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1. ALUMNOS 

1.1. Axudas económicas

Orde do 17 de novembro de 2005 pola que se conceden as axudas económicas
para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo
correspondentes aos estudos de ciclos formativos de grao medio e supe-
rior de formación profesional específica, módulos profesionais experi-
mentais, artes plásticas e deseño, e programas de garantía social cofinan-
ciadas polo Fondo Social Europeo (DOG, 24/11/05).

Orde do 24 de novembro de 2005 pola que se conceden axudas a alumnos e alum-
nas que inicien durante o curso 2005-2006 ensinanzas de formación pro-
fesional específica de grao medio en familias profesionais non vocacio-
nais demandadas polo mercado laboral, axudas cofinanciadas polo Fondo
Social Europeo (DOG, 07/12/05).

Orde ECI/3267/2005, do 30 de setembro, pola que se publican as relacións de
alumnos beneficiarios das axudas para un curso de lingua francesa en
Francia (BOE, 21/10/05).

Orde ECI/3317/2005, do 30 de setembro, pola que se publican as relacións de alum-
nos beneficiarios das axudas para cursos de lingua inglesa, francesa ou ale-
mana para alumnos de Ciclos Formativos de Grao Superior (BOE, 26/10/05).

Orde ECI/3318/2005, do 30 de setembro, pola que se publican as relacións de
alumnos beneficiarios das axudas para un curso de lingua inglesa en Gran
Bretaña e Irlanda (BOE, 26/10/05).

Orde ECI/3372/2005, do 13 de outubro, pola que se convocan axudas para parti-
cipar na actividade de Centros de Educación Ambiental durante o ano
2006 (BOE, 29/10/05).

Orde ECI/3373/2005, do 13 de outubro, pola que se convocan axudas para parti-
cipar na actividade de recuperación e utilización educativa de pobos aban-
donados durante o período lectivo de 2006 (BOE, 29/10/05).
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Orde ECI/4038/2005, do 12 de decembro, pola que se anuncia a publicación das
relacións dos alumnos que resultaron beneficiarios das axudas para adquisi-
ción de libros de texto e material didáctico complementario para os niveis
obrigatorios da ensinanza, para o curso 2005-2006 (BOE, 24/12/05).

Orde ECI/4294/2005, do 26 de decembro, pola que se publican as relacións dos
alumnos que resultaron beneficiarios de axudas para alumnos con necesi-
dades educativas especiais para o curso 2005-2006 (BOE, 27/01/06).

2. CENTROS PÚBLICOS

2.1. Transformacións

Decreto 566/2005, do 15 de decembro, polo que se transforma o centro de educa-
ción primaria Príncipe Felipe do concello de Pontevedra, en centro de
educación infantil e primaria (DOG, 23/12/05).

2.2. Asunción de funcións transferidas

Decreto 569/2005, do 29 de decembro, polo que se asumen as funcións transferi-
das á Comunidade Autónoma de Galicia pola Deputación Provincial de
Pontevedra sobre o centro educativo Fogar Provincial Príncipe Felipe e se
aproba o traspaso dos correspondentes medios persoais e materiais (DOG,
30/12/05).

2.3. Cambio de denominación

Orde do 28 de novembro de 2005 pola que se autoriza o cambio de denominación
do instituto de educación secundaria Poeta Manuel Leiras Pulpeiro (Lugo)
(DOG, 23/12/05).

Orde do 15 de decembro de 2005 pola que se autoriza o cambio de denominación
do instituto de educación secundaria número un de Verín (Ourense)
(DOG, 11/01/06).

3. CENTROS PRIVADOS

3.1. Concertos educativos 

Orde do 11 de outubro de 2005 pola que se modifica a do 6 de xullo (Diario
Oficial de Galicia do 18 de xullo), relativa aos concertos educativos cos
centros docentes privados (DOG, 24/10/05).
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4. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

4.1. Programas de garantía social

Resolución do 2 de novembro de 2005, da Dirección Xeral de Ordenación e
Innovación Educativa, pola que se modifica a autorización dos programas
de garantía social en centros públicos para o curso académico 2005-2006
(DOG, 17/11/05).

5. BACHARELATO

5.1. Premios de bacharelato

Orde ECI/3937/2005, do 28 de novembro, pola que se adxudican os premios
extraordinarios de bacharelato, correspondentes ao curso 2004-2005
(BOE, 16/12/05).

6. FORMACIÓN PROFESIONAL

6.1. Centros integrados

Real Decreto 1558/2005, do 23 de decembro, polo que se regulan os requisitos
básicos dos centros integrados de formación profesional (BOE, 30/12/05).
Corrección de erros (BOE, 24/01/06).

6.2. Premios nacionais e extraordinarios

Orde do 1 de decembro de 2005 pola que se convocan os premios extraordinarios
de formación profesional específica de grao superior correspondentes ao
curso 2004-2005 (DOG, 13/12/05).

Orde ECI/3936/2005, do 15 de novembro, pola que se conceden os premios nacio-
nais de Formación Profesional correspondentes ao curso 2003-2004
(BOE, 16/12/05).

Resolución do 15 de decembro de 2005, das direccións xerais de Ordenación e
Innovación Educativa e de Formación Profesional e Ensinanzas
Especiais, pola que se procede a designar os membros e a facer pública
a composición do xurado de selección que analizará e valorará as solici-
tudes dos aspirantes aos premios extraordinarios de formación profesio-
nal específica de grao superior correspondentes ao curso 2004-2005
(BOE, 28/12/05).

Selección lexislativa: normativa de aplicación no ámbito educativo da Comunidade Autónoma de
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6.3. Currículos de ciclos formativos

Decreto 593/2005, do 29 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo
formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en
procesos de confección industrial (DOG, 13/01/06).

Decreto 595/2005, do 29 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo
formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en
laboratorio de diagnóstico clínico (DOG, 18/01/06).

Decreto 596/2005, do 29 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo
formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en
imaxe (DOG, 23/01/06).

7. EDUCACIÓN DE ADULTOS

7.1. Axudas

Orde do 30 de decembro de 2005 pola que se establecen axudas para a realización
de actividades de alfabetización e formación de adultos na Comunidade
Autónoma de Galicia durante o ano 2006, cofinanciadas polo Fondo
Social Europeo (DOG, 10/01/06).

8. ENSINANZAS DE RÉXIME ESPECIAL

8.1. Ensinanzas deportivas

Orde ECI/3830/2005, do 18 de novembro, pola que se modifica a Orde
ECI/3224/2004, do 21 de setembro, na que se establecen validacións a
efectos académicos entre determinadas ensinanzas conducentes á
obtención de títulos oficiais no ámbito da actividade física e do depor-
te coas correspondentes do bloque común de técnicos deportivos esta-
blecidas polo Real Decreto 1913/1997, do 19 de decembro, así como a
Orde ECI/3341/2004, do 8 de outubro, que completa aquela (BOE,
09/12/05).

8.2. Escolas Oficiais de Idiomas

Corrección de erros do Real Decreto 423/2005, do 18 de abril, polo que se fixan
as ensinanzas comúns do nivel básico das ensinanzas de idiomas de réxi-
me especial, reguladas pola Lei orgánica 10/2002, do 23 de decembro, de
Calidade da Educación (BOE, 14/10/05).
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8.3. Conservatorios

Orde do 5 de outubro de 2005 pola que se conceden axudas a conservatorios de
música non dependentes desta consellería (DOG, 13/10/05).

Orde do 26 de setembro de 2005 pola que se prorroga a autorización a conserva-
torios de música de titularidade municipal para impartir, con carácter pro-
visional durante o ano 2005-2006, os graos elemental e/ou medio das ensi-
nanzas de música establecidas pola Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro,
de ordenación xeral do sistema educativo (DOG, 14/10/05).

8.4. Escolas de música

Orde do 5 de outubro de 2005 pola que se conceden subvencións a escolas de
música públicas (DOG, 13/10/05).

Orde do 5 de outubro de 2005 pola que se conceden subvencións a escolas de
música dependentes de institucións sen ánimo de lucro (DOG, 13/10/05).

Orde do 9 de novembro de 2005 pola que se autoriza a inclusión da Escola de
Música Municipal de Moraña (Pontevedra) no rexistro de Escolas de
Música e Danza da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG,
28/11/05).

9. EDUCACIÓN NO EXTERIOR 

9.1. Auxiliares de conversación

Orde ECI/4195/2005, do 21 de decembro, pola que se convocan prazas de auxi-
liares de conversación de lingua española en centros docentes de Austria,
Bélxica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Italia, Nova Zelanda,
Reino Unido, República Federal de Alemaña e Suíza (BOE, 09/01/06).

9.2. Axudas económicas individuais

Orde ECI/4231/2005, do 14 de decembro, pola que se conceden axudas económi-
cas individuais para a asistencia a actividades de formación do persoal
docente no exterior (BOE, 13/01/06).

9.3. O español como lingua estranxeira

Orde ECI/3268/2005, do 10 de outubro, pola que se convocan os premios inter-
nacionais redELE para a creación de unidades didácticas do español como
lingua estranxeira (BOE, 21/10/05).

Selección lexislativa: normativa de aplicación no ámbito educativo da Comunidade Autónoma de
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9.4. Provisión de postos

Orde ECI/3858/2005, do 24 de novembro, pola que se prorroga a permanencia en
postos de asesores técnicos no exterior a funcionarios docentes (BOE,
13/12/05).

Orde ECI/3859/2005, do 24 de novembro, pola que se prorroga a permanencia en
centros docentes no exterior a funcionarios docentes (BOE, 13/12/05).

9.5. Profesores visitantes

Orde ECI/3675/2005, do 21 de novembro, pola que se convocan prazas para pro-
fesores visitantes en centros escolares dos Estados Unidos e Canadá, para
o próximo curso 2006-07 (BOE, 26/11/05).

10. FUNCIÓN PÚBLICA

10.1. Axudas económicas

Orde do 21 de decembro de 2005 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 28
de xullo de 2005 (Diario Oficial de Galicia do 1 de agosto), de concesión de
axudas económicas para compensar gastos derivados dos accidentes de trá-
fico do persoal en función docente ou inspectora (DOG, 09/01/06).

10.2. Indemnizacións por razón de servizos

Resolución do 29 de decembro de 2005 pola que se ordena a publicación do acor-
do do Consello da Xunta de Galicia do 29 de decembro de 2005, sobre a
revisión da contía da indemnización por uso de vehículo particular e a das
axudas de custo en territorio nacional, establecidas no Decreto 144/2001,
do 7 de xuño, sobre indemnizacións por razón de servizo ao persoal con
destino na Administración autonómica de Galicia (DOG, 30/12/05).

10.3. Calendario de días inhábiles para o ano 2006

Resolución do 23 de novembro de 2005, da Secretaría Xeral para a
Administración Pública, pola que se establece o calendario de días inhá-
biles no ámbito da Administración Xeral do Estado para o ano 2006, a
efectos de cómputos de prazos (BOE, 02/12/05).

10.4. Xornada e horarios de traballo

Resolución do 20 de decembro de 2005, da Secretaría Xeral para a Administración
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Pública, pola que se ditan instrucións sobre xornada e horarios de traballo
do persoal civil ao servizo da Administración Xeral do Estado (BOE,
27/12/05).

10.5. Melloras para os empregados públicos

Orde APU/3902/2005, do 15 de decembro, pola que se dispón a publicación do
acordo da Mesa xeral de negociación no que se establecen medidas retri-
butivas e para a mellora das condicións de traballo e a profesionalización
dos empregados públicos (BOE, 16/12/05).

10.6. Subvencións a organizacións sindicais

Orde ECI/3406/2005, do 18 de outubro, pola que se convoca o procedemento de
concesión de subvencións a organizacións sindicais representantes na
Mesa sectorial do ámbito da Administración do Estado do persoal docen-
te nos centros públicos non universitarios (BOE, 01/11/05).

Resolución do 20 de decembro de 2005, da Subsecretaría, pola que se fai pública
a concesión de subvencións a organizacións sindicais representantes do
persoal docente nos centros docentes públicos non universitarios ao ampa-
ro do disposto na Orde ECI/3406/2005, do 18 de outubro (BOE,
11/01/06).

11. INSPECCIÓN EDUCATIVA

11.1. Acceso ao corpo de inspección

Orde do 11 de outubro de 2005 pola que se convoca procedemento selectivo de
acceso ao corpo de inspectores de educación (DOG, 26/10/05).
Corrección de erros (DOG, 23/01/06).

Resolución do 14 de novembro de 2005, da Secretaría Xeral da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria, pola que se procede a nomear e
facer pública a composición dos tribunais que xulgarán o procedemento
selectivo de acceso ao corpo de inspectores de educación (DOG,
24/11/05).

Resolución do 11 de xaneiro de 2006, da Secretaría Xeral da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria, pola que se fai pública a lista pro-
visional de admitidos e excluídos no procedemento selectivo de acceso ao
corpo de inspectores de educación (DOG, 17/01/06).

Selección lexislativa: normativa de aplicación no ámbito educativo da Comunidade Autónoma de
Galicia (outubro 2005-xaneiro 2006)
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11.2. Concursos de traslados

Orde do 9 de outubro de 2005 pola que se convoca concurso de traslados para a
provisión de prazas vacantes na Inspección Educativa (DOG, 19/10/05).
Corrección de erros (DOG, 03/11/05).

Resolución do 13 de xaneiro de 2006, da Secretaría Xeral da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria, pola que se determina a composi-
ción da comisión ditaminadora do concurso de traslados para a provisión
de prazas vacantes na Inspección Educativa convocado por Orde do 9 de
outubro de 2005 (Diario Oficial de Galicia do 19 de outubro) (DOG,
20/01/06).

12. LINGUA GALEGA

12.1. Subvencións a entidades privadas

Orde do 14 de decembro de 2005 pola que se regula o concurso público para a
concesión de subvencións a entidades privadas sen fin de lucro para
fomentar o uso social da lingua galega (DOG, 10/01/06).

13. MUFACE

13.1. Asistencia sanitaria

Resolución do 5 de decembro de 2005, da Mutualidade Xeral de Funcionarios
Civís do Estado, pola que se publica o concerto subscrito por MUFACE e
DKV Seguros e Reaseguros, S.A. Española para a prestación de asisten-
cia sanitaria aos mutualistas de MUFACE e aos seus beneficiarios desti-
nados e residentes no estranxeiro durante o ano 2006 (BOE, 28/12/05).

13.2. Dereitos por enfermidade profesional e de accidente

Orde APU/3554/2005, do 7 de novembro, pola que se regula o procedemento para
o recoñecemento dos dereitos derivados de enfermidade profesional e de
accidente en acto de servizo no ámbito do mutualismo administrativo xes-
tionado por MUFACE (BOE, 17/11/05).

13.3. Entidades de seguro

Resolución do 15 de novembro de 2005, da Mutualidade Xeral de Funcionarios
Civís do Estado, pola que se convoca a presentación de solicitudes por
entidades de seguro para subscribir concerto con esta mutualidade para a
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asistencia sanitaria en territorio nacional a mutualistas e beneficiarios da
mesma durante o ano 2006 (BOE, 23/11/05).

14. ORGANIZACIÓN DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E
ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Decreto 585/2005, do 29 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica
da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria (DOG,
09/01/06).

15. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DOCENTES

15.1. Premios e concursos

Orde do 30 de setembro de 2005 pola que se resolve a convocatoria de premios ás
actuacións de calidade na educación postas en marcha por centros públi-
cos de niveis non universitarios, durante o curso académico 2004-2005
cofinanciados polo Fondo Social Europeo (DOG, 19/10/05).

Resolución conxunta do 25 de outubro de 2005, da Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria e do Instituto Galego de Consumo, para premiar
as mellores memorias dos proxectos de educación do consumidor na esco-
la, desenvolvidos dentro do marco da Rede Europea de Educación do
Consumidor e para a selección de novos proxectos presentados por cen-
tros educativos de niveis non universitarios, que desexen incorporarse á
citada rede (DOG, 04/11/05).

Orde do 2 de novembro de 2005 pola que se convocan axudas para a realización
de rutas literarias durante o ano 2006 (DOG, 22/11/05).

Orde do 28 de novembro de 2005 pola que se resolve a concesión dos premios á
innovación educativa para o profesorado e centros sostidos con fondos
públicos dependentes desta consellería, convocados pola Orde do 22 de
maio de 2005 (Diario Oficial de Galicia do 8 de xuño) (DOG, 07/12/05).

Orde ECI/3647/2005, do 28 de outubro, pola que se adxudican os premios do Selo
Europeo para as iniciativas innovadoras na ensinanza e a aprendizaxe das
linguas 2005 (BOE, 24/11/05).

Orde ECI/3880/2005, do 18 de novembro, pola que se resolve a convocatoria de
premios a materiais educativos curriculares en soporte electrónico que
poidan ser utilizados e difundidos en Internet (BOE, 14/12/05).

Orde ECI/3958/2005, do 7 de decembro, pola que se resolve a convocatoria dos
premios, de carácter nacional, para os centros docentes que desenvolvan
accións que permitan compensar os efectos de situacións de desvantaxe

Selección lexislativa: normativa de aplicación no ámbito educativo da Comunidade Autónoma de
Galicia (outubro 2005-xaneiro 2006)
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social para o logro dos obxectivos da educación e formación, durante o
curso 2005-2006 (BOE, 19/12/05).

Orde do 26 de decembro de 2005 pola que se resolve a concesión do certame de pre-
mios ao deseño de páxinas web de centros educativos, ao desenvolvemento
de materiais educativos curriculares, a galerías de imaxes en contorno web
e a vídeos ou animacións de carácter pedagóxico, dentro do Proxecto Siega,
realizados por profesorado e alumnado de centros docentes da Comunidade
Autónoma de Galicia sostidos con fondos públicos (DOG, 05/01/06).

Resolución conxunta do 27 de decembro de 2005, da Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria e do Instituto Galego de Consumo, para premiar
as mellores memorias dos proxectos de educación do consumidor na esco-
la, desenvolvidos dentro do marco da Rede Europea de Educación do
Consumidor e para a selección de novos proxectos presentados por cen-
tros educativos de niveis non universitarios que desexen incorporarse á
citada rede (DOG, 17/01/06). Corrección de erros (DOG, 31/01/06).

Resolución conxunta do 2 de decembro de 2005, do Instituto Galego de Consumo
e da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola que se
convoca un concurso de premios dirixido ao alumnado de escolas de arte
e bacharelatos artísticos para a elaboración de carteis que teñan como
tema a educación para o consumo (DOG, 17/01/06).

Orde ECI/4187/2005, do 13 de decembro, pola que se crean os premios para o
concurso de grupos de teatro clásico grecolatino no ámbito da ensinanza
secundaria, se establecen as bases para a súa concesión e se efectúa a súa
convocatoria para o curso 2005-2006 (BOE, 07/01/06).

Orde ECI/4206/2005, do 1 de decembro, pola que se conceden os XXII Premios
Francisco Giner de los Ríos á mellora da calidade educativa para 2005
(BOE, 10/01/06).

16. PARTICIPACIÓN E GOBERNO

16.1. Consello Escolar de Galicia

Decreto 565/2005, do 24 de novembro, polo que se dispón a substitución de mem-
bros do Consello Escolar de Galicia (DOG, 20/12/05).

Orde do 9 de xaneiro de 2006 de delegación de funcións da presidencia do
Consello Escolar de Galicia na vicepresidencia (DOG, 27/01/06).

16.2. Confederacións, Federacións e Asociacións de pais

Orde do 7 de outubro de 2005 pola que se amplía o prazo para a xustificación das
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axudas concedidas para financiar actividades das confederacións e fede-
racións de pais de alumnos e das asociacións de pais de alumnos de cen-
tros de educación especial (DOG, 14/10/05).

Orde do 13 de decembro 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 para o ano
2006 (DOG, 19/12/05).

17. POSTOS DE TRABALLO

17.1. Acceso ao corpo de profesores de ensino secundario

Orde ECI/3150/2005, do 27 de setembro, pola que a proposta da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria da Comunidade Autónoma de
Galicia, se nomean funcionarios de carreira do corpo de profesores de
Música e Artes Escénicas (BOE, 12/10/05).

17.2. Concursos de traslados

Orde do 11 de outubro de 2005 pola que se convoca concurso de traslados auto-
nómico entre funcionarios do corpo de mestres (DOG, 19/10/05) (DOG,
25/10 e 09/11/05).

Orde do 11 de outubro de 2005 pola que se convocan concursos de traslados entre
funcionarios docentes dos corpos de profesores de ensino secundario, pro-
fesores técnicos de formación profesional, profesores de escolas oficiais
de idiomas, catedráticos e profesores de música e artes escénicas, profe-
sores e mestres de taller de artes plásticas e deseño na Comunidade
Autónoma de Galicia (DOG, 25/10/05).

Resolución do 20 de outubro de 2005, da Secretaría Xeral da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria, 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 11 de
outubro de 2005 (Diario Oficial de Galicia do 19 de outubro) (DOG,
26/10/05).

Resolución do 10 de xaneiro de 2006, da Secretaría Xeral da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria, pola que se determina a composi-
ción das comisións ditaminadoras do concurso de traslados entre funcio-
narios docentes dos corpos de profesores que imparten ensino secundario,
formación profesional, idiomas e ensinanzas artísticas (DOG, 20/01/06).

Selección lexislativa: normativa de aplicación no ámbito educativo da Comunidade Autónoma de
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17.3. Orientación educativa

Orde do 11 de outubro de 2005 pola que se convoca concurso de traslados espe-
cífico entre os funcionarios de carreira do corpo de mestres para cubrir
prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos
de educación infantil e primaria e de educación primaria dependentes
desta consellería (DOG, 19/10/05). Corrección de erros (DOG,
25/10/05).

17.4. Vacantes provisionais

Orde do 18 de outubro de 2005 pola que se fan públicas as vacantes provisionais
dos corpos de profesores que imparten ensino secundario, formación pro-
fesional, ensinanzas artísticas e idiomas para o curso 2006-2007 (DOG,
26/10/05).

17.5. Destinos definitivos

Resolución do 3 de outubro de 2005, da Secretaría Xeral da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria, pola que se dá publicidade á modi-
ficación de destino definitivo de funcionarios do corpo de profesores de
ensino secundario (DOG, 14/10/05). Corrección de erros (DOG,
18/10/05).

17.6. Prazas de interinidades e substitucións

Anuncio do 13 de setembro de 2005, da Secretaría Xeral da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria, polo que se comunica a publica-
ción das puntuacións definitivas e a relación de excluídos do baremo aber-
to segundo o Anuncio do 11 de xuño de 2004 (Diario Oficial de Galicia
do 24 de xuño), da Dirección Xeral de Persoal, para prazas de interinida-
des e substitucións para impartir os módulos profesionais de realización
en multimedia (DOG, 03/10/05).

Anuncio do 13 de setembro de 2005, da Secretaría Xeral da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria, polo que se comunica a publica-
ción das puntuacións definitivas e a relación de excluídos do baremo aber-
to segundo o Anuncio do 25 de maio de 2005 (Diario Oficial de Galicia
do 16 de xuño), da Dirección Xeral de Persoal, para prazas de interinida-
des e substitucións para impartir os módulos profesionais de elaboración
e reparación de audioprótese e o de elección e axuste de próteses auditi-
vas (DOG, 03/10/05).
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Anuncio do 6 de outubro de 2005, da Secretaría Xeral da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria, pola que comunica a apertura dun
prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións no corpo de
profesores de ensino secundario especialidades de construcións civís e
edificacións, organización e procesos de mantemento de vehículos e orga-
nización e proxectos de fabricación mecánica; profesores de música e
artes escénicas especialidades de arpa, canto, clarinete, fagot, fundamen-
tos de composición, gaita galega, historia da música, órgano, orquestra,
percusión, piano, saxofón, trompeta, tuba e viola; corpo de profesores de
escolas oficiais de idiomas especialidades árabe, italiano, portugués; pro-
fesores técnicos de formación profesional especialidades cociña e pastela-
ría, mecanizado e mantemento de máquinas, patronaxe e confección, pro-
dución en artes gráficas; profesores de artes plásticas e deseño disciplinas
medios informáticos, medios audiovisuais; mestres de taller de artes plás-
ticas e deseño disciplinas técnicas de xoiaría e bixutaría (DOG, 18/10/05).

Anuncio do 10 de novembro de 2005, da Secretaría Xeral da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria, pola que comunica a apertura dun
prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións no corpo de
profesores de ensino secundario, especialidade de procesos de diagnósti-
cos clínicos e produtos ortoprotésicos e no corpo de profesores técnicos de
formación profesional, especialidade procedementos de diagnóstico clíni-
co e ortoprotésica (DOG, 16/11/05).

Anuncio do 18 de novembro de 2005, da Secretaría Xeral da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria, pola que comunica a apertura dun
prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións no corpo de
mestres de taller de artes plásticas e deseño, especialidade talla en pedra e
madeira (DOG, 24/11/05).

Anuncio do 18 de novembro de 2005, da Secretaría Xeral da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria, pola que se comunica a publicación
das puntuacións provisionais e a relación de excluídos do baremo aberto
polo Anuncio do 6 de outubro de 2005 (Diario Oficial de Galicia do 18 de
outubro), desta secretaría xeral, no que comunicaba a apertura dun prazo
para solicitar prazas de interinidades e substitucións no corpo de profeso-
res de ensino secundario, especialidades de construcións civís e edifica-
cións, organización e procesos de mantemento de vehículos e organización
e proxectos de fabricación mecánica; profesores de música e artes escéni-
cas, especialidades de arpa, canto, clarinete, fagot, fundamentos de com-
posición, gaita galega, historia da música, órgano, orquestra, percusión,
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piano, saxofón, trompeta, tuba e viola; corpo de profesores de escolas ofi-
ciais de idiomas, especialidades árabe, italiano, portugués; profesores téc-
nicos de formación profesional, especialidades cociña e pastelaría, meca-
nizado e mantemento de máquinas, patronaxe e confección, produción en
artes gráficas; profesores de artes plásticas e deseño, disciplinas medios
informáticos e medios audiovisuais; mestres de taller de artes plásticas e
deseño, disciplinas técnicas de xoiaría e bixutaría (DOG, 02/12/05).

Anuncio do 2 de xaneiro de 2006, da Secretaría Xeral da Consellería de Educación
e Ordenación Universitaria, pola que se comunica a publicación das pun-
tuacións definitivas e a relación de excluídos do baremo aberto polo
Anuncio do 6 de outubro de 2005 (Diario Oficial de Galicia do 18 de outu-
bro), no que se comunicaba a apertura dun prazo para solicitar prazas de
interinidades e substitucións no corpo de profesores de ensino secundario
(DOG, 12/01/06).

Anuncio do 19 de xaneiro de 2006, da Secretaría Xeral da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria, pola que se comunica a publica-
ción das puntuacións provisionais e a relación de excluídos do baremo
aberto polo Anuncio do 10 de novembro de 2005 (DOG, 25/01/06).

Anuncio do 20 de xaneiro de 2006, da Secretaría Xeral da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria, polo que se comunica a publica-
ción das puntuacións provisionais e a relación de excluídos do baremo
aberto polo Anuncio do 18 de novembro de 2005 (DOG, 25/01/06).

17.7. Adscrición de profesorado

Orde do 17 de outubro de 2005 pola que se adscribe con carácter definitivo ao ins-
tituto de educación secundaria de Salceda de Caselas, Salceda de Caselas
(Pontevedra) o profesorado que se relaciona no anexo (DOG, 07/11/05).

18. PROFESORADO

18.1. Formación e perfeccionamento

Orde do 20 de decembro de 2005 pola que se regula o procedemento para o rein-
tegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do
profesorado non universitario (BOE, 27/12/05).

18.2. Xubilación anticipada

Orde do 19 de decembro de 2005 pola que se regula a convocatoria para o ano
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2006 da xubilación anticipada voluntaria conforme á disposición transito-
ria novena da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral
do sistema educativo (BOE, 27/12/05).

19. PROGRAMAS EDUCATIVOS

19.1. Internet na aula

Resolución do 30 de decembro de 2005, da Dirección Xeral de Educación,
Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se dá publicida-
de ao convenio bilateral de colaboración entre o Ministerio de Educación
e Ciencia e a Xunta de Galicia para o desenvolvemento das actuacións
contempladas no Convenio-Marco para a posta en marcha do programa
Internet na aula (BOE, 25/01/06).

19.2. Programas da UE

Orde do 6 de outubro de 2005 pola que se conceden axudas económicas para
alumnos e profesores de centros docentes que participen en proxectos de
mobilidade transnacional no marco do programa europeo de formación
profesional Leonardo da Vinci II durante o ano 2005 (DOG, 28/10/05).

Resolución do 30 de novembro de 2005, da Dirección Xeral de Cooperación
Territorial e Alta Inspección, pola que se resolve a convocatoria das axu-
das correspondentes ás accións descentralizadas da segunda fase do
Programa Sócrates da Unión Europea (DOG, 21/12/05).

Orde do 20 de decembro 2005 pola que se convocan as axudas correspondentes ás
accións descentralizadas da segunda fase do Programa Sócrates da Unión
Europea: Comenius 1: Asociacións escolares transnacionais: 1.1
Proxectos escolares, 1.2 Proxectos lingüísticos, 1.3 Proxectos de desen-
volvemento escolar. Acollida de axudantes lingüísticos. Visitas preparato-
rias. Comenius 2.2: Bolsas individuais de formación: 2.2.A. Futuros pro-
fesores, 2.2.B. Axudantes lingüísticos, 2.2.C. Cursos de prácticas (forma-
ción continua do profesorado). Grundtvig: Grundtvig: 2. Asociacións de
aprendizaxe, Grundtvig 3. Mobilidade para a formación do persoal docen-
te e visitas preparatorias. Observación e innovación: Visitas de estudo
Arión para responsables na toma de decisións en materia de educación
(DOG, 28/12/05).

Orde do 23 de decembro 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
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se anuncia a súa convocatoria, correspondente ao curso académico 2005-
2006 (DOG, 29/12/05).

19.3. Escolas viaxeiras

Orde do 17 de outubro de 2005 pola que se convocan axudas para a realización de
escolas viaxeiras durante o ano 2006 (DOG, 08/11/05).

Resolución do 29 de decembro de 2005, da Dirección Xeral de Ordenación e
Innovación Educativa, pola que se seleccionan os centros desta comuni-
dade autónoma que participarán na actividade de escolas viaxeiras no ano
2006 (DOG, 18/01/06).

19.4. Estadías e intercambios

Orde do 2 de xaneiro de 2006 pola que se convocan axudas a alumnos e profeso-
res 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, 10/01/06).

Orde do 30 de decembro de 2005 pola que se convocan axudas para alumnos e
profesores de formación profesional de centros docentes da Comunidade
Autónoma de Galicia, sostidos con fondos públicos, que participen en
estadías en empresas de ámbito transnacional (cofinanciadas polo Fondo
Social Europeo) (DOG, 12/01/06).

19.5. Leite e produtos lácteos

Resolución do 27 de decembro de 2005 pola que se regula o procedemento para a
concesión das axudas para a subministración aos alumnos de centros esco-
lares de leite e determinados produtos lácteos e se convocan para o ano
2006 (DOG, 03/01/06).

20. SANIDADE ESCOLAR

20.1. Medidas sanitarias fronte ao tabaquismo

Lei 28/2005, do 26 de decembro, de medidas sanitarias fronte ao tabaquismo e
reguladora da venda, o subministro, o consumo e a publicidade dos pro-
dutos do tabaco (BOE, 27/12/05).

Resolución do 28 de decembro de 2005, da Secretaría Xeral para a Administración
Pública, pola que se ditan instrucións en relación coa aplicación, nos cen-
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tros de traballo da Administración Xeral do Estado e dos Organismos
Públicos dependentes ou vinculados, da Lei 28/2005, do 26 de decembro,
de medidas sanitarias fronte ao tabaquismo e reguladora da venda, o sub-
ministro, o consumo e a publicidade dos produtos do tabaco (BOE,
29/12/05).

21. TÍTULOS 

21.1. Título de especialización didáctica

Real Decreto 1258/2005, do 21 de outubro, polo que se modifican o Real Decreto
118/2004, do 23 de xaneiro, no que se regula o título de Especialización
Didáctica, e o Real Decreto 334/2004, do 27 de febreiro, polo que se apro-
ba o Regulamento de ingreso, accesos e adquisición de novas especialida-
des nos corpos docentes que imparten as ensinanzas escolares do sistema
educativo e no corpo de inspectores de Educación (BOE, 08/11/05).

22. UNIVERSIDADE

22.1. Disposicións xerais

Corrección de erros. -Resolución do 18 de outubro de 2005 pola que se crean
ficheiros de datos de carácter persoal da Universidade de Vigo (DOG,
09/12/05).

Orde do 26 de decembro de 2005 pola que se establecen as bases reguladoras do
programa de promoción da intensificación da actividade investigadora no
sistema universitario de Galicia (DOG, 30/12/05).

Resolución do 10 de outubro de 2005, da Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o
Certificado de calidade dos servizos de biblioteca das universidades e a
obtención de axudas para a mellora dos servizos de biblioteca nas
Universidades públicas e privadas sen ánimo de lucro (BOE, 28/10/05).

Real Decreto 1509/2005, do 16 de decembro, polo que se modifican o Real
Decreto 55/2005, do 21 de xaneiro, no que se establece a estrutura das
ensinanzas universitarias e se regulan os estudos universitarios oficiais de
grao e o Real Decreto 56/2005, do 21 de xaneiro, polo que se regulan os
estudos universitarios oficiais de posgrao (BOE, 20/12/05).

Orde do 10 de xaneiro de 2006 pola que se modifica a do 6 de outubro de 2003,
na que se fai pública a composición do Consello Galego de Universidades
(DOG, 19/01/06).
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Orde ECI/4196/2005, do 12 de decembro, pola que se acorda compensar as
Universidades públicas pola redución dos prezos públicos por servizos
académicos correspondentes aos estudantes pertencentes a familias
numerosas de tres fillos, do curso académico 2004-2005 (BOE,
09/01/06).

Orde ECI/4197/2005, do 13 de decembro, pola que se acorda compensar as
Universidades os prezos públicos por servizos académicos corresponden-
tes aos alumnos bolseiros do curso 2004-2005 (BOE, 09/01/06).

22.2. Autorización de impartición de ensinanzas

Orde do 28 de outubro de 2005 pola que se lle concede ao centro estranxeiro uni-
versitario adscrito á Universidade de Dublín, Centro de Estudos
Superiores Universitarios de Galicia. Cesuga, S.L.-University College
Dublin, autorización para a efectiva impartición do segundo curso corres-
pondente ao título Bachelor of Architecture, conforme ao sistema vixente
no outro país (DOG, 11/11/05).

22.3. Consellos sociais

Orde do 26 de outubro 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 da Coruña (DOG, 07/11/05).

Resolución do 11 de novembro de 2005 pola que se dispón que se publique no
Diario Oficial de Galicia o acordo do pleno do Consello Social do 21 de
xullo de 2005 no que se aproba o Regulamento de organización e fun-
cionamento do Consello Social da Universidade da Coruña (DOG,
30/11/05).

Orde do 18 de novembro 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, 07/12/05).

Orde do 29 de novembro 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 da Coruña (DOG, 07/12/05).

22.4. Premios fin de carreira

Orde ECI/3243/2005, do 4 de outubro, pola que se convocan os Premios nacionais
de fin de carreira de educación universitaria, destinados aos que finaliza-
ran os estudos no curso académico 2004-2005 (BOE, 19/10/05).
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22.5. Titulacións

Resolución do 19 de outubro de 2005, da Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, pola que en virtude da disposición adicional segunda do
Real Decreto 654/2005, do 6 de xuño, se adoptan medidas para axilizar o
procedemento de obtención do título de Psicólogo especialista en
Psicoloxía Clínica (BOE, 03/12/05).

22.6. Axudas, bolsas e subvencións

a) Publicadas no Boletín Oficial do Estado

Resolución do 25 de setembro de 2005, da Secretaría de Estado de Universidades
e Investigación, pola que se establecen as bases reguladoras e se convo-
can axudas para favorecer a mobilidade de profesores e incrementar as
posibilidades formativas dos estudos universitarios de posgrao oficiais
para o ano 2006 (BOE, 13/10/05).

Resolución do 6 de outubro de 2005, da Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, pola que se corrixen erros da do 11 de xullo de 2005, na que
se conceden axudas para a mobilidade de estudantes universitarios Séneca
para o curso académico 2005-2006 (BOE, 19/10/05). Corrixida pola
Resolución do 28 de outubro de 2005 (DOG, 21/11/05).

Orde ECI/3303/2005, do 30 de setembro, pola que se publican as relacións de
alumnos beneficiarios das axudas para cursos de lingua inglesa, francesa
ou alemana para alumnos universitarios (BOE, 25/10/05).

Resolución do 10 de outubro de 2005, da Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, pola que se corrixen erros da do 8 de setembro de 2005, na
que se establecen as bases reguladoras e se convocan bolsas de posgrao do
Programa Nacional de Formación de Profesorado Universitario (BOE,
31/10/05).

Resolución do 5 de maio de 2005, da Dirección Xeral de Investigación, pola que
se corrixen erros na do 11 de xaneiro de 2005, na que se conceden axudas
complementarias para estancias breves en España e no estranxeiro corres-
pondentes aos bolseiros predoutorais de formación de persoal investiga-
dor (BOE, 22/11/05).

Resolución do 17 de outubro de 2005, da Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, pola que se conceden bolsas predoutorais de formación de
persoal investigador (BOE, 22/11/05).

Resolución do 17 de outubro de 2005, da Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, pola que se corrixen erros na do 29 de decembro de 2004,
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na que se renovaron bolsas de posgrao do programa nacional de formación
de profesorado universitario (BOE, 23/11/05).

Resolución do 10 de outubro de 2005, da Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, pola que se adxudican estancias breves no estranxeiro e en
España para bolseiros do programa nacional de formación de profesorado
universitario para o ano 2005 (BOE, 02/12/05).

Resolución do 21 de outubro de 2005, da Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, pola que se adxudica bolsa de posgrao do Programa
Nacional de Formación de Profesorado Universitario (BOE, 02/12/05).

Resolución do 18 de novembro de 2005, da Dirección Xeral de Educación,
Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se dá publicida-
de á concesión dos Premios Nacionais de Investigación e Innovación
Educativa 2005 (BOE, 06/12/05).

Resolución do 22 de novembro de 2005, da Secretaría de Estado de Universidades
e Investigación, pola que se corrixen erros da do 11 de xullo de 2005, na
que se conceden axudas para a mobilidade de estudantes universitarios
Séneca para o curso académico 2005-2006 (BOE, 14/12/05).

Resolución do 16 de decembro de 2005, da Secretaría de Estado de Universidades
e Investigación, pola que se conceden bolsas predoutorais de formación de
persoal investigador (BOE, 30/12/05).

Resolución do 26 de decembro de 2005, da Secretaria de Estado de Universidades
e Investigación, pola que se conceden axudas para a mobilidade de profe-
sores e incrementar as posibilidades formativas dos estudos universitarios
de posgrao oficiais para o ano 2006 (BOE, 05/01/06).

Resolución do 12 de decembro de 2005, da Secretaría de Estado de Universidades
e Investigación, pola que se modifica a do 27 de setembro de 2005, na que
se establecen as bases reguladoras e se convocan axudas para os progra-
mas de doutoramento que obtiveron a mención de calidade para o curso
2005-2006 (BOE, 16/01/06).

Resolución do 23 de decembro de 2005, da Secretaría de Estado de Universidades
e Investigación, pola que se conceden axudas para a mobilidade de profe-
sores e para gastos asociados ao desenvolvemento de programas de dou-
toramento que obtiveron a mención de calidade para o curso 2005-2006
(BOE, 16/01/06).

Resolución do 27 de decembro de 2005, da Secretaría de Estado de Universidades
e Investigación, pola que se renovan bolsas de posgrao do programa
nacional de formación de profesorado universitario para 2006, das convo-
catorias de 2001, 2002, 2003 e 2004 (BOE, 17/01/06).
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Orde ECI/4295/2005, do 26 de decembro, pola que se publican as relacións dos
alumnos que resultaron beneficiarios das bolsas para iniciar estudos uni-
versitarios no curso 2005-2006 (BOE, 28/01/06).

b) Publicadas no Diario Oficial de Galicia

Orde do 28 de setembro de 2005 pola que se publica a resolución da convocatoria
de bolsas e axudas ao estudo de carácter especial para estudantes univer-
sitarios galegos, descendentes de galegos ou con residencia familiar en
Galicia, convocada pola Orde do 28 de febreiro de 2005 (Diario Oficial de
Galicia do 8 de marzo) (DOG, 05/10/05).

Orde do 18 de novembro de 2005 pola que se resolve a convocatoria de bolsas de
nova adxudicación para a realización de estudos de terceiro ciclo nas uni-
versidades do sistema universitario de Galicia (DOG, 24/11/05).

Orde do 22 de novembro de 2005 pola que se resolve a convocatoria da Orde do
13 de maio de 2005 (Diario Oficial de Galicia do 25 de maio) de bolsas
de residencia para a realización de estudos universitarios 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, 29/11/05).

Orde do 22 de novembro de 2005 pola que se resolve a concesión de premios fin
de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para os alumnos que
remataron os seus estudos universitarios no ano 2005, nas universidades
do sistema universitario de Galicia (DOG, 29/11/05).

Orde do 22 de novembro de 2005 pola que se resolve a convocatoria da Orde do
13 de maio de 2005 (Diario Oficial de Galicia do 25 de maio) de conce-
sión de axudas aos estudantes universitarios galegos ou descendentes de
galegos que cursen os seus estudos nalgunha universidade do sistema uni-
versitario de Galicia, así como para aqueles que cursen os seus estudos
nalgunha universidade de fóra do sistema universitario de Galicia, intere-
sados en solicitar os créditos bancarios para financiamento dos seus estu-
dos universitarios de 3º ciclo e prorrogar os concedidos na convocatoria
anterior (DOG, 30/11/05).

Orde do 22 de novembro de 2005 pola que se resolve a convocatoria da Orde do
13 de maio de 2005 (Diario Oficial de Galicia do 25 de maio) 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-
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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, 30/11/05).

Orde do 16 de decembro de 2005 pola que se modifica a relación de beneficiarios
publicada pola do 29 de xullo de 2005, na que se resolve a convocatoria
da Orde do 21 de abril de 2005 (DOG, 27/12/05).
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