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1. ALUMNOS 

1.1. Bolsas e axudas

Resolución do 20 de xaneiro de 2005, da Dirección Xeral de Cooperación
Territorial e Alta Inspección, pola que se publican as relacións dos alum-
nos que resultaron beneficiarios de axudas para alumnos con necesidades
educativas especiais, para o curso 2004/2005 (BOE, 09/02/05).

Orde ECI/292/2005, do 1 de febreiro, pola que se establecen as bases reguladoras
e se convocan axudas para cursos de lingua francesa en Francia durante o
mes de xullo de 2005 (BOE, 15/02/05).

Orde ECI/293/2005, do 1 de febreiro, pola que se establecen as bases reguladoras
e se convocan axudas para cursos de lingua inglesa en Gran Bretaña e
Irlanda durante os meses de xullo ou agosto de 2005 (BOE, 15/02/05).

Orde ECI/295/2005, do 1 de febreiro, pola que se establecen as bases reguladoras
e se convocan axudas para a realización de cursos de lingua inglesa, fran-
cesa ou alemana no estranxeiro durante o verán de 2005, para alumnos de
ciclos formativos de grao superior (BOE, 15/02/05).

Orde ECI/296/2005, do 1 de febreiro, pola que se establecen as bases reguladoras
e se convocan axudas para participar no Programa de Inmersión
Lingüística para o verán de 2005 (BOE, 15/02/05).

Orde ECI/838/2005, do 29 de marzo, pola que se aproban as bases e se convocan
axudas para adquisición de libros de texto e material didáctico comple-
mentario para o curso académico 2005/2006 (BOE, 04/04/05).

Orde ECI/1457/2005, do 16 de maio, pola que se establecen as bases reguladoras
e se convocan axudas para alumnos con necesidades educativas especiais,
para o curso académico 2005/2006 (BOE, 24/05/05).
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2. CENTROS PÚBLICOS

2.1. Cambio de denominación

Orde do 2 de febreiro de 2005 pola que se autoriza o cambio de denominación do
centro de educación especial para alumnado con trastornos graves de con-
duta de Santiago de Compostela (A Coruña) (DOG, 02/03/05).

Orde do 2 de marzo de 2005 pola que se autoriza o cambio de denominación do
CEIP Nantes-Contomil de Sanxenxo (Pontevedra) (DOG, 30/03/05).

Orde do 4 de abril de 2005 pola que se autoriza o cambio de denominación do
CEIP de Nadela (Lugo) (DOG, 04/05/05).

Orde do 6 de abril de 2005 pola que se autoriza o cambio de denominación do cen-
tro privado de educación especial Amencer de Vilagarcía de Arousa
(Pontevedra) (DOG, 05/05/05).

Orde do 15 de abril de 2005 pola que se autoriza o cambio de denominación do
centro privado Concepción Arenal-Malvedo de Coles (Ourense) (DOG,
16/05/05).

Orde do 25 de abril de 2005 pola que se autoriza o cambio de denominación do
CEIP de Oural-Sarria (Lugo) (DOG, 26/05/05).

3. CENTROS PRIVADOS

3.1. Acción sindical

Orde ECI/474/2005, do 16 de febreiro, pola que se establecen as bases regulado-
ras e se convocan axudas destinadas a fomentar a acción sindical no ámbi-
to da ensinanza privada sostida total ou parcialmente con fondos públicos
(BOE, 01/03/05).

3.2. Concertos educativos 

Resolución do 16 de maio de 2005, da Dirección Xeral de Centros e Ordenación
Educativa, pola que se ordena a publicación do acordo entre esta conse-
llería e as organizacións patronais do ensino privado concertado da
Comunidade Autónoma de Galicia, sobre o concerto educativo para as
ensinanzas de educación infantil (DOG, 19/05/05).

3.3. Equipos de normalización lingüística

Orde do 24 de febreiro de 2005 pola que se convocan axudas económicas para os pro-
xectos e os traballos dos equipos de normalización lingüística dos centros
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privados (concertados e non concertados) da Comunidade Autónoma de
Galicia que imparten ensinanzas de educación infantil, especial, de adultos,
primaria, secundaria, bacharelato e formación profesional (DOG, 04/03/05).

3.4. Paga extraordinaria por antigüidade

Resolución do 1 de abril de 2005 pola que se ordena a publicación do acordo entre
esta consellería e as organizacións patronais e sindicais do ensino privado
concertado da Comunidade Autónoma de Galicia sobre a paga extraordi-
naria por antigüidade na empresa (DOG, 15/04/05).

4. EDUCACIÓN INFANTIL

4.1. Atención á primeira infancia

Orde da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais do 22 de
marzo de 2005 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de
incentivos para a contratación de persoal en centros de atención á primeira
infancia, escolas infantís ou gardarías infantís nas empresas e parques empre-
sariais e, se procede, á súa convocatoria para o ano 2005 (DOG, 28/03/05).

5. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

5.1. Avaliación

Orde do 13 de maio de 2005 pola que se ditan instrucións para consignar as cuali-
ficacións da educación secundaria obrigatoria nos documentos oficiais de
avaliación (DOG, 25/05/05).

5.2. Probas libres para a obtención do título de graduado en
educación secundaria obrigatoria

Resolución do 18 de abril de 2005, da Dirección Xeral de Formación Profesional e
Ensinanzas Especiais, pola que se convocan 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 rea-
lización (DOG, 10/05/05).

5.3. Programas de garantía social

Resolución do 11 de febreiro de 2005, da Dirección Xeral de Formación Profesional
e Ensinanzas Especiais, pola que se regula o desenvolvemento dos progra-
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mas de garantía social en centros públicos da Comunidade Autónoma de
Galicia para o curso 2005/2006 (DOG, 02/03/05). 

Resolución do 23 de maio de 2005, da Dirección Xeral de Centros e Ordenación
Educativa, pola que se autorizan os programas de garantía social en cen-
tros públicos para o curso 2005/2006 (DOG, 31/05/05).

6. FORMACIÓN PROFESIONAL

6.1. Axudas

Orde do 16 de maio de 2005 pola que se conceden axudas a alumnos e profesores
de centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia sostidos con
fondos públicos, que participen en estadías en empresas de ámbito trans-
nacional (cofinanciadas polo Fondo Social Europeo) (DOG, 25/05/05).

Orde do 23 de abril de 2005 pola que se convocan axudas económicas para o
alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo corres-
pondentes aos estudos de ciclos formativos de grao medio e superior de
formación profesional específica, módulos profesionais experimentais,
artes plásticas e deseño e programas de garantía social cofinanciadas polo
Fondo Social Europeo (DOG, 04/05/05).

6.2. Ciclos formativos

Resolución do 13 de abril de 2005, da Dirección Xeral de Centros e Ordenación
Educativa e da Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas
Especiais, pola que se ditan instrucións sobre o acceso e a admisión aos ciclos
formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional espe-
cífica en centros docentes sostidos con fondos públicos (DOG, 21/04/05).

Resolución do 20 de abril de 2005, da Dirección Xeral de Formación Profesional
e Ensinanzas Especiais, pola que se procede 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 2005/2006 (DOG, 27/04/05).

Orde do 9 de maio de 2005 pola que se actualiza a oferta de ciclos formativos de
formación profesional, por ciclo completo, en centros públicos da
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG, 23/05/05).

6.3. Currículos de ciclos formativos

Resolución do 12 de febreiro de 2005, da Dirección Xeral de Centros e
Ordenación Educativa e da Dirección Xeral de Formación Profesional e
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Ensinanzas Especiais, para a celebración dunha convocatoria especial de
probas de acceso a ciclos formativos de formación profesional específica
para militares profesionais de tropa e mariñeiría da Comunidade
Autónoma de Galicia (DOG, 24/02/05).

Resolución do 14 de febreiro de 2005, da Dirección Xeral de Formación
Profesional e Ensinanzas Especiais, pola que se procede a nomear e facer
pública a composición do tribunal que deberá xulgar a convocatoria espe-
cial de probas de acceso a ciclos formativos de formación profesional
específica para militares profesionais de tropa e mariñeiría da
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG, 25/02/05). Corrección de erros
(DOG, 03/03/05).

6.4. Estadías formativas

Orde do 7 de abril de 2005 pola que se convocan estadías formativas en empresas
ou institucións para o curso 2004-2005, destinadas a funcionarios docen-
tes non universitarios e pola que se aproban as súas bases de concesión
(DOG, 19/04/05).

6.5. Premios extraordinarios

Orde ECI/306/2005, do 17 de xaneiro, pola que se convocan os Premios
Extraordinarios de Formación Profesional correspondentes ao curso
2003/2004 (BOE, 16/02/05).

Orde ECI/1020/2005, do 8 de abril, pola que se establecen as condicións e se con-
voca o Premio Selo Europeo para as iniciativas innovadoras na ensinanza
e a aprendizaxe das linguas 2005 (BOE, 20/04/05).

Orde ECI/1140/2005, do 14 de abril, pola que se convocan os Premios Nacionais
de Formación Profesional Específica de Grao Superior correspondentes
ao curso 2003/2004 (BOE, 28/04/05).

6.6. Probas libres

Orde do 11 de febreiro de 2005 pola que se regulan as probas libres para a obten-
ción dos títulos de técnico e técnico superior de formación profesional
específica (DOG, 22/02/05).

Resolución do 4 de marzo de 2005, da Dirección Xeral de Formación Profesional
e Ensinanzas Especiais, pola que se convocan probas para a obtención do
título de técnico de formación profesional específica nos ciclos formativos
e prazas que se determinan (DOG, 17/03/05).
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6.7. Títulos, ensinanzas comúns e currículos

Decreto 17/2005, do 13 de xaneiro, polo que se establece o currículo do ciclo for-
mativo de grao medio correspondente ao título de técnico en obras de
albanelaría (DOG, 11/02/05).

Decreto 69/2005, do 18 de marzo, polo que se establece o currículo do ciclo for-
mativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en
estética (DOG, 18/04/05).

Decreto 71/2005, do 18 de marzo, polo que se establece o currículo do ciclo for-
mativo de grao medio correspondente ao título de técnico en obras de for-
migón (DOG, 21/04/05).

Decreto 73/2005, do 18 de marzo, polo que se establece o currículo do ciclo for-
mativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en
industrias alimentarias (DOG, 25/04/05). Corrección de erros (DOG,
02/05/05).

Decreto 84/2005, do 18 de marzo, polo que se establece o currículo do ciclo for-
mativo de grao medio correspondente ao título de técnico en matadoiro e
carnizaría-chacinaría (DOG, 27/04/05).

Decreto 92/2005, do 18 de marzo, polo que se establece o currículo do ciclo for-
mativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en
sistemas de telecomunicación e informáticos (DOG, 02/05/05).

7. BACHARELATO

7.1. Acceso á Universidade

Orde do 25 de xaneiro de 2005 pola que se regulan as probas de acceso á univer-
sidade para os alumnos e as alumnas que cursaron as ensinanzas de bacha-
relato previstas na Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación
xeral do sistema educativo (DOG, 03/02/05).

7.2. Premios nacionais e extraordinarios

Orde ECI/425/2005, do 8 de febreiro, pola que se establecen as bases e se convo-
can os Premios Nacionais de Bacharelato correspondentes ao curso
2003/2004, e se modifica a do 29 de xaneiro de 2004, da Secretaría de
Estado de Educación e Universidades, na que se convocan ditos premios
para o curso 2002/2003 (BOE, 25/02/05).

Orde ECI/640/2005, do 3 de marzo, pola que se corrixen erros na Orde
ECI/425/2005, do 8 de febreiro, na que se establecen as bases e se convo-
can os Premios Nacionais de Bacharelato correspondentes ao curso
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2003/2004, e se modifica a Resolución do 29 de xaneiro de 2004, da
Secretaría de Estado de Educación e Universidades, pola que se convocan
ditos premios para o curso 2002/2003 (BOE, 16/03/05).

Orde do 13 de abril de 2005 pola que se convocan os premios extraordinarios de
bacharelato correspondentes ao curso 2004/2005 (DOG, 21/04/05).

8. ENSINANZAS DE RÉXIME ESPECIAL

8.1. Acceso e a admisión aos ciclos formativos 

Resolución do 29 de abril de 2005, da Dirección Xeral de Formación Profesional
e Ensinanzas Especiais, pola que se regula o acceso e a admisión de alum-
nado aos ciclos formativos de artes plásticas e deseño durante o curso
2005/2006 (DOG, 19/05/05).

8.2. Conservatorios

Orde do 13 de xaneiro de 2005 pola que se autoriza a posta en funcionamento do
Conservatorio Profesional de Música de Tui (Pontevedra) (DOG, 04/02/05).

Orde do 22 de marzo de 2005 pola que se publica a convocatoria para a concesión
de axudas a conservatorios de música non dependentes desta consellería e
de titularidade pública (DOG, 08/04/05).

Orde do 20 de abril de 2005 pola que se lle concede autorización definitiva ao con-
servatorio de música das Pontes de García Rodríguez (A Coruña) para
impartir as ensinanzas de grao medio (DOG, 03/05/05).

8.3. Ensinanzas de idiomas

Real Decreto 423/2005, do 18 de abril, polo que se fixan as ensinanzas comúns do
nivel básico das ensinanzas de idiomas de réxime especial, reguladas pola
Lei Orgánica 10/2002, do 23 de decembro, de Calidade da Educación
(BOE, 30/04/05).

8.4. Ensinanzas de música e danza

Orde do 14 de abril de 2005 pola que se regula a proba de acceso ao grao ele-
mental das ensinanzas de música (DOG, 25/04/05).

8.5. Ensinanzas deportivas

Real Decreto 234/2005, do 4 de marzo, polo que se establecen os títulos de
Técnico Deportivo e Técnico Deportivo Superior en Baloncesto, se apro-
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ban as correspondentes ensinanzas comúns e se regulan as probas e os
requisitos de acceso a estas ensinanzas (BOE, 26/03/05).

8.6. Escolas de música

Orde do 3 de febreiro de 2005 pola que se autoriza a inclusión da escola de música
municipal de Fornelos de Montes (Pontevedra) no Rexistro de Escolas de
Música e Danza da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG, 01/03/05).

Orde do 23 de marzo de 2005 pola que se publica a convocatoria para a concesión
de subvencións a escolas de música dependentes de institucións sen ánimo
de lucro (DOG, 07/04/05).

Orde do 23 de marzo de 2005 pola que se publica a convocatoria para a concesión
de subvencións a escolas de música públicas (DOG, 07/04/05).

Orde do 21 de abril de 2005 pola que se autoriza a inclusión da escola de música
municipal de Meira (Lugo) no Rexistro de Escolas de Música e Danza da
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG, 03/05/05).

Orde do 22 de abril de 2005 pola que se autoriza a inclusión da escola de música
municipal de Taboada (Lugo) no Rexistro de Escolas de Música e Danza
da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG, 03/05/05).

9. EDUCACIÓN DE ADULTOS

9.1. Educación a distancia

Orde do 24 de febreiro de 2005 pola que se determinan os centros públicos autori-
zados a impartir formación profesional específica para adultos, con carácter
experimental e na modalidade a distancia para o ano 2005 (DOG, 04/03/05).

9.2. Oferta modular

Orde do 10 de maio de 2005 pola que se actualiza a oferta modular, polo réxime
de persoas adultas, de ciclos formativos de formación profesional en cen-
tros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso
2005/2006 (DOG, 23/05/05).

10. EDUCACIÓN ESPECIAL E ORIENTACIÓN EDUCATIVA

10.1. Departamentos de orientación

Resolución do 24 de febreiro de 2005, da Dirección Xeral de Persoal, pola que se
fai pública a adxudicación provisional de destinos do concurso de trasla-
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dos específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de orienta-
ción, convocado pola Orde do 19 de outubro de 2004 (Diario Oficial de
Galicia do 26 de febreiro) (DOG, 02/03/05).

Resolución do 21 de marzo de 2005, da Dirección Xeral de Persoal, pola que se
fai pública a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados
específico para cubrir prazas de xefatura do Departamento de Orientación,
convocado pola Orde do 19 de outubro de 2004 (Diario Oficial de Galicia
do 26 de outubro) (DOG, 31/03/05).

10.2. Equipos de orientación específicos

Orde do 4 de abril de 2005 pola que se convoca concurso de méritos para cubrir
postos nos equipos de orientación específicos (DOG, 11/04/05).

11. EDUCACIÓN NO EXTERIOR 

11.1. Asesores técnicos

Resolución do 19 de abril de 2005, da Subsecretaría, pola que se aproban as listas
provisionais de profesores admitidos e excluídos ao concurso de méritos
para a provisión de postos de asesores técnicos no exterior convocado por
Orde ECI/421/2005, do 14 de febreiro, e se convoca para a realización da
proba de coñecemento de idioma (BOE, 03/05/05).

Resolución do 19 de maio de 2005, da Subsecretaría, pola que se aproban as lis-
tas definitivas de profesores admitidos e excluídos ao concurso de méritos
para a provisión de postos de asesores técnicos no exterior, convocado por
Orde ECI/421/2005, do 14 de febreiro, e se convoca para a realización da
fase específica (BOE, 31/05/05).

11.2. Aulas europeas

Resolución do 7 de marzo de 2005, da Secretaría Xeral de Educación, pola que se
establecen as bases e se convocan prazas, para Mestres e Profesores de
Ensinanza Secundaria, para a realización do curso Aulas Europeas:
Programa de Inmersión Lingüística e Cultural con Francia (BOE,
23/03/05).

Resolución do 22 de abril de 2005, da Secretaría Xeral de Educación, pola que se
establecen as bases e se convocan prazas para Mestres e Profesores de
Ensinanza Secundaria, para a realización do curso Aulas Europeas:
Programa de Inmersión Lingüística e Cultural co Reino Unido (BOE,
11/05/05).
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11.3. Axudas económicas

Orde ECI/714/2005, do 4 de marzo, pola que se establecen as bases e se convocan
axudas económicas individuais para a asistencia a actividades de forma-
ción do persoal docente que preste servizos no curso 2004-2005 no exte-
rior (BOE, 23/03/05).

Orde ECI/786/2005, do 28 de febreiro, pola que se publican as relacións dos
alumnos que resultaron beneficiarios das axudas para realizar estudos en
niveis non universitarios no exterior no curso 2004-2005 (BOE,
31/03/05).

11.4. Provisión de vacantes

Orde ECI/367/2005, do 14 de febreiro, pola que se convoca concurso público de
méritos para a provisión de postos de funcionarios docentes no exterior
(BOE, 23/02/05). Corrección de erros (BOE, 02/03/05).

Resolución do 19 de abril de 2005, da Subsecretaría, pola que se aproban as listas
provisionais de profesores admitidos e excluídos ao concurso de méritos
para a provisión de postos de persoal docente no exterior convocado por
Orde ECI/367/2005, do 14 de febreiro, e se convoca para a realización da
proba de coñecemento de idioma (BOE, 03/05/05).

Resolución do 19 de maio de 2005, da Subsecretaría, pola que se aproban as lis-
tas definitivas de profesores admitidos e excluídos ao concurso de méritos
para a provisión de postos de persoal docente no exterior, convocado por
Orde ECI/367/2005, do 14 de febreiro, e se convoca para a realización da
fase específica (BOE, 31/05/05).

11.5. Seccións españolas de institutos bilingües

Orde ECI/1139/2005, do 18 de abril, pola que se anuncian prazas de profesores de
ensinanza secundaria en seccións españolas de Institutos Bilingües para o
curso 2005-2006, en centros educativos de Bulgaria, Eslovaquia, Hungría,
Polonia, República Checa, Rumanía e Rusia (BOE, 28/04/05).

12. INSPECCIÓN EDUCATIVA

12.1. Concurso de traslados

Resolución do 10 de xaneiro de 2005, da Dirección Xeral de Persoal, pola que se
determina a composición da comisión ditaminadora do concurso de trasla-
dos para a provisión de prazas vacantes na Inspección Educativa convoca-
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do por Orde do 9 de outubro de 2004 (Diario Oficial de Galicia do 2 de
novembro) (DOG, 04/02/05). Corrección de erros (DOG, 15/02/05).

Resolución do 1 de abril de 2005, da Dirección Xeral de Persoal, pola que se resol-
ve provisoriamente o concurso de traslados entre funcionarios do corpo de
Inspección ao servizo da Administración educativa e de inspectores de
Educación (DOG, 13/04/05).

12.2. Procedemento selectivo

Orde do 20 de xaneiro de 2005 pola que se fai pública a lista dos opositores que
superaron o procedemento selectivo convocado por Orde do 28 de maio
de 2004 (Diario Oficial de Galicia do 1 de xuño), para acceso ao corpo de
inspectores de Educación (DOG, 03/02/05).

Orde do 18 de febreiro de 2005 pola que se nomean funcionarios en prácticas do
corpo de inspectores de Educación os opositores que superaron o proce-
demento selectivo convocado por Orde do 28 de maio de 2004 (DOG,
24/02/05).

13. LINGUA GALEGA

13.1. Axudas e subvencións

Orde do 9 de febreiro de 2005 pola que se regula a concesión de subvencións a
empresas editoriais para impulsar a creación, tradución e adaptación de
libros e materiais didácticos e complementarios, para niveis non universi-
tarios, impresos en lingua galega (DOG, 16/02/05).

Orde do 7 de febreiro de 2005 pola que se convocan subvencións á produción edi-
torial para apoiar a edición de obras en galego, a tradución para o galego,
e a tradución e edición noutras linguas de obras publicadas orixinaria-
mente en galego (DOG, 03/03/05).

Orde do 10 de maio de 2005 pola que se resolve o concurso público convocado na
Orde do 26 de novembro de 2004, pola que se regula a concesión de sub-
vencións a empresas privadas para fomentar o uso social da lingua galega
(DOG, 19/05/05).

13.2. Campaña Entre nós, en galego

Orde do 7 de febreiro de 2005 pola que se anuncia a convocatoria da campaña
Entre nós, en galego (DOG, 14/02/05).
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13.3. Cursos de formación e as súas validacións

Orde do 1 de abril de 2005 pola que se regulan os cursos de formación en lingua
galega e as validacións correspondentes (DOG, 14/04/05). Corrección de
erros (DOG, 21/04/05).

13.4. Cursos de linguaxe administrativa

Orde do 21 de xaneiro de 2005 pola que se anuncian cursos medios de linguaxe
administrativa galega para o persoal das administracións públicas de
Galicia (DOG, 31/01/05).

13.5. Día das Letras Galegas

Orde do 19 de xaneiro de 2005 pola que se dan instrucións para a conmemoración
do Día das Letras Galegas nos centros de ensino non universitario (DOG,
01/02/05).

Resolución do 28 de marzo de 2005 pola que se anuncian os actos en conmemo-
ración do Día das Letras Galegas (DOG, 05/04/05).

13.6. Equipos de normalización lingüística

Orde do 21 de xaneiro de 2005 pola que se anuncia a convocatoria de encontros,
seminarios e actividades de formación e intercambios de experiencias
para os responsables e os compoñentes dos equipos de normalización lin-
güística, e para o profesorado en xeral, dos centros de ensino non univer-
sitario públicos, privados e privados concertados da Comunidade
Autónoma de Galicia (DOG, 31/01/05).

Orde do 7 de febreiro de 2005 pola que se anuncia a convocatoria para presentar
proxectos de fomento do uso do galego e de formación para os traballos
dos equipos de normalización lingüística dos centros públicos de educa-
ción infantil, especial, de adultos, primaria, secundaria, bacharelato e for-
mación profesional, adscritos a esta consellería (DOG, 15/02/05).

13.7. Proxectos de Investigación

Orde do 25 de febreiro de 2005 pola que se anuncia a adxudicación de dez bolsas
de colaboración en proxectos de investigación que se desenvolven no
Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, convocada
por Orde do 29 de novembro de 2004 (Diario Oficial de Galicia número
236, do 3 de decembro) (DOG, 04/03/05).
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Orde do 28 de marzo de 2005 pola que se aproban as bases que rexerán o concur-
so público de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación
que se están a desenvolver no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación
en Humanidades, e se anuncia a súa convocatoria (DOG, 08/04/05).

Orde do 30 de marzo de 2005 pola que se convoca a III edición do Premio Centro
Ramón Piñeiro de ensaio breve (DOG, 14/04/05).

13.8. Validacións

Orde do 25 de xaneiro de 2005 pola que se fai pública a validación do curso de
especialidade en lingua galega (DOG, 15/02/05).

Orde do 18 de abril de 2005 pola que se fai pública a validación do curso de espe-
cialidade en lingua galega (DOG, 25/05/05). 

14. FUNCIÓN PÚBLICA

14.1. Plan para a igualdade de xénero

Orde APU/526/2005, do 7 de marzo, pola que se dispón a publicación do Acordo
do Consello de Ministros do 4 de marzo de 2005, polo que se aproba o
Plan para a igualdade de xénero na Administración Xeral do Estado (BOE,
08/03/05).

15. ORGANIZACIÓN DA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

15.1. Relación de postos de traballo

Resolución do 9 de maio de 2005 pola que se ordena a publicación do acordo do
Consello da Xunta de Galicia do 6 de maio de 2005, no que se aproba a
modificación da relación de postos de traballo da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria (DOG, 18/05/05). Corrección de
erros (DOG, 23/05/05).

16. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DOCENTES

16.1. Bibliotecas escolares

Orde do 11 de marzo de 2005 pola que se convoca o Plan de mellora de bibliote-
cas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta
consellería, para o curso 2005/2006 (DOG, 29/03/05).
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16.2. Calendario escolar e laboral

Orde do 18 de maio de 2005 pola que se aproba o calendario escolar para o curso
2005/2006, nos centros escolares sostidos con fondos públicos (DOG,
25/05/05).

16.3. Premios e Concursos

Orde do 27 de decembro de 2004 pola que se resolve a concesión dos premios Siega
ao deseño de páxinas web, ao desenvolvemento de materiais educativos
curriculares e a galerías de imaxes en contorno web, e a vídeos ou anima-
cións de carácter pedagóxico, dentro do Proxecto Siega (DOG, 01/03/05).

Resolución conxunta do 7 de abril de 2005, da Dirección Xeral de Centros e
Ordenación Educativa e do Instituto Enerxético de Galicia, pola que se
convocan premios á innovación educativa sobre as enerxías renovables en
Galicia (DOG, 22/04/05).

Orde do 25 de abril de 2005 pola que se convocan premios ás actuacións de cali-
dade na educación postas en marcha por centros públicos de niveis non
universitarios, durante o curso académico 2004/2005 cofinanciados polo
Fondo Social Europeo (DOG, 29/04/05).

17. PARTICIPACIÓN E GOBERNO

17.1. Asociacións de pais de alumnos

Orde do 16 de febreiro de 2005 pola que se convocan axudas para financiar acti-
vidades das confederacións e federacións de pais de alumnos e das aso-
ciacións de pais de alumnos de centros de educación especial (DOG,
23/02/05).

17.2. Consello Escolar de Galicia

Decreto 42/2005, do 4 de marzo, polo que se dispón a substitución de membros
do Consello Escolar de Galicia (DOG, 15/03/05).

17.3. Selección e nomeamento de directores

Resolución do 21 de febreiro de 2005, da Dirección Xeral de Persoal, pola que se
ditan normas para a avaliación do programa de formación inicial que están
a realizar os directores en prácticas dos centros docentes públicos (DOG,
01/03/05).
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Orde do 1 de febreiro de 2005 pola que se convoca concurso de méritos para a selec-
ción e nomeamento da dirección dos centros docentes públicos da
Comunidade Autónoma de Galicia, nos que se imparten ensinanzas escola-
res (DOG, 07/03/05). Corrección de erros (DOG, 14/03, 21/03 e 11/04/05).

Orde do 15 de marzo de 2005 pola que se anuncia a convocatoria pública para a
provisión, polo sistema de libre designación, de postos de directores de
centros integrados de formación profesional (DOG, 31/03/05).

18. POSTOS DE TRABALLO

18.1. Acceso ao corpo de mestres

Orde do 7 de febreiro de 2005 pola que se convoca procedemento selectivo para
ingreso no corpo de mestres na Comunidade Autónoma de Galicia, e para
adquirir a habilitación en novas especialidades (DOG, 15/02/05).
Corrección de erros (DOG, 04/05/05).

Resolución do 30 de marzo de 2005, da Dirección Xeral de Persoal, pola que se
fai pública a data do sorteo para determinar a composición dos tribunais
que deberán xulgar o procedemento selectivo de ingreso ao corpo de mes-
tres, así como a adquisición de novas especialidades (DOG, 05/04/03).

Resolución do 7 de abril de 2005, da Dirección Xeral de Persoal, pola que se fan
públicas as listas provisorias de admitidos e excluídos do proceso selecti-
vo para ingreso no corpo de mestres, así como a adquisición de novas
especialidades (DOG, 15/04/05).

Resolución do 22 de abril de 2005, da Dirección Xeral de Persoal, pola que se
nomean os tribunais e comisións de selección que deberán xulgar as pro-
bas do proceso selectivo para ingreso no corpo de mestres, así como a
adquisición de novas especialidades, convocado pola Orde do 7 de febrei-
ro de 2005 (Diario Oficial de Galicia do 14 de febreiro) (DOG, 28/04/05).
Corrección de erros (DOG, 06/05 e 20/05/05). 

Resolución do 6 de maio de 2005, 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 nos
que terán lugar a proba de coñecementos de lingua galega e a primeira
parte da primeira das probas previstas no punto 4 da base 7 da convoca-
toria (DOG, 13/05/05).

Resolución do 3 de maio de 2005, da Dirección Xeral de Persoal, pola que se ele-
van a definitivas as relacións de aspirantes admitidos e excluídos ao pro-
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ceso selectivo para ingreso no corpo de mestres, convocado por Orde do
7 de febreiro de 2005 (Diario Oficial de Galicia do 14 de febreiro) (DOG,
16/05/05).

Resolución do 9 de maio de 2005, da Dirección Xeral de Persoal, pola que se
modifica a do 22 de abril de 2005, na que se nomean os tribunais e comi-
sións de selección que deberán xulgar as probas do proceso selectivo para
ingreso no corpo de mestres, así como a adquisición de novas especiali-
dades, convocado pola Orde do 7 de febreiro de 2005 (Diario Oficial de
Galicia do 14 de febreiro) (DOG, 24/05/05).

18.2. Acceso ao corpo de profesores de ensino secundario

Orde do 2 de febreiro de 2005 pola que se modifica a do 30 de xullo de 2004, na
que se fai pública a lista dos opositores que superaron os procedementos
selectivos convocados por 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, profesores de escolas oficiais de idiomas, profeso-
res de música e artes escénicas e profesores técnicos de formación profe-
sional e procedemento de adquisición de novas especialidades polos fun-
cionarios de carreira dos anteditos corpos na Comunidade Autónoma de
Galicia (DOG, 09/02/05).

Orde do 7 de febreiro de 2005 pola que se convocan procedementos 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 profesional, e procedemento de adquisi-
ción de novas especialidades polos funcionarios de carreira dos anteditos
corpos na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG, 15/02/05).
Corrección de erros (DOG, 20/05/05).

Resolución do 7 de febreiro de 2005, da Dirección Xeral de Persoal, pola que se
procede a nomear e facer pública a composición do tribunal que xulgará o
procedemento selectivo de ingreso ao corpo de profesores de música e
artes escénicas pola quenda especial prevista na disposición transitoria
sétima da Lei orgánica 10/2002, do 23 de decembro, de calidade da edu-
cación (DOG, 15/02/05).

Resolución do 10 de febreiro de 2005, da Dirección Xeral de Persoal, pola que
se fai pública a lista provisional de admitidos e excluídos para participar
no procedemento selectivo de ingreso no corpo de profesores de música
e artes escénicas na Comunidade Autónoma de Galicia  (DOG,
21/02/05).
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Resolución do 10 de febreiro de 2005, da Dirección Xeral de Persoal, pola que se
fai pública a resolución do tribunal que xulgará o procedemento selectivo
de ingreso no corpo de profesores de música e artes escénicas na que se
anuncia a data, a hora e o lugar en que se fará a presentación dos aspiran-
tes e tamén a data, a hora e o lugar en que se celebrará a proba de coñe-
cementos de lingua galega e a primeira proba (DOG, 21/02/05).

Resolución do 10 de marzo de 2005, da Dirección Xeral de Persoal, pola que se
fai pública a lista definitiva de admitidos e excluídos para participar no
procedemento selectivo de ingreso ao corpo de profesores de música e
artes escénicas na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG, 16/03/05).

Resolución do 21 de marzo de 2005, da Dirección Xeral de Persoal, pola que se
fai pública a lista provisional de admitidos e excluídos para participar nos
procedementos 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 e procedemento de adquisición de novas especialidades polos funcio-
narios dos anteditos corpos na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG,
04/04/05).

Orde do 4 de abril de 2005 pola que se fai pública a lista dos opositores que supe-
raron o procedemento selectivo convocado por Orde do 19 de outubro de
2004 de ingreso ao corpo de profesores de música e artes escénicas pola
quenda especial prevista na disposición transitoria sétima da Lei orgánica
10/2002, do 23 de decembro, de calidade da educación na Comunidade
Autónoma de Galicia (DOG, 13/04/05).

Resolución do 22 de abril de 2005, da Dirección Xeral de Persoal, pola que se pro-
cede a nomear e facer pública a composición dos tribunais que xulgarán os
procedementos selectivos de ingreso e acceso aos corpos de profesores de
ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, profeso-
res de escolas oficiais de idiomas e profesores de música e artes escénicas
convocados por Orde do 7 de febreiro de 2005 (DOG, 06/05/05).

Resolución do 9 de maio de 2005, da Dirección Xeral de Persoal, pola que se fan
públicas as resolucións dos tribunais que xulgarán os procedementos
selectivos de ingreso e acceso aos corpos de profesores de ensino secun-
dario, profesores técnicos de formación profesional, profesores de escolas
oficiais de idiomas e profesores de música e artes escénicas nas que se
anuncian as datas, as horas e os lugares en que se fará a presentación dos
aspirantes (se procede) 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
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de lingua galega e o primeiro exercicio (primeira e segunda parte) (DOG,
19/05/05). Corrección de erros (DOG, 27/05/05).

Resolución do 11 de maio de 2005, da Dirección Xeral de Persoal, pola que se fai
pública a lista definitiva de admitidos e excluídos para participar nos pro-
cedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensi-
no secundario, profesores técnicos de formación profesional, profesores de
escolas oficiais de idiomas e profesores de música e artes escénicas e pro-
cedemento de adquisición de novas especialidades polos funcionarios dos
anteditos corpos na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG, 23/05/05).

Resolución do 12 de maio de 2005, da Dirección Xeral de Persoal, pola que se fai
pública a distribución entre os distintos tribunais dos aspirantes definiti-
vamente admitidos aos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao
corpo de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de forma-
ción profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas e profesores de
música e artes escénicas, convocados pola Orde do 7 de febreiro de 2005
(DOG, 24/05/05).

18.3. Concursos de traslados

Resolución do 23 de marzo de 2005, da Dirección Xeral de Persoal, pola que se
resolve provisionalmente o concurso de traslados entre funcionarios
docentes dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técni-
cos de formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas,
catedráticos e profesores de música e artes escénicas e profesores de artes
plásticas e deseño (DOG, 31/03/05).

Resolución do 29 de abril de 2005, da Dirección Xeral de Persoal, pola que se
anuncian os postos de traballo vacantes que serán obxecto de provisión no
concurso de traslados entre funcionarios do corpo de mestres, convocado
pola Orde do 19 de outubro de 2004 (Diario Oficial de Galicia do 26 de
outubro) (DOG, 12/05/05).

Orde do 28 de abril de 2005 pola que se fan públicas as vacantes definitivas dos
corpos de profesores que imparten ensino secundario, formación profe-
sional, ensinanzas artísticas, idiomas, de inspección ao servizo da
Administración e no corpo de inspectores de Educación para o curso
2005/2006 (DOG, 10/05/05).

18.4. Concursos de méritos

Orde do 4 de abril de 2005 pola que se convoca concurso de méritos específico
entre funcionarios de carreira dos corpos docentes que imparten ensinan-
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zas en niveis non universitarios para a atención e desenvolvemento do
proxecto do Sistema de Información da Educación Galega (Siega) (DOG,
11/04/05).

Orde do 4 de abril de 2005 pola que se convoca concurso de méritos específico
entre funcionarios de carreira dos corpos docentes que imparten ensinan-
zas de niveis non universitarios, para cubrir prazas de asesores nesta con-
sellería (DOG, 11/04/05).

Orde do 4 de abril de 2005 por la que se convoca concurso de méritos específico
entre funcionarios de carreira dos corpos docentes que imparten ensinan-
zas en niveis non universitarios, para cubrir postos de profesores en pra-
zas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería
(DOG, 11/04/05). Corrección de erros (DOG, 15/04/05).

Orde do 4 de abril de 2005 pola que se convoca concurso de méritos para cubrir
postos de asesores e/ou asesoras especialistas no Servizo de Formación do
Profesorado (DOG, 11/04/05).

Orde do 4 de abril de 2005 pola que se convoca concurso de méritos para cubrir
postos de asesores e/ou asesoras de formación nos centros de Formación
e Recursos (DOG, 11/04/05).

18.5. Prazas de interinidades e substitucións

Anuncio do 7 de febreiro de 2005, da Dirección Xeral de Persoal, pola que se
comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de
excluídos do baremo aberto polo Anuncio do 10 de novembro de 2004,
(Diario Oficial de Galicia do 19 de novembro), da Dirección Xeral de
Persoal da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, para pra-
zas de interinidades e substitucións no corpo de profesores de música e
artes escénicas, especialidades de canto, fundamentos de composición,
linguaxe musical, orquestra e percusión e no corpo de profesores técnicos
de formación profesional, especialidades de equipos electrónicos e insta-
lacións electrotécnicas (DOG, 15/02/05).

Anuncio do 7 de marzo de 2005, da Dirección Xeral de Persoal, polo que se comu-
nica a publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos do
baremo aberto polo Anuncio do 10 de novembro de 2004, (Diario Oficial de
Galicia do 19 de novembro), para prazas de interinidades e substitucións no
corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidades de canto,
fundamentos de composición, linguaxe musical, orquestra e percusión e no
corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidades de
equipos electrónicos e instalacións electrotécnicas (DOG, 17/03/05).
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19. PROFESORADO

19.1. Formación e perfeccionamento

Resolución do 21 de xaneiro de 2005, da Dirección Xeral de Formación Profesional
e Ensinanzas Especiais, pola que se fai pública a relación de beneficiarios
de reintegros individuais de gastos por asistencia a actividades de formación
do profesorado non universitario durante o ano 2004 (DOG, 14/02/05).

Orde do 21 de febreiro de 2005 pola que se convocan axudas económicas para a
realización de actividades de formación dirixidas ao profesorado de niveis
non universitarios da Comunidade Autónoma de Galicia durante o ano
2005 e organizadas polos movementos de renovación pedagóxica ou aso-
ciacións e fundacións con fins pedagóxicos, legalmente constituídos
(DOG, 08/03/05).

Orde do 2 de marzo de 2005 pola que se convocan licenzas por estudos para o
curso 2005/2006 destinadas a funcionarios docentes non universitarios e
se aproban as súas bases de concesión (DOG, 10/03/05).

Orde do 15 de marzo de 2005 pola que se convocan proxectos de formación e ase-
soramento do profesorado en centros docentes non universitarios para o
curso 2005/2006 (DOG, 30/03/05).

Orde ECI/986/2005, do 6 de abril, pola que se establecen as bases reguladoras e
se convocan cursos de verán para 2005, en colaboración con diversas enti-
dades públicas, para a formación do profesorado de Educación Infantil,
Primaria, Secundaria e Formación Profesional (BOE, 15/04/05).

Orde do 21 de abril de 2005 pola que se resolve o concurso público de méritos
para a provisión de prazas de asesores técnico-pedagóxicos nos centros de
formación continuada do profesorado de niveis non universitarios, convo-
cado pola Orde do 19 de marzo de 1997 (DOG, 13/05/05).

Resolución do 11 de maio de 2005, da Secretaría Xeral de Educación, pola que se
fai pública a relación de cursos finalizados, convocados, autorizados e, no
seu caso, declarados equivalentes nos anos 1997 e 1998 (BOE, 27/05/05).

Resolución do 11 de maio de 2005, da Secretaría Xeral de Educación, pola que se
modifica a do 13 de xaneiro de 2000, na que se fai pública a relación de
cursos finalizados e, no seu caso, convocados, autorizados e desenvoltos
durante o curso 1998/1999 (BOE, 27/05/05).

20. PROGRAMAS EDUCATIVOS

20.1. Actividades formativas
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Orde do 14 de marzo de 2005 pola que se convocan actividades formativas de
inglés e de francés para o curso 2005-2006 destinadas a profesorado que
imparte docencia en niveis non universitarios e se aproban as súas bases
de concesión (DOG, 22/03/05).

20.2. Aulas da natureza

Orde do 8 de febreiro de 2005 pola que se convocan axudas para participar no pro-
grama de integración Aulas da Natureza 2005 (DOG, 28/02/05).

Resolución do 28 de abril de 2005, da Dirección Xeral de Centros e Ordenación
Educativa, pola que se seleccionan os alumnos desta comunidade autóno-
ma que participarán na actividade de aulas da natureza no ano 2005
(DOG, 11/05/05).

20.3. Estadías e intercambios

Orde do 12 de maio de 2005 pola que se conceden axudas a alumnos e profesores
de centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia sostidos con
fondos públicos, que participen en estadías e intercambios con centros
educativos doutros países para favorecer a aprendizaxe activa de linguas
(DOG, 24/05/05).

20.4. Intercambios posto por posto

Orde ECI/528/2005, do 1 de febreiro, pola que se convocan prazas no programa
de intercambio posto por posto, de profesores alemáns, británicos e fran-
ceses, con profesores españois de Educación Primaria, Secundaria e
Escolas Oficiais de Idiomas para o curso 2005/2006 (BOE, 08/03/05).

20.5. Programas da Unión Europea

Orde do 1 de febreiro de 2005 pola que se aproban as bases que rexerán o con-
curso público de axudas complementarias do programa de acción da
Unión Europea de mobilidade de estudantes Sócrates-Erasmus e Suíza e
se anuncia a súa convocatoria, correspondente ao curso académico
2004/2005 (DOG, 08/02/05).

Orde do 27 de abril de 2005 pola que se convocan axudas económicas para alum-
nos e profesores de centros docentes que participen en proxectos de mobi-
lidade transnacional no marco do programa europeo de formación profe-
sional Leonardo da Vinci II durante o ano 2005 (DOG, 09/05/05).



712 Venancio Graña Martínez

Revista Galega do Ensino – Ano 13 – Núm. 46 – Xullo 2005

20.6. Programa de gratuidade de libros de texto

Orde do 13 de maio de 2005 pola que se convoca e regula o programa de gra-
tuidade de libros de texto en centros sostidos con fondos públicos para
os niveis obrigatorios e gratuítos para o curso escolar 2005/2006 (DOG,
23/05/05).

20.7. Recuperación e Utilización Educativa de Pobos
Abandonados

Orde ECI/759/2005, do 23 de febreiro, pola que se establecen as bases e se con-
vocan axudas para participar durante as quendas de verán de 2005, na acti-
vidade de Recuperación e Utilización Educativa de Pobos Abandonados
(BOE, 29/03/05).

21. SERVIZOS COMPLEMENTARIOS

21.1. Axudas de residencia

Orde do 1 de abril de 2005 pola que se convocan prazas e axudas de residencia
nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para cursar
estudos de ensinanzas postobrigatorias non universitarias e de réxime
especial, no próximo ano académico 2005/2006 (DOG, 22/04/05).

22. UNIVERSIDADE

22.1. Acceso a corpos de funcionarios docentes universitarios

Real Decreto 338/2005, do 1 de abril, polo que se modifica o Real Decreto
774/2002, do 26 de xullo, no que se regula o sistema de habilitación nacio-
nal para o acceso a corpos de funcionarios docentes universitarios e o réxi-
me dos concursos de acceso respectivos (BOE, 11/04/05).

22.2. Consellos sociais

Orde do 20 de xaneiro de 2005 pola que se modifica a do 19 de novembro de 2003,
na que se fai pública a composición do Consello Social da Universidade
de Vigo (DOG, 02/02/05).

Orde do 31 de xaneiro de 2005 pola que se modifica a do 19 de novembro de 2003,
na que se fai pública a composición do Consello Social da Universidade
de Santiago de Compostela (DOG, 09/02/05).
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Orde do 9 de febreiro de 2005 pola que se modifica a do 19 de novembro de 2003,
na que se fai pública a composición do Consello Social da Universidade
de Vigo (DOG, 21/02/05).

Orde do 9 de maio de 2005 pola que se modifica a do 19 de novembro de 2003,
na que se fai pública a composición do Consello Social da Universidade
de Vigo (DOG, 24/05/05).

22.3. Disposicións de carácter xeral

Resolución do 18 de febreiro de 2005, da Dirección Xeral de Universidades, pola
que se modifican determinados aspectos do procedemento de presentación
de solicitudes de avaliación ou informe da Axencia Nacional de
Avaliación da Calidade e Acreditación para a contratación de persoal
docente e investigador, así como os criterios de avaliación, establecidos
nas Resolucións do 17 de outubro de 2002 e de 24 de xuño de 2003, da
Dirección Xeral de Universidades (BOE, 04/03/05).

Resolución do 28 de febreiro de 2005, da Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, pola que se ditan instruccións sobre a incorporación ao
réxime de Seguridade Social e cobertura do seguro privado de asistencia
sanitaria e accidentes dos bolseiros dos programas de bolsas posdoutorais
e de posgrao da Dirección Xeral de Universidades (BOE, 10/03/03).

Resolución do 15 de marzo de 2005, da Secretaría Xeral da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria, pola que se dispón a publicación
do protocolo de colaboración subscrito entre esta consellería e as univer-
sidades de Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo para a valoración de
expedientes académicos (DOG, 23/03/05).

Resolución do 22 de marzo de 2005, da Dirección Xeral de Universidades, pola
que se conceden Certificados de Calidade dos Servizos de Biblioteca das
Universidades (BOE, 05/04/05).

Orde ECI/924/2005, do 21 de marzo, pola que se establecen as bases reguladoras
e se convocan axudas para a financiamento de propostas orientadas a
deseñar a adecuación das institucións universitarias dentro do marco do
Proceso de Boloña e impulsar accións para promover a construción do
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) e a adaptación progresi-
va do noso sistema de educación superior ao mesmo (BOE, 12/04/05).

22.4. Homologacións e validacións

Real Decreto 309/2005, do 18 de marzo, polo que se modifica o Real Decreto
285/2004, de 20 de febreiro, no que se regulan as condicións de homolo-



714 Venancio Graña Martínez

Revista Galega do Ensino – Ano 13 – Núm. 46 – Xullo 2005

gación e validación de títulos e estudos estranxeiros de educación superior
(BOE, 19/03/05).

22.5. Incorporación dos estudantes

Orde do 26 de xaneiro de 2005 pola que se regula o proceso de incorporación para
o curso 2005/2006 dos estudantes ao nivel universitario do ensino nos
centros das tres universidades galegas (DOG, 04/02/05).

22.6. Estatutos

Orde do 24 de xaneiro de 2005 pola que se aproba a modificación dos artigos 35
e 3 dos estatutos da Fundación Universidade da Coruña e se inscribe no
Rexistro de Fundacións deste protectorado (DOG, 08/02/05).

22.7. Prezos públicos

Orde ECI/4569/2004, do 30 de decembro, pola que se acorda compensar as
Universidades públicas pola redución dos prezos públicos por servizos
académicos correspondentes aos estudantes pertencentes a familias nume-
rosas de tres fillos, do curso académico 2003/2004 (BOE, 15/03/05).

22.8. Titulacións e estudos universitarios

Orde ECI/1251/2005, do 25 de abril, pola que se amplía a Orde do 10 de decem-
bro de 1993, na que se determinan as titulacións e os estudos de primeiro
ciclo e os complementos de formación para o acceso ás ensinanzas con-
ducentes á obtención do título oficial de Enxeñeiro Químico (BOE,
10/05/05).

Orde ECI/1247/2005, do 25 de abril, pola que se amplía a Orde do 11 de setem-
bro de 1991, na que se determinan as titulacións e os estudos de primeiro
ciclo e os complementos de formación para o acceso ás ensinanzas con-
ducentes á obtención do título oficial de Licenciado en Ciencia e
Tecnoloxía dos Alimentos (BOE, 10/05/05).

Orde ECI/1248/2005, do 25 de abril, pola que se amplía a Orde do 22 de decem-
bro de 1992, na que se establecen as titulacións e estudos previos do pri-
meiro ciclo, así como os complementos de formación cos que se pode
acceder ás ensinanzas de segundo ciclo conducentes á obtención do título
oficial de Licenciado en Bioquímica (BOE, 10/05/05).

Orde ECI/1249/2005, do 25 de abril, pola que se amplía a Orde do 30 de xaneiro
de 1997, na que se determinan as titulacións e os estudos de primeiro
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ciclo, así como os complementos de formación, necesarios para o acceso
ás ensinanzas de só segundo ciclo conducentes á obtención do título ofi-
cial de Licenciado en Enoloxía (BOE, 10/05/05).

Orde ECI/1250/2005, do 25 de abril, pola que se determinan as titulacións e os
estudos de primeiro ciclo, así como os complementos de formación nece-
sarios para o acceso ao segundo ciclo das ensinanzas conducentes á obten-
ción do título oficial de Licenciado en Biotecnoloxía (BOE, 10/05/05).

22.9. Axudas, bolsas e subvencións

A) Publicadas no Boletín Oficial do Estado

Orde ECI/294/2005, do 1 de febreiro, pola que se establecen as bases reguladoras
e se convocan axudas para cursos de lingua inglesa, francesa o alemana no
estranxeiro durante o verán de 2005, para alumnos universitarios (BOE,
15/02/05).

Resolución do 2 de febreiro de 2005, da Dirección Xeral de Cooperación
Territorial e Alta Inspección, pola que se publican as relacións dos alum-
nos que resultaron beneficiarios das bolsas para iniciar estudos universi-
tarios no curso 2004/2005 (BOE, 24/02/05).

Resolución do 21 de febreiro de 2005, da Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, pola que se adxudican axudas para estancias de profesores
de universidade e investigadores do CSIC e de OPIS en centros estran-
xeiros e españois, incluído o programa Salvador de Madariaga, dentro do
Programa nacional de axudas para a mobilidade de profesores de univer-
sidade e investigadores españois e estranxeiros (BOE, 17/03/05).

Resolución do 22 de febreiro de 2005, da Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, pola que se adxudican axudas para estancias de profesores
e investigadores estranxeiros en réxime de ano sabático en España, dentro
do Programa nacional de axudas para a mobilidade de profesores de uni-
versidade e investigadores españois e estranxeiros (BOE, 17/03/05).

Resolución do 14 de marzo de 2005, da Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, pola que se publican as condicións que se lles esixen ás
entidades bancarias interesadas en participar no programa de préstamos a
estudantes universitarios na convocatoria pública correspondente ao curso
2005-2006 (BOE, 04/04/05). Corrección de erros. Resolución do 4 de
abril de 2005 (BOE, 19/04/05).

Orde ECI/891/2005, do 7 de marzo, pola que se establecen as bases reguladoras e
se convoca o programa de axudas para a mobilidade de estudantes uni-
versitarios Séneca para o curso académico 2005/2006 (BOE, 08/04/05).
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Resolución do 31 de marzo de 2005, da Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, pola que se conceden subvencións ás Universidades recep-
toras de bolseiros do programa Séneca para o curso 2004/2005 (BOE,
19/04/05).

Orde ECI/1194/2005, do 29 de abril, pola que se aproban as bases reguladoras e
se convocan bolsas para os alumnos que vaian iniciar estudos universita-
rios no curso 2005/06 (BOE, 03/05/05).

Resolución do 12 de abril de 2005, da Universidade Internacional Menéndez
Pelayo, pola que se convocan bolsas e axudas para a asistencia ás activi-
dades académicas que se celebrarán na Universidade Internacional
Menéndez Pelayo durante o curso 2005 (BOE, 04/05/05).

Resolución do 11 de abril de 2005, da Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, pola que se adxudican axudas para estancias de profeso-
res de universidade e investigadores do CSIC e de OPIS en centros
estranxeiros e españois, incluído o programa Salvador de Madariaga,
dentro do Programa nacional de axudas para a mobilidade de profeso-
res de universidade e investigadores españois e estranxeiros (BOE,
05/05/05).

Resolución do 25 de abril de 2005, da Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, pola que se adxudican subvencións con cargo á Aportación
complementaria ás universidades para o desenvolvemento do Programa
Comunitario Erasmus (BOE, 19/05/05).

B) Publicadas no Diario Oficial de Galicia

Orde do 17 de febreiro 2005 pola que se convocan dúas bolsas para realizar estu-
dos relacionados coa Unión Europea no Colexio de Europa (Bruxes e
Natolín) durante o curso académico 2005/2006 (DOG, 24/02/05).

Orde do 22 de febreiro de 2005 pola que se convocan axudas para o financiamen-
to de estadías de profesores de fóra do Sistema Universitario de Galicia
(DOG, 01/03/05).

Orde do 23 de febreiro de 2005 pola que se efectúa convocatoria pública de axu-
das aos estudantes universitarios interesados en solicitar a prórroga para o
financiamento dos xuros do préstamo concedido ao abeiro da Orde do 5
de febreiro de 2003 (Diario Oficial de Galicia do 21 de febreiro) na que se
convocaron axudas para a solicitude de créditos bancarios para financia-
mento dos seus estudos universitarios de primeiro, segundo ou terceiro
ciclo, como medida transitoria para facer fronte ás consecuencias do acci-
dente do Prestige (DOG, 03/03/05).
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Orde do 28 de febreiro de 2005 pola que se convocan axudas de apoio á actuali-
zación do profesorado universitario (DOG, 08/03/05).

Orde do 28 de febreiro de 2005 pola que se convocan bolsas e axudas ao estudo
de carácter especial para estudantes universitarios galegos, descendentes
de galegos ou con residencia familiar en Galicia (DOG, 08/03/05).

Orde conxunta do 25 de febreiro de 2005, das consellerías de Educación e
Ordenación Universitaria e de Emigración, pola que se establece e se
regula o programa de axudas para estudos universitarios destinadas a emi-
grantes galegos ou aos seus descendentes (DOG, 09/03/05).

Orde do 4 de marzo de 2005 pola que se convocan bolsas e axudas para a asisten-
cia a congresos, simposios, seminarios ou similares e cursos de verán, des-
tinadas a estudantes universitarios (DOG, 14/03/05).

Orde do 7 de marzo de 2005 pola que se aproban as bases que rexerán o concur-
so público de once bolsas para estadías de persoal dos departamentos de
estudos galegos de universidades de fóra da Comunidade Autónoma de
Galicia e a súa colaboración en proxectos de investigación no Centro
Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (DOG, 14/03/05).

Orde do 11 de marzo de 2005 pola que se convocan axudas ás universidades gale-
gas para a organización de congresos, simposios, xornadas e similares que
favorezan a proxección universitaria, tanto no ámbito local como no
nacional e internacional (DOG, 18/03/05).

Orde do 11 de marzo de 2005 pola que se aproban as bases que rexerán o concur-
so público de axudas ao estudo e accións de apoio económico aos estu-
dantes universitarios, e se anuncia a súa convocatoria, correspondente ao
curso académico 2004/2005 (DOG, 18/03/05).

Orde do 14 de marzo de 2005 pola que se aproban as bases que rexerán o concur-
so público de axudas a asociacións de estudantes universitarios, legal-
mente constituídas, das universidades galegas e se anuncia a súa convo-
catoria, correspondente ao curso académico 2004/2005 (DOG, 22/03/05).

Orde do 14 de marzo de 2005 pola que se aproban as bases que rexerán o concurso
público de axudas de desprazamento para a realización de prácticas de
campo recoñecidas nos plans de estudos correspondentes ás titulacións auto-
rizadas pola Xunta de Galicia nas universidades galegas (DOG, 22/03/05).

Orde do 21 de abril de 2005 pola que se convocan bolsas de colaboración nos
departamentos das universidades do sistema universitario de Galicia, no
curso académico 2005/2006 (DOG, 28/04/05).

Orde do 3 de maio de 2005 pola que se convoca un concurso público de méritos
para a selección de bolseiros de lingua, literatura e cultura galegas para as
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universidades de Birmingham, Cork, Lisboa, Padua, Trier e Tubinga
(DOG, 16/05/05).

Orde do 13 de maio de 2005 pola que se efectúa convocatoria pública de axudas
aos estudantes universitarios galegos ou descendentes de galegos que cur-
sen os seus estudos nalgunha universidade do sistema universitario de
Galicia, así como para aqueles que cursen os seus estudos nalgunha uni-
versidade de fóra do sistema universitario de Galicia, interesados en soli-
citar os créditos bancarios para financiamento dos seus estudos universi-
tarios de 1º ciclo e 1º e 2º ciclo e prorrogar os concedidos na convocato-
ria anterior (DOG, 25/05/05).

Orde do 13 de maio de 2005 pola que se efectúa convocatoria pública de axudas
aos estudantes universitarios galegos ou descendentes de galegos que cur-
sen os seus estudos nalgunha universidade do sistema universitario de
Galicia, así como para aqueles que cursen os seus estudos nalgunha uni-
versidade de fóra do sistema universitario de Galicia, interesados en soli-
citar os créditos bancarios para financiamento dos seus estudos do 3º ciclo
e prorrogar os concedidos na convocatoria anterior (DOG, 25/05/05).

Orde do 13 de maio de 2005 pola que se aproban as bases que rexerán o concur-
so público de bolsas de residencia para a realización de estudos universi-
tarios de 1º, 1º e 2º ou 3º ciclo no curso 2005-2006 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, 25/05/05).




