secundario, profesores e
mestres de taller de artes plásticas e dese-
ño, para cubriren prazas na Escola de Res-
tauración e Bens Culturais de Pontevedra.
(DOG, 14/06/04).

- Resolución do 2 de agosto de 2004,
da Dirección Xeral de Persoal, pola que se
lle dá publicidade á modificación de desti-
no definitivo de funcionarios do corpo de
profesores de ensino secundario e de pro-
fesores de música e artes escénicas. (DOG,
23/08/04).

18.6. Destinos provisionais
- Resolución do 24 de marzo de 2004,

da Dirección Xeral de Persoal, pola que se
publica a adxudicación provisional de des-
tinos do concurso de traslados de mestres
convocado por Orde do 4 de novembro de
2003 (Diario Oficial de Galicia do 13 de
novembro). (DOG, 29/03/04). 

- Resolución do 2 de maio de 2004, da
Dirección Xeral de Persoal, pola que se
ditan normas para a adxudicación de desti-
no provisorio para o próximo curso acadé-
mico 2004/2005, entre profesores de ensi-
no secundario, profesores técnicos de for-
mación profesional, profesores de escolas
oficiais de idiomas, profesores de música e
artes escénicas, profesores e mestres de
taller de artes plásticas e deseño, que non
teñan destino definitivo na Comunidade
Autónoma de Galicia. (DOG, 19/05/04).

- Resolución do 28 de maio de 2004,
da Dirección Xeral de Persoal, pola que se
abre un prazo para que o profesorado dos
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corpos de profesores de ensino secundario
e profesores técnicos de formación profe-
sional, que non teñan horario no centro,
soliciten praza provisional para o curso
académico 2004-2005. (DOG, 04/06/04).

- Resolución do 25 de xuño de 2004,
da Dirección Xeral de Persoal, pola que se
ditan normas para a adxudicación de desti-
no provisorio para o curso 2004-2005 para
os mestres que non teñen destino definiti-
vo na Comunidade Autónoma de Galicia.
(DOG, 01/07/04).

- Resolución do 20 de xullo de 2004,
da Dirección Xeral de Persoal, pola que se
publica a adxudicación de destinos provi-
sionais para o curso 2004-2005.  (DOG,
27/07/04).

- Resolución do 26 de agosto de 2004,
da Dirección Xeral de Persoal, pola que se
publica a adxudicación de destinos provi-
sorios obtidos polos opositores selecciona-
dos no procedemento selectivo para ingre-
so no corpo de mestres convocado pola
Orde do 16 de marzo (Diario Oficial de
Galicia do 25 de marzo), para o curso
2004-2005. (DOG, 01/09/04).

- Resolución do 13 de setembro de
2004, da Dirección Xeral de Persoal, pola
que se lle adxudica destino provisional
para o curso académico 2004-2005 ao pro-
fesorado dos corpos de profesores de ensi-
no secundario, profesores técnicos de for-
mación profesional e profesores de artes
plásticas e deseño, que non teña horario no
centro. (DOG, 17/09/04).

- Resolución do 13 de setembro de
2004, da Dirección Xeral de Persoal, pola
que se resolve a adxudicación de destino

provisional para o próximo curso académi-
co 2004/2005, en determinadas especiali-
dades dos corpos de profesores de ensino
secundario, profesores técnicos de forma-
ción profesional, e profesores de escolas
oficiais de idiomas. (DOG, 17/09/04).

18.7. Orientación educativa
- Resolución do 5 de abril de 2004, da

Dirección Xeral de Persoal, pola que se fai
pública a adxudicación definitiva de desti-
nos do concurso de traslados específico
para cubrir prazas de xefatura do departa-
mento de orientación, convocado pola
Orde do 29 de xaneiro de 2004 (Diario
Oficial de Galicia do 5 de febreiro).
(DOG, 15/04/04).

- Orde do 2 de xullo de 2004 pola que
se resolve o concurso público de méritos
para cubrir postos nos equipos de orienta-
ción específicos. (DOG, 13/07/04).

18.8. Permutas
- Orde do 17 de xuño de 2004 pola que

se regulan as permutas provisionais, por
petición dos interesados, dos funcionarios
dos corpos docentes en centros dependen-
tes da Consellería de Educación e Ordena-
ción Universitaria. (DOG, 05/07/04).

18.9. Prazas de interinidades e substitucións
- Anuncio do 16 de abril de 2004, da

Dirección Xeral de Persoal, polo que se
comunica a publicación das puntuacións
provisionais do baremo aberto polo Anuncio
do 18 de febreiro de 2004 (Diario Oficial de
Galicia do 5 de marzo), polo que se comu-
nica a apertura dun prazo para solicitar pra-
zas de interinidades e substitucións no corpo



de profesores de educación secundaria,
especialidade de procesos e produtos de téx-
til, confección e pel. (DOG, 28/04/04).

- Anuncio do 11 de xuño de 2004, da
Dirección Xeral de Persoal, polo que comu-
nica a apertura dun prazo para solicitar pra-
zas de interinidades e substitucións para
impartir os módulos profesionais de reali-
zación en multimedia. (DOG, 24/06/04).

- Anuncio do 24 de xuño de 2004, da
Dirección Xeral de Persoal, pola que se
comunica a publicación das puntuacións
definitivas do baremo aberto polo Anuncio
do 18 de febreiro de 2004 (Diario Oficial
de Galicia do 5 de marzo), para solicitar
prazas de interinidades e substitucións no
corpo de profesores de educación secunda-
ria, especialidade de procesos e produtos de
téxtil, confección e pel. (DOG, 02/07/04).

18.10. Concursos de méritos específicos

18.11. Comisións de servizo
- Orde do 19 de maio de 2004 pola

que se regula a adscrición de forma tem-
poral, en comisión de servizo e por peti-
ción do interesado, dos funcionarios dos
corpos docentes en centros dependentes da
Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria, en atención a situacións per-
soais especiais por motivos de saúde.
(DOG, 03/06/04).

- Orde do 2 de xullo de 2004 pola que
se resolve concurso público de méritos
para cubrir determinadas prazas, en réxi-
me de comisión de servizos por funciona-
rios docentes de ensino non universitario,
na Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria.   (DOG, 13/07/04).
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18.12. Desenvolvemento de Proxecto Siega
- Orde do 2 de xullo de 2004 pola que

se resolve o concurso de méritos específi-
co entre funcionarios de carreira dos cor-
pos docentes que imparten ensinanzas en
niveis non universitarios para a atención e
desenvolvemento do proxecto do Sistema
de Información da Educación Galega
(Siega). (DOG, 13/07/04).

18.13. Prazas sometidas a convenio
- Orde do 2 de xullo de 2004 pola que

se resolve o concurso de méritos específi-
co entre funcionarios de carreira dos cor-
pos docentes que imparten ensinanzas en
niveis non universitarios, para cubrir pos-
tos de profesores en prazas sometidas a
convenio ou a programas específicos da
Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria.   (DOG, 13/07/04).

18.14. Postos de asesores na Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria

- Orde do 2 de xullo de 2004 pola que
se resolve o concurso de méritos específico
entre funcionarios de carreira dos corpos
docentes que imparten ensinanzas en niveis
non universitarios para cubrir prazas de ase-
sores na Consellería de Educación e Orde-
nación Universitaria.   (DOG, 13/07/04).

19. PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO
- Orde do 8 de xuño de 2004 pola que

se desenvolve o Decreto 200/2003, do 20
de marzo, polo que se regulan e determinan
as oficinas de rexistro propias ou concerta-
das da Administración da Comunidade
Autónoma de Galicia, e se procede á crea-
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ción do rexistro telemático da Xunta de
Galicia e se regula a atención ao cidadán.
(DOG, 11/06/04).

20. PROFESORADO

20.1. Formación e perfeccionamento
- Orde do 22 de marzo de 2004 pola

que se convocan proxectos de formación e
asesoramento do profesorado en centros
docentes non universitarios para o curso
2004-2005. (DOG, 30/03/04).

- Orde do 25 de febreiro de 2004 pola
que se convocan licenzas por estudos para o
curso 2004-2005 destinadas a funcionarios
docentes non universitarios e se aproban as
súas bases de concesión. (DOG, 31/03/04).

- Orde do 26 de abril de 2004 pola
que se convocan axudas económicas para
a realización de actividades de formación
dirixidas ao profesorado de niveis non uni-
versitarios da Comunidade Autónoma de
Galicia durante o ano 2004 e organizadas
polos movementos de renovación pedagó-
xica ou asociacións e fundacións con fins
pedagóxicos legalmente constituídas.
(DOG, 05/05/04).

- Orde do 15 de xullo de 2004 pola que
se resolve definitivamente a convocatoria
de licenzas por estudos para o curso 2004-
2005 destinadas a funcionarios docentes
non universitarios. (DOG, 28/07/04).

21.  PROGRAMAS EDUCATIVOS

21.1. Programas da UE
- Orde do 14 de xuño de 2004 pola

que se modifica o artigo 2 da Orde do 30

de xaneiro de 2004 ampliando o importe
do anexo IV relativo a axudas comple-
mentarias do programa de acción da Unión
Europea de mobilidade de estudantes
(Sócrates-Erasmus). (DOG, 25/06/04).

- Orde do 6 de agosto de 2004 pola
que se resolve o concurso público convo-
cado na Orde do 4 de febreiro de 2004
(Diario Oficial de Galicia do 11 de febrei-
ro) para a adxudicación de dúas bolsas
para realizar estudos relacionados coa
Unión Europea no Colexio de Europa
(Bruxes e Natolin) durante o curso acadé-
mico 2004-2005. (DOG, 18/08/04).

22. Actividades formativas
- Orde do 25 de marzo de 2004 pola

que se convocan actividades formativas de
inglés, francés e artes plásticas para o
curso 2004-2005 destinadas a profesorado
que imparte docencia en niveis non uni-
versitarios e se aproban as súas bases de
concesión. (DOG, 02/04/04).

- Orde do 30 de xuño 2004 pola que
se resolve definitivamente a convocatoria
de actividades formativas de inglés, fran-
cés e artes plásticas para o curso 2004-
2005, destinadas a profesorado que impar-
te docencia en niveis non universitarios.
(DOG, 14/07/04).

22.1. Aulas da natureza
- Resolución do 7 de maio de 2004, da

Dirección Xeral de Centros e Ordenación
Educativa, pola que se seleccionan os
alumnos desta comunidade autónoma que
participarán na actividade de aulas da
natureza no ano 2004. (DOG, 18/05/04).



22.2. Estadías e intercambios
- Orde do 26 de marzo de 2004 pola

que se conceden axudas a alumnos e pro-
fesores de centros docentes da Comunida-
de Autónoma de Galicia sostidos con fon-
dos públicos, que participen en estadías e
intercambios con centros educativos dou-
tros países para favorecer a aprendizaxe
activa de linguas. (DOG, 20/04/04).

- Orde do 24 de maio de 2004 pola
que se conceden axudas a alumnos e pro-
fesores de centros docentes da Comunida-
de Autónoma de Galicia sostidos con fon-
dos públicos que participen en estadías e
intercambios con centros educativos dou-
tros países para favorecer a aprendizaxe
activa de linguas. (DOG, 02/06/04).

- Orde do 18 de xuño de 2004 pola
que se conceden axudas a alumnos e pro-
fesores de centros docentes da Comunida-
de Autónoma de Galicia sostidos con fon-
dos públicos que participen en estadías e
intercambios con centros educativos dou-
tros países para favorecer a aprendizaxe
activa de linguas. (DOG, 30/06/04).

22.3. Recuperación de aldeas abandonadas
- Resolución do 17 de febreiro de

2004, da Secretaría de Estado de Educa-
ción e Universidades, pola que se convo-
can axudas para participar durante as
quendas de verán na actividade de recupe-
ración e utilización educativa de aldeas
abandonadas. (BOE, 01/04/04).

22.4. Programa de gratuidade de libros de texto
- Orde do 5 de abril de 2004 pola que

se autoriza o aboamento de gastos comple-
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mentarios con cargo ao programa de gra-
tuidade de libros de texto para o curso
escolar 2003-2004. (DOG, 14/04/04).

- Orde do 8 de xuño de 2004 pola que
se convoca o programa de gratuidade de
libros de texto en centros sostidos con fon-
dos públicos para os niveis obrigatorios e
gratuítos para o curso escolar 2004-2005.
(DOG, 10/06/04).

23. SERVIZOS EDUCATIVOS 
COMPLEMENTARIOS

23.1. Convocatoria de axudas
- Orde do 2 de abril de 2004 pola que

se convocan prazas e axudas de residencia
nos centros residenciais docentes da Coru-
ña, Ourense e Vigo para cursar estudos de
ensino secundario e de réxime especial no
próximo ano académico 2004-2005.
(DOG, 22/04/04).

23.2. Prazas e axudas de residencia
- Orde do 26 de agosto de 2004 pola

que se fai pública a convocatoria de deza-
oito prazas de colaboradores bolseiros no
Centro Residencial Docente da Coruña.
(DOG, 13/09/04).

24. UNIVERSIDADE

24.1. Disposicións xerais
- Decreto 28/2004, do 22 de xaneiro,

polo que se aproban os estatutos da Uni-
versidade de Santiago de Compostela.
(BOE, 22/04/04).

- Decreto 101/2004, do 13 de maio,
polo que se aproban os estatutos da Uni-
versidade da Coruña. (DOG, 26/05/04).
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- Decreto 162/2004, do 7 de xullo,
polo que se autoriza o cambio de denomi-
nación da Facultade de Humanidades do
campus de Ourense, da Universidade de
Vigo, que pasará a denominarse Facultade
de Historia. (DOG, 22/07/04). 

- Real decreto 1779/2004, do 30 de
xullo, polo que se amplía o prazo previsto
na disposición adicional única do Real
decreto 1795/1999, do 26 de novembro,
polo que se modifica parcialmente o Real
decreto 259/1996, do 16 de febreiro, sobre
incorporación á universidade dos estudos
superiores de turismo. (BOE, 04/09/04).

24.2. Fixación de prezos
- Decreto 189/2004, do 29 de xullo,

polo que se fixan os prezos corresponden-
tes aos estudos conducentes á obtención de
títulos oficiais no ensino universitario para
o curso 2004/2005. (DOG, 09/08/04).

- Orde ECI/2810/2004, do 10 de agos-
to, pola que se fixan os prezos que haberá
que satisfacer pola prestación de servizos
académicos universitarios pola Universida-
de Nacional de Educación a Distancia para
o curso 2004-2005. (BOE, 19/08/04)

24.3. Ingreso e probas de acceso á universidade
- Orde ECD/1719/2004, do 13 de

abril, pola que se regula a proba de acceso
á universidade dos maiores de 25 anos no
ámbito da Universidade Nacional de Edu-
cación a Distancia. (BOE, 09/06/04).

24.4. Premios fin de carreira
- Orde do 26 de abril de 2004 pola

que se convocan os premios fin de carrei-
ra da Comunidade Autónoma de Galicia

para os alumnos que rematen os seus estu-
dos universitarios no ano 2004, nas uni-
versidades do Sistema Universitario de
Galicia. (DOG, 12/05/04).

24.5. Protocolos e procedementos específicos
de avaliación

- Orde do 16 de abril de 2004 pola que
se publica o protocolo de avaliación elabo-
rado pola Comisión Galega de Informes,
Avaliación e Acreditación (CGIACA), rela-
tivo aos criterios e méritos de valoración, e
ao procedemento para solicitar os comple-
mentos de recoñecementos ao labor docente
e ao labor investigador. (DOG, 28/04/04).

- Orde do 23 de xuño de 2004 pola que
se aproba o protocolo de avaliación e infor-
me para a contratación de profesorado
polas universidades integrantes do Sistema
Universitario de Galicia. (DOG, 05/07/04).

- Orde do 7 de setembro de 2004 pola
que se establece o procedemento específi-
co de avaliación ou informe pola Axencia
para a Calidade do Sistema Universitario
de Galicia para a contratación de persoal
docente e investigador polas universidades
de Galicia nos supostos de solicitantes per-
tencentes a corpos docentes universitarios
ou que se atopen habilitados de acordo coa
Lei orgánica 6/2001, de universidades.
(DOG, 14/09/04).

24.6. Títulos, homologación e validación de
títulos

- Real decreto 1266/2004, do 21 de
maio, polo que se homologa o título de
Diplomado en Turismo, da Facultade de
Ciencias Empresariais de Ourense, da
Universidade de Vigo. (BOE, 04/06/04).



- Real decreto 1265/2004, do 21 de
maio, polo que se homologa o título uni-
versitario de Licenciado en Comunicación
Audiovisual, obtido tras a superación do
plan de estudos conxunto da Facultade de
Ciencias da Comunicación, da Universida-
de de Santiago de Compostela, e da Facul-
tade de Ciencias Sociais de Pontevedra, da
Universidade de Vigo. (BOE, 04/06/04).

- Real decreto 1367/2004, do 7 de
xuño, polo que se homologa o título de
Licenciado en Documentación, de só segun-
do ciclo, da Facultade de Humanidades, da
Universidade da Coruña. (BOE, 18/06/04).

- Real decreto 1697/2004, do 16 de
xullo, polo que se homologa o título de
Licenciado en Comunicación Audiovisual
(segundo ciclo), da Facultade de Ciencias
da Comunicación da Universidade da
Coruña. (BOE, 30/07/04).

- Real decreto 1830/2004, do 27 de
agosto, polo que se establece un novo
prazo para a entrada en vigor de determi-
nados artigos do Real decreto 285/2004,
do 20 de febreiro, polo que se regulan as
condicións de homologación e validación
de títulos e estudos estranxeiros de educa-
ción superior. (BOE, 31/08/04).

- Orde ECI/2928/2004, do 1 de setem-
bro, pola que se actualiza a Orde do 25 de
novembro de 1999, pola que se determinan
os estudos conducentes á obtención de títu-
los universitarios oficiais que se relacionan
con cada unha das vías de acceso a ditos
estudos. (BOE, 10/09/04).

24.7. Axudas, bolsas e subvencións
a) Publicadas no Boletín Oficial do

Estado
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- Resolución do 24 de marzo de 2004,
da Secretaría de Estado de Educación e
Universidades, pola que se publican as con-
dicións que se lles esixen ás entidades ban-
carias interesadas en participar no progra-
ma de préstamos a estudantes universitarios
na convocatoria pública correspondente ao
curso 2004-2005. (BOE, 16/04/04).

- Resolución do 28 de xullo de 2004,
da Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, pola que se modifica a
Resolución do 31 de decembro de 2003,
de renovación de bolsas do Programa
Nacional de Formación de Profesorado
Universitario para 2004. (BOE, 04/09/04).

- Resolución do 12 de agosto de 2004,
da Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, pola que se adxudican axudas
para “estancias de profesores e investigado-
res estranxeiros en réxime de ano sabático
en España”, dentro do Programa Nacional
de Axudas para a Mobilidade de Profesores
de Universidade e Investigadores Españois
e Estranxeiros. (BOE, 06/09/04).

- Resolución do 13 de agosto de 2004,
da Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, pola que se adxudican axu-
das para “estancias de xoves doutores
estranxeiros en estancias posdoutorais en
España”, dentro do Programa Nacional de
Axudas para a Mobilidade de Profesores
de Universidade e Investigadores Espa-
ñois e Estranxeiros. (BOE, 06/09/04).

- Resolución do 23 de agosto de 2004,
da Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, pola que se convoca o Pro-
grama Nacional de Axudas para a Mobili-
dade de Profesores de Universidade e
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Investigadores Españois e Estranxeiros.
(BOE, 07/09/04).

- Resolución do 24 de agosto de 2004,
da Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, pola que se convoca o Certi-
ficado de Calidade dos Servizos de Biblio-
teca das Universidades e a obtención de
axudas para a mellora dos servizos de
biblioteca nas universidades públicas e pri-
vadas sen ánimo de lucro. (BOE, 07/09/04).

- Resolución do 31 de agosto de 2004,
da Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, pola que se adxudican
estancias breves no estranxeiro e en Espa-
ña para bolseiros do Programa Nacional de
Formación de Profesorado Universitario
para o ano 2004. (BOE, 29/09/04).

- Resolución do 15 de setembro de
2004, da Secretaría de Estado de Universi-
dades e Investigación, de modificación da
do 13 de agosto de 2004 pola que se con-
vocan bolsas de posgrao do Programa
Nacional de Formación de Profesorado
Universitario. (BOE, 30/09/04).

- Resolución do 16 de setembro de
2004, da Secretaría de Estado de Universi-
dades e Investigación, de modificación da
do 18 de agosto de 2004 pola que se con-
vocan bolsas do programa de formación de
doutores no marco das Unidades Asocia-
das entre Universidades e o Consello
Superior de Investigacións Científicas.
(BOE, 30/09/04).

b) Publicadas no Diario Oficial de
Galicia

- Orde do 29 de marzo de 2004 pola
que se aproban as bases que rexerán a con-
vocatoria de axudas para a mobilidade de

estudantes das universidades do Sistema
Universitario de Galicia adheridas ao pro-
grama de intercambio SICUE, no curso
académico 2004-2005. (DOG, 06/04/04).

- Orde do 29 de marzo de 2004 pola
que se convocan bolsas de colaboración
nos departamentos das universidades do
Sistema Universitario de Galicia, no curso
académico 2004-2005. (DOG, 06/04/04).

- Decreto 74/2004, do 25 de marzo,
polo que se lle concede autorización ao
Centro de Estudos Superiores Universita-
rios de Galicia, Cesuga, S.L.-University
College Dublin para implantar os estudos
correspondentes ao título Bachelor of
Architecture, conducente á obtención de
títulos non homologados cos do sistema
educativo español. (DOG, 13/04/04).

- Orde do 22 de marzo de 2004 pola
que se modifica a do 26 de febreiro de
2004, pola que se regula o proceso de
incorporación para o curso 2004-2005 dos
estudantes ao nivel universitario de ensino
nos centros das tres universidades galegas.
(DOG, 13/04/04).

- Orde do 25 de marzo de 2004 pola
que se convoca a II Edición do Premio
Centro Ramón Piñeiro de ensaio breve.
(DOG, 13/04/04).

- Orde do 3 de xuño de 2004, conxun-
ta das consellerías de Educación e Ordena-
ción Universitaria e de Emigración, pola
que se establece e se regula o programa de
axudas para estudos universitarios destina-
das a emigrantes galegos ou aos seus des-
cendentes. (DOG, 15/06/04).

- Orde do 8 de xuño de 2004 pola que
se convoca un concurso público de méri-



tos para a selección do profesorado bol-
seiro de lingua, literatura e cultura galegas
para as universidades de Extremadura,
Granada, A Habana, Oxford e Rennes.
(DOG, 15/06/04). Corrección de erros.
(DOG, 17/06/04).

- Orde do 11 de xuño de 2004 pola
que se efectúa convocatoria pública de
axudas aos estudantes universitarios gale-
gos ou descendentes de galegos que cursen
os seus estudos nalgunha universidade do
Sistema Universitario de Galicia así como
para aqueles que cursen os seus estudos
nalgunha universidade de fóra do Sistema
Universitario de Galicia, interesados en
solicitar os créditos bancarios para finan-
ciamento dos seus estudos universitarios
de 1º ciclo e 1º e 2º ciclo e prorrogar os
concedidos na convocatoria anterior.
(DOG, 18/06/04).

- Orde do 11 de xuño de 2004 pola
que se aproban as bases que rexerán o con-
curso público de bolsas de residencia para
a realización de estudos universitarios de
1º, 1º e 2º ou 3º ciclo, no curso 2004-2005
en centros do Sistema Universitario de
Galicia, destinadas aos galegos e aos seus
descendentes que teñan a súa residencia
familiar en territorio nacional fóra da
Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG,
18/06/04).

- Orde do 11 de xuño de 2004 pola
que se efectúa convocatoria pública de
axudas aos estudantes universitarios gale-
gos ou descendentes de galegos que cursen
os seus estudos nalgunha universidade do
Sistema Universitario de Galicia así como
para aqueles que cursen os seus estudos
nalgunha universidade de fóra do Sistema
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Universitario de Galicia, interesados en
solicitar os créditos bancarios para finan-
ciamento dos seus estudos do 3º ciclo e
prorrogar os concedidos na convocatoria
anterior. (DOG, 18/06/04).

- Orde do 11 de xuño de 2004 pola
que se anuncia a adxudicación de doce
bolsas de estadías de persoal dos departa-
mentos de estudos galegos de universida-
des de fóra da Comunidade Autónoma de
Galicia e a súa colaboración en proxectos
de investigación para desenvolver no Cen-
tro Ramón Piñeiro para a Investigación en
Humanidades convocadas por Orde do 26
de febreiro de 2004 (Diario Oficial de
Galicia número 56, do 22 de marzo).
(DOG, 24/06/04).

- Orde do 29 de xuño de 2004 pola
que se resolve a convocatoria da Orde do
17 de febreiro de 2004 (Diario Oficial de
Galicia do 4 de marzo) de axudas a aso-
ciacións de estudantes universitarios,
legalmente constituídas, das universidades
galegas. (DOG, 07/07/04).

- Orde do 29 de xuño de 2004 pola que
se resolve a convocatoria da Orde do 4 de
febreiro de 2004 (Diario Oficial de Galicia
do 11 de febreiro) de axudas a estudantes
con residencia fóra da Comunidade Autóno-
ma de Galicia con aproveitamento académi-
co excelente, que se incorporen por primei-
ra vez ao Sistema Universitario de Galicia
no curso 2004-2005. (DOG, 07/07/04).
Corrección de erros. (DOG, 20/07/04).

- Orde do 29 de xuño de 2004 pola
que se resolve a convocatoria da Orde do 4
de febreiro de 2004 (Diario Oficial de
Galicia do 19 de febreiro) de axudas de



Revista Galega do Ensino-ISSN: 1133-911X – Núm. 44 – Novembro 2004

Lexislación 361

desprazamento para a realización de prác-
ticas de campo recoñecidas nos plans de
estudos correspondentes ás titulacións
autorizadas pola Xunta de Galicia nas uni-
versidades galegas. (DOG, 07/07/04). 

- Orde do 9 de xullo de 2004 pola que
se resolve a convocatoria da Orde do 30 de
xaneiro de 2004 (Diario Oficial de Galicia
do 12 de febreiro) de concesión de axudas
ao estudo e accións de apoio económico
aos estudantes universitarios correspon-
dente ao curso académico 2003-2004.
(DOG, 20/07/04).

- Orde do 15 de xullo de 2004 pola
que se fai pública a resolución da Orde do
23 de febreiro de 2004 (Diario Oficial de
Galicia do 12 de marzo), pola que se con-
vocan dúas bolsas de nova adxudicación
para a realización de tarefas de colabora-
ción na Dirección Xeral de Universidades.
(DOG, 26/07/04).

- Orde do 15 de xullo de 2004 pola
que se resolve a Orde do 24 de febreiro de
2004 (Diario Oficial de Galicia do 11 de
marzo) de convocatoria de axudas ás uni-
versidades galegas para a organización de
congresos, simposios, xornadas e simila-
res que favorezan a proxección universita-
ria, tanto no ámbito local como no nacio-
nal e internacional. (DOG, 26/07/04).

- Orde do 14 de xullo de 2004 pola
que se fai pública a resolución das axudas
de apoio á formación e actualización do
profesorado universitario, convocadas
pola Orde do 24 de febreiro de 2004 (Dia-
rio Oficial de Galicia do 11 de marzo).
(DOG, 27/07/04).

- Orde do 14 de xullo de 2004 pola
que se fai pública a resolución das bolsas e
axudas para asistencia a congresos, simpo-
sios, seminarios ou similares e cursos de
verán destinadas a estudantes universita-
rios, convocadas pola Orde do 24 de
febreiro de 2004 (Diario Oficial de Gali-
cia do 12 de marzo). (DOG, 27/07/04).

- Orde do 22 de xullo de 2004 pola
que se convocan bolsas de nova adxudi-
cación para a realización de estudos de
terceiro ciclo nas universidades do Siste-
ma Universitario de Galicia. (DOG,
29/07/04).

- Orde do 30 de xullo de 2004 pola
que se resolve a convocatoria da Orde do
29 de marzo de 2004 (Diario Oficial de
Galicia do 6 de abril) e se fai pública a
concesión de axudas para a mobilidade de
estudantes das universidades do sistema
universitario de Galicia adheridas ao pro-
grama de intercambio SICUE, no curso
académico 2004-2005. (DOG, 10/08/04).






