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1. ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

1.1. Estrutura orgánica

Decreto 211/2005, do 3 de agosto, polo que se establece a estrutura orgánica da
Xunta de Galicia (DOG, 04/08/05).

Decreto 231/2005, do 11 de agosto, polo que se instauran os centros directivos
dependentes da Presidencia da Xunta de Galicia (DOG, 12/08/05).

Decreto 232/2005, do 11 de agosto, polo que se fixa a estrutura orgánica dos
departamentos da Xunta de Galicia (DOG, 12/08/05). Corrección de erros
(DOG, 18/08/05). Modificado polo Decreto 454/2005, do 1 de setembro
(DOG, 02/09/05).

Decreto 332/2005, do 18 de agosto, polo que se modifica o Decreto 232/2005, do
11 de agosto, no que se fixa a estrutura orgánica dos departamentos da
Xunta de Galicia (DOG, 19/08/05).

1.2. Delegación de competencias

Orde do 26 de agosto de 2005 sobre delegación de competencias en órganos da
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria (DOG, 29/08/05).

2. ALUMNOS 

2.1. Bolsas e axudas 

Orde ECI/1671/2005, do 27 de maio, pola que se convocan axudas destinadas a
alumnos de 6º de educación primaria para o desenvolvemento do progra-
ma de inmersión lingüística durante o curso 2005-2006 (BOE, 07/06/05).

Orde ECI/1815/2005, do 6 de xuño, pola que se establecen as bases reguladoras
da concesión de bolsas e axudas ao estudo polo Ministerio de Educación
y Ciencia (BOE, 15/06/05).
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Orde ECI/2039/2005, do 17 de xuño, pola que se convocan bolsas e axudas ao
estudo de carácter xeral, para o curso académico 2005-2006, destinadas a
alumnos de niveis postobrigatorios non universitarios e para universitarios
que cursan estudos na súa comunidade autónoma (BOE, 30/06/05).

Orde ECI/2450/2005, do 13 de xullo, pola que se aproba o impreso oficial para a
solicitude de bolsas e axudas ao estudo para o curso 2005-2006 (BOE,
28/07/05).

3. CENTROS PÚBLICOS

3.1. Creacións

Decreto 145/2005, do 2 de xuño, polo que se implanta a Escola Superior de Arte
Dramática na cidade de Vigo (DOG, 06/06/05).

Decreto 180/2005, do 16 de xuño, polo que se crea a Escola Oficial de Idiomas de
Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) (DOG, 29/06/05).

3.2. Cambio de denominación

Orde do 14 de xullo de 2005 pola que se autoriza o cambio de denominación do
CRA de Tui (Pontevedra) (DOG, 17/08/05).

Orde do 8 de setembro de 2005 pola que se autoriza o cambio de denominación
do CEIP Lagoas 3 de Ourense (DOG, 27/09/05).

3.3. Colexios rurais agrupados

Orde do 1 de xuño de 2005 pola que se constitúen os colexios rurais agrupados de
Culleredo, Dodro e Oroso da provincia da Coruña, e os colexios rurais agru-
pados de Meis e Ribadumia da provincia de Pontevedra (DOG, 09/06/05).

3.4. Centros de menores e de atención á infancia

Decreto 329/2005, do 28 de xullo, polo que se regulan os centros de menores e os
centros de atención á infancia (DOG, 16/08/05).

4. CENTROS PRIVADOS

4.1. Concertos educativos 

Orde do 6 de xullo de 2005 pola que se aproban os concertos educativos cos cen-
tros docentes privados de educación primaria, educación secundaria obri-
gatoria, educación especial, programas de garantía social, ciclos formati-
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vos de grao medio e ciclos formativos de grao superior (DOG, 18/07/05).
Corrección de erros (DOG, 19/09/05).

Orde do 7 de xullo de 2005 pola que se aproban os concertos educativos para as
ensinanzas de educación infantil cos centros docentes privados para o
curso académico 2005-2006 (DOG, 18/07/05).

4.2. Programas de garantía social

Resolución do 20 de xullo de 2005, da Dirección Xeral de Centros e Ordenación
Educativa, pola que se autorizan programas de garantía social nos centros
privados que aparecen no anexo para o curso 2005-2006 (DOG, 25/08/05).

4.3. Axudas económicas de material educativo en galego

Orde do 27 de setembro de 2005 pola que se amplía o prazo de presentación da
xustificación das axudas públicas destinadas á adquisición de material
educativo en galego polos centros escolares privados (concertados e non
concertados) da Comunidade Autónoma de Galicia que imparten ensinan-
zas de educación infantil, especial, de adultos, primaria, secundaria,
bacharelato e formación profesional convocadas pola Orde do 29 de xuño
de 2005, publicada no Diario Oficial de Galicia número 130, do 7 de xullo
(DOG, 30/09/05).

5. FORMACIÓN PROFESIONAL

5.1. Acceso a estudos universitarios

Orde ECI/2527/2005, do 4 de xullo, pola que se actualiza e se amplía o anexo X
de Acceso a Estudos Universitarios dende os Ciclos Formativos de Grao
Superior, do Real Decreto 777/1998, do 30 de abril, no que se desenvol-
ven determinados aspectos da ordenación da Formación Profesional no
ámbito do sistema educativo (BOE, 05/08/05).

5.2. Currículos de ciclos formativos

Decreto 185/2005, do 9 de xuño, polo que se establece o currículo do ciclo for-
mativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en
construcións metálicas (DOG, 01/07/05).

Decreto 191/2005, do 9 de xuño, polo que se establece o currículo do ciclo for-
mativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en
patronaxe (DOG, 07/07/05).

Selección lexislativa: normativa de aplicación no ámbito educativo da comunidade autónoma de Galicia
(xuño 2005- setembro 2005)
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Decreto 194/2005, do 9 de xuño, polo que se establece o currículo do ciclo for-
mativo de grao medio correspondente ao título de técnico en produción de
tecidos de punto (DOG, 13/07/05).

Decreto 201/2005, do 9 de xuño, polo que se establece o currículo do ciclo forma-
tivo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en hixie-
ne bucodental (DOG, 21/07/05). Corrección de erros (DOG, 03/08/05).

Decreto 205/2005, do 9 de xuño, polo que se establece o currículo do ciclo for-
mativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en
produción de audiovisuais, radio e espectáculos (DOG, 28/07/05).

Decreto 331/2005, do 28 de xullo, polo que se establece o currículo do ciclo for-
mativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en
animación sociocultural (DOG, 18/08/05).

Decreto 390/2005, do 28 de xullo, polo que se establece o currículo do ciclo for-
mativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en
interpretación da lingua de signos (DOG, 23/08/05).

Decreto 391/2005, do 28 de xullo, polo que se establece o currículo do ciclo for-
mativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en
química ambiental (DOG, 24/08/05).

5.3. Desenvolvemento de ciclos formativos

Resolución do 27 de xuño de 2005, da Dirección Xeral de Formación Profesional
e Ensinanzas Especiais, pola que se ditan instrucións para o desenvolve-
mento dos ciclos formativos de formación profesional específica no curso
2005-2006 (DOG, 08/07/05).

5.4. Probas de acceso aos ciclos formativos

Resolución do 11 de agosto de 2005, da Dirección Xeral de Formación Profesional
e Ensinanzas Especiais, pola que se procede a nomear e a facer pública a
composición do tribunal que deberá xulgar as probas extraordinarias de
acceso aos ciclos formativos de formación profesional específica de grao
medio para o curso 2005-2006 (DOG, 19/08/05).

Resolución do 11 de agosto de 2005, da Dirección Xeral de Formación Profesional
e Ensinanzas Especiais, pola que se convocan con carácter extraordinario
probas de acceso a ciclos formativos de grao medio de formación profe-
sional específica para o curso 2005-2006 (DOG, 19/08/05).

5.5. Estadías formativas

Orde do 24 de maio de 2005 pola que se regula o desenvolvemento de estadías for-
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mativas en empresas ou institucións situadas fóra do Estado español des-
tinadas ao alumnado que cursa ensinanzas non universitarias en centros
autorizados da Comunidade Autónoma de Galicia, así como o desenvol-
vemento de estadías de formación práctica en empresas ou institucións
situadas en Galicia, destinadas ao alumnado procedente doutros estados
(DOG, 13/06/05).

Orde do 28 de xuño de 2005 pola que se autorizan as estadías formativas en
empresas ou institucións destinadas a funcionarios docentes non universi-
tarios para o curso 2004-2005 (DOG, 06/07/05).

Orde do 19 de xullo de 2005 pola que se lles conceden axudas a alumnos e profe-
sores 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), segundo prazo
(DOG, 28/07/05).

5.6. Axudas

Orde do 12 de xullo de 2005 pola que se convocan axudas para 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, 12/09/05).

6. BACHARELATO

6.1. Implantación

Orde do 1 de xuño de 2005 pola que se autoriza a implantación do bacharelato nas
modalidades de ciencias da natureza e da saúde e o de humanidades e
ciencias sociais, a partir do curso escolar 2005-2006, ao IES Miraflores do
concello de Oleiros (A Coruña) (DOG, 16/06/05).

6.2. Premios de bacharelato

Resolución do 18 de maio de 2005, da Dirección Xeral de Centros e Ordenación
Educativa, pola que se procede a designar os membros e a facer pública a
composición do tribunal que deberá xulgar as probas para a concesión dos
premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2004-
2005, e se ditan instrucións acerca da realización das probas correspon-
dentes (DOG, 15/06/05).

Selección lexislativa: normativa de aplicación no ámbito educativo da comunidade autónoma de Galicia
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Orde ECI/2162/2005, do 15 de xuño, pola que se convocan os premios extraordi-
narios de bacharelato, correspondentes ao curso 2004-2005 (BOE,
07/07/05).

Orde ECI/2163/2005, do 16 de xuño, pola que se conceden os premios nacionais
de bacharelato correspondentes ao curso 2003-2004 (BOE, 07/07/05).
Corrixida pola Orde ECI/2667/2005, do 11 de xullo (BOE, 15/08/05).

Orde do 29 de xullo de 2005 pola que se publica a concesión dos premios extra-
ordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2004-2005, convoca-
dos pola Orde do 13 de abril de 2005 (DOG, 01/09/05).

7. ENSINANZAS DE RÉXIME ESPECIAL

7.1. Ensinanzas de arte dramática

Decreto 220/2005, do 7 de xullo, polo que se establece o currículo das ensinanzas
superiores de arte dramática e se regula a proba de acceso a estes estudos
(DOG, 08/08/05).

7.2. Ensinanzas de música e danza

Real Decreto 798/2005, do 1 de xullo, polo que se establecen os requisitos para
obter a equivalencia, aos efectos de docencia, entre os estudos completos
de danza anteriores á Lei Orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de
Ordenación Xeral do Sistema Educativo, e os estudos superiores de danza
regulados nela (BOE, 20/07/05).

7.3. Artes plásticas e deseño

Orde do 29 de xullo de 2005 pola que se establece a oferta educativa, a partir do
curso 2005-2006, das escolas de arte e superior de deseño Pablo Picasso
da Coruña, Mestre Mateo de Santiago de Compostela, Ramón Falcón de
Lugo e Antonio Faílde de Ourense (DOG, 04/08/05). Corrección de erros
(DOG, 23/09/05).

Decreto 233/2005, do 14 de xullo, polo que se establece o currículo dos estudos
superiores de deseño e se regula o acceso a ditas ensinanzas (DOG,
12/08/05).

7.4. Ensinanzas deportivas

Orde do 20 de xullo de 2005 de apertura e funcionamento do centro autorizado de
fútbol Real Club Deportivo da Coruña do concello de Abegondo (A
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Coruña), para impartir as ensinanzas de técnico e técnico superior en fút-
bol (DOG, 02/08/05).

Orde do 21 de xullo de 2005 de apertura e funcionamento do centro autorizado de
fútbol sala Constantino Castro Ruso do concello de Vigo (Pontevedra),
para impartir as ensinanzas de técnico e técnico superior en fútbol sala
(DOG, 03/08/05).

Orde do 21 de xullo de 2005 de apertura e funcionamento do centro autorizado de
fútbol sala Santa Apolonia de Santiago de Compostela (A Coruña), para
impartir as ensinanzas de técnico e técnico superior en fútbol sala (DOG,
03/08/05).

Orde do 21 de xullo de 2005 de apertura e funcionamento do centro autorizado de
fútbol sala Liceo La Paz da Coruña, para impartir as ensinanzas de técni-
co e técnico superior en fútbol sala (DOG, 03/08/05).

Resolución do 2 de setembro de 2005, da Dirección Xeral de Formación
Profesional e Ensinanzas Especiais, pola que se convocan probas de
madurez para o acceso ao nivel III da formación deportiva regulada pola
Orde ECD/3310/2002, do 16 de decembro (DOG, 06/09/05).

Resolución do 22 de setembro 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 proba de madurez
para o acceso ao nivel III da formación deportiva regulada pola Orde
ECD/3310/2002, do 16 de decembro (DOG, 27/09/05).

7.5. Escolas Oficiais de Idiomas

Orde do 5 de xullo de 2005 pola que se fai pública a oferta educativa das escolas
oficiais de idiomas da Comunidade Autónoma de Galicia a partir do curso
escolar 2005-2006 (DOG, 21/07/05).

7.6. Conservatorios

Orde do 6 de xullo de 2005 pola que se autoriza a posta en funcionamento do
Conservatorio Profesional de Música de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)
(DOG, 18/08/05).

7.7. Escolas de música

Orde do 1 de xuño de 2005 pola que se autoriza a inclusión da escola de música
municipal de Rois (A Coruña) no Rexistro de Escolas de Música e Danza
da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG, 06/07/05).

Selección lexislativa: normativa de aplicación no ámbito educativo da comunidade autónoma de Galicia
(xuño 2005- setembro 2005)
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Orde do 22 de xullo de 2005 pola que se autoriza a inclusión da escola de música
municipal de Moaña (Pontevedra) no Rexistro de Escolas de Música e
Danza da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG, 02/08/05).

Orde do 22 de xullo de 2005 pola que se autoriza a inclusión da escola de músi-
ca municipal de San Cibrao das Viñas (Ourense) no Rexistro de Escolas
de Música e Danza da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG,
03/08/05).

Orde do 22 de xullo de 2005 pola que se autoriza a inclusión da escola de música
municipal de Mondariz (Pontevedra) no Rexistro de Escolas de Música e
Danza da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG, 03/08/05).

Orde do 26 de xullo de 2005 pola que se autoriza a inclusión da escola de música
Aceimar de Vigo (Pontevedra) no Rexistro de Escolas de Música e Danza
da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG, 04/08/05).

8. EDUCACIÓN DE ADULTOS

8.1. Axudas económicas

Orde do 23 de maio de 2005 pola que se conceden axudas para a realización de
actividades de alfabetización e formación de adultos (DOG, 08/06/05).

8.2. Convenios

Resolución do 20 de xuño de 2005, da Dirección Xeral de Formación Profesional
e Ensinanzas Especiais, pola que se lle dá publicidade ao convenio de
colaboración entre a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
e a Fundación ECCA na formación de persoas adultas para a obtención do
título de graduado en educación secundaria (DOG, 06/07/05).

9. EDUCACIÓN NO EXTERIOR 

9.1. Disposicións xerais

Orde ECI/1711/2005, do 23 de maio, pola que se modifica a Orde do 23 de setem-
bro de 1998, sobre subscrición de convenios de colaboración coas institu-
cións educativas titulares de centros docentes situados no estranxeiro
(BOE, 10/06/05).

Orde ECI/1922/2005, do 3 de xuño, pola que se modifican as Agrupacións de
Lingua e Cultura Españolas en Francia (BOE, 22/06/05).

Orde ECI/2363/2005, do 1 de xullo, pola que se rectifica a Orden ECI/1711/2005,
do 23 de maio, sobre subscrición de convenios de colaboración coas ins-
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titucións educativas titulares de centros docentes establecidos no estran-
xeiro (BOE, 21/07/05).

9.2. Fixación de prezos 

Orde ECI/1816/2005, do 2 de xuño, pola que se fixan as cotas por servizos e acti-
vidades de carácter complementario nos centros docentes españois en
Francia, Italia, Marrocos, Portugal, Reino Unido e Colombia, durante o
curso 2005-2006 (BOE, 15/06/05).

Orde ECI/2150/2005, do 30 de xuño, pola que se fixan os prezos públicos pola
prestación do servizo de ensinanza nos centros docentes españois en
Francia, Italia, Marrocos, Portugal, Reino Unido e Colombia, durante o
curso 2005-2006 (BOE, 06/07/05).

9.3. Auxiliares de conversación

Resolución do 7 de xuño de 2005, da Secretaría Xeral Técnica, pola que se fan
públicas as listas dos candidatos seleccionados para ocupar postos de
auxiliares 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 Suiza e, no seu
caso, as reservas correspondentes (BOE, 22/06/05).

9.4. Convocatoria de bolsas e axudas

Orde ECI/2606/2005, do 27 de xullo, pola que se convocan axudas para alumnos
que cursen estudos en niveis non universitarios no exterior no curso 2005-
2006 (BOE, 10/08/05).

9.5. Provisión de postos

Orde ECI/2352/2005, do 14 de xullo, pola que se resolve o concurso de méritos
para a provisión de postos vacantes de Asesores Técnicos no exterior por
funcionarios docentes, convocado por Orde ECI/421/2005, do 14 de
febreiro (BOE, 20/07/05).

Orde ECI/2505/2005, do 19 de xullo, pola que se corrixe erro na Orde
ECI/2175/2005, do 1 xullo, na que se resolve o concurso de méritos para
a provisión de postos de persoal docente no exterior, convocado por Orde
ECI/367/2005, do 14 de febreiro (BOE, 02/08/05). Corrixida pola Orde
ECI/2802/2005, do 23 de agosto (BOE, 12/09/05).

Selección lexislativa: normativa de aplicación no ámbito educativo da comunidade autónoma de Galicia
(xuño 2005- setembro 2005)
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Orde ECI/2535/2005, do 26 de xullo, pola que se prorroga a permanencia en pos-
tos de Asesores Técnicos no exterior aos funcionarios docentes que foron
seleccionados por concursos de méritos (BOE, 05/08/05).

Orde ECI/2536/2005, do 26 de xullo, pola que se prorroga a permanencia nas
Escolas Europeas aos profesores seleccionados por concursos de méritos
(BOE, 05/08/05).

Orde ECI/2537/2005, do 26 de xullo, pola que se prorroga a permanencia en pos-
tos no exterior aos funcionarios docentes que foron seleccionados por con-
cursos de méritos (BOE, 05/08/05). Corrixida pola Orde ECI/2788/2005,
do 29 de agosto (BOE, 09/09/05).

9.6. Profesores visitantes

Resolución do 8 de xuño de 2005, da Secretaría Xeral Técnica, pola que se fai
pública a relación de candidatos seleccionados e de reservas para as pra-
zas de profesores visitantes en centros escolares dos Estados Unidos e
Canadá, para o próximo curso 2005-2006 (BOE, 22/06/05).

Resolución do 20 de xullo de 2005, da Secretaría Xeral Técnica, pola que se fai
pública a relación de candidatos seleccionados e de reserva para as prazas
de profesores visitantes en centros escolares dos estados alemáns de
Baden-Wüttemberg, Baviera e de Renania do Norte-Westfalia (BOE,
19/08/05).

9.7. Actividades de formación

Resolución do 20 de xuño de 2005, da Secretaría Xeral de Educación, pola que se
resolve a adxudicación de prazas para a realización do curso «Aulas
Europeas: Programa de Inmersión Lingüística e Cultural con Francia»
(BOE, 25/07/05).

Resolución do 27 de xuño de 2005, da Secretaría Xeral de Educación, pola que se
resolve a adxudicación de prazas para a realización do curso «Aulas
Europeas: Programa de Inmersión Lingüística e Cultural co Reino Unido»
(BOE, 25/07/05).

Orde ECI/2469/2005, do 14 de xullo, pola que se conceden axudas económicas
individuais para a asistencia a actividades de formación do persoal docen-
te no exterior (BOE, 29/07/05).

Resolución do 11 de maio de 2005, da Secretaría Xeral Técnica, pola que se fai
pública a relación de candidatos seleccionados para bolsas para profeso-
res españois de francés, ofrecidas por la Embaixada de Francia en España,
para o ano 2005 (BOE, 06/06/05).
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10. INSPECCIÓN EDUCATIVA

10.1. Axudas económicas

Orde do 7 de xuño de 2005 pola que se convocan axudas económicas para com-
pensar gastos derivados dos accidentes de tráfico do persoal en función
docente ou inspectora (DOG, 17/06/05). 

Orde do 28 de xullo de 2005 pola que se convocan axudas económicas para com-
pensar gastos derivados dos accidentes de tráfico do persoal en función
docente ou inspectora (DOG, 01/08/05).

10.2. Nomeamento de funcionarios de carreira

Orde ECI/2938/2005, do 7 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 Inspectores de
Educación aos aspirantes seleccionados, nos procedementos selectivos
convocados por Orde do 28 de maio de 2004 (BOE, 23/09/05).

10.3. Xornada de traballo

Orde do 23 de abril de 2005 pola que se regula a xornada de traballo dos funcio-
narios integrados nos servizos provinciais da Inspección Educativa da
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG, 13/06/05). 

11. LINGUA GALEGA

11.1. Adquisición de material educativo en galego

Orde do 13 de xuño de 2005 pola que se anuncia o procedemento e os criterios para
a concesión de crédito orzamentario destinado á adquisición de material
educativo en galego polos centros escolares públicos de educación infantil,
especial, de adultos, primaria, secundaria, bacharelato e formación profe-
sional, adscritos á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, co
fin de fomentar o uso do galego nestes centros (DOG, 15/06/05).

Orde do 27 de setembro de 2005 pola que se amplía o prazo de presentación da xus-
tificación do crédito orzamentario destinado á adquisición de material edu-
cativo en galego polos centros escolares públicos de educación infantil,
especial, de adultos, primaria, secundaria, bacharelato e formación profe-
sional, adscritos á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, co
fin de fomentar o uso do galego nestes centros, anunciado pola Orde do 13
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de xuño de 2005, publicada no Diario Oficial de Galicia número 114, do
15 de xuño (DOG, 30/09/05).

11.2. Axudas e subvencións

Orde do 25 de maio de 2005 pola que se completa e modifica a do 23 de decem-
bro de 2004 na que se convocan subvencións a empresas vinculadas co
sector audiovisual para apoiar o desenvolvemento de proxectos de produ-
ción audiovisual en lingua galega, así como a produción audiovisual en
lingua galega (DOG, 01/06/05).

Orde do 25 de maio de 2005 pola que se completa e modifica a do 29 de decembro
de 2004 na que se convocan axudas para o desenvolvemento de guións, para
a realización de proxectos de produción audiovisual en lingua galega que
incorporen novos realizadores ou sexan obras innovadoras (DOG, 01/06/05).

Orde do 8 de xullo de 2005 pola que se modifica a do 10 de maio, pola que se
resolve o concurso público convocado na Orde do 26 de novembro de
2004, na que se regula a concesión de subvencións a empresas privadas
para fomentar o uso social da lingua galega (DOG, 19/07/05).

Orde do 11 de xullo de 2005 pola que se regula a concesión de subvencións ás
entidades locais de Galicia para a normalización da lingua galega (DOG,
20/07/05).

Orde do 14 de xullo de 2005 pola que se resolve o concurso público convocado na
Orde do 13 de decembro de 2004, na que se regula a concesión de sub-
vencións a asociacións e institucións privadas sen fin de lucro para fomen-
tar o uso social da lingua galega (DOG, 22/07/05).

Orde do 26 de xullo de 2005 pola que se resolve o concurso público convocado na
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, 02/08/05).

11.3. Cursos de formación

Orde do 11 de xullo de 2005 pola que se convocan os cursos básico, medio e supe-
rior de linguaxe administrativa galega para o cadro de persoal da
Administración local galega (DOG, 20/07/05).

11.4. Proxectos de investigación

Orde do 27 de xuño de 2005 pola que se anuncia a adxudicación de catro bolsas
de colaboración en proxectos de investigación que se desenvolven no
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Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, convocada
por Orde do 28 de marzo de 2005 (Diario Oficial de Galicia número 67,
do 8 de abril) (DOG, 06/07/05).

11.5. Validacións

Orde do 15 de xuño de 2005 pola que se fai pública a validación do curso de espe-
cialidade en lingua galega (DOG, 12/07/05).

Orde do 7 de xullo de 2005 pola que se fai pública a validación do curso de espe-
cialidade en lingua galega (DOG, 04/08/05).

12. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DOCENTES

12.1. Aprendizaxe de linguas estranxeiras

Orde do 10 de xuño de 2005 pola que se modifica e amplía o Plan Experimental
de Seccións Europeas destinadas a potenciar a aprendizaxe de linguas
estranxeiras nos centros de ensino non universitario (DOG, 24/06/05).

12.2. Bibliotecas escolares

Orde ECI/1740/2005, do 27 de maio, pola que se establecen as bases reguladoras
específicas e se convoca o concurso nacional de proxectos de ideas para a
mellora e innovación das bibliotecas dos centros escolares para o ano
2005 (BOE, 11/06/05).

Orde do 15 de xullo de 2005 pola que se resolve a convocatoria do Plan de mello-
ra de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titu-
laridade desta consellería, para o curso 2005-2006 (DOG, 26/07/05).

12.3. Calendario laboral

Decreto 209/2005, do 14 de xullo, polo que se determina o calendario laboral para
o ano 2006 na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG, 02/08/05).

12.4. Premios e Concursos

Orde do 22 de maio de 2005 pola que se convocan premios á innovación educati-
va para o profesorado e centros sostidos con fondos públicos dependentes
desta consellería (DOG, 08/06/05).

Orde do 10 de xuño de 2005 pola que se convoca certame de premios ao deseño
de páxinas web de centros educativos, ao desenvolvemento de materiais
educativos curriculares, a galerías de imaxes en contorno web e a vídeos
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ou animacións de carácter pedagóxico, dentro do Proxecto Siega (DOG,
17/06/05).

13. PARTICIPACIÓN E GOBERNO

13.1. Constitución de consellos escolares

Resolución do 12 de setembro de 2005, da Dirección Xeral de Ordenación e
Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a celebra-
ción de eleccións para a constitución do consello escolar en centros esco-
lares de nova creación e outros sostidos con fondos públicos (DOG,
16/09/05).

13.2. Consello Escolar de Galicia

Decreto 188/2005, do 23 de xuño, polo que se dispón a substitución dun membro
do Consello Escolar de Galicia (DOG, 04/07/05).

13.3. Confederacións, Federacións e Asociacións de Pais

Orde do 8 de xullo de 2005 pola que se conceden axudas para financiar activida-
des das confederacións e federacións de pais de alumnos e das asociacións
de pais de alumnos de centros de educación especial (DOG, 18/07/05).

13.4. Selección e nomeamento de directores

Orde do 24 de maio de 2005 pola que se resolve a convocatoria pública para a pro-
visión, polo sistema de libre designación, de postos de directores de cen-
tros integrados de formación profesional, anunciada por Orde do 15 de
marzo de 2005 (DOG, 07/06/05).

Orde de 15 xuño de 2005 pola que se fan públicos os aspirantes seleccionados para
o exercicio da dirección en diversos centros docentes públicos nos que se
imparten ensinanzas escolares (DOG, 01/07/05).

14. POSTOS DE TRABALLO

14.1. Catálogo de centros de Educación Infantil e Primaria

Orde do 27 de xuño de 2005 pola que se establece o número de unidades e os pos-
tos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta conselle-
ría nos niveis de educación infantil, primaria e educación especial (DOG,
12/07/05).
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Orde do 9 de setembro de 2005 pola que se modifica parcialmente a do 27 de xuño
de 2005 (Diario Oficial de Galicia do 12 de xullo) na que se establece o
número de unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos
dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, primaria e
educación especial (DOG, 12/09/05). Corrección de erros (DOG, 13/09/05).

14.2. Acceso ao corpo de mestres

Orde do 30 de maio de 2005 pola que se declaran aptos na fase de prácticas os
opositores que superaron o procedemento selectivo para ingreso no corpo
de mestres, convocados polas ordes do 6 de marzo de 2003 (Diario Oficial
de Galicia do 14 de marzo) e 16 de marzo de 2004 (Diario Oficial de
Galicia do 25 de marzo) (DOG, 10/06/05).

Resolución do 6 de xullo de 2005, da Dirección Xeral de Persoal, pola que se
anuncia a publicación das puntuacións provisorias da fase de concurso do
procedemento selectivo para ingreso no corpo de mestres (DOG,
08/07/05).

Resolución do 18 de xullo de 2005, da Dirección Xeral de Persoal, pola que se
anuncia a publicación das puntuacións definitivas da fase de concurso do
procedemento selectivo para ingreso no corpo de mestres (DOG,
20/07/05).

Orde do 21 de xullo de 2005 pola que se fai pública a lista dos aspirantes selec-
cionados no proceso selectivo convocado pola do 7 de febreiro de 2005
(Diario Oficial de Galicia do 14 de febreiro), para ingreso no corpo de
mestres en expectativa de ingreso na Comunidade Autónoma de Galicia,
así como a adquisición de novas especialidades (DOG, 29/07/05).

Orde do 26 de xullo de 2005 pola que se nomean funcionarios en prácticas do
corpo de mestres os opositores seleccionados no procedemento selectivo
convocado pola Orde do 7 de febreiro de 2005 (Diario Oficial de Galicia
do 14 de febreiro), para ocupar vacantes dotadas orzamentariamente
(DOG, 02/08/05).

Orde ECI/2587/2005, do 26 de xullo, pola que a proposta da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia se nomean
funcionarios de carreira do corpo de Mestres (BOE, 09/08/05).

Orde ECI/2588/2005, do 26 de xullo, pola que a proposta da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, se nomean fun-
cionarios de carreira dos corpos de profesores de ensinanza secundaria, pro-
fesores técnicos de formación profesional, profesores de escolas oficiais de
Idiomas e profesores de música e artes escénicas (BOE, 09/08/05).
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14.3. Acceso ao corpo de profesores de ensino secundario

Resolución do 7 de xullo de 2005, da Dirección Xeral de Persoal, pola que se
anuncia a publicación das puntuacións provisionais da fase de concurso
dos procedementos selectivos de 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 na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG, 12/07/05).

Orde do 20 de xullo de 2005 pola que se declaran aptos na fase de prácticas os
aspirantes que superaron os procedementos selectivos para acceso ao
corpo de profesores de música e artes escénicas pola quenda especial pre-
vista na disposición transitoria sétima da Lei orgánica 10/2002, do 23 de
decembro, de calidade da educación na Comunidade Autónoma de Galicia
convocados pola Orde do 19 de outubro de 2004 (DOG, 01/08/05).

Resolución do 26 de xullo de 2005, da Dirección Xeral de Persoal, pola que se
anuncia a publicación das puntuacións definitivas da fase de concurso dos
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 na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG, 05/08/05).

Orde do 30 de xullo de 2005 pola que se fai pública a lista dos opositores que
superaron os procedementos selectivos convocados por Orde do 7 de
febreiro de 2005 (Diario Oficial de Galicia do 14 de febreiro), para ingre-
so e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, profesores de
escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas e pro-
fesores técnicos de formación profesional e procedemento de adquisición
de novas especialidades polos funcionarios de carreira dos anteditos cor-
pos na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG, 23/08/05).

Orde do 1 de setembro de 2005 pola que se nomean funcionarios en prácticas dos
corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais
de idiomas, profesores de música e artes escénicas e profesores técnicos
de formación profesional os opositores que superaron os procedementos
selectivos convocados pola Orde do 28 de febreiro de 2003 (Diario Oficial
de Galicia do 14 de marzo) e pola Orde do 7 de febreiro de 2005 (Diario
Oficial de Galicia do 14 de febreiro) que ocupen vacante dotada orza-
mentariamente (DOG, 14/09/05).

14.4. Concursos de traslados

Resolución do 30 de maio de 2005, da Dirección Xeral de Persoal, pola que se
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publica a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados
entre funcionarios do corpo de mestres, convocado por Orde do 19 de outu-
bro de 2004 (Diario Oficial de Galicia do 26 de outubro) (DOG, 07/06/05).

14.5. Adxudicacións de destino provisional

Resolución do 26 de maio de 2005, da Dirección Xeral de Persoal, pola que se
ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o próximo
curso académico 2005-2006, entre profesores de ensino secundario, pro-
fesores técnicos de formación profesional, profesores de escolas oficiais
de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores e mestres
de taller de artes plásticas e deseño, que non teñan destino definitivo na
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG, 03/06/05).

Resolución do 28 de maio de 2005 pola que se abre un prazo para que o profeso-
rado dos corpos de profesores de ensino secundario e profesores técnicos
de formación profesional, que non teñan horario no centro, soliciten praza
provisional para o curso académico 2005-2006 (DOG, 21/06/05).

Resolución do 1 de xullo de 2005, da Dirección Xeral de Persoal, pola que se ditan
normas para a adxudicación de destino provisorio para o curso 2005-2006,
aos mestres que non teñen destino definitivo na Comunidade Autónoma
de Galicia (DOG, 08/07/05).

Resolución do 14 de setembro de 2005, da Secretaría Xeral da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria, pola que se resolve a adxudicación
de destino provisional para o próximo curso académico 2005-2006, en
determinadas especialidades dos corpos de profesores de ensino secunda-
rio, profesores técnicos de formación profesional e profesores de escolas
oficiais de idiomas (DOG, 19/09/05).

14.6. Orientación educativa

Orde do 7 de xullo de 2005 pola que se resolve concurso público de méritos para
cubrir postos nos equipos de orientación específicos (DOG, 15/07/05).

14.7. Destinos provisionais

Resolución do 21 de xullo de 2005, da Dirección Xeral de Persoal, pola que se
publica a adxudicación de destinos provisionais para o curso 2005-2006
(DOG, 27/07/05).

Resolución do 3 de agosto de 2005, da Dirección Xeral de Persoal, pola que se
publica a adxudicación definitiva de destinos provisionais para o curso
2005-2006 (DOG, 09/08/05).
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Resolución do 4 de agosto de 2005, da Dirección Xeral de Persoal, pola que se
publica a adxudicación definitiva de destinos provisionais para o curso
2005-2006 (DOG, 11/08/05).

14.8. Prazas de interinidades e substitucións

Anuncio do 25 de maio de 2005, da Dirección Xeral de Persoal, polo que se comu-
nica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades e substitu-
cións para impartir os módulos profesionais de elaboración e reparación de
audioprótese e o de elección e axuste de próteses auditivas (DOG, 16/06/05).

Anuncio do 27 de maio de 2005, da Dirección Xeral de Persoal, pola que comu-
nica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades e substitu-
cións no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidades
vinculadas ás ensinanzas superiores de arte dramática (DOG, 16/05/05).

Anuncio do 30 de xuño de 2005, da Dirección Xeral de Persoal, pola que se comu-
nica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos
do baremo aberto polo anuncio do 11 de xuño de 2004 (Diario Oficial de
Galicia do 24 de xuño), da Dirección Xeral de Persoal desta consellería
para prazas de interinidades e substitucións para impartir os módulos pro-
fesionais de realización en multimedia (DOG, 07/07/05).

Anuncio do 14 de xullo de 2005, da Dirección Xeral de Persoal, pola que se comu-
nica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos
do baremo aberto polo anuncio do 27 de maio de 2005 (Diario Oficial de
Galicia do 16 de xuño), para prazas de interinidades e substitucións no
corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidades vincula-
das ás ensinanzas superiores de arte dramática (DOG, 21/07/05).

Anuncio do 19 de xullo de 2005, da Dirección Xeral de Persoal, pola que se comu-
nica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos
do baremo aberto polo anuncio do 25 de maio de 2005 (Diario Oficial de
Galicia do 16 de xuño), para prazas de interinidades e substitucións para
impartir os módulos profesionais de elaboración e reparación de audio-
próteses e o de elección e axuste de próteses (DOG, 28/07/05).

14.9. Prazas sometidas a convenio

Orde do 29 de xuño de 2005 pola que se resolve o 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, 06/07/05).
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14.10. Comisión de servizos

Orde do 29 de xuño de 2005 pola que se resolve concurso público de méritos para
cubrir determinadas prazas, en réxime de comisión de servizos por fun-
cionarios docentes de ensino non universitario nesta consellería (DOG,
06/07/05).

14.11. Concursos de méritos 

Orde do 29 xuño de 2005 pola que se resolve o concurso de méritos específico
entre funcionarios de carreira dos corpos docentes que imparten ensinan-
zas en niveis non universitarios para a atención e desenvolvemento do
proxecto do Sistema de Información da Educación Galega (Siega) (DOG,
06/07/05).

Orde do 18 de xullo de 2005 pola que se resolve o concurso de méritos para cubrir
postos de asesores e/ou asesoras nos centros de Formación e Recursos
(DOG, 28/07/05).

Orde do 18 de xullo de 2005 pola que se resolve o concurso de méritos específi-
co entre funcionarios de carreira dos corpos docentes que imparten ensi-
nanzas en niveis non universitarios, para cubrir prazas de asesores nesta
consellería (DOG, 28/07/05).

Orde do 18 de xullo de 2005 pola que se resolve o concurso de méritos para cubrir
postos de asesores e/ou asesoras especialistas no Servizo de Formación do
Profesorado (DOG, 28/07/05).

15. PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO

15.1. Oficinas de rexistro

Decreto 164/2005, do 16 de xuño, polo que se regulan e determinan as oficinas de
rexistro propias ou concertadas da Administración da Comunidade
Autónoma de Galicia, se crea o Rexistro Telemático da Xunta de Galicia
e se regula a atención ao cidadán (DOG, 24/06/05). Corrección de erros
(DOG, 27/06 e 28/06/05).

16. PROFESORADO

16.1. Formación e perfeccionamento

Orde do 1 de xullo de 2005 pola que se resolve definitivamente a convocatoria de
actividades formativas de inglés e francés para o curso 2005-2006 desti-
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nadas a profesorado que imparte docencia en niveis non universitarios
(DOG, 15/07/05).

Orde do 5 de xullo de 2005 pola que se resolve a convocatoria de axudas económi-
cas 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 e as
asociacións e fundacións con fins pedagóxicos (DOG, 27/07/05).

Orde do 20 de xullo de 2005 pola que se resolve definitivamente a convocatoria
de licenzas por estudos para o curso 2005-2006 destinadas a funcionarios
docentes non universitarios (DOG, 22/08/05).

16.2. Axudas económicas por accidentes de tráfico

Orde do 7 de xuño de 2005 pola que se convocan axudas económicas para com-
pensar gastos derivados dos accidentes de tráfico do persoal en función
docente ou inspectora (DOG, 17/06/05). 

Orde do 28 de xullo de 2005 pola que se convocan axudas económicas para com-
pensar gastos derivados dos accidentes de tráfico do persoal en función
docente ou inspectora (DOG, 01/08/05).

17. PROGRAMAS EDUCATIVOS

17.1. Programas da UE

Orde do 26 de maio de 2005 pola que se fai pública a resolución do concurso
público de axudas complementarias do programa de acción da Unión
Europea de mobilidade de estudantes Sócrates-Erasmus e Suiza corres-
pondente ao curso académico 2004-2005, convocadas pola Orde do 1 de
febreiro de 2005 (Diario Oficial de Galicia do 8 de febreiro) (DOG,
02/06/05).

Orde do 2 de xuño de 2005 pola que se resolve o concurso público convocado na
Orde do 17 de febreiro de 2005 (Diario Oficial de Galicia do 24 de febrei-
ro), para a adxudicación de dúas bolsas para realizar estudos relacionados
coa Unión Europea no Colexio de Europa (Bruxes e Natolín) durante o
curso académico 2005-2006 (DOG, 09/06/05).

17.2. Intercambio de profesorado

Resolución do 20 de xuño de 2005, da Secretaría Xeral de Educación, pola que se
fai pública a listaxe de candidatos españois seleccionados para intercam-
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biar posto por posto con profesores alemáns, británicos e franceses duran-
te o curso 2005-2006 (BOE, 09/07/05).

17.3. Investigación educativa

Orde ECI/1709/2005, do 31 de maio, pola que se crean os Premios Nacionais de
Investigación e Innovación Educativa, se establecen as bases para a súa con-
cesión e se convocan os correspondentes ao ano 2005 (BOE, 09/06/05).

18. SERVIZOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS

18.1. Programa de gratuidade de libros de texto

Orde do 15 de setembro de 2005 pola que se amplía o programa de gratuidade de
libros de texto en centros sostidos con fondos públicos para os niveis obri-
gatorios e gratuítos para o curso escolar 2005-2006 (DOG, 20/09/05).

18.2. Prazas e axudas de residencia

Orde do 29 de agosto de 2005 pola que se fai pública a convocatoria de dezaoito
prazas de colaboradores bolseiros no Centro Residencial Docente da
Coruña (DOG, 20/09/05).

19. TÍTULOS 

19.1. Títulos de Formación Profesional Específica

Orde ECI/2417/2005, do 4 de xullo, pola que se amplía o anexo da Orde
ECD/3869/2003, do 18 de decembro, na que se establecen equivalencias
entre os títulos de Técnico Militar e os títulos de Técnico correspondentes
á Formación Profesional Específica (BOE, 26/07/05).

20. UNIVERSIDADE

20.1. Disposicións xerais

Orde ECI/2057/2005, do 24 de xuño, pola que se crea a oficina de rexistro xeral
do Consello de Coordinación Universitaria (BOE, 01/07/05).

Resolución do 29 de xuño de 2005, da Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, pola que se conceden Mencións de Calidade a programas
de doutorado das Universidades españolas para o curso académico 2005-
2006 (DOG, 14/07/05).
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20.2. Fixación de prezos

Decreto 204/2005, do 14 de xullo, polo que se fixan os prezos correspondentes aos
estudos conducentes á obtención de títulos oficiais no ensino universitario
para o curso 2005-2006 (DOG, 27/07/05).

Orde ECI/2647/2005, do 5 de agosto, pola que se fixan os prezos que se pagarán pola
prestación de servizos académicos universitarios pola Universidade Nacional
de Educación a Distancia, para o curso 2005-2006 (BOE, 13/08/05).

Resolución do 22 de xullo de 2005, da Universidade Internacional Menéndez
Pelayo, pola que se fixan e fan públicos os prezos que se pagarán polos
servizos académicos universitarios para o ano 2005 (BOE, 27/08/05).

20.3. Homologación e validación de títulos

Orde ECI/1712/2005, do 2 de xuño, pola que se modifica a Orde ECI/3686/2004,
do 3 de novembro, na que se ditan normas para a aplicación do Real
Decreto 285/2004, do 20 de febreiro, onde se regulan as condicións de
homologación e validación de títulos estranxeiros de educación superior
(BOE, 10/06/05).

20.4. Persoal universitario

Resolución do 9 de xuño de 2005 pola que se aproba a convocatoria ordinaria para
a avaliación das solicitudes e posterior asignación das retribucións adicio-
nais relativas ao complemento de recoñecemento do labor docente, e o
complemento de recoñecemento do labor investigador e se abre o prazo
para a presentación de solicitudes (DOG, 14/06/05).

Real Decreto Lei 9/2005, do 6 de xuño, polo que se prorroga o prazo previsto na
disposición transitoria quinta da Lei Orgánica 6/2001, do 21 de decembro,
de Universidades, para a renovación dos contratos dos profesores asocia-
dos contratados conforme á lexislación anterior (BOE, 07/06/05).

Orde do 18 de agosto de 2005 pola que se establecen os requisitos e criterios que
outorgan, en determinados supostos, a cualificación automática para ser
contratado como persoal docente e investigador polas universidades de
Galicia nas figuras de profesor contratado doutor, profesor de universidade
privada, profesor axudante doutor e profesor colaborador (DOG, 01/09/05).

20.5. Premios fin de carreira

Orde ECI/2188/2005, do 13 de xuño, pola que se adxudican os Premios Nacionais
Fin de Carreira de Educación Universitaria correspondentes ao curso
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2003-2004 (BOE, 08/07/05). Corrixida pola Orde ECI/2798/2005, do 12
de xullo (BOE, 10/09/05).

20.6. Axudas, bolsas e subvencións

a) Publicadas no Boletín Oficial do Estado
Orde ECI/2040/2005, do 17 de xuño, pola que se convocan bolsas de mobilidade,

para o curso 2005-2006, para os alumnos universitarios que cursan estu-
dos fóra da súa comunidade autónoma (BOE, 30/06/05).

Resolución do 11 de xullo de 2005, da Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, pola que se conceden axudas para a mobilidade de estu-
dantes universitarios «Séneca» para o curso académico 2005-2006 (BOE,
05/08/05).

Resolución do 11 de xullo de 2005, da Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, pola que se seleccionan as entidades bancarias que partici-
parán no programa de préstamos a estudantes universitarios na convoca-
toria pública correspondente ao curso 2005-2006 (BOE, 10/08/05).

Resolución do 20 de xullo de 2005, do Consello Superior de Investigacións
Científicas, pola que se convocan bolsas predoutorais CSIC-ROMA
(BOE, 11/08/05).

Resolución do 14 de xullo de 2005, da Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, pola que se conceden renovacións de bolsas predoutorais e
posdoutorais, ao amparo dos convenios de cooperación subscritos entre o
Ministerio de Educación e Ciencia e diversas universidades de Estados
Unidos de América (BOE, 12/08/05).

Resolución do 5 de maio de 2005, da Dirección Xeral de Investigación, pola que
se conceden axudas complementarias para estancias breves en España e
no estranxeiro correspondentes aos bolseiros predoutorais de formación
de persoal investigador (BOE, 15/08/05).

Resolución do 12 de xullo de 2005, da Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, pola que se efectúa convocatoria pública para os estudantes
universitarios interesados en solicitar os préstamos previstos na
Resolución do 14 de marzo de 2005 (BOE, 15/08/05). Corrixida pola
Resolución do 2 de setembro de 2005 (BOE, 19/09/05).

Resolución do 11 de febreiro de 2005, da Dirección Xeral de Investigación, pola
que se conceden axudas complementarias para estancias breves en España
e no estranxeiro correspondentes aos bolseiros predoutorais de formación
de persoal investigador (BOE, 17/08/05).
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Resolución do 18 de xullo de 2005, da Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, pola que se conceden axudas para a financiamento de pro-
postas orientadas a deseñar a adecuación das institucións universitarias den-
tro do marco do Proceso de Boloña e impulsar accións para promover a
construción do Espazo Europeo de Educación Superior e a adaptación pro-
gresiva do noso sistema de educación superior ao mesmo (BOE, 18/08/05).

Resolución do 27 de xullo de 2005, do Consello Superior de Investigacións
Científicas, pola que se convocan bolsas predoutorais para o desenvolve-
mento de teses de doutoramento en liñas de investigación con interese
para o sector industrial (BOE, 19/08/05).

Resolución do 27 de xullo de 2005, do Consello Superior de Investigacións
Científicas, pola que se convocan bolsas de posgrao para formación e
especialización en liñas de investigación de interese para o sector indus-
trial (BOE, 19/08/05).

Resolución do 1 de agosto de 2005, da Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, pola que se conceden bolsas posdoutorais ao amparo do
Convenio de cooperación subscrito coa Universidade de «Georgetown»
de Estados Unidos de América (BOE, 19/08/05).

Resolución do 29 de xullo de 2005, da Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, pola que se conceden bolsas predoutorais de formación de
persoal investigador (BOE, 22/08/05).

Resolución do 27 de xullo de 2005, do Consello Superior de Investigacións
Científicas, pola que se convocan bolsas de introdución á investigación
para alumnos de penúltimo curso de carreira (BOE, 24/08/05).

Resolución do 27 de xullo de 2005, do Consello Superior de Investigacións
Científicas, pola que se convocan bolsas de introdución á investigación
para alumnos de último curso de carreira (BOE, 24/08/05).

Resolución do 27 de xullo de 2005, do Consello Superior de Investigacións
Científicas, pola que se convocan bolsas de xornalismo científico (BOE,
24/08/05).

Resolución do 28 de xullo 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, 31/08/05).

Resolución do 8 de setembro de 2005, da Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan
bolsas de posgrao do Programa Nacional de Formación de Profesorado
Universitario (BOE, 16/09/05).
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Resolución do 14 de setembro de 2005, da Secretaría de Estado de Universidades
e Investigación, pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca
o Programa Nacional de axudas para a mobilidade de profesores de uni-
versidade e investigadores españois e estranxeiros (BOE, 29/09/05).

Resolución do 13 de setembro de 2005, da Secretaría de Estado de Universidades
e Investigación, pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca
o programa de bolsas posdoutorais, incluídas as bolsas MEC/Fulbright
(BOE, 29/09/05).

Resolución do 16 de setembro de 2005, da Secretaría de Estado de Universidades
e Investigación, pola que se conceden axudas para a mobilidade de estu-
dantes universitarios «Séneca» para o curso académico 2005-2006, en
substitución das renuncias producidas entre os bolseiros de nova conce-
sión da convocatoria 2005 (BOE, 30/09/05).

b) Publicadas no Diario Oficial de Galicia
Orde do 31 de maio de 2005 pola que se anuncia a adxudicación de once bolsas

de estadías de persoal dos departamentos de estudos galegos de universi-
dades de fóra da Comunidade Autónoma de Galicia e a súa colaboración
en proxectos de investigación que se van desenvolver no Centro Ramón
Piñeiro para a Investigación en Humanidades convocadas por Orde do 7
de marzo de 2005 (Diario Oficial de Galicia número 50, do 14 de marzo)
(DOG, 08/06/05).

Orde do 8 de xuño de 2005 pola que se publica a resolución das axudas para o
financiamento de estadías de profesores de fóra do sistema universitario
de Galicia convocadas pola Orde do 22 de febreiro de 2005 (Diario Oficial
de Galicia do 1 de marzo) (DOG, 16/05/05).

Orde do 9 de xuño de 2005 pola que se publica a resolución das axudas de apoio á
actualización do profesorado universitario, convocadas pola Orde do 28 de
febreiro de 2005 (Diario Oficial de Galicia do 8 de marzo) (DOG, 16/05/05).

Orde do 15 de xuño de 2005 pola que se resolve a Orde do 11 de marzo de 2005
(Diario Oficial de Galicia do 18 de marzo) de convocatoria de axudas ás
universidades galegas para a organización de congresos, simposios, xor-
nadas e similares que favorezan a proxección universitaria, tanto no ámbi-
to local como no nacional e internacional (DOG, 23/06/05).

Orde do 23 de xuño de 2005 pola que se publica a resolución da convocatoria de
bolsas e axudas para asistencia a congresos, simposios, seminarios ou
similares e cursos de verán destinadas a estudantes universitarios, convo-
cada pola Orde do 4 de marzo de 2005 (Diario Oficial de Galicia do 14 de
marzo) (DOG, 01/07/05).
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Orde do 30 de xuño de 2005 pola que se fai pública a convocatoria de bolsas de
nova adxudicación para a realización de estudos de terceiro ciclo nas uni-
versidades do sistema universitario de Galicia (DOG, 08/07/05).

Orde do 13 de xullo de 2005 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 14 de
marzo de 2005 (Diario Oficial de Galicia do 22 de marzo), de axudas a
asociacións de estudantes universitarios, legalmente constituídas, das uni-
versidades galegas (DOG, 21/07/05).

Orde do 13 de xullo de 2005 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 14 de
marzo de 2005 (Diario Oficial de Galicia do 22 de marzo), de axudas de
desprazamento para a realización de prácticas de campo recoñecidas nos
plans de estudos correspondentes ás titulacións autorizadas pola Xunta de
Galicia nas universidades galegas (DOG, 21/07/05).

Orde do 13 de xullo de 2005 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 11 de
marzo de 2005 (Diario Oficial de Galicia do 18 de marzo), de concesión
de axudas ao estudo e accións de apoio económico aos estudantes univer-
sitarios correspondente ao curso académico 2004-2005 (DOG, 21/07/05).

Orde do 29 de xullo de 2005 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 21 de
abril de 2005 (Diario Oficial de Galicia do 28 abril) e se fai pública a con-
cesión de bolsas de colaboración nos departamentos das universidades do
sistema universitario de Galicia no curso académico 2005-2006 (DOG,
29/08/05).
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