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4. Metodoloxía.

Establécese a seguinte metodoloxía para levar a
cabo as actuacións recollidas no plan:

Fase 1: comprobación documental.

Verificar que constan no expediente toda a docu-
mentación e os requisitos administrativos correspon-
dentes e o estudo da documentación que concirna á
actuación que se vai desenvolver.

Fase 2: desenvolvemento da inspección.

Verificar a documentación presentada polo peti-
cionario á Administración e análise do estado das
instalacións en relación coa normativa aplicable.

Fase 3: resultado da inspección.

O resultado das comprobacións realizadas será
recollido nun informe de inspección ou ben nunha
acta de infracción se das dilixencias practicadas
derivan feitos que poden ser constitutivos de infrac-
cións.

Fase 4: seguimento.

No caso das inspeccións con resultado non favora-
ble, deberá de verificarse a idoneidade das accións
correctoras adoptadas.

5. Execución e seguimento do plan.

5.1. Desenvolvemento do plan.

As actuacións do plan serán realizadas por funcio-
narios titulados de minas das delegacións provin-
ciais ou ben por persoal de entidades legalmente
habilitadas e debidamente autorizadas polo órgano
competente en materia de industria para eses fins.

En canto á coordinación das actuacións que se
leven a cabo no cumprimento dos programas de ins-
pección, corresponderalles aos xefes do Servizo de
Enerxía e Minas:

1) Seleccionar as explotacións e instalacións
obxecto dos distintos programas de inspección.

2) Programar as distintas actuacións obxecto do
plan no seu correspondente ámbito territorial.

3) Informar a Dirección Xeral de Industria, Ener-
xía e Minas das actuacións realizadas e dos seus
resultados. Elaborarase un informe anual sobre as
actividades de inspección, control e vixilancia reali-
zadas, así como unha memoria de seguimento tri-
mestral.

5.2. Indicadores de resultados.

Estableceranse os seguintes indicadores de resul-
tados co obxecto de obter información sobre a efica-
cia ou eficiencia das accións executadas e, por con-

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA

Resolución do 13 de novembro de 2008
pola que se anuncian, con carácter volun-
tario e gratuíto, cursos de lingua galega
preparatorios para as probas dos niveis
Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4, para
particulares (adultos) e colectivos de Gali-
cia, no ano 2009 (PR 104 B).

A Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización
lingüística, recollendo o que dispoñen a Constitu-
ción española e o Estatuto de autonomía de Galicia,
establece que o galego é lingua oficial en Galicia.
En consonancia con iso, recoñécelle á cidadanía o
dereito de coñecelo e de usalo. Pero non estaría
garantido ese dereito se os cidadáns non tivesen a
posibilidade de aumentar (ou iniciar, se é o caso) o
coñecemento e o dominio da lingua propia de Gali-
cia.

O Plan xeral de normalización da lingua galega,
aprobado por unanimidade no Parlamento de Galicia
o día 22 de setembro de 2004, contén, entre outras,
varias medidas dirixidas aos adultos e á sociedade,
encamiñadas a renovar a política lingüística con res-
pecto ao uso do galego, adecuándoa aos tempos
actuais, co fin de equilibrar unha situación social de
desigualdade entre ambos os dous idiomas, o que
exixe medidas favorables ao galego para alcanzar
ese equilibrio.

A estrutura e o contido destes cursos están regula-
dos mediante a Orde do 16 de xullo de 2007 (DOG

seguinte, o impacto destas sobre os obxectivos do
plan.

Nº de inspeccións realizadas en conxunto e por
sectores.

Nº de explotacións ou instalacións afectadas pola
actividade inspectora.

Nº de actas de infracción levantadas.

Nº de procedementos sancionadores iniciados xun-
to coa súa causa.

Nº de procedementos sancionadores terminados
clasificados en moi graves, graves e leves.

6. Vixencia.

O período de vixencia estenderase ata o 30 de
decembro de 2009.
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nº 146, do 30 de xullo de 2007, corrección de erros
no DOG nº 178, do 13 de setembro).

Por todo iso,

DISPOÑO:

1. Obxecto.

Anunciar a convocatoria pública para solicitar
participar en cursos de lingua galega preparatorios
para as probas dos niveis Celga 1, Celga 2, Celga 3
e Celga 4, para particulares (adultos) e colectivos,
entidades e/ou organizacións, con carácter volunta-
rio e gratuíto. Convócanse un total de 250 cursos.

Os cursos realizaranse nas localidades da Coruña,
Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Burela,
Ourense, O Barco de Valdeorras, Pontevedra, Lalín
e Vigo e naquelas que determine a Secretaría Xeral
de Política Lingüística, segundo as solicitudes pre-
sentadas e a distribución xeográfica destas, agru-
pándoas preferentemente por bisbarras.

Para facilitar a participación de todas as persoas
interesadas, esta secretaría realiza unha oferta de
cursos de programación directa (anexo III) e fomen-
ta a colaboración de colectivos e/ou entidades que,
pola súa proximidade á cidadanía, coñecen de forma
directa a demanda e necesidades de formación de
lingua galega no seu ámbito e que estean interesados
en organizar algún curso.

2. Destinatarios.

A convocatoria está dirixida aos seguintes destina-
tarios:

A) Particulares que desexen participar nalgún dos
cursos que figuran no anexo III desta convocatoria.

B) Colectivos, entidades e/ou asociacións que
desexen organizar cursos de lingua galega e que
conten cun mínimo de 25 persoas preinscritas para
participar nos cursos (nome, apelidos e número de
DNI/pasaporte).

3. Prazo para impartir os cursos.

Os cursos que se organicen e impartan ao abeiro
desta convocatoria deberán estar finalizados antes
do 20 de novembro de 2009.

4. Contido e desenvolvemento dos cursos.

Os cursos axustaranse aos obxectivos, ao programa
e ao contido curricular establecidos para cada un
dos niveis na Orde do 16 de xullo de 2007, da Con-
sellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza, pola que se regulan os certificados oficiais
acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua
galega (Celga), publicada no DOG nº 146, do 30 de
xullo.

Para conseguir o axeitado rendemento e aproveita-
mento do curso, hai que procurar a homoxeneidade
de coñecementos do alumnado, polo que, tanto os

particulares como as entidades, á hora de formular a
solicitude dun curso dun determinado nivel Celga,
deberán ter en conta a definición de contidos previs-
tos na norma anterior. En todo caso, o profesor, no
momento de iniciar o curso, valorará os coñecemen-
tos previos do alumnado e, se fose conveniente, indi-
caralle o nivel máis aconsellable para os seus coñe-
cementos.

A Secretaría Xeral de Política Lingüística non
expedirá ningún tipo de certificación ou diploma de
asistencia aos cursos preparatorios para as probas
Celga. Realizarase control de asistencia para segui-
mento e control da calidade do curso.

Para obter a acreditación do nivel de coñecemento
e dominio da lingua galega, as persoas interesadas
terán que realizar as probas correspondentes, que se
efectuarán en maio e novembro de 2009, logo de
convocatoria publicada no Diario Oficial de Galicia.
A inscrición nas probas é independente da dos cur-
sos. O prazo para a inscrición nas probas rematará o
día 25 de marzo de 2009 para a convocatoria de
maio e o 7 de outubro de 2009 para as probas de
novembro.

O número máximo de asistentes a cada curso será
de 30. Se quedasen prazas vacantes, poderán admi-
tirse candidatos ata 3 días antes de inicio do curso.
Os colectivos, entidades ou asociacións organizado-
ras deberán aceptar completar as prazas con persoas
interesadas, aínda que non sexan afiliadas ou aso-
ciadas das propias entidades.

Se durante os dous primeiros días do curso se
desen de baixa ou non asistisen as persoas inscritas
nel, deberán ofrecérselles as prazas aos solicitantes
que non fosen admitidos no primeiro chamamento.

Dado o carácter gratuíto dos cursos e para garantir
un uso eficiente dos recursos públicos, se no trans-
curso do curso diminuíse de forma significativa o
número de asistentes, a Secretaría Xeral de Política
Lingüística poderá acordar a súa cancelación, ofre-
céndolles aos interesados a posibilidade de integrar-
se noutro curso, de ser posible, na mesma localida-
de.

Os cursos terán unha duración de 75 horas lecti-
vas, distribuídas en sesións de dúas horas ou de
dúas horas e media cada día. No casos dos cursos
intensivos ou en casos excepcionais, debidamente
xustificados, poderá autorizarse a realización de
sesións con horario diferente.

Todas as actividades que se leven a cabo nestes
cursos realizaranse, segundo o previsto na disposi-
ción adicional da Lei 3/1983, de normalización lin-
güística, conforme as normas ortográficas e morfoló-
xicas aprobadas pola Real Academia Galega na
sesión plenaria do 12 de xullo de 2003, coidando o
uso da toponimia oficial nos termos previstos no arti-
go 10 da citada lei.
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5. Dotación orzamentaria.

O gasto ocasionado pola realización destes cursos
financiarase con cargo á partida orzamentaria
04 60 151 A 640 2 dos orzamentos xerais da Comu-
nidade Autónoma de Galicia para o ano 2009, desti-
nada a cursos e actividades de formación de lingua
galega, ata unha contía de 812.500 euros. O custo
medio por curso estímase en 3.250 euros.

6. Retribución para cada curso.

Os módulos de retribución dos cursos son os que
se relacionan a continuación:

-Retribución profesor/a colaborador: 3.000 € (75
horas a 40 €/hora). Se se acordase a cancelación dun
curso unha vez iniciado, o profesor será retribuído
de acordo coas horas impartidas máis 100 euros en
concepto de indemnización.

-Retribución coordinación, só en casos excepcio-
nais, logo da autorización da secretaria xeral de
Política Lingüística: 200 €.

-Retribución persoal subalterno ou auxiliar: 150 €.

-Material para o curso: ata 100 € (máximo). Aboa-
ráselle directamente ao profesor, logo da presenta-
ción das facturas correspondentes, naqueles cursos
en que non se dispoña de material para o alumnado,
en formato papel ou na web.

7. Designación de profesorado.

O profesorado destes cursos nomearao a Secretaría
Xeral de Política Lingüística a través dos xefes dos
gabinetes provinciais de normalización lingüística
ou do Servizo de Formación, Asesoramento Lingüís-
tico e Proxección Exterior da Lingua.

8. Solicitudes para participar ou organizar cursos.

As persoas interesadas e os colectivos, entidades
e/ou asociacións formularán as solicitudes de acordo
cos modelos de solicitude que figuran como anexo I
(para particulares-adultos) e anexo II (para entida-
des ou colectivos), respectivamente.

As solicitudes dirixiranse aos gabinetes provin-
ciais de normalización lingüística da Secretaría
Xeral de Política Lingüística da provincia que
corresponda. Presentaranse preferentemente no
rexistro xeral da Xunta de Galicia ou no da delega-
ción da Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza da provincia a que pertenza a
localidade onde queiran realizar o curso. Sen pre-
xuízo do anterior, poderanse presentar nas oficinas
de rexistro propias ou concertadas da Administra-
ción da Comunidade Autónoma de Galicia, conforme
ao Decreto 164/2005, do 16 de xuño (DOG do 24 de
xuño), segundo o disposto no artigo 38.4º da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídi-
co das administracións públicas e do procedemento

administrativo común (BOE nº 285, do 27 de novem-
bro).

Os colectivos, entidades e/ou asociacións e per-
soas interesadas en xeral dispoñen dun formulario
na web www.xunta.es/linguagalega que permite
cubrir e editar a solicitude.

9. Prazo de presentación de solicitudes.

Establécense distintos prazos de presentación de
solicitudes segundo as datas de comezo das diferen-
tes quendas de programación dos cursos:

-Ata o día 30 de xaneiro de 2009, para os particu-
lares que desexen participar nos cursos programados
entre os meses de marzo e xuño (primeira quenda).

-Ata o día 20 de xuño de 2009, para os particula-
res que desexen participar nos cursos programados
para os meses de xullo e/ou agosto de 2009 (segun-
da quenda).

-Ata o día 10 de setembro de 2009, para os parti-
culares que desexen participar nos cursos programa-
dos para os meses de outubro e novembro (terceira
quenda).

-Ata o día 27 de febreiro de 2009, para os colecti-
vos, entidades e asociacións que pretendan organi-
zar cursos entre os meses de abril a novembro de
2009.

Para facilitar a elección dos cursos, infórmase as
persoas interesadas de que as próximas probas para
acreditación do nivel de lingua galega, Celga, se
efectuarán os días 23, 24, 30 e 31 de maio e 21, 22,
28, 29 de novembro do 2009, para os niveis Celga 4,
2, 3 e 1, respectivamente.

10. Documentación que se debe achegar á solici-
tude.

No caso das solicitudes formuladas por colectivos,
entidades e/ou asociacións para organizar o curso,
deberá achegarse a lista de persoas preinscritas
(apelidos, nome e DNI).

11. Procedemento de selección.

Logo de recibir as solicitudes nos gabinetes pro-
vinciais de normalización lingüística da Secretaría
Xeral de Política Lingüística, procederase a revisar
a documentación presentada. Se se apreciasen erros
ou omisións, comunicaráselles ás entidades ou per-
soas solicitantes para a súa emenda, de acordo co
previsto no artigo 71 da Lei 30/1992.

As solicitudes de particulares que cumpran os
requisitos seleccionaranse segundo a orde de entra-
da. No caso das solicitudes formuladas por colecti-
vos, entidades e/ou asociacións, valorarase o núme-
ro de persoas preinscritas e procurarase realizar
unha distribución xeográfica atendendo ás áreas
comarcais.
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12. Programación dos cursos.

12.1. Curso de programación directa para particu-
lares.

Co fin de facilitar a inscrición dos particulares,
ofértanse de forma directa os cursos que figuran no
anexo III.

Se ás persoas interesadas non lles interesase nin-
gún dos cursos anteriormente ofertados, poderán
solicitar que se teña en conta a súa solicitude para
incluíla nalgún dos cursos programados por petición
das entidades na localidade solicitada ou na súa
proximidade.

As listas de admitidos faranse públicas na páxina
web www.xunta.es/linguagalega, sete días naturais
antes do comezo de cada curso.

12.2. Cursos programados por solicitude dos
colectivos e entidades.

Á vista das solicitudes de colectivos, entidades
e/ou asociacións e da distribución xeográfica destas,
os gabinetes provinciais de normalización lingüísti-
ca efectuarán unha proposta de programación de
cursos para cada unha das provincias e daranlle
conta diso á Secretaría Xeral de Política Lingüística
para a súa validación conxunta.

Cando, por causa da contía e dos límites orzamen-
tarios, non se poidan atender todas as peticións, ela-
borarase unha lista de solicitudes pendentes e, en
caso de que algunha das entidades a que se lle con-
ceda un curso renuncie a el, asignaráselle á seguin-
te da lista.

Na programación sinalaranse as datas de comezo,
horario e lugar onde se impartirá cada curso.

13. Resolución.

Respecto aos cursos ofertados directamente a par-
ticulares, tal como figuran no anexo III, autorizarán
a súa realización os delegados ou delegadas provin-
ciais da Consellería de Presidencia, Administra-
cións Públicas e Xustiza, a medida que se reciban
20 solicitudes/curso.

Respecto das solicitudes formuladas polos colecti-
vos e/ou entidades, tal como se indica no parágrafo
anterior, os gabinetes de normalización lingüística
de cada provincia efectuarán unha proposta de pro-
gramación, que valorará de forma conxunta a secre-
taria xeral de Política Lingüística. Unha vez aproba-
da a programación, correspóndelles a resolución de
autorización dos cursos aos delegados ou delegadas
provinciais da Consellería de Presidencia, Adminis-
tracións Públicas e Xustiza. Estas resolucións publi-
caranse na páxina web da Secretaría Xeral de Polí-
tica Lingüística (www.xunta.es/linguagalega) o día
31 de marzo de 2009.

14. Réxime de recursos.

Contra a resolución de concesión dos cursos, as
entidades e persoas interesadas poderán interpoñer
recurso de alzada perante a secretaria xeral de Polí-
tica Lingüística, no prazo dun mes, contado a partir
da publicación da resolución, segundo o disposto
nos artigos 114 e 115 da Lei 30/1992, do réxime
xurídico das administracións públicas e do procede-
mento administrativo común, modificada pola
Lei 4/1999.

15. Prazo de resolución do procedemento e senti-
do do silencio.

De non recaer resolución expresa sobre as solici-
tudes presentadas no prazo de tres meses, que se
contarán desde a data de peche dos distintos prazos
de presentación de solicitudes previstos na convoca-
toria, as solicitudes entenderanse desestimadas.

16. Delegación de competencias e desconcentra-
ción de créditos.

Para unha máis eficaz xestión e desenvolvemento
desta convocatoria, esta secretaría xeral desconcen-
trará os créditos necesarios para sufragar os gastos
da programación en cada unha das provincias e
delegará as facultades para resolver e para xestionar
os gastos relativos aos cursos programados en cada
provincia nas correspondentes delegacións provin-
ciais da Consellería de Presidencia, Administra-
cións Públicas e Xustiza, en que teñen establecida a
súa sede os gabinetes provinciais de normalización
lingüística de cada provincia.

17. Esta convocatoria tramítase ao abeiro da Orde
do 11 de febreiro de 1998 pola que se regula a trami-
tación anticipada de expedientes de gasto, modifica-
da pola Orde do 27 de novembro de 2000 e pola Orde
do 25 de outubro de 2001, con base nas previsións de
dotacións orzamentarias que figuran no proxecto de
orzamentos xerais da comunidade autónoma para o
ano 2009, aprobado polo Consello da Xunta o día 16
de outubro de 2008. De acordo con isto, a convocato-
ria queda sometida á condición suspensiva de que
exista crédito axeitado e suficiente para financiar as
obrigas que dela derivan na Lei de orzamentos xerais
da comunidade autónoma para o ano 2009.

18. Contra esta resolución poderase interpoñer
recurso de reposición perante a secretaria xeral de
Política Lingüística, no prazo dun mes, contado a
partir do día seguinte ao da publicación desta reso-
lución no DOG, segundo o disposto nos artigos 116
e 117 da Lei 30/1992, do réxime xurídico das admi-
nistracións públicas e do procedemento administra-
tivo común, modificada pola Lei 4/1999, ou ben
interpoñer recurso contencioso-administrativo, no
prazo de dous meses, perante o Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia.

Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2008.

María Sol López Martínez
Secretaria xeral de Política Lingüística
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* Gabinete de Normalización Lingüística de

* Delegación provincial da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

CURSOS PREPARATORIOS PARA OS NIVEIS CELGA 1, 2, 3 E 4 DE 
LINGUA GALEGA PARA PARTICULARES (ADULTOS) E COLECTIVOS PR104B

PRESIDENCIA

RECIBIDO

REVISADO E CONFORME

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE

DATA DE ENTRADA

DATA DE EFECTOS

DATA DE SAÍDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

(Para cubrir pola Administración)
LEXISLACIÓN APLICABLE

SINATURA DO/A SOLICITANTE

Resolución do 13 de novembro de 2008 pola que se anuncian, con carácter 
voluntario e gratuíto, cursos de lingua galega preparatorios para as probas 
dos niveis Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4, para particulares (adultos) e 
colectivos de Galicia, no ano 2009 (PR 104 B).

, de de

ANEXO  I

Quen abaixo asina DECLARA QUE:

Presta expresamente o seu consentimento á consellería para que, de acordo co establecido nos números 3º e 4º do artigo 13 da Lei 4/2006, do 30 de 
xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública e no Decreto 132/2006, de 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros 
públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o año 2006, 
publique as subvencións concedidas ao abeiro desta resolución no Diario Oficial de Galicia, na súa páxina web oficial e nos rexistros públicos 
referidos, con expresión da entidade beneficiaria, a contía e a súa finalidade, na forma que determine o órgano competente. 

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, infórmase de que os datos persoais 
recollidos nesta solicitude serán incorporados a un ficheiro para o seu tratamento coa finalidade da xestión deste procedemento. Se o desexa pode 
exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei, dirixindo un escrito a esta consellería como responsable do 
ficheiro, no enderezo que figura ao pé desta solicitude.

DATOS SOLICITANTE
PRIMEIRO APELIDO NIFSEGUNDO APELIDO NOME

PROVINCIAENDEREZO

CÓDIGO POSTAL TELÉFONOCONCELLO LOCALIDADE

SOLICITUDES
INDIVIDUAIS

FAX ENDEREZO ELECTRÓNICO

LOCALIDADE ONDE O DESEXA REALIZAR QUENDA HORARIO

CURSO PROGRAMADO CÓDIGO

NIVEL: CELGA 1 CELGA 2 CELGA 3 CELGA 4

CURSO NON PROGRAMADO

NIVEL: CELGA 1 CELGA 2 CELGA 3 CELGA 4

DÍAS SEMANA DATA DE COMENZO DESEXABLE
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* Gabinete de Normalización Lingüística de

* Delegación provincial da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

CURSOS PREPARATORIOS PARA OS NIVEIS CELGA 1, 2, 3 E 4 DE 
LINGUA GALEGA PARA PARTICULARES (ADULTOS) E COLECTIVOS PR104B

PRESIDENCIA

RECIBIDO

REVISADO E CONFORME

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE

DATA DE ENTRADA

DATA DE EFECTOS

DATA DE SAÍDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

(Para cubrir pola Administración)
LEXISLACIÓN APLICABLE

SINATURA DO/A SOLICITANTE

Resolución do 13 de novembro de 2008 pola que se anuncian, con carácter 
voluntario e gratuíto, cursos de lingua galega preparatorios para as probas 
dos niveis Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4, para particulares (adultos) e 
colectivos de Galicia, no ano 2009 (PR 104 B).

, de de

SOLICITUDES
COLECTIVOS

ANEXO  II

Quen abaixo asina DECLARA QUE:

Presta expresamente o seu consentimento á consellería para que, de acordo co establecido nas epígrafes 3ª e 4ª do artigo 13 da Lei 4/2006, do 30 de 
xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública e no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros 
públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, 
publique as subvencións concedidas ao abeiro desta resolución no Diario Oficial de Galicia, na súa páxina web oficial e nos rexistros públicos 
referidos, con expresión da entidade beneficiaria, a contía e a súa finalidade, na forma que determine o órgano competente. 

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, infórmase de que os datos persoais 
recollidos nesta solicitude serán incorporados a un ficheiro para o seu tratamento coa finalidade da xestión deste procedemento. Se o desexa pode 
exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei, dirixindo un escrito a esta consellería como responsable do 
ficheiro, no enderezo que figura ao pé desta solicitude.

LISTA DE PERSOAS PREINSCRITAS PARA REALIZAR O CURSO

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA

ENDEREZO PROVINCIA CONCELLO

TELÉFONOLOCALIDADE CÓDIGO POSTAL FAX ENDEREZO ELECTRÓNICO

DATOS   SOLICITANTE
DENOMINACIÓN  DA ENTIDADE, ASOCIACIÓN OU COLECTIVO

REPRESENTANTE: PRIMEIRO APELIDO NIFREPRESENTANTE: SEGUNDO APELIDO REPRESENTANTE: NOME 

LOCALIDADE LOCAL HORARIO

CURSO NIVEL: CELGA 1 CELGA 2 CELGA 3 CELGA 4

DIAS SEMANA DATA DE COMENZO 
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Localidade Celga 1 Celga 2 Celga 3 Celga 4 

A Coruña Código: CL1200915030001 
Lugar: Arquivo do Reino de Galicia 
(Xardín San Carlos) 
Data comezo: 9 de marzo 
Horario: 18.00-20.00 
Días: luns a xoves 

Código: CL2200915030002 
Lugar: Círculo de Artesáns 
Rúa de San Andrés 
Data comezo: 9 de marzo 
Horario: 10.30-12.30 
Días: luns a xoves 

Código: CL3200915030003 
Lugar: AA.VV. Agra do Orzán 
Rúa de Entrepenas 
Data comezo: 9 de marzo 
Horario: 11.00-13.30 
Días: luns a xoves 

Código: CL4200915030004 
Lugar: AA.VV. Montealto 
Biblioteca Campo de Marte 
Data comezo: 9 de marzo 
Horario: 20.00-22.30 
Días: luns a xoves 

A Coruña Código: CL1200915030005 
Lugar: Sporting Club Casino 
Rúa Real, 83 
Data comezo: 9 de marzo 
Horario: 10.00-12.00 
Días: luns a xoves 

Código: CL2200915030006 
Lugar: CEIP Anxo da Garda 
Rúa do Monte das Moas 
Data comezo: 9 de marzo 
Horario: 18.00-20.30 
Días: luns a xoves 

Código: CL3200915030007 
Lugar: CEIP Anxo da Garda 
Rúa do Monte das Moas 
Data comezo: 9 de marzo 
Horario: 18.00-20.30 
Días: luns a xoves 

Código: CL4200915030008 
Lugar: AA.VV. Labañou 
Rolda de Outeiro, 396 
Data comezo: 9 de marzo 
Horario: 17.00-19.30 
Días: luns a xoves 

A Coruña  Código: CL2200915030009 
Lugar:  A. Uruguaios 
Praza do Comercio, 2 
Data comezo: 9 de marzo 
Horario: 20.00-22.30 
Días: luns a xoves 

Código: CL3200915030010 
Lugar: AA.VV. Os Rosais 
Praza Elíptica 
Data comezo: 9 de marzo 
Horario: 20.00-22.30 
Días: luns a xoves 

Código:CL4200915030011 
Lugar: Concello da Coruña 
Centro Cívico Monte Alto 
Data comezo: 9 de marzo 
Horario: 13.00-15.00 
Días: luns a xoves 

Culleredo  Código: CL2200915031023 
Lugar: Edificio Servizos Múltiples do 
Burgo 
Data comezo: 9 de marzo 
Horario: 19.30-22.00 
Días: luns a xoves 

  

Ferrol Código: CL1200915036025 
Lugar: edificio UNED 
Rúa María 
Data comezo: 9 de marzo 
Horario: 10.00-12.30 
Días: luns a xoves 

Código: CL2200915036026 
Lugar: edificio UNED 
Rúa María 
Data comezo: 9 de marzo 
Horario: 10.00-12.30 
Días: luns a xoves 

Código: CL3200915036027 
Lugar: IES Concepción Arenal 
Data comezo: 9 de marzo 
Horario: 17.00-19.30 
Días: luns a xoves 

Código: CL4200915036028 
Lugar: IES Concepción Arenal 
Data comezo: 9 de marzo 
Horario: 17.00-19.30 
Días: luns a xoves 

Santiago de 
Comopostela 

Código: CL1200915078029 
Lugar: C. Sociocultural O Castiñeiriño 
(rúa Virxe de Fátima, 1) 
Data comezo: 9 de marzo 
Horario: 08.30-10.30 
Días: luns a xoves 

Código: CL2200915078030 
Lugar: C. Sociocultural de Vite (Rúa 
de Carlos Maside,7) 
Data comezo: 9 de marzo 
Horario: 10.00-12.30 
Días: luns a xoves 

Código: CL3200915078031 
Lugar: C. Sociocultural das Fontiñas 
Rúa de Berlín, 13 
Data comezo: 9 de marzo 
Horario: 18.00-20.00 
Días: luns a xoves 

Código: CL4200915078032 
Lugar: C. Sociocultural de Conxo 
Praza de A. Aguirre 
Data comezo: 9 de marzo 
Horario: 11.00-13.30 
Días: luns a xoves 

Santiago de 
Compostela 

Código: CL1200915078033 
Lugar: IES Xelmírez I 
Rúa de Poza de Bar 
Data comezo: 9 de marzo 
Horario: 19.00-21.30  
Días: luns a xoves 

Código: CL2200915078034 
 Lugar: IES Xelmírez I 
Rúa de Poza de Bar 
Data comezo: 9 de marzo 
Horario: 19.00-21.30 
Días: luns a xoves 

Código: CL3200915078035 
 Lugar: IES Xelmírez I 
Rúa de Poza de Bar 
Data comezo: 9 de marzo 
Horario: 19.00-21.30 
Días: luns a xoves 

Código: CL4200915078036 
Lugar: IES Xelmírez I  
Rúa de Poza de Bar 
Data comezo: 9 de marzo 
Horario: 19.00-21.30 
Días: luns a xoves 

Localidade Celga 1 Celga 2 Celga 3 Celga 4 

Lugo Código: CL1200927028001 
Lugar: CEIP Virxe da Soidade 
Data comezo: 9 de marzo 
Horario: 7.45-9.45 
Días: luns a venres  

Código: CL2200927028001 
Lugar: IES Politécnico 
Data comezo: 9 de marzo 
Horario: 18.00-20.00 
Días: luns a venres  

Código: CL3200927028001 
Lugar: IES Politécnico 
Data comezo: 9 de marzo 
Horario: 20.00-22.00  
Días: luns a venres 

Código: CL4200927028001 
Lugar: IES Politécnico 
Data comezo: 9 de marzo 
Horario: 20.00 a 22.00  
Días: luns a venres 

Ribadeo   Código: CL32009270510001 
Lugar: IES Dionisio Gamallo Fierros 
Data comezo: 9 de marzo 
Horario: 18.00-20.00 
Días: luns a venres 

 
 

Monforte de Lemos Código: C L1200927031001 
Lugar: IES Río Cabe 
Data comezo: 9 de marzo 
Horario: 19.30-22.00 
Días: luns a xoves 

 
 

Código: CL3200927031001 
Lugar: IES Río Cabe 
Data comezo: 9 de marzo 
Horario: 19.30-22.00  
Días: luns a xoves 

 
 

Vilalba  
 

  Código: CL4200927065001 
Lugar: Concello  
Data comezo: 9 de marzo 
Horario: 19.30- 22.00  
Días: luns a xoves 

ANEXO III 

Programación directa de cursos clasificados por quendas 

-Primeira quenda (remata o prazo para presentar as solicitudes o día 30 de xaneiro de 2009)  

Provincia da Coruña 

Provincia de Lugo 
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Provincia de Ourense 

Localidade Celga 1 Celga 2 Celga 3 Celga 4 

Ourense Código: CL1200932054001 
Lugar: Escola Politécnica 
Data comezo: 9 de marzo 
Horario: 18.00-20.00 
Días: luns a xoves 

Código: CL2200932054003 
Lugar: Conservatorio Profesional de 
Música de Ourense  
Data comezo: 9 de marzo 
Horario 12.00-14.00 
Días: luns a xoves 

Código: CL3200932054004 
Lugar: Escola Politécnica 
Data comezo: 9 de marzo 
Horario: 20.00-22.00 
Días: luns a xoves 

Código: CL4200932054005 
Lugar: Escola Politécnica 
Data comezo: 9 de marzo 
Horario: 20.00-22.00 
Días: luns a xoves 

Ourense Código: CL4200932054002 
Lugar: Conservatorio Profesional de 
Música de Ourense 
Data comezo: 9 de marzo 
Horario: 09.00-11.00 
Días: luns a xoves 

   

Allariz    Código: CL4200932001006 
Lugar: Aula do Concello 
Data comezo: 9 de marzo 
Horario: 20.00-22.00 
Días: luns a xoves 

O Barco de 
Valdeorras 

   Código: CL4200932009007 
Lugar: Ies Lauro Olmo 
Data comezo: 9 de marzo 
Horario: 20.00 -22.00 
Días: luns a xoves 

O Carballiño   Código: CL3200932019008 
Lugar: Aula do Concello 
Data comezo: 9 de marzo 
Horario: 20.00-22.00 
Días: luns a xoves 

 

Celanova  Código: CL2200932024009 
Lugar: Aula do Concello 
Data comezo: 9 de marzo 
Horario: 20.00-22.00 
Días: luns a xoves 

  

Verín  Código: CL2200932085010 
Lugar: Aula do Concello 
Data comezo: 9 de marzo 
Horario: 19.30-21.30 
Días: luns a xoves 

  

Provincia de Pontevedra  

Localidade Celga 1 Celga 2 Celga 3 Celga 4 

Pontevedra Código: CL1200936000001 
Lugar: CEP A Xunqueira II 
Data comezo: 9 de marzo 
Horario: 17.00-19.30. 
Días: luns a xoves  

Código: CL2200936000002 
Lugar: Escola Oficial de Idiomas 
Data comezo: 9 de marzo 
Horario: 10.00-12.30  
Días: luns a xoves 

Código: CL3200936000003 
Lugar: Escola Oficial de Idiomas 
Data comezo: 9 de marzo 
Horario: 10.00-12.30  
Días: luns a xoves 

Código: CL4200936000004 
Lugar: CEP A Xunqueira II 
Data comezo: 9 de marzo 
Horario: 19.30-22.00 
Días: luns a xoves 
  

Vigo Código: CL1200936200011 
Lugar: Inst. P. Marítimo Pesqueiro 
do Atlántico 
Data comezo: 9 de marzo 
Horario: 10.00-12.30 
 Días: luns a xoves 

Código: CL2200936200012 
Lugar: Inst. P. Marítimo Pesqueiro 
do Atlántico 
Data comezo: 9 de marzo 
Horario: 17.00-19.30 
Días: luns a xoves 

Código: CL3200936200013 
Lugar: Inst. P. Marítimo Pesqueiro 
do Atlántico 
Data comezo: 9 de marzo 
Horario: 17.00-19.30 
Días: luns a xoves 

Código: CL4200936200014 
Lugar: Inst. P. Marítimo Pesqueiro do 
Atlántico 
Data comezo: 9 de marzo 
Horario: 19.30-22.00  
Días: luns a xoves 

-Segunda quenda (remata o prazo para presentar as solicitudes o día 20 de xuño de 2009) 

Provincia da Coruña 

Localidade Celga 1 Celga 2 Celga 3 Celga 4 

A Coruña Código: CL1200915200012 
Lugar: edificio administrativo de 
Monelos. Aula 1 
Curso intensivo de verán 
Data comezo: 1 de xullo 
Horario: 9.30-13.00 
Días: luns a xoves 

Código: CL2200915200013 
Lugar: edificio administrativo de 
Monelos. Aula 1 
Curso intensivo de verán 
Data comezo: 3 de agosto 
Horario: 9.30-13.00 
Días: luns a xoves 

Código: CL3200915200014 
Lugar: edificio administrativo de 
Monelos. Aula 2 
Curso intensivo de verán 
Data comezo: 1 de xullo 
Horario: 9.30-13.00 
Días: luns a xoves 

Código: CL4200915200015 
Lugar: edificio administrativo de 
Monelos. Aula 2 
Curso intensivo de verán 
Data comezo: 3 de agosto 
Horario: 9.30-13.00 
Días: luns a xoves 

Lugo: non hai programación nesta quenda  
Ourense: non hai programación nesta quenda 
Provincia de Pontevedra  

Localidade Celga 1 Celga 2 Celga 3 Celga 4 

Pontevedra    Código: CL4200936000005 
Lugar: Escola Oficial de Idiomas 
Data comezo: 3 de agosto 
Horario: 9.00-13.00  
Días: luns a xoves 

Vigo   Código: CL3200936200015 
Lugar: Inst. P. Marítimo Pesqueiro do Atlántico 
Data comezo: 3 de agosto 
Horario: 9.00-13.00 
Días: luns a xoves 
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-Terceira quenda (remata o prazo para presentar as solicitudes o día 10 de setembro de 2009) 
Provincia da Coruña  

Localidade Celga 1 Celga 2 Celga 3 Celga 4 

A Coruña Código: CL1200915030016 
Lugar: AA.VV. Montealto 
Biblioteca Campo de Marte 
Data comezo: 29 setembro 
Horario: 20.00-22.30 
Días: luns a xoves 

Código: CL2200915030017 
Lugar: AA.VV. Oza-A Gaiteira 
Rúa da Mercede, 56 
Data comezo: 29 setembro 
Horario: 10.00-12.30 
Días: luns a xoves 

Código: CL3200915030018 
Lugar: Arquivo do Reino de Galicia 
(Xardín San Carlos) 
Data comezo: 29 setembro 
Horario: 18.00-20.00 
Días: luns a xoves 

Código: CL4200915030019 
Lugar: AA.VV. Agra do Orzán 
Rúa de Entrepenas 
Data comezo: 29 de setembro 
Horario: 11.00-13.30 
Días: luns a xoves 

A Coruña Código: CL1200915030020 
Lugar: AA.VV. Labañou 
Rolda de Outeiro, 396 
Data comezo:29 de setembro 
Horario: 10.00-12.30 
Días: luns a xoves 

 Código: CL3200915030021 
Lugar: Spórting Club Casino 
Rúa Real, 83 
Data comezo: 29 de setembro 
Horario: 10.00-12.30 
Días: luns a xoves 

Código: CL4200915030022 
Lugar: AA.VV. Os Rosais 
Praza Elíptica 
Data comezo: 29 de setembro 
Horario: 19.30-21.30 
Días: luns a xoves 

Culleredo    Código: CL4200915031024 
Lugar: edificio Servizos Múltiples do 
Burgo 
Data comezo: 5 de outubro 
Horario: 19.30-22.00 
Días: luns a xoves 

Santiago de 
Compostela 

Código: CL1200915078037 
Lugar: IES Xelmírez I 
Rúa de Poza de Bar 
Data comezo: 29 de setembro 
Horario: 19.00-21.30 
Días: luns a xoves 

Código: CL2200915078038 
Lugar: IES Xelmírez I 
Rúa de Poza de Bar 
Data comezo: 29 de setembro 
Horario: 19.00-21.30 
Días: luns a xoves 

Código: CL3200915078039 
Lugar: IES Xelmírez I 
Rúa de Poza de Bar 
Data comezo: 29 de setembro  
Horario: 19.00-21.30 
Días: luns a xoves 

Código: CL4200915078040 
Lugar: IES Xelmírez I 
Rúa de Poza de Bar 
Data comezo: 29 de setembro 
Horario: 19.00-21.30 
Días: luns a xoves 

Provincia de Lugo 

Localidade Celga 1 Celga 2 Celga 3 Celga 4 

Lugo Código: C L1200927028002 
Lugar: CEIP Virxe da Soidade 
Data comezo: 15 de setembro 
Horario: 18.00-20.00 
Días: luns a venres 

Código: CL2200927028002 
Lugar: IES Politécnico 
Data comezo: 15 de setembro 
Horario: 7.45-9.45 
Días: luns a venres 

Código: CL3200927028002 
Lugar: IES Politécnico 
Data comezo: 15 de setembro 
Horario: 20.00-22.00  
Días: luns a venres 

Código: CL4200927028002 
Lugar: IES Politécnico 
Data comezo: 15 de setembro 
Horario: 20.00-22.00  
Días: luns a venres 

Ribadeo    
 

Código: CL42009270510001 
Lugar: IES Dionisio Gamallo Fierros
Data comezo: 15 de setembro  
Horario: 18.00-20.00  
Días: luns a venres 

Monforte de Lemos  Código: CL2200927031001 
Lugar: IES Río Cabe 
Data comezo: 15 de setembro 
Horario: 19.30-22.00  
Días: luns a xoves 

 
 

Código: CL4200927031001 
Lugar: IES Río Cabe 
Data comezo: 15 de setembro 
Horario: 19.30-22.00  
Días: luns a xoves 

Provincia de Ourense 

Localidade Celga 1 Celga 2 Celga 3 Celga 4 
Ourense Código: CL1200932054011 

Lugar: Escola Politécnica 
Data comezo: 21 de setembro 
Horario: 18.00-20.00 
Días: luns a xoves 

Código: CL2200932054012 
Lugar: Conservatorio Profesional de 
Música de Ourense 
Data comezo: 21 de setembro 
Horario 12.00-14.00 
Días: luns a xoves 

Código: CL3200932054013 
Lugar: Escola Politécnica 
Data comezo: 21 de setembro 
Horario: 20.00-22.00 
Días: luns a xoves 
 

Código: CL4200932054014 
Lugar: Escola Politécnica 
Data comezo: 21 de setembro 
Horario: 20.00-22.00 
Días: luns a xoves 
 

 Código: CL4200932054015 
Lugar: Conservatorio Profesional de 
Música de Ourense 
Data comezo: 21 de setembro 
Horario: 9.00-11.00 
Días: luns a xoves 

   

Provincia de Pontevedra 

Localidade Celga 1 Celga 2 Celga 3 Celga 4 

Pontevedra  Código: CL2200936000006 
Lugar: CEP A Xunqueira II 
Data comezo: 1 de outubro 
Horario: 17.00-19.30 
Días: luns a xoves 

Código: CL3200936000007 
Lugar: Centro Galego de 
Tecnificación Deportiva 
Data comezo: 1 de outubro 
Horario: 10.00-12.30  
Días: luns a xoves 

Código: CL4200936000008 
Lugar: Escola Oficial de Idiomas 
Data comezo: 1 de outubro 
Horario: 10.00-12.30 
Días: luns a xoves 
  

Pontevedra   Código: CL3200936000009 
Lugar: CEP A Xunqueira II 
Data comezo: 1 de outubro 
Horario: 17.00-19.30 
Días: luns a xoves  

Código: CL4200936000010 
Lugar: CEP A Xunqueira II 
Data comezo: 1 de outubro 
Horario: 19.30-22.00  
Días: luns a xoves 

Vigo Código: CL1200936200016 
Lugar: Inst. P. Marítimo Pesqueiro do Atlántico
Data comezo: 1 de outubro 
Horario: 17.00-19.30 
Días: luns a xoves  

Código: CL2200936200017 
Lugar: Escola Oficial de Idiomas 
Data comezo: 1 de outubro 
Horario: 10.00-12.30 
Días: luns a xoves  

Código: CL3200936200018 
Lugar: IES Alexandre Bóveda 
Data comezo: 1 de outubro 
Horario: 17.00-19.30 
Días: luns a xoves 

Código: CL4200936200019 
Lugar: IES Alexandre Bóveda 
Data comezo: 1 de outubro 
Horario: 19.00-21.30  
Días: luns a xoves 

Vigo    Código: CL4200936200020 
Lugar: Inst. P. Marítimo Pesqueiro do 
Atlántico 
Data comezo: 1 de outubro 
Horario: 10.00-12.30  
Días: luns a xoves 

Nota: as datas e horarios poden sufrir algunha variación debido á dispoñibilidade de locais 


