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1.

Acceso e admisión
- Resolución do 7 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas
ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2018/19. (DOG do 22 de maio de
2018).
- Orde do 25 de xuño de 2007 pola que se regulan o acceso e a admisión ás ensinanzas profesionais
de artes plásticas e deseño.(DOG do 11 de xullo de 2007). Modificada pola Orde do 15 de marzo
de 2013 (DOG do 25 de marzo de 2013).

2.

Ordenación académica

2.1

Ordenación das ensinanzas
- Instrución da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
sobre a organización da docencia e a avaliación e cualificación dos módulos de Formación en
empresas, estudios e/ou talleres e de Proxecto integrado nos ciclos formativos de grao superior de
Fotografía, Gráfica publicitaria e Ilustración. (Data de emisión 16 de marzo de 2015).
- Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos
centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas
establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (DOG do 21 de decembro de 2011).
- Real decreto 1618/2011, do 14 de novembro, sobre recoñecemento de estudos no ámbito da
educación superior (BOE do 16 de decembro de 2011). Corrección erros (BOE do 12 de marzo de
2012).
- Real decreto 1027/2011, do 15 de xullo, polo que se establece o Marco español de cualificacións
para a educación superior (BOE do 3 de agosto de 2011). Modificado polo Real decreto 96/2014, do
14 de febreiro (BOE do 5 de marzo de 2014) e polo Real decreto 22/2015, do 23 de xaneiro (BOE do
7 de febreiro de 2015).
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- Real decreto 596/2007, do 4 de maio, polo que se establece a ordenación xeral das ensinanzas
profesionais de artes plásticas e deseño. (BOE do 25 de maio).
- Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (BOE do 4 de maio de 2006). Modificada pola
Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (BOE do 10 de
decembro de 2013).

2.2

Plans de estudos
- Decreto 103/2017 do 7 de setembro , polo que se establece o currículo do ciclo formativo de
grao superior correspondente ao título de técnico superior en Artes Plásticas e Deseño en
Ebanistería Artística. (DOG do 24 de outubro de 2017).
- Decreto 101/2017, do 7 de setembro , polo que se establece o currículo do ciclo formativo de
grao superior correspondente ao título de técnico superior en Artes Plásticas e Deseño en
Técnicas Escultóricas. (DOG do 17 de outubro de 2017).
- Decreto 94/2017, do 7 de setembro , polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao
superior correspondente ao título de técnico superior en Artes Plásticas e Deseño en Escultura
Aplicada ao Espectáculo. (DOG do 10 de outubro de 2017).
- Decreto 92/2017, do 7 de setembro , polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao
superior correspondente ao título de técnico superior en Artes Plásticas e Deseño en Dourado,
Prateado e Policromía. (DOG do 4 de outubro de 2017). Corrección erros (DOG do 16 outubro
2017).
- Decreto 95/2015, do 11 de xuño , polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao
superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración.
(DOG do 13 de xullo de 2015).
- Decreto 94/2015, do 11 de xuño , polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao
superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Gráfica
Publicitaria. (DOG do 9 de xullo de 2015).
- Decreto 92/2015, do 11 de xuño , polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao
superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía.
(DOG do 6 de xullo de 2015).
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- Decreto 131/2013, do 18 de xullo, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao
superior correspondente ao título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Cerámica
Artística.(DOG do 13 de agosto de 2013).

- Decreto 455/2003, do 5 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de
grao medio de serigrafía artística, de artes plásticas e deseño, correspondente á familia profesional
de artes aplicadas ó libro, así como o acceso ó dito ciclo formativo. (DOG do 26 de xaneiro de
2004). (LOXSE).
- Decreto 124/2002, do 7 de marzo, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao
superior de artes plásticas e deseño de xoiería artística, correspondente á familia profesional de
xoiería de arte, así como o acceso ó dito ciclo formativo (DOG do16 de abril).(LOXSE)- Decreto 115/2002, do 7 de marzo , polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao
medio de artes plásticas e deseño de ebanistería artística, correspondente á familia profesional de
artes aplicadas da escultura, así como o acceso ó dito ciclo formativo. (DOG do 9 de abril de
2002). (LOXSE)
- Decreto 87/2002, do 14 de febreiro polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao
superior de artes plásticas e deseño de proxectos e dirección de obras de decoración,
correspondente á familia profesional de deseño de interiores, así como o acceso ó dito ciclo
formativo. (DOG do 1 de abril). (LOXSE)
- Decreto 71/2002, do 14 de febreiro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao
superior de artes plásticas e deseño de gravado e técnicas de estampación, correspondente á familia
profesional de artes aplicadas ó libro e o acceso ó dito ciclo formativo. (DOG do 14 de marzo).
(LOXSE)
- Decreto 40/2002, do 24 de xaneiro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao
superior de artes plásticas e deseño de modelismo de indumentaria, correspondente á familia
profesional de artes aplicadas á indumentaria, así como o acceso ó dito ciclo formativo.(DOG do
14 de febreiro de 2002). (LOXSE)
- Decreto 39/2002, do 24 de xaneiro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao
superior de artes plásticas e deseño de estilismo de indumentaria, correspondente á familia
profesional de artes aplicadas á indumentaria, así como o acceso ó dito ciclo formativo.(DOG do
13 de febreiro de 2002). (LOXSE).
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2.3

Seccións bilingües
- Resolución do 7 de xuño de 2 018 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa, de prórroga de seccións bilingües de lingua inglesa en determinados centros
de ensinanzas artísticas de réxime especial na Comunidade autónoma de Galicia. (DOG 29 de
xuño de 2018).
- Orde do 7 de xullo de 2016 pola que se autoriza a posta en marcha, con carácter experimental, de
seccións bilingües de lingua inglesa no Conservatorio Superior de Música de Vigo e na Escola de
Arte e Superior de Deseño Pablo Picasso da Coruña (DOG do 20 de xullo de 2016).

3.

Programa Erasmus +
O programa Erasmus+ nas ensinanzas de música tramítase desde o centro educativo. Pódese
consultar toda a información ao respecto, no ámbito da educación e a formación, na páxina web do
Servizo Español para a Internacionalización da Educación (SEPIE), a través dos sectores
educativos do programa Erasmus+ da Educación Escolar ou da Formación Profesional, segundo
proceda.
- Convocatoria de propostas 2019. EAC/A03/2018 (DOUE do 24 de outubro de 2018)

4.

Axudas, bolsas de estudos
- Resolución do 29 de xullo de 2019, da Secretaría de Estado de Educación e Formación
Profesional, pola que se convocan bolsas de carácter xeral para o curso académico 2019-2020,
para estudantes que cursen estudos postobrigatorios. Extracto desta resolución (BOE do 31 de
xullo de 2019)
- Orde do 8 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan axudas de
mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa
comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en
centros públicos de Galicia no curso 2017/18 (DOG do 23 de marzo de 2018). Extracto desta orde
(DOG do 23 de marzo de 2018). Resolución do 11 de xullo de 2018 pola que se resolve a
convocatoria (DOG do 19 de xullo de 2018).
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- Orde do 24 de abril de 2018 pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que
realiza formación práctica en centros de traballo. DOG do 14 de maio).
- II Addenda ao convenio de colaboración da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria e a Fundación Empresa – Universidade (FEUGA), para o apoio aos programas de
bolsas de formación práctica de persoas tituladas en ensinanzas artísticas do 29 de xaneiro de
2015.

5.

Premios extraordinarios e nacionais
- Orde do 27 de agosto de 2018 pola que se convocan os premios extraordinarios nas ensinanzas
artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza, e de Artes Plásticas e deseño na
Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2017/18 (DOG do 6 de setembro de
2018). Resolución do 13 de setembro de 2018 , da Dirección Xeral de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa, pola que se designan os membros e se fai pública a
composición do xurado de selección que analizará e valorará as solicitudes das persoas aspirantes
aos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de
Danza, e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao
curso 2017/2018. Resolución do 31 de decembro de 2018 pola que se publica a concesión dos
premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de
Danza e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidades Autónoma de Galicia, correspondentes ao
curso 2017/2018, convocados pola Orde do 27 de agosto de 2018.
- Orde ECD/1611/2015, do 29 de xullo , pola que se crean e regulan os Premios Nacionais ao
rendemento académico do alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria e de Ensinanzas
Artísticas Profesionais nos ámbitos de Música, Danza e Artes Plásticas e Deseño. (BOE do 1 de
agosto de 2015.)

6.

Organización e funcionamento
- Orde do 18 de xullo de 2016 pola que se actualiza a oferta educativa de ensinanzas profesionais
de Artes plásticas e deseño, por ciclo formativo completo e ensinanza modular, e de estudos
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superiores de Deseño en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia.(DOG do 5 de
agosto de 2016).
- Orde do 8 de agosto de 2011, pola que se desenvolve o Decreto 61/2011, do 24 de marzo , polo
que se establece o regulamento orgánico das escolas de arte e superiores de deseño da Comunidade
Autónoma de Galicia.(DOG do 18 de agosto de 2011).
- Decreto 61/2011, do 24 de marzo, polo que se establece o regulamento orgánico das escolas de
arte e superiores de deseño da Comunidade Autónoma de Galicia. DOG do 6 de abril de 2011.
- Orde do 1 de decembro de 2008 pola que se regula a organización, a avaliación e a
acreditación académica das ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño na Comunidade
Autónoma de Galicia.( DOG do 9 de decembro de 2008).
- Decreto 207/2005, do 14 de xullo, polo que se transforman as escolas de arte Pablo Picasso da
Coruña, Mestre Mateo de Santiago de Compostela, Ramón Falcón de Lugo e Antonio Faílde de
Ourense en escolas de arte e superiores de deseño.(DOG do 29 de xullo de 2005).

7.

Norma requisitos mínimos
autorización administrativa.

e

procedemento

de

- Real decreto 303/2010, do 15 de marzo , polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros
que impartan ensinanzas artísticas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación
(BOE do 9 de abril de 2010).
- Orde do 5 de decembro de 1995 , pola que se desenvolve o Decreto 253/1995, do 29 de setembro,
sobre autorización a centros docentes privados para impartir ensinanzas artísticas.(DOG do 7 de
febreiro de 1996).
- Decreto 253/1995, do 29 de setembro, sobre autorización a centros docentes privados para impartir
ensinanzas artísticas.(DOG do 11 de outubro de 1995).
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8.

Centros autorizados
- Orde do 19 de outubro de 2012 pola que se concede autorización para a súa apertura e
funcionamento ao centro autorizado de ensinanzas artísticas profesionais de artes plásticas e
deseño Marcote, do concello de Vigo. (DOG do 6 de novembro de 2012) .
- Orde do 14 de xuño de 2010 pola que se modifica a autorización do centro de artes plásticas e
deseño Atlántico, do concello de Vigo (Pontevedra). (DOG do 5 de xullo de 2010).
- Orde do 17 de novembro de 2008 pola que se autoriza a apertura e funcionamento do centro
autorizado de artes plásticas e deseño Tex-Moda, do concello de Vigo (Pontevedra). (DOG do 17
de decembro de 2008).
- Orde do 6 de xuño de 2000 pola que se modifica a autorización do centro privado de artes
plásticas e deseño Aula D de Vigo (Pontevedra), autorizando o ciclo formativo de grao superior de
gráfica publicitaria en substitución do ciclo formativo de grao superior de arquitectura efémera.
(DOG do 5 de xullo de 2000).

9.

Consello Galego de Ensinanzas Artísticas Superiores
- Orde do 20 de xuño de 2011 pola que se fai pública a composición do Consello Galego de
Ensinanzas Artísticas Superiores (DOG do 29 de xuño de 2011).
- Decreto 279/2008, do 11 de decembro , polo que se crea e regula o Consello Galego de
Ensinanzas Artísticas Superiores (DOG do 23 de decembro de 2008). Modificado polo Decreto
395/2009, do 8 de outubro (DOG do 22 de outubro de 2009).
- Real decreto 365/2007, do 16 de marzo, polo que se regula o Consello Superior de Ensinanzas
Artísticas.(BOE do 4 de abril). Modificado polo Real decreto 1485/2009, de 26 de setembro (BOE
do 16 de outubro).
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10. Especialidades docentes
- Orde EDU/2645/2011, do 23 de setembro, pola que se establece a formación equivalente á
formación pedagóxica e didáctica esixida para aquelas persoas que estando en posesión dunha
titulación declarada equivalente a efectos de docencia non poden realizar os estudos de máster.
(BOE do 5 de outubro de 2011). Modificada pola Orde ECD/1058/2013 (BOE 12 de xuño de
2013).
- Real Decreto 363/2004,de 5 de marzo, polo que se declara a equivalencia de determinadas
titulacións, a efectos de docencia, ás esixidas con carácter xeral para o ingreso e adquisición de
especialidades dos Corpos de Profesores e Mestres de Taller de Artes Plásticas e Deseño (BOE 23
de marzo de 2004).
- Real decreto 1284/2002, do 5 de decembro, polo que se establecen as especialidades dos
corpos de profesores de Artes Plásticas e Deseño e mestres de obradoiro de Artes Plásticas e
Deseño, se adscriben a elas os profesores de ditos corpos e se determinan os módulos e materias
que deberán impartir (BOE do 20 de decembro de 2002)

11. Títulos
- Real decreto 1850/2009, do 4 de decembro, sobre expedición de títulos académicos e
profesionais correspondentes ás ensinanzas establecidas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio,
de educación (BOE do 22 de decembro de 2009). Corrección de erros (BOE do 23 de decembro de
2009). Modificado polo Real decreto 197/2015, do 23 de marzo (BOE do 13 de abril de 2015).
- Orde do 14 de ma io de 1999, pola que se establece a correspondencia das especialidades das
titulacións de Graduado en Artes Aplicadas e Oficios Artísticos, as de Cerámicas e as dos ciclos
formativos de Artes Plásticas e Deseño de carácter experimental, cos títulos das ensinanzas de Artes
Plásticas e Deseño establecidas no desenvolvemento do artigo 47 da Lei Orgánica 1/1 990, do 3 de
outubro, de Ordenación Xeral do Sistema Educativo. (BOE do 25 de maio de 1999.)
- Real Decreto 440/1994, do 11 de marzo, polo que se establecen as equivalencias entre os títulos
de Artes Aplicadas e Oficios Artísticos, Cerámica e Conservación e Restauración de Bens
Culturais, anteriores á Lei Orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de Ordenación Xeral do Sistema
Educativo, e os establecidos en dita Lei. (BOE do 6 de abril de 1994).
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