
Nº 28 � Xoves, 11 de febreiro de 2010 1.719DIARIO OFICIAL DE GALICIA

ANEXO  II

Orde do 1 de febreiro de 2010 pola que se
publica a concesión dos premios extraordi-
narios de educación secundaria obrigato-
ria ao rendemento académico correspon-
dentes ao curso 2008-2009, convocados
pola Orde do 19 de outubro de 2009.

MODELO DE INFORME PARA A CONCESIÓN DO REINTEGRO  INDIVIDUAL  TIPO I, II, III.  ANO 2010

Vista a solicitude de reintegro individual de tipo 

pertencente ao Don/Dona

formulada por:

corpo de , con DNI 

destinado no centro 

provincia , localidade 

Esta xefatura territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, unha vez solicitados os informes 

oportunos, emite informe (1) tendo en conta os  seguintes  motivos:

E propón que lle sexa (2)

En ,

O/A xefe/a territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

(1)
Favorable/desfavorable

(2) Concedida/denegada

Director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

A Orde do 19 de outubro de 2009 (DOG do 22 de
outubro) pola que se convocan os premios extraordi-
narios de educación secundaria obrigatoria ao ren-
demento académico correspondentes ao curso 2008-
2009, establece no seu artigo 10.2º que o director
xeral de Educación, Formación Profesional e Inno-
vación Educativa elevará a proposta feita polo tribu-
nal ao conselleiro de Educación e Ordenación Uni-

versitaria, 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
educación secundaria obrigatoria ao rendemento
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académico correspondentes ao curso 2008-2009 ao
alumnado que figura no anexo a esta orde.

Segundo.-Contra esta resolución de adxudicación
dos premios poderase interpoñer 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 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común,
ou ben interpoñer directamente recurso contencioso-
administrativo no prazo de dous meses perante o Tri-
bunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformi-
dade coa Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da
xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 1 de febreiro de 2010.

Xesús Vázquez Abad
Conselleiro de Educación e Ordenación

Universitaria

ANEXO 

Relación dos premios extraordinarios de educación 
secundaria obrigatoria ao rendemento académico 

correspondentes ao curso 2008-2009 
DNI Nome e apelidos Centro de estudos Concello 

53187216S Gabriel Quintairos 
Rial 

36019670 IES do Castro  Vigo 

45958689C Silvia María Blanco 
Iglesias 

15015378 CPR Compañía de 
María  

Santiago de 
Compostela 

77463261C José Rico López 36019281 CPR Sek-Atlántico  Poio 

77416127J Ana Ovalle Costal 36006730 IES Frei Martín 
Sarmiento 

Pontevedra 

44655515A Miguel Álvarez Sarria 32015207 IES O Couto Ourense 

44663900Q Luis Rodríguez Trejo 36000247 CPI de Cova Terreña Baiona 

39461638D Inés Cadórniga Zueco 36014428 IES Val Miñor Nigrán 

53198698C Jorge Moledo Lamela 36011142 CPR María 
Auxiliadora 

Vigo 

44839628R Daniel Alberte 
Woodward 

15015561 CPR Manuel Peleteiro Santiago de 
Compostela 

45953240E Helena Chaves Varela 15015743 IES Arcebispo 
Xelmírez I 

Santiago de 
Compostela 

77405067Q Ignacio Fransi Portela 36006729 IES Valle-Inclán Pontevedra 

47402745K Alba Díaz Aquino 15005257 IES Ramón Menéndez 
Pidal 

A Coruña 

46091610R Javier Alonso 
González 

15015561 CPR Manuel Peleteiro Santiago de 
Compostela 

39486497M Jacobo Ulloa Vázquez 36010903 CPR Apostol Santiago Vigo 

77464038S Rocío Mato Búa 36002335 IES Manuel García 
Barros 

A Estrada 

45956502H Alberto Lema 
Fernández 

15015561 CPR Manuel Peleteiro Santiago de 
Compostela 

77406879B Claudia Cazorro 
Fernández 

36006729 IES Valle-Inclán Pontevedra 

53190409B David Fernández 
González 

36011166 CPR María 
Inmaculada 

Vigo 

45849968C Noelia Ferreiro 
Marzoa 

15015561 CPR Manuel Peleteiro Santiago de 
Compostela 

78807753R Sara Beiro Rozas 15026388 IES Fontexería Muros 

Orde do 5 de febreiro de 2010 pola que se
convocan axudas en réxime de concorren-
cia competitiva dirixidas ao alumnado de
centros educativos sostidos con fondos
públicos para realizar actividades de
inmersión lingüística no ano 2010.

Dentro do conxunto de medidas postas en marcha
pola Consellería de Educación e Ordenación Universi-
taria no curso escolar 2009-2010, o dominio de linguas
estranxeiras constitúe o eixe vertebrador. Este plan, en
liña coas recomendacións do Consello de Europa en
materia de linguas, establece entre as súas finalidades
fomentar o coñecemento de idiomas co obxecto de que
o alumnado galego adquira unha competencia plurilin-
güe. Canto ás medidas recollidas polo dito plan, unha
das súas principais accións é a promoción e desenvol-
vemento de estadías de escolares galegos e galegas
noutros países, co fin de crear no alumnado a necesi-
dade de empregar idiomas para se comunicar e para os
utilizar en contextos reais, poñendo en valor a educa-
ción desde unha perspectiva intercultural.

Debido ao elevado volume de solicitudes previstas
para a participación nesta convocatoria e á variada
casuística de documentación de identidade persoal
que deberá comprobarse ao longo do procedemento,
considérase que a súa natureza fai imprescindible a
achega de documentos relativos á identidade, excep-
cionalidade indicada no parágrafo terceiro do
preámbulo da Orde do 7 de xullo de 2009, pola que
se desenvolve o Decreto 255/2008, do 23 de outu-
bro, polo que se simplifica a documentación para a
tramitación dos procedementos administrativos e se
fomenta a utilización de medios electrónicos (DOG
do 10 de xullo de 2009).

Por todo iso, e dentro deste conxunto de medidas, a
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

DISPÓN:

Artigo 1º.-Obxecto, ámbito da convocatoria e con-
dicións económicas.

1. O obxecto desta orde é convocar 3.077 axudas,
en réxime de concorrencia competitiva, para realizar
actividades de inmersión lingüística durante o ano
2010, tal como figuran na táboa que aparece a con-
tinuación.

 

Curso 
Nº 

prazas 
Distribución de prazas e duración 

Réxime 
aloxamento

Custo 
total 

ata (€) 

Achega 
familias 

(€)  

150 Inglés en Canadá -tres semanas- Familia 2.250  310  2º 
bach. 

200 

50 Francés en Canadá -tres semanas- Familia 2.250  310  

150 Inglés en Canadá -tres semanas- Familia 2.250  310  

50 Francés en Canadá -tres semanas- Familia 2.250  310  

1º 
bach. 

220 

20 Integración en centros Canadá 
(inglés) 4 semanas 

Familia 2.850  350  

350 Inglés en Reino Unido -tres semanas- Familia 1.890  175  

20 Integración en centros de Irlanda 3 
semanas 

Familia 1.850  175  

100 Inglés en Irlanda -tres semanas- Familia 1.800  175  

100 Francés en Francia -tres semanas- Residencia 1.860  175  

4º 
ESO 

582 

12 Alemán en Alemaña -tres semanas- Familia 1.850  175  


