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1. ALUMNADO

1.1. Acceso e admisión

 Resolución do 25 de maio de 2010, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás
ensinanzas superiores de deseño durante o curso 2010 - 2011 (DOG, 03/06/10).

 Resolución do 11 de xuño de 2010, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación, pola que se determinan os prazos e se ditan instrucións no procedemento de
admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos
formativos de formación profesional de graos medio e superior en réxime ordinario e para as
persoas adultas para o curso académico 2010 - 2011 (DOG, 17/06/10).

 Resolución do 27 de xullo de 2010, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa, pola que se determinan os prazos de admisión do alumnado nos centros
docentes sostidos con fondos públicos que impartan programas de cualificación profesional inicial
e se ditan instrucións para o seu desenvolvemento no curso académico 2010 - 2011 (DOG,
03/08/10).

 Resolución do 28 de xullo de 2010, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás
ensinanzas superiores de música durante o curso 2010 - 2011 (DOG, 04/08/10).

1.2. Atención educativa á poboación itinerante

 Resolución do 22 de marzo de 2010, da Secretaría de Estado de Educación e Formación
Profesional, pola que se convocan subvencións a empresas circenses para a atención educativa á
poboación itinerante en idade de escolarización obrigatoria para o curso 2010 - 2011 (BOE,
05/04/10).

 Resolución do 30 de xullo de 2010, da Secretaría de Estado de Educación e Formación
Profesional, pola que se resolve a convocatoria de subvencións a empresas circenses para a
atención educativa á poboación itinerante en idade de escolarización obrigatoria, durante o curso
2010 - 2011 (BOE, 11/08/10).

1.3. Axudas de inmersión lingüística

 Orde do 2 de xuño de 2010 pola que se resolve a adxudicación das axudas dirixidas ao alumnado
de centros educativos sostidos con fondos públicos para realizar actividades de inmersión
lingüística no ano 2010 (DOG, 08/06/10).

2. CENTROS PÚBLICOS

2.1. Centros plurilingües

 Orde do 30 de xuño de 2010, pola que se regulan, con carácter experimental, os centros
plurilingües na Comunidade Autónoma de Galicia, para o curso 2010 - 2011 (DOG, 06/07/10).

2.2. Acreditación de centros: Prácticum Máster do Profesorado

 Orde do 25 de xuño de 2010 pola que se prorroga a acreditación dos centros e titores/as para o
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desenvolvemento do Prácticum correspondente ao Máster en Profesorado de Educación
Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas, na
Comunidade Autónoma galega, no curso académico 2010 - 2011 (DOG, 09/07/10).

3. CENTROS PRIVADOS

3.1. Concertos educativos

 Orde do 11 de agosto de 2010 pola que se modifican os concertos educativos con centros
docentes privados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria,
educación especial, programas de cualificación profesional inicial, ciclos formativos de grao medio
e ciclos formativos de grao superior (DOG, 23/08/10).

3.2. Profesorado

 Real decreto 860/2010, do 2 de xullo, polo que se regulan as condicións de formación inicial do
profesorado dos centros privados para exercer a docencia nos ensinos de educación secundaria
obrigatoria ou de bacharelato (BOE, 17/07/10).

3.3. Axudas

 Orde do 9 de xuño de 2010 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados
concertados para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (DOG,
23/06/10).

4. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

4.1. Obtención do título de graduado en ESO

 Resolución do 22 de abril de 2010, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en
educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de xuño e
setembro e se ditan instrucións para a súa realización (DOG, 03/05/10).

5. EDUCACIÓN NO EXTERIOR

5.1. Cotas por servizos e ensinanzas

 Orde EDU/1501/2010, do 25 de maio, pola que se fixan as cotas por servizos, ensinanzas e
actividades de carácter complementario nos centros docentes españois en Francia, Italia,
Marrocos, Portugal, Reino Unido e Colombia, durante o curso 2010 - 2011 (BOE, 10/06/10).

5.2. Postos de asesores técnicos

 Orde EDU/1671/2010, do 15 de xuño, pola que se resolve o concurso de méritos para a provisión
de postos de asesores técnicos no exterior, convocado pola Orde EDU/3283/2009, do 27 de
novembro (BOE, 22/06/10).

5.3. Profesores visitantes

 Orde EDU/1394/2010, do 25 de maio, pola que se convocan prazas para profesores visitantes en
institutos de ensino secundario e centros de formación profesional da República Federal de
Alemaña, para o curso 2010 - 2011 (BOE, 31/05/10).

6. BACHARELATO

6.1. Disposicións xerais

 Orde do 20 de abril de 2010, pola que se modifica a Orde do 24 de xuño de 2008, na que se
desenvolve a organización e o currículo das ensinanzas de bacharelato na Comunidade
Autónoma de Galicia (DOG, 26/04/10).

 Orde do 22 de abril de 2010, pola que se establece o procedemento que cómpre seguir nas
reclamacións das cualificacións outorgadas no segundo curso do bacharelato establecido na Lei
orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (DOG, 04/05/10).

 Orde do 11 de xuño de 2010, pola que se amplía a autorización para a implantación das
modalidades de bacharelato en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG,
21/06/10).

 Orde EDU/2157/2010, do 30 de xullo, pola que se regula o currículo mixto das ensinanzas
acollidas ao Acordo entre o Goberno de España e o Goberno de Francia relativo á dobre titulación
de bacharel e de baccalauréat en centros docentes españois, así como os requisitos para a súa
obtención (BOE, 07/08/10).

6.2. Premios nacionais e extraordinarios



 Orde EDU/2058/2010, do 13 de xullo, pola que se regulan os premios nacionais de bacharelato
establecidos pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (BOE, 29/07/10).

 Resolución do 30 de xullo de 2010, da Secretaría de Estado de Educación e Formación
Profesional, pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao
curso 2009 - 2010 (BOE, 10/08/10).

6.3. Validación e homologación de estudos

 Resolución do 29 de abril de 2010, da Secretaría de Estado de Educación e Formación
Profesional, pola que se establecen as instrucións para o cálculo da nota media que debe figurar
nas credenciais de validación e homologación de estudos e títulos estranxeiros co bacharel
español (BOE, 08/05/10). Corrección de erros, Resolución do 31 de maio de 2010 (BOE,
09/06/10).

7. FORMACIÓN PROFESIONAL

7.1. Disposicións xerais

 Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación
profesional do sistema educativo de Galicia (DOG, 12/07/10).

 Orde do 2 de xullo de 2010 pola que se convocan probas para a obtención de determinados
carnés profesionais no ano 2010 (DOG, 09/07/10).

7.2. Ciclos formativos

 Orde do 11 de xuño de 2010 pola que se actualiza a oferta de ciclos formativos polo réxime
ordinario, por curso completo e en modalidade presencial, en centros públicos da Comunidade
Autónoma de Galicia para o ano académico 2010 - 2011 (DOG, 16/06/10). Corrección de erros,
Orde do 25 de xuño de 2010 (DOG, 12/07/10).

 Resolución do 30 de xullo de 2010, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos
de formación profesional inicial no curso 2010 - 2011 (DOG, 06/08/10).

7.3. Currículos de ciclos formativos

 Decreto 44/2010, do 11 de marzo, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao
superior correspondente ao título de técnico superior en Construcións Metálicas (DOG, 06/04/10).

 Decreto 46/2010, do 11 de marzo, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao
medio correspondente ao título de técnico en Soldadura e Caldeirería (DOG, 08/04/10).

 Decreto 48/2010, do 11 de marzo, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao
superior correspondente ao título de técnico superior en Vitivinicultura (DOG, 12/04/10).

 Decreto 49/2010, do 11 de marzo, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao
superior correspondente ao título de técnico superior en Mantemento de Instalacións Térmicas e
de Fluídos (DOG, 14/04/10).

 Decreto 55/2010, do 18 de marzo, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao
superior correspondente ao título de técnico superior en Xestión de Aloxamentos Turísticos (DOG,
16/04/10).

 Decreto 58/2010, do 18 de marzo, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao
medio correspondente ao título de técnico en Servizos en Restauración (DOG, 19/04/10).

 Decreto 59/2010, do 18 de marzo, polo que se establece o currículo do ciclo formativo e grao
medio correspondente ao título de técnico en Carrozaría (DOG, 21/04/10).

 Decreto 61/2010, do 18 de marzo, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao
medio correspondente ao título de técnico en Aceites de Oliva e Viños (DOG, 23/04/10).

 Decreto 63/2010, do 25 de marzo, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao
superior correspondente ao título de técnico superior en Química Industrial (DOG, 26/04/10).

 Decreto 64/2010, do 25 de marzo, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao
medio correspondente ao título de técnico en Planta Química (DOG, 28/04/10).

 Decreto 66/2010, do 25 de marzo, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao
superior correspondente ao título de técnico superior en Eficiencia Enerxética e Enerxía Solar
Térmica (DOG, 30/04/10).

 Decreto 67/2010, do 8 de abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao
superior correspondente ao título de técnico superior en Patronaxe e Moda (DOG, 04/05/10).

 Decreto 70/2010, do 8 de abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao
superior correspondente ao título de técnico superior en Audioloxía Protésica (DOG, 06/05/10).

 Decreto 72/2010, do 8 de abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio
correspondente ao título de técnico en Confección e Moda (DOG, 10/05/10).

7.4. Premios nacionais e extraordinarios

 Resolución do 31 de marzo de 2010, da Secretaría de Estado de Educación e Formación
Profesional, pola que se conceden os premios extraordinarios de formación profesional de grao
superior correspondentes ao curso 2008 - 2009 (BOE, 23/04/10).

 Resolución do 12 de abril de 2010, da Secretaría de Estado de Educación e Formación
Profesional, pola que se convocan os premios nacionais de formación profesional de grao superior
correspondentes ao curso 2008 - 2009 (BOE, 26/04/10).

 Orde do 23 de xuño de 2010 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de
formación profesional específica de grao superior correspondentes ao curso 2008 - 2009,
convocados pola Orde do 23 de febreiro de 2010 (Diario Oficial de Galicia do 2 de marzo) (DOG,
30/06/10).



7.5. Títulos e ensinanzas mínimas

 Real decreto 450/2010, do 16 de abril, polo que se establece o título de técnico superior en
Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma e se fixan as súas ensinanzas mínimas (BOE,
20/05/10).

 Real decreto 451/2010, do 16 de abril, polo que se establece o título de técnico superior en
Procesos e Calidade na Industria Alimentaria e se fixan as súas ensinanzas mínimas (BOE,
20/05/10).

 Real decreto 452/2010, do 16 de abril, polo que se establece o título de técnico en Elaboración de
Produtos Alimenticios e se fixan as súas ensinanzas mínimas (BOE, 20/05/10).

 Real decreto 453/2010, do 16 de abril, polo que se establece o título de técnico en
Electromecánica de Vehículos Automóbiles e se fixan as súas ensinanzas mínimas (BOE,
21/05/10).

 Real decreto 686/2010, do 20 de maio, polo que se establece o título de técnico superior en
Desenvolvemento de Aplicacións Web e se fixan as súas ensinanzas mínimas (BOE, 12/06/10).

 Real decreto 687/2010, do 20 de maio, polo que se establece o título de técnico superior en
Dirección de Cociña e se fixan as súas ensinanzas mínimas (BOE, 12/06/10). Corrección de erros
(BOE, 11/08/10).

 Real decreto 688/2010, do 20 de maio, polo que se establece o título de técnico superior en
Dirección de Servizos de Restauración e se fixan as súas ensinanzas mínimas (BOE, 12/06/10).

 Real decreto 689/2010, do 20 de maio, polo que se establece o título de técnico superior en
Deseño e Produción de Calzado e Complementos e se fixan as súas ensinanzas mínimas (BOE,
12/06/10). Corrección de erros (BOE, 22/06/10).

 Real decreto 690/2010, do 20 de maio, polo que se establece o título de técnico superior en
Proxectos de Edificación e se fixan as súas ensinanzas mínimas (BOE, 12/06/10).

7.6. Equivalencias de empregos militares

 Orde EDU/1970/2010, do 14 de xullo, pola que se establece a equivalencia dos empregos
militares de cabo, cabo primeiro e cabo maior da Escala de Cabos e Gardas do Corpo da Garda
Civil, ao título de técnico superior correspondente á formación profesional do sistema educativo
(BOE, 22/07/10).

7.7. Programas de cualificación profesional inicial

 Orde do 22 de xullo de 2010 pola que se establece a oferta de programas de cualificación
profesional inicial en centros públicos na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG, 03/08/10).

 Resolución do 27 de xullo de 2010, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa, pola que se determinan os prazos de admisión do alumnado nos centros
docentes sostidos con fondos públicos que impartan programas de cualificación profesional inicial
e se ditan instrucións para o seu desenvolvemento no curso académico 2010 - 2011 (DOG,
03/08/10).

 Resolución do 16 de xullo de 2010, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa, pola que se establece o perfil do Programa de cualificación profesional
inicial de reparación de calzado e marroquinería en Galicia (DOG, 10/08/10).

 Resolución do 16 de xullo de 2010, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa, pola que se establece o perfil do Programa de cualificación profesional
inicial de tapizaría en Galicia (DOG, 11/08/10).

7.8. Probas libres de títulos

 Orde do 25 de marzo de 2010 pola que se convocan probas libres de títulos establecidos ao
abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, que
foron obxecto do proceso de acreditación de competencias (DOG, 19/04/10).

8. EDUCACIÓN DE ADULTOS

8.1. Autorización de ensinanzas

 Orde do 11 de xuño de 2010, pola que se autorizan as ensinanzas de educación para persoas
adultas, nas modalidades presencial e a distancia, en centros específicos de educación e
promoción de adultos e institutos de educación secundaria dependentes da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria (DOG, 21/06/10).

8.2. Oferta modular

 Orde do 21 de xuño de 2010, pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas
adultas, en modalidade presencial, de ciclos formativos de formación profesional en centros
públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano académico 2010 - 2011 (DOG,
01/07/10).

9. ENSINANZAS DE RÉXIME ESPECIAL

9.1. Requisitos mínimos dos centros

 Real decreto 303/2010, do 15 de marzo, polo que se establecen os requisitos mínimos dos
centros que impartan ensinanzas artísticas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de
educación (BOE, 09/04/10).

9.2. Ensinanzas artísticas elementais e profesionais



 Resolución do 24 de maio de 2010, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás
ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño durante o curso 2010 - 2011 (DOG,
03/06/10).

 Orde do 7 de xullo de 2010, pola que se establecen medidas de ordenación académica para o
alumnado que cursa as ensinanzas profesionais de música e de danza e as ensinanzas de réxime
xeral (DOG, 15/07/10).

 Real decreto 898/2010, do 9 de xullo, polo que se modifica o Real decreto 85/2007, do 26 de
xaneiro, no que se fixan os aspectos básicos do currículo das ensinanzas profesionais de danza
reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (BOE, 13/07/10).

 Real decreto 899/2010, do 9 de xullo, polo que determinados documentos oficiais se declaran
equivalentes ás titulacións a que se refire o artigo 96.1 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de
educación, para impartir as ensinanzas elementais e profesionais de danza establecidas na
devandita lei (BOE, 13/07/10).

 Real decreto 900/2010, do 9 de xullo, polo que o título de profesor de Música, regulado ao amparo
do Decreto 2618/1966, do 10 de setembro, e o diploma de Cantante de Ópera, expedido ao
amparo do Decreto 313/1970, do 29 de xaneiro, decláranse equivalentes ás titulacións a que se
refire o artigo 96.1 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para impartir as
ensinanzas elementais e profesionais de música establecidas na devandita lei (BOE, 13/07/10).

9.3. Ensinanzas artísticas superiores

 Resolución do 25 de maio de 2010, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás
ensinanzas superiores de Deseño durante o curso 2010 - 2011 (DOG, 03/06/10).

 Real decreto 630/2010, do 14 de maio, polo que se regula o contido básico das ensinanzas
artísticas superiores de grao en Arte Dramática establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de
maio, de educación (BOE, 05/06/10).

 Real decreto 631/2010, do 14 de maio, polo que se regula o contido básico das ensinanzas
artísticas superiores de grao en Música establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de
educación (BOE, 05/06/10).

 Real decreto 632/2010, do 14 de maio, polo que se regula o contido básico das ensinanzas
artísticas superiores de grao en Danza establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de
educación (BOE, 05/06/10).

 Real decreto 633/2010, do 14 de maio, polo que se regula o contido básico das ensinanzas
artísticas superiores de grao de Deseño establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de
educación (BOE, 05/06/10).

 Real decreto 634/2010, do 14 de maio, polo que se regula o contido básico das ensinanzas
artísticas superiores de grao en Artes Plásticas nas especialidades de Cerámica e Vidro
establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (BOE, 05/06/10).

 Real decreto 635/2010, do 14 de maio, polo que se regula o contido básico das ensinanzas
artísticas superiores de grao en Conservación e Restauración de Bens Culturais establecidas na
Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (BOE, 05/06/10).

9.4. Ensinanza de idiomas

 Orde do 21 de xuño de 2010 pola que se fai pública a oferta educativa das escolas oficiais de
idiomas da Comunidade Autónoma de Galicia a partir do curso escolar 2010 - 2011 (DOG,
07/07/10).

9.5. Ensinanzas deportivas

 Resolución do 16 de xuño de 2010, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa, pola que se convocan probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o
curso 2010 - 2011 (DOG, 02/07/10).

 Real decreto 932/2010, do 23 de xullo, polo que se establece o título de técnico deportivo en
Mergullo Deportivo con Escafandro Autónomo e se fixan as súas ensinanzas mínimas e os
requisitos de acceso (BOE, 31/08/10).

 Real decreto 933/2010, do 23 de xullo, polo que se establecen os títulos de técnico deportivo nas
disciplinas hípicas de Salto, doma e concurso completo e técnico deportivo nas disciplinas hípicas
de Resistencia, orientación e turismo ecuestre, e se fixan as súas ensinanzas mínimas e os
requisitos de acceso (BOE, 31/08/10).

 Real decreto 934/2010, do 23 de xullo, polo que se establece o título de técnico deportivo superior
en Hípica e se fixan as súas ensinanzas mínimas e os requisitos de acceso (BOE, 31/08/10).

 Real decreto 935/2010, do 23 de xullo, polo que se establecen os títulos de técnico deportivo en
Vela con aparello fixo e técnico deportivo en Vela con aparello libre, e se fixan as súas ensinanzas
mínimas e os requisitos de acceso (BOE, 31/08/10).

 Real decreto 936/2010, do 23 de xullo, polo que se establecen os títulos de técnico deportivo
superior en Vela con aparello fixo e técnico deportivo superior en Vela con aparello libre, e se fixan
as súas ensinanzas mínimas e os requisitos de acceso (BOE, 31/08/10).

10. LINGUA GALEGA

 Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia
(DOG, 25/05/10).

11. MUFACE E SEGURIDADE SOCIAL

 Real decreto 867/2010, do 2 de xullo, polo que se modifica o Real decreto 432/2000, do 31 de
marzo, polo que se regula o cómputo no réxime de clases pasivas do Estado dos períodos
recoñecidos como cotizados á Seguridade Social en favor dos sacerdotes e relixiosos ou
relixiosas da Igrexa Católica, secularizados (BOE, 14/07/10).

 Orde PRE/1744/2010, do 30 de xuño, pola que se regula o procedemento de recoñecemento,
control e seguimento das situacións de incapacidade temporal, risco durante o embarazo e risco



durante a lactación natural no réxime especial da Seguridade Social dos funcionarios civís do
Estado (BOE, 01/07/10). Corrección de erros (BOE, 20/07/10).

12. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DOCENTES

 Orde do 3 de xuño de 2010 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2010 - 2011,
nos centros docentes sostidos con fondos públicos (DOG, 15/06/10).

 Orde do 28 de xuño de 2010, pola que se modifican parcialmente as ordes do 1 de agosto de
1997, na que se ditan instrucións para o desenvolvemento do Decreto 324/1996, polo que se
aproba o regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria e se establece a súa
organización e funcionamento, do 22 de xullo de 1997, na que se regulan determinados aspectos
de organización e funcionamento das escolas de educación infantil, dos colexios de educación
primaria e dos colexios de educación infantil e primaria dependentes da Consellería de Educación
e Ordenación Universitaria, e do 3 de outubro de 2000, pola que se ditan instrucións para o
desenvolvemento do Decreto 7/1999, no que se implantan e regulan os centros públicos
integrados de ensinanzas non universitarias (DOG, 06/07/10).

13. PERSOAL LABORAL

 Resolución do 5 de agosto de 2010, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dispón
o rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do acordo do comité intercentros no que se
modifica o texto do V Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia,
publicado no Diario Oficial de Galicia número 203, do 3 de novembro de 2009, tras a sentenza do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia do 27 de xaneiro de 2010 (DOG, 17/08/10).

14. PLANS E PROGRAMAS EDUCATIVOS

14.1. Bibliotecas escolares

 Orde do 23 de abril de 2010, pola que se convoca o Plan de mellora de bibliotecas escolares en
centros públicos non universitarios de titularidade da Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria para o curso 2010 - 2011 (DOG, 07/05/10).

14.2. Linguas estranxeiras

 Orde do 3 de xuño de 2010, pola que se establece o programa de cursos para a formación
complementaria da aprendizaxe de linguas estranxeiras, CUALE, nos centros públicos integrados,
institutos de educación secundaria e centros integrados de formación profesional da Comunidade
Autónoma de Galicia (DOG, 11/06/10).

14.3. Plans de autoavaliación e mellora

 Orde do 10 de maio de 2010, pola que se convoca a selección e a renovación de plans de
autoavaliación e mellora da calidade da educación en centros educativos para o curso 2010 -
2011 (DOG, 19/05/10).

14.4. Libros de texto

 Orde do 28 de maio de 2010, pola que se convocan axudas para a adquisición de libros de texto,
materiais curriculares e material didáctico e complementario destinadas ao alumnado matriculado
en centros sostidos con fondos públicos en 1.º, 2.º, 5.º e 6.º de educación primaria e en educación
especial, no curso escolar 2010 - 2011 (DOG, 31/05/10).

 Orde do 25 de agosto de 2010, pola que se convoca e se regula a reposición do programa de
libros de texto e materiais curriculares en centros sostidos con fondos públicos para o curso
escolar 2010 - 2011 naquelas materias que non cambien de idioma de acordo co Decreto
79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia (DOG,
31/08/10).

 Orde do 26 de agosto de 2010, pola que se convocan axudas para a adquisición de libros de
texto, materiais curriculares e material didáctico e complementario que cambien de idioma de
acordo co Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de
Galicia, destinadas ao alumnado matriculado en centros sostidos con fondos públicos en 3.º e 4.º
de educación primaria e en educación secundaria obrigatoria no curso escolar 2010 - 2011 (DOG,
31/08/10).

14.5. Proxecto Abalar

 Orde do 12 de maio de 2010, pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal
funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica
de educación para a atención e desenvolvemento do Proxecto Abalar (DOG, 28/05/10).

 Resolución do 22 de abril de 2010, da Secretaría de Estado de Educación e Formación
Profesional, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros no que se formalizan os
criterios de distribución, así como a distribución resultante, para o ano 2010, dos créditos
orzamentarios para a aplicación do programa Escola 2.0, aprobados pola Conferencia Sectorial de
Educación (BOE, 12/05/10).

 Orde EDU/1465/2010, do 4 de xuño, pola que se crea o distintivo de calidade SELO ESCOLA 2.0.
(BOE, 07/06/10).

14.6. Programa de rutas científicas

 Orde do 6 de maio de 2010 pola que se convocan axudas para a realización de rutas científicas



durante o ano 2010 (DOG, 13/05/10).

14.7. Programas da Unión Europea

 Orde do 5 de maio de 2010 pola que se fai pública a resolución do concurso público de axudas
complementarias do programa comunitario de mobilidade de estudantes Erasmus e Suíza
correspondente ao curso académico 2009 - 2010, convocadas pola Orde do 26 de novembro de
2009 (DOG, 13/05/10).

15. POSTOS DE TRABALLO

 Orde do 12 de agosto de 2010 pola que se establecen 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, 23/08/10).

16. PROFESORADO

16.1. Especialidades

 Real decreto 336/2010, do 19 de marzo, polo que se establecen as especialidades dos corpos de
catedráticos e de profesores de escolas oficiais de idiomas aos que se refire a Lei orgánica
2/2006, do 3 de maio, de educación (BOE, 09/04/10).

16.2. Profesorado interino

 Resolución do 10 de maio de 2010, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que
se dá publicidade ao texto refundido do vinte de xuño de mil novecentos noventa e cinco, no que
se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto
dependente da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, que
imparte ensinanzas distintas das universitarias (DOG, 19/05/10).

17. TÍTULOS, HOMOLOGACIÓNS E VALIDACIÓNS

 Resolución do 29 de abril de 2010, da Secretaría de Estado de Educación e Formación
Profesional, pola que se establecen as instrucións para o cálculo da nota media que debe figurar
nas credenciais de validación e homologación de estudos e títulos estranxeiros co bacharelato
español (BOE, 08/05/10). Corrección de erros, Resolución do 31 de maio de 2010 (BOE,
09/06/10).

 Orde do 22 de xuño de 2010 pola que se convocan probas libres de títulos extinguidos dos
establecidos ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema
educativo (DOG, 02/07/10).

18. UNIVERSIDADE

18.1. Disposicións xerais

 Decreto 56/2010, do 8 de abril, polo que se autoriza a implantación dos estudos universitarios
oficiais de posgrao nas universidades do sistema universitario de Galicia (DOG, 16/04/10).

 Orde do 3 de xuño de 2010, pola que se modifican e se regulan as axudas para a consolidación e
estruturación de unidades de investigación competitivas do sistema universitario de Galicia
convocadas nos exercicios 2007, 2008 e 2009 (DOG, 18/06/10).

 Real decreto 861/2010, do 2 de xullo, polo que se modifica o Real decreto 1393/2007, do 29 de
outubro, no que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais (BOE, 03/07/10).

18.2. Acceso e incorporación á universidade

 Orde do 10 de maio de 2010, pola que se modifica a Orde do 16 de decembro de 2009, que
regula, para o ano académico 20092010, a proba de acceso ás ensinanzas universitarias oficiais
de grao do sistema universitario de Galicia para o alumnado que estea en posesión do título de
bacharel ou equivalente (DOG, 19/05/10).

 Orde do 11 de maio de 2010, pola que se regulan as condicións para o acceso ás ensinanzas
universitarias oficiais de grao e os procedementos de admisión ás tres universidades do sistema
universitario de Galicia para o curso 20102011 (DOG, 19/05/10).

 Orde EDU/1161/2010, do 4 de maio, pola que se establece o procedemento para o acceso á
universidade española por parte dos estudantes procedentes de sistemas educativos aos que é
de aplicación o artigo 38.5 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (BOE, 07/05/10).

 Real decreto 558/2010, do 7 de maio, polo que se modifica o Real decreto 1892/2008, do 14 de
novembro, no que se regulan as condicións para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de
grao e os procedementos de admisión ás universidades públicas españolas (BOE, 08/05/10).

 Resolución do 6 de xullo de 2010, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se modifican os
anexos I e IV da Orde EDU/1161/2010, do 4 de maio, na que se establece o procedemento para o
acceso á universidade española por parte dos estudantes procedentes de sistemas educativos
aos que é de aplicación o artigo 38.5 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (BOE,
10/07/10).

18.3. Plans de estudos da Universidade da Coruña

 Resolución do 14 de abril de 2010 pola que se publica o plan de estudos de graduado ou
graduada en Ciencias da Actividade Física e do Deporte (DOG, 11/05/10).

 Resolución do 14 de abril de 2010 pola que se publica o plan de estudos de graduado ou
graduada en Administración e Dirección de Empresas (DOG, 11/05/10).



 Resolución do 14 de abril de 2010 pola que se publica o plan de estudos de graduado ou
graduada en Ciencias Empresariais (DOG, 11/05/10).

 Resolución do 14 de abril de 2010 pola que se publica o plan de estudos de graduado ou
graduada en Comunicación Audiovisual (DOG, 12/05/10).

 Resolución do 14 de abril de 2010 pola que se publica o plan de estudos de graduado ou
graduada en Dereito (DOG, 12/05/10).

 Resolución do 14 de abril de 2010 pola que se publica o plan de estudos de graduado ou
graduada en Economía (DOG, 12/05/10).

 Resolución do 14 de abril de 2010 pola que se publica o plan de estudos de graduado ou
graduada en Educación Primaria (DOG, 13/05/10).

 Resolución do 14 de abril de 2010 pola que se publica o plan de estudos de graduado ou
graduada en Educación Social (DOG, 13/05/10).

 Resolución do 14 de abril de 2010 pola que se publica o plan de estudos de graduado ou
graduada en Logopedia (DOG, 13/05/10).

 Resolución do 14 de abril de 2010 pola que se publica o plan de estudos de graduado ou
graduada en Español: Estudos Linguísticos e Literarios (DOG, 14/05/10). Corrección de erros,
Resolución do 11 de xuño de 2010 (DOG, 11/06/10).

 Resolución do 14 de abril de 2010 pola que se publica o plan de estudos de graduado ou
graduada en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios. (DOG, 14/05/10). Corrección
de erros, Resolución do 11 de xuño de 2010 (DOG, 11/06/10).

 Resolución do 14 de abril de 2010 pola que se publica o plan de estudos de graduado ou
graduada en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios (DOG, 14/05/10). Corrección de erros,
Resolución do 11 de xuño de 2010 (DOG, 11/06/10).

 Resolución do 14 de abril de 2010 pola que se publica o plan de estudos de graduado ou
graduada en Humanidades (DOG, 18/05/10).

 Resolución do 14 de abril de 2010 pola que se publica o plan de estudos de graduado ou
graduada en Información e Documentación (DOG, 18/05/10).

 Resolución do 14 de abril de 2010 pola que se publica o plan de estudos de graduado ou
graduada en Enxeñería Industrial e Desenvolvemento do Produto (DOG, 18/05/10).

 Resolución do 14 de abril de 2010 pola que se publica o plan de estudos de graduado ou
graduada en Química (DOG, 18/05/10). Corrección de erros, Resolución do 11 de xuño de 2010
(DOG, 11/06/10).

 Resolución do 14 de abril de 2010 pola que se publica o plan de estudos de graduado o graduada
en Podoloxía (DOG, 18/05/10).

 Resolución do 14 de abril de 2010 pola que se publica o plan de estudos de graduado ou
graduada en Relacións Laborais e Recursos Humanos (DOG, 18/05/10). Corrección de erros
(DOG, 20/05/10).

 Resolución do 12 de maio de 2010 pola que se publica o plan de estudos de graduado ou
graduada en Bioloxía (DOG, 09/06/10).

 Resolución do 12 de maio de 2010 pola que se publica o plan de estudos de graduado ou
graduada en Turismo (DOG, 09/06/10).

18.4. Plans de estudos da Universidade de Santiago de Compostela
 Resolución do 15 de xuño de 2010 de corrección de erros da Resolución do 16 de febreiro de

2010 pola que se publica o plan de estudos de grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
(DOG, 15/07/10).

 Resolución do 15 de xuño de 2010 de corrección de erros da Resolución do 16 de febreiro de
2010 pola que se publica o plan de estudos de grao en Química (DOG, 15/07/10).

 Resolución do 23 de xuño de 2010 de corrección de erros da Resolución do 16 de febreiro de
2010 pola que se publica o plan de estudos de grao en Educación Social (DOG, 15/07/10).

 Resolución do 23 de xuño de 2010, da Universidade de Santiago de Compostela, de corrección de
erros da Resolución do 16 de febreiro de 2010 pola que se publica o plan de estudos de grao en
Pedagoxía (DOG, 15/07/10).

 Resolución do 22 de xuño de 2010 pola que se publica o plan de estudos de máster universitario
en Comunicación e Industrias Creativas (DOG, 30/08/10).

 Resolución do 22 de xuño de 2010 pola que se publica o plan de estudos de máster universitario
en Dereito das Administracións e Institucións Públicas (DOG, 30/08/10).

 Resolución do 22 de xuño de 2010 pola que se publica o plan de estudos de máster universitario
en Investigación en Educación, Diversidade Cultural e Desenvolvemento Comunitario (DOG,
31/08/10).

 Resolución do 22 de xuño de 2010 pola que se publica o plan de estudos de máster universitario
en Investigación e Desenvolvemento de Medicamentos (DOG, 31/08/10).

 Resolución do 22 de xuño de 2010 pola que se publica o plan de estudos de máster universitario
en Innovación en Seguridade e Tecnoloxías Alimentarias (DOG, 31/08/10).

18.5. Prezos públicos

 Resolución do 25 de maio de 2010, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se publica o
Acordo do 25 de maio de 2010, da Conferencia Xeral de Política Universitaria, no que se fixan os
límites de prezos públicos por estudos conducentes á obtención de títulos universitarios oficiais
para o curso 2010 - 2011 (BOE, 07/06/10).

 Decreto 115/2010, do 8 de xullo, polo que se fixan os prezos correspondentes aos estudos
conducentes á obtención de títulos oficiais no ensino universitario para o curso 2010 - 2011 (DOG,
15/07/10). Corrección de erros (DOG, 05/08/10).

 Resolución do 12 de xullo de 2010, da Universidade Internacional Menéndez Pelayo, pola que se
publican os prezos por servizos académicos universitarios conducentes á obtención de títulos e
diplomas non oficiais para o ano 2010 (BOE, 26/07/10).

18.6. Premios fin de carreira

 Orde do 12 de maio de 2010, pola que se convocan os premios fin de carreira da Comunidade
Autónoma de Galicia para o alumnado que remate os seus estudos universitarios no ano 2010 nas
universidades do sistema universitario de Galicia (DOG, 24/05/10).



18.7. Títulos académicos e plans de estudos

 Resolución do 7 de abril de 2010, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se publica o
Acordo do Consello de Ministros do 12 de marzo de 2010, no que se establece o carácter oficial
de determinados títulos de grao e a súa inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos
(BOE, 29/04/10).

 Resolución do 7 de abril de 2010, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se publica o
Acordo do Consello de Ministros do 12 de marzo de 2010, no que se establece o carácter oficial
de determinados títulos de mestrado e a súa inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e
Títulos (BOE, 29/04/10).

 Resolución do 7 de abril de 2010, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se publica o
Acordo do Consello de Ministros do 12 de marzo de 2010, no que se establece o carácter oficial
de determinados títulos de mestrado das universidades da Igrexa Católica e a súa inscrición no
Rexistro de Universidades, Centros e Títulos (BOE, 29/04/10).

 Resolución do 10 de xuño de 2010, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se publica o
Acordo do Consello de Ministros do 4 de xuño de 2010, polo que se establece o carácter oficial de
determinados títulos universitarios de doutor e a súa inscrición no Rexistro de Universidades,
Centros e Títulos (BOE, 26/06/10).

 Orde EDU/1719/2010, do 21 de xuño, pola que se establece a adscrición dos títulos declarados
equivalentes aos títulos de técnico superior de formación profesional, de técnico superior de Artes
Plásticas e Deseño ou de técnico deportivo superior ás ramas de coñecemento e se adapta para
eles a fórmula para o cálculo da nota de admisión a ensinos universitarios oficiais de grao (BOE,
29/06/10).

 Resolución do 28 do xullo de 2010, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se publica o
Acordo do Consello de Ministros do 23 de xullo de 2010, polo que se establecen as condicións ás
que deberán adecuarse os plans de estudos conducentes á obtención de títulos que habiliten para
o exercicio da profesión regulada de arquitecto (BOE, 30/07/10).

 Orde EDU/2075/2010, do 29 de xullo, pola que se establecen os requisitos para a verificación dos
títulos universitarios oficiais que habiliten para o exercicio da profesión de arquitecto (BOE,
31/07/10).

 Real decreto 1002/2010, do 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiais (BOE,
06/08/10).

18.8. Convocatoria de axudas

 Orde do 15 de abril de 2010 pola que se establece o procedemento de concesión, baixo o réxime
de concorrencia non competitiva, de axudas destinadas ao alumnado que curse estudos
universitarios nas universidades do sistema universitario de Galicia, que por causa sobrevida ou
imprevista, teña dificultades económicas para continuar estudos (DOG, 23/04/10).

 Orde do 22 de abril de 2010 pola que se aproban as bases para a concesión de bolsas, en réxime
de concorrencia competitiva, para o desenvolvemento de actividades de formación académica de
curta duración, desenvolvidas fóra da comunidade autónoma, destinadas a grupos de alumnos
universitarios que cursen os seus estudos oficiais nas universidades do sistema universitario de
Galicia (DOG, 29/04/10). Corrección de erros (DOG, 10/05/10).

 Orde do 30 de abril de 2010 pola que se aproban as bases e se procede á convocatoria de bolsas
de colaboración en departamentos das universidades do sistema universitario de Galicia
destinadas ao alumnado de excelencia académica, para o curso académico 2010 - 2011 (DOG,
07/05/10).

 Orde do 26 de maio de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en
réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a consolidación e estruturación de unidades
de investigación competitivas do sistema universitario de Galicia e se procede á súa convocatoria
para o ano 2010 (DOG, 01/06/10).

 Resolución do 4 de xuño de 2010, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se establecen as
bases reguladoras do programa de bolsas destinadas aos cidadáns galegos residentes no exterior
para a realización de estudos universitarios oficiais, intercambios universitarios e estudos de
formación profesional en Galicia e a convocatoria para o curso académico 2010 - 2011 (DOG,
10/06/10).

 Orde do 5 de xullo de 2010 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 17 de marzo de 2010,
na que se aproban as bases e se procede á convocatoria de axudas a asociacións de estudantes
universitarios para o curso académico 2009 - 2010 (DOG, 14/07/10).

 Orde do 30 de xuño de 2010 pola que se aproban as bases e se procede á convocatoria pública
de axudas destinadas ao financiamento dos xuros de préstamos concedidos nas convocatorias
dos cursos académicos 2008 - 2009 ou 2009 - 2010 ao alumnado universitario galego (DOG,
07/07/10).

 Orde do 27 de xullo de 2010 pola que se fai pública a resolución do concurso público de axudas a
estudantes universitarios para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o
verán do 2010, co obxecto de coñecer a lingua dese país, convocadas pola Orde do 22 de marzo
de 2010 (DOG, 06/08/10).

 Orde do 28 de xullo de 2010 pola que se fai pública a resolución do concurso público de axudas a
estudantes universitarios para a asistencia a congresos, simposios, seminarios ou similares,
convocadas pola Orde do 22 de marzo de 2010 (DOG, 06/08/10).

 Orde EDU/2154/2010, do 13 de xullo, pola que se conceden axudas para estancias breves en
España e no estranxeiro a persoal investigador en formación do Programa de formación de
profesorado universitario (BOE, 06/08/10).

 Orde EDU/1781/2010, do 29 de xuño, pola que se convocan bolsas de carácter xeral e de
mobilidade para o curso académico 2010 - 2011, para estudantes de ensinos universitarios (BOE,
03/07/10).

 Resolución do 29 de abril de 2010, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se adxudican
os premios nacionais á excelencia no rendemento académico universitario, correspondentes ao
curso académico 2007 - 2008 (BOE, 04/05/10).

 Orde EDU/2211/2010, do 2 de agosto, pola que se establecen as bases e se convocan axudas
para o alumnado que curse estudos en niveis non universitarios no exterior (BOE, 11/08/10).
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