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- Resolución do 16 de xullo de 2008, da 
Dirección Xeral de Formación Profe-
sional e Ensinanzas Especiais, pola que 
se establece o per"l do programa de 
cuali"cación profesional inicial de pei-
teado en Galicia (DOG, 19/08/08).

- Resolución do 22 de xullo de 2008, da Di-
rección Xeral de Formación Profesional 
e Ensinanzas Especiais, pola que se es-
tablece o per"l do programa de cuali"-
cación profesional inicial de fabricación 
mecánica en Galicia (DOG, 20/08/08).

- Resolución do 18 de xullo de 2008, da 
Dirección Xeral de Formación Profe-
sional e Ensinanzas Especiais, pola que 
se establece o per"l do programa de 
cuali"cación profesional inicial de co-
ciña en Galicia (DOG, 21/08/08).

- Resolución do 21 de xullo de 2008, da Di-
rección Xeral de Formación Profesional 
e Ensinanzas Especiais, pola que se es-
tablece o per"l do programa de cuali"-
cación profesional inicial de servizos de 
restauración en Galicia (DOG, 22/08/08).

- Resolución do 28 de xullo de 2008, da 
Dirección Xeral de Formación Profe-
sional e Ensinanzas Especiais, pola que 
se establece o per"l do programa de 
cuali"cación profesional inicial de cos-
tura en Galicia (DOG, 25/08/08).

- Resolución do 30 de xullo de 2008, da 
Dirección Xeral de Formación Profe-
sional e Ensinanzas Especiais, pola que 
se establece o per"l do programa de 
cuali"cación profesional inicial de ce-
rámica en Galicia (DOG, 26/08/08).

- Resolución do 31 de xullo de 2008, da Di-
rección Xeral de Formación Profesio-
nal e Ensinanzas Especiais, pola que se 
establece o per"l do programa de cua-
li"cación profesional inicial de aloxa-
mento en Galicia (DOG, 27/08/08).

- Resolución do 29 de xullo de 2008, da 
Dirección Xeral de Formación Profe-
sional e Ensinanzas Especiais, pola que 
se establece o per"l do programa de 
cuali"cación profesional inicial de al-
banelaría en Galicia (DOG, 28/08/08).

- Resolución do 24 de xullo de 2008, da 
Dirección Xeral de Formación Profe-
sional e Ensinanzas Especiais, pola 
que se establece o per"l do programa 
de cuali"cación profesional inicial de 
fontanaría, calefacción e climatización 
doméstica en Galicia (DOG, 29/08/08).

3.2.3. Perfís de programas
- Resolución do 27 de xuño de 2008, da 

Dirección Xeral de Formación Profe-
sional e Ensinanzas Especiais, pola que 
se establece o per"l do programa de 
cuali"cación profesional inicial de xar-
dinaría e viveirismo en Galicia (DOG, 
21/07/08).

- Resolución do 3 de xullo de 2008, da Di-
rección Xeral de Formación Profesio-
nal e Ensinanzas Especiais, pola que 
se establece o per"l do programa de 
cuali"cación profesional inicial de 
mantemento de vehículos en Galicia 
(DOG, 31/07/08).

- Resolución do 4 de xullo de 2008, da Di-
rección Xeral de Formación Profesio-
nal e Ensinanzas Especiais, pola que 
se establece o per"l do programa de 
cuali"cación profesional inicial de ser-
vizos administrativos en Galicia (DOG, 
31/07/08).

- Resolución do 30 de xuño de 2008, da 
Dirección Xeral de Formación Profe-
sional e Ensinanzas Especiais, pola que 
se establece o per"l do programa de 
cuali"cación profesional inicial de car-
pintaría en Galicia (DOG, 01/08/08).

- Resolución do 1 de xullo de 2008, da Di-
rección Xeral de Formación Profesio-
nal e Ensinanzas Especiais, pola que se 
establece o per"l do programa de cua-
li"cación profesional inicial de instala-
cións electrotécnicas e de telecomuni-
cacións en Galicia (DOG, 04/08/08).

- Resolución do 2 de xullo de 2008, da Di-
rección Xeral de Formación Profesio-
nal e Ensinanzas Especiais, pola que 
se establece o per"l do programa de 
cuali"cación profesional inicial de in-
formática en Galicia (DOG, 04/08/08).

- Resolución do 17 de xullo de 2008, da Di-
rección Xeral de Formación Profesional 
e Ensinanzas Especiais, pola que se es-
tablece o per"l do programa de cuali"-
cación profesional inicial de producións 
agrícolas en Galicia (DOG, 12/08/08).

- Resolución do 15 de xullo de 2008, da Di-
rección Xeral de Formación Profesio-
nal e Ensinanzas Especiais, pola que se 
establece o per"l do programa de cua-
li"cación profesional inicial de estética 
en Galicia (DOG, 14/08/08).

- Resolución do 23 de xullo de 2008, da Di-
rección Xeral de Formación Profesional 
e Ensinanzas Especiais, pola que se es-
tablece o per"l do programa de cuali-
"cación profesional inicial de arranxos 
'orais en Galicia (DOG, 18/08/08).

Selección lexislativa 
de aplicación no 
ámbito educativo 
da Comunidade   
Autónoma de Galicia

Compilación realizada por 
Venancio Graña Martínez

(Dende o 19 de maio ata o 31de agosto de 2008)

1 Alumnado
1.1 Admisión
- Resolución do 26 de xuño de 2008, da 

Dirección Xeral de Formación Profe-
sional e Ensinanzas Especiais, pola que 
se ditan instrucións para o acceso e a 
admisión do alumnado aos estudos 
superiores de deseño no ano aca-
démico 2008-2009 (DOG, 04/07/08). 
Modi"cada pola Resolución do 11 de 
xullo de 2008 (DOG, 22/07/08).

2 Centros privados
2.1 Concertos educativos
- Orde do 14 de agosto de 2008 pola que se 

subscriben e se modi"can os concer-
tos educativos cos centros docentes 
privados de educación infantil, edu-
cación primaria, educación secundaria 
obrigatoria, educación especial, pro-
gramas de cuali"cación profesional 
inicial, ciclos formativos de grao me-
dio e ciclos formativos de grao supe-
rior (DOG, 27/08/08).

3 Educación secundaria obrigatoria
3.1 Avaliación
- Orde do 23 de xuño de 2008 pola que 

se modi"ca a do 21 de decembro de 
2007 na que se regula a avaliación na 
educación secundaria obrigatoria na 
Comunidade Autónoma de Galicia 
(DOG, 24/06/08).

3.2. Programas de cualificación profesional inicial
3.2.1. Regulación
- Orde do 13 de maio de 2008 pola que se 

regulan os programas de cuali"cación 
profesional inicial da Comunidade Au-
tónoma de Galicia (DOG, 23/05/08).

3.2.2. Oferta de módulos obrigatorios
- Orde do 31 de xullo de 2008 pola que se 

establece a oferta de módulos obriga-
torios de programas de cuali"cación 
profesional inicial en centros públicos 
na Comunidade Autónoma de Galicia 
(DOG, 18/08/08).
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- Resolución do 29 de xullo de 2008, da 
Dirección Xeral de Formación Profe-
sional e Ensinanzas Especiais, pola 
que se ditan instrucións para o desen-
volvemento dos ciclos formativos de 
formación profesional inicial no curso 
2008-2009 (DOG, 22/08/08).

6 Educación de persoas adultas
6.1  Educación básica e currículo
- Orde do 24 de xuño de 2008 pola que se 

regula a educación básica para as per-
soas adultas e se establece o seu cu-
rrículo na Comunidade Autónoma de 
Galicia (DOG, 23/07/08).

6.2 Oferta modular
- Orde do 3 de xuño de 2008 pola que se 

actualiza a oferta modular polo réxi-
me de persoas adultas, en modalida-
de presencial, de ciclos formativos de 
formación profesional en centros pú-
blicos da Comunidade Autónoma de 
Galicia para o curso 2008-2009 (DOG, 
27/06/08).

7 Ensinanzas de réxime especial
7.1 Ensinanzas de música
- Orde do 28 de xullo de 2008 pola que se 

regulan as probas de acceso ás ensi-
nanzas profesionais de música dispos-
tas no Decreto 203/2007, do 27 de set-
embro, no que se establece o currículo 
das ensinanzas profesionais de réxime 
especial de música (DOG, 18/08/08).

7.2 Artes plásticas e de deseño
- Orde do 15 de xullo de 2008 pola que se 

regula o desenvolvemento do proxec-
to "nal de carreira dos estudos supe-
riores de deseño na Comunidade Au-
tónoma de Galicia (DOG, 06/08/08).

 7.3 Ensinanzas de idiomas
- Orde ESD/1742/2008, do 17 de xuño, pola 

que se regulan as características e se 
establecen a estrutura, o currículo e as 
probas correspondentes ao nivel bási-
co e ao nivel intermedio das ensinan-
zas de réxime especial de Inglés adap-
tadas á modalidade de educación a 
distancia (BOE, 19/06/08).

- Orde do 10 de xullo de 2008 pola que se 
fai pública a oferta educativa das esco-
las o"ciais de idiomas da Comunidade 
Autónoma de Galicia a partir do curso 
escolar 2008-2009 (DOG, 27/08/08).

7.4 Ensinanzas deportivas
- Orde do 30 de maio de 2008 pola que 

se regula a avaliación das ensinanzas 
conducentes á obtención dos títulos 
de técnico deportivo e técnico depor-
tivo superior na Comunidade Autóno-
ma de Galicia (DOG, 19/06/08).

- Resolución do 26 de maio de 2008, da 
Dirección Xeral de Formación Profe-
sional e Ensinanzas Especiais, pola que 

- Resolución do 4 de agosto de 2008, da Di-
rección Xeral de Formación Profesio-
nal e Ensinanzas Especiais, pola que se 
establece o per"l do programa de cua-
li"cación profesional inicial de revestimen-
tos de obra en Galicia (DOG, 29/08/08).

4 Bacharelato
4.1 Disposicións xerais
- Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo 

que se establece a ordenación e o cu-
rrículo de bacharelato na Comunidade 
Autónoma de Galicia (DOG, 23/06/08).

- Orde do 24 de xuño de 2008 pola que se 
desenvolve a organización e o currí-
culo das ensinanzas de bacharelato 
na Comunidade Autónoma de Galicia 
(DOG, 27/06/08).

- Orde do 25 de xuño de 2008 pola que se 
establece a relación de materias  optati-
vas do bacharelato, o seu currículo e se 
regula a súa oferta (DOG, 27/06/08).

- Orde do 29 de maio de 2008 pola que 
se autoriza a implantación das mo-
dalidades de bacharelato en centros 
públicos da Comunidade Autónoma 
de Galicia de acordo coa nova orde-
nación establecida pola Lei orgánica 
2/2006, do 3 de maio, de educación 
(DOG, 04/06/08). Corrección de erros 
(DOG, 20/06/08).

 
5 Formación profesional
5.1 Premios extraordinarios
- Orde do 27 de maio de 2008 pola que 

se publica a concesión dos premios 
extraordinarios de formación pro-
fesional especí"ca de grao superior 
correspondentes ao curso 2006-2007 
convocados pola Orde do 6 de febrei-
ro de 2008 (DOG, 04/06/08). 

 5.2 Títulos, ensinanzas comúns 
  e currículos
- Real decreto 954/2008, do 6 de xuño, polo 

que se establece o título de técnico supe-
rior en patronaxe e moda e se "xan as súas 
ensinanzas mínimas (BOE, 23/06/08). 

- Real decreto 955/2008, do 6 de xuño, polo 
que se establece o título de técnico en 
confección e moda e se "xan as súas 
ensinanzas mínimas (BOE, 24/06/08). 

- Real decreto 1177/2008, do 11 de xullo, 
polo que se establece o título de técni-
co superior en e"ciencia enerxética e 
enerxía solar térmica e se "xan as súas 
ensinanzas mínimas (BOE, 28/07/08). 

5.3 Oferta de ciclos formativos
- Orde do 2 de xuño de 2008 pola que se 

actualiza a oferta de ciclos formativos 
polo réxime ordinario, por curso com-
pleto e en modalidade presencial, en 
centros públicos da Comunidade Au-
tónoma de Galicia (DOG, 11/06/08).

se convocan probas de acceso ás ensi-
nanzas deportivas para o curso 2008-
2009 (DOG, 06/06/08).

- Orde do 23 de xuño de 2008 pola que se 
autoriza a implantación en centros pú-
blicos e a partir do ano 2008-2009 das 
ensinanzas deportivas conducentes 
aos títulos de técnico deportivo e téc-
nico deportivo superior nas modalida-
des de balonmán, baloncesto e fútbol 
(DOG, 03/07/08).

8 Disposicións de carácter xeral
8.1 Servizos traspasados á 
  Comunidade Autónoma de Galicia
- Real decreto 1319/2008, do 24 de xullo, 

sobre ampliación de funcións e ser-
vizos traspasados á Comunidade Au-
tónoma de Galicia polo Real decreto 
1763/1982, do 24 de xullo, en materia 
de educación: homologación e vali-
dación de títulos e estudos estranxei-
ros en ensinanzas non universitarias 
(DOG, 30/07/08).

8.2 Calendario escolar
- Orde do 29 de maio de 2008 pola que 

se aproba o calendario escolar para 
o curso 2008-2009, nos centros do-
centes sostidos con fondos públicos 
(DOG, 05/06/08).

8.3 Xornada lectiva en sesión única de 
mañá ou mixta

- Orde do 29 de maio de 2008 pola que se 
establece o procedemento para a im-
plantación da xornada lectiva en se-
sión única de mañá ou mixta nas esco-
las de educación infantil, colexios de 
educación infantil e primaria, colexios 
rurais agrupados, centros públicos 
integrados, centros de educación es-
pecial e centros privados concertados 
(DOG, 06/06/08).

9 Función pública
9.1 Lei da función pública
 - Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de 

marzo, polo que se aproba o texto re-
fundido da Lei da función pública de 
Galicia (DOG, 13/06/08). Decreto lexis-
lativo 1/2008, do 13 de marzo, polo 
que se aproba o texto refundido da Lei 
da función pública de Galicia (DOG, 
13/06/08).

9.2 Indemnizacións por razón de servizos
- Resolución do 20 de xuño de 2008 pola 

que se lle dá publicidade ao acordo 
do Consello da Xunta de Galicia, do 19 
de xuño de 2008, no que se actualizan 
os importes previstos no anexo IV do 
Decreto 144/2001, do 7 de xuño, de in-
demnizacións por razón de servizos ao 
persoal con destino na Administración 
autonómica de Galicia (DOG, 17/07/08).
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LEXISLACIÓN DE 

ENSINANZAS 

ARTÍSTICAS
Compilación realizada por 

Venancio Graña Martínez

Nesta selección non se inclúe:
- Normativa sobre autorización a centros pri-

vados para impartir as ditas ensinanzas.
- Prezos públicos para cursar estudos en 

conservatorios centros autorizados de 
música, conservatorios de danza e Es-
cola Superior de Conservación e Res-
tauración de Bens Culturais de Galicia.

- Circulares e instrucións da Consellería de 
Educación e Ordenación Universitaria 
publicadas desde o ano 2000. 

- Todos os resumos, 50 en total, das dispo-
sicións que regulan os títulos, ensinan-
zas mínimas e currículos das distintas 
familias profesionais das ensinanzas 
de artes plásticas e deseño. 

1. LEXISLACIÓN LOE
1.1. DISPOSICIÓNS XERAIS
- Artigos 45.º a 58.º e artigo 96.º da Lei or-

gánica 2/2006, do 3 de maio, de edu-
cación (BOE, 04/05/06). 

- Artigos 20.º a 23.º do Real decreto 
806/2006, do 30 de xuño, polo que se 
establece o calendario de aplicación 
da nova ordenación do sistema edu-
cativo (BOE, 14/07/06).

- Real decreto 365/2007, do 16 de marzo, 
polo que se regula o Consello Supe-
rior de Ensinanzas Artísticas (BOE, 
04/04/07).

1.2. ENSINANZAS DE MÚSICA 
1.2.1. Ordenación e currículo
- Real decreto 1577/2006, do 22 de dec-

embro, polo que se "xan os aspectos 
básicos do currículo das ensinanzas 
profesionais de música reguladas pola 
Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 
educación (BOE, 20/01/07). 

- Decreto 198/2007, do 27 de setembro, 
polo que se establece a ordenación 
do grao elemental das ensinanzas 
de réxime especial de música (DOG, 
25/10/07). 

- Decreto 203/2007, do 27 de setembro, 
polo que se establece o currículo das 
ensinanzas profesionais de réxime es-
pecial de música (DOG, 31/10/07). 

- Circular 9/2007, da Dirección Xeral de For-
mación Profesional e Ensinanzas Es-
peciais, pola que se ditan instrucións 
sobre o desenvolvemento das ensi-
nanzas elementais e profesionais de 
música establecidas na Lei orgánica 
2/2006, de 3 de maio, de educación. 

- Decreto 144/2008, do 26 de xuño, polo 
que se modi"ca o Decreto 144/2001, 
do 7 de xuño, de indemnizacións por 
razón de servizos ao persoal con des-
tino na Administración autonómica de 
Galicia (DOG, 18/07/08).

10 Plans de mellora e programas 
  educativos

10.1 Apertura dos centros fóra do 
  horario lectivo
- Orde do 26 de maio de 2008 pola que se 

establecen as bases e se convocan, en 
réxime de concorrencia competitiva, 
subvencións para o co"nanciamento 
do Programa de apertura de centros 
educativos públicos fóra do horario 
lectivo nos concellos de Galicia para o 
ano 2008 (DOG, 11/06/08). Corrección 
de erros (DOG, 18/06/08).

11 Postos de traballo
11.1 Número de unidades e novos 
  catálogos de centros
- Orde do 18 de xuño de 2008 pola que 

se establece o número de unidades 
e os postos de traballo docentes dos 
centros públicos dependentes desta 
consellería nos niveis de educación 
infantil, primaria e educación especial 
(DOG, 04/07/08).

12 Servizos educativos complementarios
- Orde do 13 de xuño de 2008 pola que se 

modi"ca a do 21 de febreiro de 2007 
na que se regulan a organización, o 
funcionamento e a xestión do servi-
zo de comedor escolar nos centros 
docentes públicos non universitarios 
dependentes desta consellería (DOG, 
19/06/08).

13 Universidade
- Resolución do 20 de maio de 2008 pola 

que se aproba a convocatoria de lec-
torados de lingua, literatura e cultura 
galegas en universidades de España e 
do estranxeiro (DOG, 28/05/08).

- Decreto 147/2008, do 10 de xullo, polo 
que se "xan os prezos corresponden-
tes aos estudos conducentes á ob-
tención de títulos o"ciais no ensino 
universitario para o curso 2008-2009 
(DOG, 21/07/08).

- Decreto 154/2008, do 17 de xullo, polo 
que se autoriza a implantación de en-
sinanzas universitarias o"ciais de grao 
nas universidades do sistema universi-
tario de Galicia para o curso 2008-2009 
(DOG, 30/07/08).

1.2.2. Avaliación e cuali"cación 
  do alumnado
- Orde do 8 de febreiro de 2008 pola que 

se regula a avaliación e cuali"cación 
do alumnado que cursa as ensinanzas 
profesionais de música que se estable-
cen na Lei orgánica 2/2006, do 3 de 
maio, de educación (DOG, 26/02/08).

1.3. ENSINANZAS DE DANZA
1.3.1. Ordenación e currículo
- Real decreto 85/2007, do 26 de xaneiro, 

polo que se "xan os aspectos básicos 
do currículo das ensinanzas profesio-
nais de danza reguladas pola Lei orgá-
nica 2/2006, do 3 de maio, de educa-
ción (BOE, 13/02/07). 

- Decreto 196/2007, do 20 de setembro, 
polo que se establece a ordenación 
do grao elemental das ensinanzas 
de réxime especial de danza (DOG, 
23/10/07). 

- Decreto 204/2007, do 11 de outubro, polo 
que se establece o currículo das ensi-
nanzas profesionais de réxime espe-
cial de danza (DOG, 02/11/07). 

1.3.2. Avaliación e cuali"cación 
  do alumnado
- Orde do 11 de febreiro de 2008 pola que 

se regula a avaliación e cuali"cación 
do alumnado que cursa as ensinanzas 
profesionais de danza que se estable-
cen na Lei orgánica 2/2006, do 3 de 
maio, de educación (DOG, 25/02/08).

1.4. ENSINANZAS DE ARTES PLÁSTICAS 
  E DESEÑO
1.4.1. Ordenación xeral
- Real decreto 596/2007, do 4 de maio, polo 

que se establece a ordenación xeral 
das ensinanzas profesionais de artes 
plásticas e deseño (BOE, 25/05/07).

 
1.4.2. Proxecto "nal de carreira
- Orde do 15 de xullo de 2008 pola que se 

regula o desenvolvemento do proxec-
to "nal de carreira dos estudos supe-
riores de deseño na Comunidade Au-
tónoma de Galicia (DOG, 06/08/08).

1.4.3. Acceso e admisión
- Orde do 25 de xuño de 2007 pola que se 

regulan o acceso e a admisión ás ensi-
nanzas profesionais de artes plásticas 
e deseño (DOG, 11/07/07). 

- Orde do 6 de marzo de 2008 pola que se 
regula o acceso e a admisión ás ensi-
nanzas superiores de deseño (DOG, 
18/03/08).

- Resolución do 14 de xuño de 2008, da 
Dirección Xeral de Formación Profe-
sional e Ensinanzas Especiais, pola que 
se ditan instrucións para o acceso e a 
admisión do alumnado ás ensinanzas 
profesionais de artes plásticas e dese-
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203/2007, do 27 de setembro (DOG, 
31/10/07).

- Real decreto 617/1995, do 21 de abril, 
polo que se establecen os aspectos 
básicos do currículo do grao superior 
das ensinanzas de música e se regula a 
proba de acceso a estes estudos (BOE, 
06/06/95).

- Decreto 183/2001, do 19 de xullo, polo que 
se establece o currículo do grao supe-
rior das ensinanzas de música e o acce-
so ao dito grao (DOG, 13/08/01). 11BO.

- Real decreto 1463/2001, do 27 de dec-
embro, polo que se establecen os as-
pectos básicos do currículo dos graos 
elemental e medio das especialidades 
de Gaita, Guitarra Flamenca e Txistu, 
e o grao medio das especialidades de 
Flabiol i Tamborí, Tenora e Tiple (BOE, 
12/02/02). 

- Real decreto 2194/2004, do 25 de novem-
bro, polo que se crea a especialidade 
de dulzaina no grao medio das ensi-
nanzas de música e se establecen os 
elementos básicos do currículo desta 
especialidade (BOE, 13/12/04). 

2.2.2. Oferta de materias optativas
- Orde do 23 de decembro de 1998 pola 

que se regula a oferta de materias op-
tativas dos estudos de grao medio das 
ensinanzas de música conforme o De-
creto 253/1993, do 29 de xullo (DOG, 
01/02/99). 11CE.

- Orde do 6 de novembro de 2002 pola que 
se determinan as materias optativas e 
as materias de libre elección dos estu-
dos das ensinanzas do grao superior 
de música establecidas polo Decreto 
183/2001 (DOG, 28/11/02). 11CJ.

2.2.3. Avaliación
- Orde do 29 de maio de 1995 pola que 

se establecen os elementos básicos 
dos informes de avaliación do grao 
elemental das ensinanzas de danza e 
dos graos elemental e medio das en-
sinanzas de música, reguladas pola Lei 
orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de 
ordenación xeral do sistema educativo 
(BOE, 07/06/95). 

- Orde do 19 de decembro de 1996 pola 
que se regula a avaliación e cuali"ca-
ción dos alumnos e das alumnas que 
cursan o grao elemental das ensinan-
zas de danza e os graos elemental e 
medio das ensinanzas de música que 
se establecen na Lei orgánica 1/1990, 
do 3 de outubro, de ordenación xeral 
do sistema educativo (DOG, 17/01/97). 
Derrogada pola Orde do 8 de febreiro 
de 2008 (DOG, 26/02/08).

ño durante o curso 2008-2009 (DOG, 
25/06/08).

- Resolución do 26 de xuño de 2008, da 
Dirección Xeral de Formación Profe-
sional e Ensinanzas Especiais, pola que 
se ditan instrucións para o acceso e a 
admisión do alumnado aos estudos 
superiores de deseño no ano acadé-
mico 2008-2009 (DOG, 04/07/08).

1.5. ESTUDOS SUPERIORES DE 
  ARTE DRAMÁTICA
- Circular 11/2007 da Dirección Xeral de 

Formación Profesional e Ensinanzas 
Especiais pola que se ditan instrucións 
para o acceso e a admisión do alumna-
do aos estudos superiores de arte dra-
mática en convocatoria extraordinaria 
de setembro.

2. LEXISLACIÓN LOXSE
2.1. NORMATIVA COMÚN
2.1.1. Disposicións xerais
- Artigos 38 ao 49 e disposicións 14.ª e 15.ª 

Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, 
de ordenación xeral do sistema educa-
tivo (BOE, 04/10/90). Derrogada pola 
LOE.

  - Decreto 539/1990, do 14 de decembro, 
polo que se regula a composición do 
consello escolar nos conservatorios 
públicos de música (DOG, 28/12/90).

- Real decreto 389/1992, do 15 de abril, 
polo que se establecen os requisitos 
mínimos dos centros que imparten 
ensinanzas artísticas (BOE, 28/04/92). 

- Artigos 2, 9.2 e 41 do Decreto 324/1996, 
do 26 de xullo, polo que se aproba o 
Regulamento orgánico dos institu-
tos de educación secundaria (DOG, 
09/08/96). 

- Decreto 270/1997, do 18 de setembro, 
polo que se crea a Escola de Altos 
Estudos Musicais de Galicia (DOG, 
03/10/97).

2.2. ENSINANZAS DE MÚSICA
2.2.1. Currículo das ensinanzas de música
- Real decreto 756/1992, do 26 de xuño, 

polo que se establecen os aspectos 
básicos do currículo dos graos elemen-
tal e medio das ensinanzas de música 
(BOE, 27/08/92). Derrogado polo Real 
decreto 577/2006, do 22 de decembro 
(BOE, 20/01/07).

- Decreto 253/1993, do 29 de xullo, polo 
que se establece o currículo do grao 
elemental e do grao medio das ensi-
nanzas de música e o acceso aos ditos 
graos (DOG, 25/10/93). Modi"cado e 
ampliado polo Decreto 179/2003, do 
27 de febreiro (DOG, 14/03/03), polo 
Decreto 198/2007, do 27 de setem-
bro (DOG, 25/10/07) e polo Decreto 

- Epígrafe 6 das Instrucións da Subdirección 
Xeral de Inspección Educativa do 26 
de marzo de 1999 relativas ao proce-
demento para garantir o dereito dos 
alumnos de ensinanzas non universita-
rias a que o seu rendemento sexa ava-
liado conforme a criterios obxectivos.

2.2.4. Probas de acceso
- Orde do 28 de xullo de 2008 pola que se 

regulan as probas de acceso ás ensi-
nanzas profesionais de música dispos-
tas no Decreto 203/2007, do 27 de set-
embro, no que se establece o currículo 
das ensinanzas profesionais de réxime 
especial de música (DOG, 18/08/08).

2.2.5. Especialidades do corpo 
  de profesores
- Real decreto 989/2000, do 2 de xuño, polo 

que se establecen as especialidades 
do corpo de profesores de música e 
artes escénicas, se adscriben a elas os 
profesores do dito corpo e se determi-
nan as materias que deberán impartir 
(BOE, 22/06/00). 

- Orde do 25 de marzo de 2004 pola que 
se determinan as especialidades do 
corpo de profesores de música e artes 
escénicas ás que se adscriben deter-
minadas materias das establecidas 
no Decreto 253/1993, do 29 de xullo 
(DOG, 14/04/04).

2.2.6. Validacións e equivalencias
- Orde do 1 de outubro de 1992 pola que se 

valida o segundo curso da materia de 
Solfexo e Teoría da Música, do plan de 
estudos de música de 1966 polo cur-
so segundo da materia de Linguaxe 
Musical das ensinanzas de música da 
nova ordenación do sistema educati-
vo (BOE, 08/10/92). 

- Orde do 17 de maio de 1994 pola que se 
validan os cursos terceiro e cuarto da 
materia de Solfexo e Teoría da Música, 
do plan de estudos de música de 1966 
polos cursos terceiro e cuarto da ma-
teria de Linguaxe Musical das ensinan-
zas de música da nova ordenación do 
sistema educativo (BOE, 24/05/94). 

- Real decreto 1542/1994, do 8 de xullo, 
polo que se establecen as equivalen-
cias entre os títulos de música ante-
riores á Lei orgánica 1/1990, do 3 de 
outubro, de ordenación xeral do sis-
tema educativo, e os establecidos na 
dita lei (BOE, 09/08/94).

- Orde do 8 de febreiro de 1999 pola que 
se establecen validacións entre de-
terminadas materias das ensinanzas 
de música reguladas polo Decreto 
2618/1966, de 10 de setembro, con 
outras correspondentes ao novo siste-
ma educativo (DOG, 04/03/99).
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narias para a obtención dos diplomas 
da Escola Superior de Canto e polo que 
se regulan as ditas probas extraordina-
rias para a obtención dos títulos das 
ensinanzas de música, artes aplicadas 
e o"cios artísticos, diplomas da Esco-
la Superior de Canto e certi"cados de 
"nalización de estudos de danza co-
rrespondentes aos plans de estudos 
anteriores á Lei orgánica 1/1990, do 
3 de outubro, de ordenación xeral do 
sistema educativo (BOE, 28/05/02).

- Orde do 10 de xullo de 2002 pola que se 
regulan as probas extraordinarias esta-
blecidas polo Real decreto 409/2002, 
do 3 de maio, para a obtención dos 
títulos das ensinanzas de música e 
dos certi"cados de "nalización de es-
tudos de danza correspondentes aos 
plans de estudos anteriores á Lei or-
gánica 1/1990, do 3 de outubro (DOG, 
26/07/02).

2.2.10. Probas de acceso 
- Resolución do 9 de febreiro de 1995, da 

Dirección Xeral de Ordenación Educa-
tiva e Centros, pola que se fai pública 
a relación orientativa de obras para a 
proba de acceso ao primeiro curso do 
grao medio das ensinanzas musicais 
(DOG, 31/03/95).

- Circular 5/1998 da Dirección Xeral de Or-
denación Educativa e Formación Pro-
fesional pola que se ditan instrucións 
para a realización das probas de acce-
so aos distintos cursos de grao medio 
das ensinanzas de música segundo 
especialidades. 

- Orde do 5 de febreiro de 2001 pola que se 
regulan as probas de acceso ao grao 
medio das ensinanzas de música, dis-
postas no Decreto 253/1993, do 29 de 
xullo, no que se establece o currículo 
dos graos elemental e medio destas 
ensinanzas (DOG, 27/02/01). 

- Orde do 26 de xaneiro de 2004 pola que 
se regula a proba de acceso ao grao 
superior das ensinanzas de música 
(DOG, 04/03/04).

- Orde do 14 de abril de 2005 pola que 
se regula a proba de acceso ao grao 
elemental das ensinanzas de música 
(DOG, 25/04/05). 

2.2.11. Escolas de música
- Orde do 11 de marzo de 1993 pola que 

se regulan as condicións de creación e 
funcionamento das escolas de música 
e danza da Comunidade Autónoma de 
Galicia (DOG, 22/04/93).

2.3. ENSINANZAS DE DANZA 
2.3.1. Currículo das ensinanzas de danza
- Real decreto 755/1992, do 26 de xuño, 

polo que se establecen os aspectos 

- Orde do 2 de xaneiro de 2001 pola que 
se establecen validacións entre as en-
sinanzas de réxime especial de músi-
ca e de danza e determinadas áreas 
de educación secundaria obrigatoria 
(BOE, 06/01/01).

- Real decreto 706/2002, do 19 de xullo, 
polo que se regulan determinadas in-
corporacións ao grao superior das en-
sinanzas de música e as equivalencias, 
para efectos académicos, das ensinan-
zas de música, de canto e de danza dos 
plans de estudos que se extinguen cos 
correspondentes á nova ordenación 
do sistema educativo (BOE, 07/08/02).

- Instrucións da Dirección Xeral de Forma-
ción Profesional e Ensinanzas Espe-
ciais, do 1 de decembro de 2003, en 
relación coas validacións das ensinan-
zas de música. 

2.2.7. Simultaneidade de estudos
- Orde do 15 de maio de 2001 pola que 

se establecen accións encamiñadas a 
facilitar a simultaneidade dos estudos 
do grao medio das ensinanzas de mú-
sica reguladas polo Decreto 253/1993, 
do 29 de xullo, cos de educación se-
cundaria obrigatoria, bacharelato e ni-
vel III do ensino básico para as persoas 
adultas (DOG, 26/06/01). Modi"cada 
pola Orde do 6 de outubro de 2006 
(DOG, 23/10/06). Esta disposición 
derroga a Orde do 1 de setembro de 
1999, publicada no DOG do 28. 

2.2.8. Actividades de interese público
- Decreto 39/1994, do 17 de febreiro, polo 

que se declara de interese público a 
actividade realizada nas escolas de 
música e nos conservatorios de músi-
ca dependentes dos concellos da Co-
munidade Autónoma de Galicia (DOG, 
01/03/94).

- Decreto 181/2006, do 19 de outubro, polo 
que se declara de interese público a 
compatibilidade da impartición de en-
sinanzas de música e artes escénicas, 
artes plásticas e deseño coa activida-
de realizada noutro posto do sector 
público cultural (DOG, 27/10/06). 

2.2.9. Probas extraordinarias para a obten-
ción de diplomas de estudos anterio-
res á Lei orgánica 1/1990

- Orde do 27 de maio de 1998 pola que se 
convocan probas extraordinarias para 
a obtención do diploma elemental 
de música correspondente ao plan 
de estudos que establece o Decreto 
2618/1966 do 10 de setembro, nas 
especialidades de oito e de cinco anos 
(DOG, 12/06/98).

- Real decreto 409/2002, do 3 de maio, polo 
que se establecen as probas extraordi-

básicos do currículo do grao elemen-
tal das ensinanzas de danza (BOE, 
25/07/92).

 
- Decreto 260/1994, do 29 de xullo, polo 

que se establece o currículo do grao 
elemental das ensinanzas de danza 
(DOG, 16/08/94). Derrogado polo De-
creto 196/2007, do 20 de setembro 
(DOG, 23/10/07).

- Real decreto 1254/1997, do 24 de xullo, 
polo que se establecen os aspectos 
básicos do currículo de grao medio das 
ensinanzas de danza (BOE, 04/09/97). 
Derrogado polo Real decreto 85/2007, 
do 26 de xaneiro (BOE, 13/02/07).

- Real decreto 1463/1999, do 17 de se-
tembro, polo que se establecen os 
aspectos básicos do currículo das en-
sinanzas do grao superior de danza 
e se regula a proba de acceso a estes 
estudos (BOE, 29/09/99). 

- Decreto 9/2002, do 10 de xaneiro, polo 
que se establece o currículo do grao 
medio das ensinanzas de danza e o 
acceso ao dito grao (DOG, 29/01/02). 
Derrogado polo Decreto 204/2007, do 
11 de outubro (DOG, 02/11/07).

2.3.2. Avaliación
- Orde do 29 de maio de 1995 pola que 

se establecen os elementos básicos 
dos informes de avaliación do grao 
elemental das ensinanzas de danza e 
dos graos elemental e medio das en-
sinanzas de música, reguladas pola Lei 
orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de 
ordenación xeral do sistema educativo 
(BOE, 07/06/95). 

- Orde do 19 de decembro de 1996 pola que 
se regula a avaliación e cuali"cación 
dos alumnos e das alumnas que cur-
san o grao elemental das ensinanzas 
de danza e os graos elemental e me-
dio das ensinanzas de música que se 
establecen na Lei orgánica 1/1990, do 
3 de outubro, de ordenación xeral do 
sistema educativo (DOG, 17/01/97). 

- Epígrafe 6 das Instrucións da Subdirec-
ción Xeral de Inspección Educativa 
do 26 de marzo de 1999 relativas ao 
procedemento para garantir o derei-
to dos alumnos de ensinanzas non 
universitarias a que o seu rendemen-
to sexa avaliado conforme a criterios 
obxectivos.

2.3.3. Probas extraordinarias para a obten-
ción de diplomas de estudos anterio-
res á Lei orgánica 1/1990

- Real decreto 409/2002, do 3 de maio, 
polo que se establecen as probas ex-
traordinarias para a obtención dos 
diplomas da Escola Superior de Canto 
e polo que se regulan as ditas pro-
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 Orde ECI/1082/2006, do 6 de abril, para 
a aplicación do disposto no Real de-
creto 798/2005, do 1 de xullo, polo 
que se establecen os requisitos para 
obter a equivalencia, para efectos de 
docencia, entre os estudos comple-
tos de danza anteriores á Lei orgánica 
1/1990, do 3 de outubro, de ordena-
ción xeral do sistema educativo, e os 
estudos superiores de danza regula-
dos nela (BOE, 14/04/06). 

2.3.5. Escolas de danza
- Orde do 11 de marzo de 1993 pola que 

se regulan as condicións de creación e 
funcionamento das escolas de música 
e danza da Comunidade Autónoma de 
Galicia (DOG, 22/04/93).

2.4. ENSINANZAS DE ARTE DRAMÁTICA
2.4.1. Ensinanzas mínimas e currículo
- Real decreto 754/1992, do 26 de xuño, 

polo que se establecen os aspectos 
básicos do currículo das ensinanzas 
de arte dramática e se regula a pro-
ba de acceso a estes estudos (BOE, 
25/07/92). 

- Decreto 220/2005, do 7 de xullo, polo que 
se establece o currículo das ensinan-
zas superiores de arte dramática e se 
regula a proba de acceso a estes estu-
dos (DOG, 08/08/05).

2.4.2. Avaliación
- Epígrafe 6 das Instrucións da Subdirec-

ción Xeral de Inspección Educativa 
do 26 de marzo de 1999 relativas ao 
procedemento para garantir o derei-
to dos alumnos de ensinanzas non 
universitarias a que o seu rendemen-
to sexa avaliado conforme a criterios 
obxectivos. 

- Instrucións da Dirección Xeral de For-
mación Profesional e Ensinanzas Es-
peciais, do 22 de decembro de 2005, 
en relación ao proceso de avaliación 
académica do alumnado que curse as 
ensinanzas superiores de arte dramá-
tica no curso 2005-2006 e en relación a 
outros aspectos do Decreto 220/2005, 
do 7 de xullo. 

2.4.3. Profesorado
- Circular 15/2007 da Dirección Xeral de 

Formación Profesional e Ensinanzas 
Especiais, pola que se ditan instru-
cións para a aplicación da Orde do 17 
de xullo de 2007 na Escola Superior de 
Arte Dramática de Galicia. 

2.5. ENSINANZAS DE ARTES PLÁSTICAS 
  E DESEÑO
2.5.1. Lexislación xeral
- Disposición adicional quinta do Real de-

creto 676/1993, do 7 de maio, polo 
que se establecen directrices xerais so-
bre os títulos e as súas corresponden-

bas extraordinarias para a obtención 
dos títulos das ensinanzas de música, 
artes aplicadas e o"cios artísticos, di-
plomas da Escola Superior de Canto e 
certi"cados de "nalización de estudos 
de danza correspondentes aos plans 
de estudos anteriores á Lei orgánica 
1/1990, do 3 de outubro, de ordena-
ción xeral do sistema educativo (BOE, 
28/05/02). 11AG.

- Orde do 10 de xullo de 2002 pola que se 
regulan as probas extraordinarias esta-
blecidas polo Real decreto 409/2002, 
do 3 de maio, para a obtención dos 
títulos das ensinanzas de música e 
dos certi"cados de "nalización de es-
tudos de danza correspondentes aos 
plans de estudos anteriores á Lei or-
gánica 1/1990, do 3 de outubro (DOG, 
26/07/02).

2.3.4. Validacións e equivalencias
- Real decreto 600/1999, do 16 de abril, 

polo que determinados documentos 
o"ciais se declaran equivalentes ás ti-
tulacións a que se re"re o artigo 39.3 
da LOXSE, para impartir as ensinanzas 
dos graos elemental e medio de danza 
(BOE, 04/05/99).

- Orde do 2 de xaneiro de 2001 pola que 
se establecen validacións entre as en-
sinanzas de réxime especial de músi-
ca e de danza e determinadas áreas 
de educación secundaria obrigatoria 
(BOE, 06/01/01).

- Real decreto 706/2002, do 19 de xullo, 
polo que se regulan determinadas in-
corporacións ao grao superior das en-
sinanzas de música e as equivalencias, 
para efectos académicos, das ensinan-
zas de música, de canto e de danza dos 
plans de estudos que se extinguen cos 
correspondentes á nova ordenación 
do sistema educativo (BOE, 07/08/02).

- Real decreto 169/2004, do 30 de xaneiro, 
polo que se establecen os requisitos 
para obter a equivalencia entre os es-
tudos completos de danza anteriores 
á Lei orgánica 1/1990, do 3 de outu-
bro, de ordenación xeral do sistema 
educativo, e os estudos superiores de 
danza regulados nela, e se establecen 
os complementos de formación para a 
obtención do título superior de danza 
(BOE, 13/02/04).

- Real decreto 798/2005, do 1 de xullo, polo 
que se establecen os requisitos para 
obter a equivalencia, para efectos de 
docencia, entre os estudos comple-
tos de danza anteriores á Lei orgánica 
1/1990, do 3 de outubro, de ordena-
ción xeral do sistema educativo, e os 
estudos superiores de danza regula-
dos nela (BOE, 20/07/05). 

tes ensinanzas mínimas de formación 
profesional (BOE, 22/05/93).

2.5.2. Avaliación e acreditación académica
- Orde do 16 de febreiro de 1996 pola que se 

establecen os elementos básicos dos 
informes de avaliación do alumnado 
que curse os ciclos formativos de artes 
plásticas e deseño regulados pola Lei 
orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de 
ordenación xeral do sistema educati-
vo, así como os requisitos formais de-
rivados do proceso de avaliación que 
son precisos para garantir a mobilidade 
dos alumnos (BOE, 23/02/96). Derroga-
da polo Real decreto 596/2007, do 4 de 
maio (BOE, 25/05/07).

- Resolución do 28 de marzo de 1996, da Se-
cretaría de Estado de Educación, pola 
que se ditan instrucións para regular 
a cumprimentación dos documentos 
de avaliación dos ciclos formativos de 
grao medio e de grao superior de artes 
plásticas e deseño regulados pola Lei 
orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de 
ordenación xeral do sistema educati-
vo, así como o proceso de solicitude 
e rexistro do libro de cuali"cacións de 
artes plásticas (BOE, 23/04/96).

- Orde do 17 de decembro de 1997 pola 
que se regula a avaliación e acredi-
tación académica do alumnado que 
cursa as ensinanzas artísticas de artes 
plásticas e deseño na Comunidade 
Autónoma de Galicia (DOG, 12/01/98). 
Derrogada pola Orde do 2 de setem-
bro de 2002 (DOG do 17).

- Epígrafe 6 das Instrucións da Subdirec-
ción Xeral de Inspección Educativa do 
26 de marzo de 1999 relativas ao pro-
cedemento para garantir o dereito dos 
alumnos de ensinanzas non universita-
rias a que o seu rendemento sexa ava-
liado conforme a criterios obxectivos.

- Orde do 2 de setembro de 2002 pola que 
se regula a avaliación e a acreditación 
académica do alumnado que cursa as 
ensinanzas de artes plásticas e deseño 
de réxime especial na Comunidade 
Autónoma de Galicia (DOG, 17/09/02).

- Orde do 9 de setembro de 2004 pola que 
se regula a avaliación e a acreditación 
académica do alumnado que cursa as 
ensinanzas de artes plásticas e deseño 
de réxime especial na Comunidade 
Autónoma de Galicia (DOG, 29/09/04).

- Instrucións da Dirección Xeral de For-
mación Profesional e Ensinanzas Es-
peciais, do 24 de novembro de 2005, 
en relación ao proceso de avaliación 
académica do alumnado que curse as 
ensinanzas superiores de deseño no 
curso 2005-2006. 
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2.5.3. Probas extraordinarias para a obten-
ción de diplomas de estudos anterio-
res á Lei orgánica 1/1990

- Real decreto 409/2002, do 3 de maio, polo 
que se establecen as probas extraordi-
narias para a obtención dos diplomas 
da Escola Superior de Canto e polo que 
se regulan as ditas probas extraordina-
rias para a obtención dos títulos das 
ensinanzas de música, artes aplicadas 
e o"cios artísticos, diplomas da Esco-
la Superior de Canto e certi"cados de 
"nalización de estudos de danza co-
rrespondentes aos plans de estudos 
anteriores á Lei orgánica 1/1990, do 
3 de outubro, de ordenación xeral do 
sistema educativo (BOE, 28/05/02).

- Orde do 26 de marzo de 2004 pola que se 
regulan as probas extraordinarias esta-
blecidas polo Real decreto 409/2002, 
do 3 de maio, para a obtención do títu-
lo das ensinanzas de artes aplicadas e 
o"cios artísticos correspondentes aos 
plans de estudos anteriores á Lei or-
gánica 1/1990, do 3 de outubro (DOG, 
02/04/04). Derrogada.

2.5.4. Acceso e admisión de alumnado
- Orde do 11 de xaneiro de 1996 pola que 

se dispoñen as normas que rexerán a 
proba de acceso ao grao medio e ao 
grao superior das ensinanzas de artes 
plásticas e deseño para os que non 
cumpran os requisitos académicos es-
tablecidos (BOE, 17/01/96).  

- Orde do 1 de abril de 2002 pola que se 
regulan as probas de acceso aos ciclos 
formativos de formación profesional 
especí"ca (DOG, 12/04/02). Modi"ca-
da pola Orde do 30 de xaneiro de 2007 
(DOG, 15/02/07). Corrección de erros 
(DOG, 05/03/07). 

- Resolución do 6 de xuño de 2002, da Di-
rección Xeral de Ordenación Educati-
va e Formación Profesional, pola que 
se regula o acceso e a admisión de 
alumnado aos ciclos formativos das 
familias profesionais de artes plásticas 
e deseño durante o curso 2002-2003 
(DOG, 25/06/02). 

- Orde do 23 de xullo de 2003 pola que se 
regula o proceso de acceso aos ciclos 
formativos de artes plásticas e dese-
ño (DOG, 30/07/03). Derrogada pola 
Orde do 25 de xuño de 2007 (DOG, 
11/07/07).

- Resolución do 24 de xullo de 2003, da 
Dirección Xeral de Formación Profe-
sional e Ensinanzas Especiais, pola que 
se regula o acceso e a admisión de 
alumnado aos ciclos formativos das 
familias profesionais de artes plásticas 
e deseño durante o curso 2003-2004 
(DOG, 31/07/03).

- Resolución do 28 de maio de 2004, da 
Dirección Xeral de Formación Profe-
sional e Ensinanzas Especiais, pola que 
se regula o acceso e a admisión de 
alumnado aos ciclos formativos de ar-
tes plásticas e deseño durante o curso 
2004-2005 (DOG, 07/06/04).

- Resolución do 29 de abril de 2005, da Di-
rección Xeral de Formación Profesio-
nal e Ensinanzas Especiais, pola que 
se regula o acceso e a admisión de 
alumnado aos ciclos formativos de ar-
tes plásticas e deseño durante o curso 
2005-2006 (DOG, 19/05/05).

2.5.5. Acceso aos estudos de artes
- Orde do 29 de decembro de 1994, pola 

que se establecen accesos, desde a 
educación secundaria obrigatoria e o 
bacharelato, a estudos de artes aplica-
das e o"cios artísticos e a ciclos forma-
tivos experimentais de artes plásticas 
e deseño (BOE, 06/01/95). 

- Orde do 5 de xuño de 1995 pola que se 
establece o acceso ao bacharelato de 
artes dos alumnos que cursaran ciclos 
formativos experimentais de grao 
medio de artes plásticas e deseño, así 
como a táboa de equivalencias pola 
que se rexerán as validacións entre 
ambas as dúas (BOE, 13/06/95). 

2.6. ESTUDOS SUPERIORES
2.6.1. Conservación e Restauración 
  de Bens Culturais
- Real decreto 1387/1991, do 18 de setem-

bro, polo que se aproban as ensinan-
zas mínimas do currículo de Conserva-
ción e Restauración de Bens Culturais 
e se regula a proba de acceso a estes 
estudos (BOE, 30/09/91). Modi"cado o 
artigo 9 polo Real decreto 1033/1999, 
do 18 de xuño. 

- Decreto 352/1991, do 17 de outubro, 
polo que se crea a Escola Superior de 
Conservación e Restauración de Bens 
Culturais de Galicia, con sede en Pon-
tevedra (DOG, 24/10/91).

- Orde do 20 de febreiro de 1992 pola que 
se aproba o currículo e se regulan as 
ensinanzas de Conservación e Res-
tauración de Bens Culturais (DOG, 
11/03/92).

2.6.2. Estudos superiores de cerámica
- Real decreto 2398/1998, do 6 de novem-

bro, polo que se establecen os estudos 
superiores de cerámica, pertencentes 
ás ensinanzas de artes plásticas, o tí-
tulo correspondente, a proba de acce-
so e os aspectos básicos do currículo 
(BOE, 02/12/98).

2.6.3. Estudos superiores de deseño
- Real decreto 1033/1999, do 18 de xuño, 

polo que se determinan os accesos ás 

ensinanzas superiores dos que se ato-
pen en posesión do título de técnico 
superior de artes plásticas e deseño 
(BOE, 29/06/99).

- Real decreto 1496/1999, do 24 de setem-
bro, polo que se establecen os estudos 
superiores de deseño, a proba de ac-
ceso e os aspectos básicos do currícu-
lo dos ditos estudos (BOE, 06/10/99). 

- Orde do 25 de outubro de 2001 pola que 
se establecen os elementos básicos do 
proceso de avaliación, acreditación 
académica e mobilidade dos alumnos 
que cursen as ensinanzas superiores 
de artes plásticas e de deseño estable-
cidas na Lei orgánica 1/1990, do 3 de 
outubro, de ordenación xeral do siste-
ma educativo (BOE, 01/11/01).

- Decreto 233/2005, do 14 de xullo, polo 
que se establece o currículo dos estu-
dos superiores de deseño e se regula 
o acceso ás ditas ensinanzas (DOG, 
12/08/05).

- Orde do 25 de abril de 2007 pola que se 
regula a avaliación, a acreditación aca-
démica e a mobilidade do alumnado 
que cursa as ensinanzas superiores de 
artes plásticas e deseño e as de con-
servación e restauración de bens cul-
turais na Comunidade Autónoma de 
Galicia (DOG, 09/05/07). 

- Orde do 16 de xullo de 2007 pola que se 
regula a oferta das materias optativas 
dos estudos superiores de deseño 
previstas no Decreto 233/2005 (DOG, 
31/07/07).

- Orde do 15 de xullo de 2008 pola que se 
regula o desenvolvemento do proxec-
to "nal de carreira dos estudos supe-
riores de deseño na Comunidade Au-
tónoma de Galicia (DOG, 06/08/08).

2.6.4. Estudos superiores de vidro
- Real decreto 1090/2000, do 9 de xuño, 

polo que se establecen os estudos su-
periores de vidro, o título correspon-
dente, a proba de acceso e os aspectos 
básicos do currículo (BOE, 22/06/00). 
11CC.

2.6.5. Profesorado
- Orde do 14 de maio de 1999 pola que se 

establece a correspondencia das espe-
cialidades das titulacións de graduado 
en artes aplicadas e o"cios artísticos, 
as de cerámica e as dos ciclos forma-
tivos de artes plásticas e deseño de 
carácter experimental, cos títulos das 
ensinanzas de artes plásticas e deseño 
establecidos no desenvolvemento do 
artigo 47 da Lei orgánica 1/1990, do 
3 de outubro, de ordenación xeral do 
sistema educativo (BOE, 25/05/99)

.
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- Real decreto 989/2000, do 2 de xuño, polo 
que se establecen as especialidades 
do corpo de profesores de música e 
artes escénicas, se adscriben a elas os 
profesores do dito corpo e se determi-
nan as materias que deberán impartir 
(BOE, 22/06/00).

- Real decreto 1284/2002, do 5 de decem-
bro, polo que se establecen as espe-
cialidades dos corpos de profesores 
de artes plásticas e deseño e mestres 
de taller de artes plásticas e deseño, 
se adscriben a elas os profesores dos 
ditos corpos e se determinan os mó-
dulos e materias que deberán impartir 
(BOE, 20/12/02). 

- Real decreto 363/2004, do 5 de marzo, 
polo que se declara a equivalencia de 
determinadas titulacións, para efectos 
de docencia, ás esixidas con carácter 
xeral para o ingreso e adquisición de 
especialidades dos corpos de profeso-
res e mestres de taller de artes plásti-
cas e deseño (BOE, 23/03/04). 23

- Circular 13/2007, da Dirección Xeral de 
Formación Profesional e Ensinanzas 
Especiais, pola que se determinan as 
titulacións mínimas esixibles para a 
impartición das ensinanzas de artes 
plásticas e deseño nos centros auto-
rizados da Comunidade Autónoma de 
Galicia. 

- Orde ECI/3058/2004, do 10 de setembro, 
pola que se regulan determinadas 
validacións de módulos dos ciclos 
formativos de artes plásticas e deseño 
conforme a Lei 1/1990, do 3 de outu-
bro, de ordenación xeral do sistema 
educativo (BOE, 27/09/04).

- Real decreto 440/1994, do 11 de marzo 
polo que se establecen as equivalen-
cias entre os títulos de artes aplicadas 
e o"cios artísticos, cerámica e Conser-
vación e Restauración de Bens Cultu-
rais, anteriores á Lei orgánica 1/1990, 
do 3 de outubro, de ordenación xeral 
do sistema educativo, e os estableci-
dos na dita lei (BOE, 06/04/94).

2.6.7. Actividades de interese público
- Decreto 181/2006, do 19 de outubro, polo 

que se declara de interese público a 
compatibilidade da impartición de en-
sinanzas de música e artes escénicas, 
artes plásticas e deseño coa activida-
de realizada noutro posto do sector 
público cultural (DOG, 27/10/06). 


