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RESOLUCIÓN do 15 xullo de 2016, da Dirección Xeral de ...
2 Edificio Administrativo San Caetano, s/n 15781 Santiago de Compostela www.edu.xunta.es Por
outra banda, ditouse a Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se

Santiago de Compostela boletín de ofertas de emprego
boletín de ofertas de emprego / 2 Ofertas da Comarca de Compostela GRAO EN BIOLOXÍA
(DATA DE OBTENCIÓN 2012-2013) (10-2015) Oferta publicada en: www ...

Heterolípidos
Os heterolípidos son substancias de carácter anfipático que conteñen ácidos graxos e unha zona
polar da molécula variable. Son os compoñentes fundamentais das ...

SEMANAS NEGRAS
O MES DAS LETRAS deste ano (que arranca na semana do libro e remata na das Letras
Galegas), aproveitando a efemérides do 125° aniversario do nacemento de Agatha ...

IES García
Os estudantes de 1º de Bacharelato do IES García Barbón, acompañados dos profesores Octavio
Rodríguez e Carmen Berenguer, asistiron o día 15 de febreiro á ...

ANPE Galicia
Sindicato independiente, al servicio del profesorado de la enseñanza pública

Universidade de Santiago de Compostela
O grao en Filoloxía Clásica está orientado ao coñecemento de todos os aspectos da Antigüidade
Grecolatina, centrándose no estudo da lingua, a literatura e a ...

oposicions
É obrigatorio acreditar o coñecemento da lingua galega? Sí, e no caso de non posuír ningún dos
requisitos establecidos no punto 3.2.1c) da orde da convocatoria ...

O CICLO CELULAR
O ciclo celular O ciclo celular ou ciclo vital da célula é o tempo que transcorre desde que unha
célula se forma por división a partir doutra preexistente, ata ...

Axencia Local de Colocación do Concello de Santiago
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En cumprimento da Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter
Persoal, informámoslle que os seus datos persoais se incorporarán ao ...
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