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CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Orde do 28 de decembro de 2010 pola que
se publica a concesión dos premios extraor-
dinarios de bacharelato correspondentes
ao curso 2009-2010, convocados pola
Orde do 24 de setembro de 2010.

A Orde do 24 de setembro de 2010 (DOG do 1 de
outubro) pola que se convocan os premios extraordi-
narios de bacharelato correspondentes ao curso 2009-
2010, establece no seu artigo 9º.3 que, o director
xeral de Educación, Formación Profesional e Innova-
ción Educativa elevará a proposta feita polo tribunal
ao conselleiro de Educación e Ordenación Universi-
taria, quen emitirá a resolución correspondente para
a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Unha vez realizadas as probas, publicada a acta
provisional coas cualificacións obtidas polos candi-
datos, resoltas as reclamacións presentadas, e vista
a acta coa proposta definitiva do tribunal de adxudi-
cación dos premios extraordinarios e por proposta do
director xeral de Educación, Formación Profesional
e Innovación Educativa, este conselleiro

DISPÓN:

Primeiro.-Conceder os premios extraordinarios de
bacharelato, correspondentes ao curso 2009-2010,
ao alumnado que figura no anexo a esta orde.

Segundo.-Contra esta resolución de adxudicación
dos premios poderase recorrer mediante recurso
potestativo de reposición ante a conselleiro de Edu-
cación e Ordenación Universitaria no prazo dun
mes, a partir do día seguinte ao da data de publica-
ción no Diario Oficial de Galicia, segundo o dispos-
to nos artigos 116º e 117º da Lei 30/1992, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procede-
mento administrativo común, ou ben interpoñer
directamente recurso contencioso-administrativo no
prazo de dous meses perante o Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia, de conformidade coa Lei
29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición
contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2010.

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Educación e Ordenación

Universitaria

ANEXO 

Relación premios extraordinarios de bacharelato 
correspondentes ao curso 2009-2010 

47384449-X Soto Lobón, Bruno de CPR Liceo La Paz (A Coruña) 1.000 € 

47377910-A García Lema, Jorge CPR Compañía de María (A Coruña) 1.000 € 

77417167-H Fariña Vázquez, 
Estrella 

IES Valle-Inclán (Pontevedra) 1.000 € 

34272998-P Fernández Fernández, 
Emma 

IES Río Cabe (Monforte de Lemos-
Lugo) 

1.000 € 

32719101-Z Pedreira Nores, 
Federico 

IES Sofía Casanova (Ferrol-
A Coruña) 

1.000 € 

32714317-Z Paz Prieto, Miguel IES de Fene (Fene-A Coruña) 1.000 € 

34269815-E Vázquez Figueiras, 
Andrés 

IES Lama das Quendas (Chantada-
Lugo) 

1.000 € 

79340941-A Esteban García, Adrián IES David Buján (Cambre-A Coruña) 1.000 € 

44655454-B Fernández González, 
Laura 

IES nº 1 (O Carballiño-Ourense) 1.000 € 

33549782-G Valle Regueiro, Javier IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes 
(Lugo) 

1.000 € 

77012105-D Martínez Boubeta, 
Claudia 

IES As Barxas (Moaña- Pontevedra) 1.000 € 

44656558-B Fernández Redondo, 
Patricia 

IES nº 1 (O Carballiño-Ourense) 1 000 € 

45870795-D Almuiña Varela, Pablo IES Rosalía de Castro (Santiago de 
Compostela-A Coruña) 

1.000 € 

53199042-L Gómez López, Ana CPR Miralba (Vigo-Pontevedra) 1.000 € 

45908721-P Sampedro López, 
Roque 

IES de Ames (Ames-A Coruña) 1.000 € 

44838771-H Cabanas Vellón, Noelia IES Leixa (Ferrol-A Coruña) 1.000 € 

53197528-T Rodríguez Meira, Alba IES Álvaro Cunqueiro (Vigo-
Pontevedra) 

1.000 € 

Os/as gañadores/as deberán enviar, no prazo de
dez días, á Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria, Servizo de Avaliación e Calidade do
Sistema Educativo, edificio administrativo s/n, blo-
que 2, 1º andar, 15781, Santiago de Compostela, a
certificación da titularidade dunha conta bancaria
con 20 díxitos na que se ingresará mediante transfe-
rencia bancaria a dotación do premio.

Orde do 29 de decembro de 2010 pola que
se convocan axudas para a realización de
actividades de formación de adultos na
Comunidade Autónoma de Galicia duran-
te o ano 2011.

O Estatuto de autonomía de Galicia, no artigo 31º,
establece a competencia plena para o regulamento e
administración da ensinanza en toda a súa exten-
sión, niveis e graos, modalidades e especialidades,
no ámbito das súas competencias e sen prexuízo do
disposto no artigo 27º da Constitución e nas leis
orgánicas que o desenvolven.

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación,
establece no seu artigo 66º.1 que a educación de per-
soas adultas ten a finalidade de ofrecer a todos os
maiores de 18 anos a posibilidade de adquirir, actua-
lizar, completar ou ampliar os seus coñecementos e
aptitudes para o seu desenvolvemento persoal e pro-
fesional. Así mesmo no seu artigo 66º.2 recolle que
as administracións públicas poderán colaborar con
outras administracións públicas con competencias na

DNI Apelidos e nome Centros de estudos 
Importe 

do premio 

39452944-D Viaño Nogueira, Pedro CPR Apostol Santiago (Vigo-
Pontevedra) 

1.000 € 

47372002-Y Galán Rodríguez, 
Noelia María 

IES Francisco Aguiar (Betanzos-
A Coruña) 

1.000 € 

DNI Apelidos e nome Centros de estudos 
Importe 

do premio 


