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INFORME-PROPOSTA

NOVO  PLAN  DE  ESTUDOS  NAS  ESPECIALIDADES  DE  CERÁMICA  E  ARTES  DO  LIBRO
(ENCADERNACIÓN E SERIGRAFÍA)

Antecedentes e xustificación

O PNC08 aprobado pola Xunta Rectora do Organismo Au tónomo EMAO o 14 de xullo de
2008, contemplaba un proceso especial de transición  entre o plan anual de 2007-2008 e o
novo PNC08, nas especialidades alí denominadas como  Grupo I.a. 
En concreto, recollíase: O PNC neste apartado ten por obxectivo o inicio no curso 2009-2010 dos
ciclos formativos en Cerámica e Encadernación artística e a valoración da implantación dos ciclos
de Gravado e Técnicas de Estampación e de Serigrafía.
Con esta referencia temporal, plantéase o curso 2008-2009 como un curso de transición nestas
disciplinas, coa extinción dos cursos actuais nun horizonte de dous anos, nos que o alumnado
actual  rematará o ciclo “teórico” iniciado.  Para posibilitar  esta transición cos medios humanos
existentes, non se convocará para o curso 2008-2009 prazas nos cursos de iniciación nin en
Cerámica nin en Encadernación.

Durante o curso 2008-2009, por parte dos docentes destas especialidades, conxuntamente co
xefe de estudos e o supervisor da EMAO, estudiouse e elaborouse un novo plan de estudios para
elas, percurando unha maior intensidade, duración e unha estructura que as achegase a unha
formulación  próxima  aos  ciclos  formativos  regrados  e  cunha  clara  vocación  normalizadora  e
profesionalizadora.

O  currículum  nestas  especialidades  que  se  propón  para  a  súa  aprobación  ten  a  estructura
seguinte:

Especialidade: Cerámica Artística

Aspectos xerais

Niveis e duración:
Cerámica I (acceso) con 36 semanas de duración (A efectos de certificación: 316 horas de taller,
44 horas de complementaria de Historia da Cerámica e 44 horas de Debuxo).
Cerámica II con 36 semanas de duración (A efectos de certificación: 316 horas de taller, 44 horas
de complementaria de Baleirado e 44 de complementaria de Serigrafía cerámica)

No curso 2009-2010 implementarase o curso Cerámica I, do novo Plan coa convocatoria de 14
novas prazas de alumnado.
No curso 2010-2011 implementarase o ciclo completo coa posta en marcha de Cerámica II.

Transición do alumnado procedente do plan de 2007-2008
Tal e como se indicaba no PNC08, a implantación do novo currículum nas especialidades de
Cerámica artística e Encadernación faríase en dous cursos. Corresponde no presente curso  o
remate dos estudos dese antigo plan, co seguinte esbozo:
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ALUMNOS EN NIVEL 08-09 PASAN A NIVEL 09-10
PERFECCIONAMENTO I PERFECCIONAMENTO II

PERFECCIONAMENTO II e MONOGRÁFICO REMATAN

Aula Aberta/proxectos
O  alumnado  saínte  de  Perfeccionamento  II  e  Monográfico,  poderá  optar  á  actividade
extracurricular  “Aula  aberta-proxectos”  que  se  define  no  apartado  4  do  PNC08:  “Normas
Específicas”.

Cursos monográficos de perfeccionamento para alumnado saínte
No caso de ter horario lectivo dispoñible do profesorado, por parte da dirección da Escola, oído o
profesorado, poderanse programar cursos monográficos de duración determinada durante o ano
lectivo, sobre temas especializados non desenvolvidos no currículum normalizado. A estes cursos
poderán asistir alumnos/as que estiveran matriculados nesta especialidade nos cursos 2007-2008
e 2008-09,  tendo preferencia  aqueles  que non accederan no ano 2008-09 aos  monográficos
daquela realizados. No caso de existir más solicitudes cá prazas, a matrícula final determinarase
por sorteo entre os solicitantes.

Acceso e promoción de curso

Acceso
Acceso de novo alumnado (Cerámica Artística I).
Sempre que o número de solicitantes supere o número de prazas ofertadas para o curso, os
aspirantes deberán realizar unha proba de acceso, elaborada pola Comisión que logo se cita,
consistente nun exercicio tridimensional en arxila vermella, en estreita relación coa especialidade,
valorándose intencións creativas, facilidade para a comprensión das posibilidades expresivas dos
elementos gráficos ou plásticos, así como a adecuación funcional á realización (actitude).
As probas de acceso terán lugar ao rematar o período de preinscrición e serán valoradas por unha
comisión de valoración composta por:

O Director da Escola ou persoa que realice as súas funcións
O xefe de Estudos, que actuará como secretario
O profesor da especialidade
Un profesor dunha especialidade análoga, proposto pola dirección
Todos eles con voz e voto
Poderá asistir ás probas e ás deliberacións da Comisión, con voz e sen voto, o representante do
alumnado na Xunta Rectora.

Da reunión da Comisión levantarase acta, na que constarán os 14 alumnos seleccionados para
acceder a este nivel.

Promoción de curso
Para poder promocionar ao nivel de Cerámica II, o alumnado será avaliado polo profesor titular da
especialidade,  que  extenderá  acta  coas  calificacións  finais  (Apto/non  Apto)  para  cada
alumno/alumna matriculado.  A avaliación terá carácter  tanto contínuo como final,  e seguirá os
criterios  recollidos  na  programación  xeral  da  Especialidade.  O  alumnado  que  non  acade  a
calificación de Apto, quedará excluído dos estudios da especialidade. No nivel de Cerámica I non
haberá,  en ningún caso,  posibilidade de repetición de curso.  Aos alumnados que figuren coa
calificación de non aptos, poderá, se así o desexan, extendérselles unha certificación das horas
cursadas, coa indicación da calificación final obtida.
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Contra a calificación obtida, poderá presentar o alumno recurso de reposición perante o Director
do Centro que, tras audiencia ao interesado/a, informe do xefe de estudos e,  se procede, do
profesor titular, resolverá definitivamente.
Aos/ás  alumnos/as  que  figuren  coa  calificación  de  non  aptos/as,  poderá,  se  así  o  desexan,
extendérselles unha certificación das horas totais cursadas na especialidade, coa indicación da
calificación final obtida en cada nivel. En ningún caso poderán repetir curso por esta causa.
Non embargantes, poderán repetir, de existiren vacantes unha vez realizada a matrícula anual,
aqueles/as alumnos/as que por  causas  debida e  fidedignamente xustificadas,  foran dados de
baixa durante durante o curso  escolar  por  haber  sobrepasado o límite  de ausencias máximo
establecido no PNC08.

Convocatoria Curso 2009-2010
Prazo de preinscrición para Cerámica I: do 1 ao 17 de setembro
Preinscrición alumnado de novo ingreso (só internet on-line): 1 agosto a 15 de setembro
Confirmación de matrícula para o curso de Perfeccionamento II: 1 ao 10 de setembro
Celebración das probas de acceso a Cerámica I: no día que publicamente se indique, a partir do
día 21 ao 25 de setembro.
Listas definitivas de matriculados e admitidos: 29 de setembro
Inicio do curso: 1 de outubro
Presentación de candidaturas a Aula Aberta/Proxectos: do 1 de setembro ao 15 de outubro
Selección de proxectos de Aula Aberta: antes do 30 de outubro

A prematriculación poderase facer presencialmente ou por internet, mediante o formulario oficial
que se subministrará aos interesados/as e no apartado da EMAO da páxina web municipal.

Especialidade: Encadernación 

Aspectos xerais

Niveis e duración:
Encadernación I (acceso) con 36 semanas de duración (A efectos de certificación: 316 horas de
taller, 44 horas de complementaria de Historia do Libro e 44 horas de Debuxo).
Encadernación II con 36 semanas de duración (A efectos de certificación: 316 horas de taller, 44
horas de complementaria de Técnicas de gravado e 44 de Deseño)
No curso 2009-2010 implementarase o curso Encadernación I, do novo Plan coa convocatoria de
15 novas prazas de alumnado.
No curso 2010-2011 implementarase o ciclo completo coa posta en marcha de Encadernación II.

Transición do alumnado procedente do plan de 2007-2008
Tal e como se indicaba no PNC08, a implantación do novo currículum nas especialidades de
Cerámica artística e Encadernación faríase en dous cursos. Corresponde no presente curso  o
remate dos estudos dese antigo plan, co seguinte esbozo:

ALUMNOS EN NIVEL 08-09 PASAN A NIVEL 09-10
PERFECCIONAMENTO I PERFECCIONAMENTO II

PERFECCIONAMENTO II e MONOGRÁFICO REMATAN

Aula Aberta/proxectos
O  alumnado  saínte  de  Perfeccionamento  II  e  Monográfico,  poderá  optar  á  actividade
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extracurricular  “Aula  aberta-proxectos”  que  se  define  no  apartado  4  do  PNC08:  “Normas
Específicas”.

Cursos monográficos de perfeccionamento para alumnado saínte
No caso de ter horario lectivo dispoñible do profesorado, por parte da dirección da Escola, oído o
profesorado, poderanse programar cursos monográficos de duración determinada durante o ano
lectivo, sobre temas especializados non desenvolvidos no currículum normalizado. A estes cursos
poderán asistir alumnos/as que estiveran matriculados nesta especialidade nos cursos 2007-2008
e 2008-09,  tendo preferencia  aqueles  que non accederan no ano 2008-09 aos  monográficos
daquela realizados. No caso de existir más solicitudes cá prazas, a matrícula final determinarase
por sorteo entre os solicitantes.

Acceso e promoción de curso

Acceso
Acceso de novo alumnado (Encadernación I).
Sempre que o número de solicitantes supere o número de prazas ofertadas para o curso, os
aspirantes deberán realizar unha proba de acceso, elaborada pola Comisión que logo se cita,
consistente nun exercicio práctico en estreita relación coa especialidade, valorándose intencións
creativas, facilidade para a comprensión das posibilidades expresivas dos elementos gráficos ou
plásticos, así como a adecuación funcional á realización (actitude).
As probas de acceso terán lugar ao rematar o período de preinscrición e serán valoradas por unha
comisión de valoración composta por:

O Director da Escola ou persoa que realice as súas funcións
O xefe de Estudos, que actuará como secretario
O profesor da especialidade
Un profesor dunha especialidade análoga, proposto pola dirección
Todos eles con voz e voto
Poderá asistir ás probas e ás deliberacións da Comisión, con voz e sen voto, o representante do
alumnado na Xunta Rectora.

Da reunión da Comisión levantarase acta, na que constarán os 14 alumnos seleccionados para
acceder a este nivel.

Promoción de curso
Para poder promocionar ao nivel de Encadernación II, o alumnado será avaliado, polo profesor
titular da especialidade, que extenderá acta coas calificacións finais (Apto/non Apto) para cada
alumno/alumna matriculado.  A avaliación terá carácter  tanto contínuo como final,  e seguirá os
criterios  recollidos  na  programación  xeral  da  Especialidade.  O  alumnado  que  non  acade  a
calificación de Apto, quedará excluído dos estudios da especialidade. No nivel de Cerámica I non
haberá,  en ningún caso,  posibilidade de repetición de curso.  Aos alumnados que figuren coa
calificación de non aptos, poderá, se así o desexan, extendérselles unha certificación das horas
cursadas, coa indicación da calificación final obtida.
Contra a calificación obtida, poderá presentar o alumno recurso de reposición perante o Director
do Centro que, tras audiencia ao interesado/a, informe do xefe de estudos e,  se procede, do
profesor titular, resolverá definitivamente.
Aos/ás  alumnos/as  que  figuren  coa  calificación  de  non  aptos/as,  poderá,  se  así  o  desexan,
extendérselles unha certificación das horas totais cursadas na especialidade, coa indicación da
calificación final obtida en cada nivel. En ningún caso poderán repetir curso por esta causa.
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Non embargantes, poderán repetir, de existiren vacantes unha vez realizada a matrícula anual,
aqueles/as alumnos/as que por  causas  debida e  fidedignamente xustificadas,  foran dados de
baixa durante durante o curso  escolar  por  haber  sobrepasado o límite  de ausencias máximo
establecido no PNC08.

Convocatoria Curso 2009-2010
Prazo de preinscrición para Encadernación I: do 1 ao 17 de setembro
Preinscrición alumnado de novo ingreso (só internet on-line): 1 agosto a 15 de setembro
Confirmación de matrícula para o curso de Perfeccionamento II: 1 ao 10 de setembro
Celebración das probas de acceso a Encadernación I: no día que publicamente se indique, a partir
do día 21 ao 25 de setembro.
Listas definitivas de matriculados e admitidos: 29 de setembro
Inicio do curso: 1 de outubro
Presentación de candidaturas a Aula Aberta/Proxectos: do 1 de setembro ao 15 de outubro
Selección de proxectos de Aula Aberta: antes do 30 de outubro

A prematriculación poderase facer presencialmente ou por internet, mediante o formulario oficial
que se subministrará aos interesados/as e no apartado da EMAO da páxina web municipal.

Vigo, 15 de xullo de 2009

RO/
A PRESIDENTA DO ORGANISMO AUTÓNOMO EMAO
Asdo.: Laura López Atrio


