
 

Corrección de erros. Relación de proxectos de innovación presentados á convocatoria da 

resolución do 23 de novembro de 2015 da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa pola que se convocan premios para o desenvolvemento 

de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica 

no ámbito da Formación Profesional en centros públicos dependentes da Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Advertidos erros na publicación na páxina web 

presentados á devandita convocatoria de 

innovación na FP, convocados pola 

de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, de conformidade co

da Lei 30/1992, de 26 de novembro, 

Procedemento Administrativo Común, 

Proxecto Centro coordnador
Kaiak Galego CIFP Politécnico de Santiago

Solucións de protección acústica 
para edificación con criterios de 
bioconstrución 

CIFP Someso

II Xornada Lúdico-deportiva para 
persoas con discapacidade 

IES Miguel Ángel González 
Estévez

De conformidade co artigo 71 da devandita Lei 30/1

de dez días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta 

erros, para que os centros aos que se lles require 

solicitude. De non facelo, daranse por desistidos da súa petición.

Santiago de Compostela, 29 de xaneiro de 2016

A presidenta da comisión de selección

 

 

Mª Eugenia Pérez Fernández 

Edificio Administrativo San Caetano, s/n 
15781 Santiago de Compostela 
www.edu.xunta.es 

Relación de proxectos de innovación presentados á convocatoria da 

resolución do 23 de novembro de 2015 da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Innovación Educativa pola que se convocan premios para o desenvolvemento 

de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica 

no ámbito da Formación Profesional en centros públicos dependentes da Consellería de 

Educación e Ordenación Universitaria. 

na páxina web www.edu.xunta.es/fp/ da relación de proxectos 

á devandita convocatoria de premios para o desenvolvemento de proxectos 

convocados pola resolución do 23 de novembro de 2015, da Dirección Xeral 

de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, de conformidade co artigo 105.2

de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do 

Procedemento Administrativo Común, cómpre facer as seguintes correccións: 

Centro coordnador Corrección 
CIFP Politécnico de Santiago Non procede o requirimento de 

documentación, ao incumprir o artigo 3.2 
da resolución. 

CIFP Someso Para cumprir co artigo 1 da resolución, 
deberase entregar o Anexo I corrixido
xeito que figure CFEA de Guísamo como 
entidade colaboradora. 

IES Miguel Ángel González 
Estévez 

Para cumprir co artigo 1 da resolución, 
deberase entregar o Anexo I corrixido, de 
xeito que figuren CEE de Vilagarcía de 
Arousa e CEEPR Bata - Os Mecos como 
entidades colaboradoras. 

e conformidade co artigo 71 da devandita Lei 30/1.992, do 26 de novembro, ábrese

contados a partir do día seguinte ao da publicación desta corrección de 

centros aos que se lles require podan emendar a documentación da súa 

solicitude. De non facelo, daranse por desistidos da súa petición. 

Santiago de Compostela, 29 de xaneiro de 2016 

A presidenta da comisión de selección 

Relación de proxectos de innovación presentados á convocatoria da 

resolución do 23 de novembro de 2015 da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Innovación Educativa pola que se convocan premios para o desenvolvemento 

de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica 

no ámbito da Formación Profesional en centros públicos dependentes da Consellería de 

da relación de proxectos 

para o desenvolvemento de proxectos de 

resolución do 23 de novembro de 2015, da Dirección Xeral 

artigo 105.2 

cións Públicas e do 

Non procede o requirimento de 
documentación, ao incumprir o artigo 3.2 

Para cumprir co artigo 1 da resolución, 
corrixido, de 

xeito que figure CFEA de Guísamo como 

Para cumprir co artigo 1 da resolución, 
deberase entregar o Anexo I corrixido, de 
xeito que figuren CEE de Vilagarcía de 

Os Mecos como 

, ábrese un prazo 

corrección de 

a documentación da súa 
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