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CONCELLO DE VIGO
ÁREA DE EDUCACIÓN

ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES E OFICIOS

INFORME-PROPOSTA

MODIFICACIÓN DO PLAN DE NORMALIZACIÓN CURRICULAR PN C08: ELEMENTOS
XERAIS

En base á experiencia do seu desenvolvemento no curso 2008-2009, faise necesario realizar
modificacións por engadido, ás normas xerais aprobadas no PNC08, de xeito que se dea
cobertura a diversas circunstancias e casuísticas que na actualidade carecen ou teñen unha
insuficiente regulamentación.

Estas normas que se propoñen de seguido, engadiranse ou, se é o caso, substituirán, naqueles
aspectos que poidn ser contradictorios, ás aprobadas dentro do PNC 08, pola Xunta Rectora do
Organismo Autónomo de 14/07/2008.

PNC09.2. ACCESO E PROMOCIÓN DE CURSO DO ALUMNADO

Acceso
Por vía da regra, o acceso aos cursos de iniciación (ou Curso 1 en determinadas especialidades)
nas  distintas  especialidades  da  EMAO,  farase,  no  caso  de  que  existan  menos  prazas  cá
solicitudes, por sorteo segundo o procedemento recollido no PNC08.

Non embargantes nas especialidades de carácter  pre-profesionais (Grupo I.a e I.b PNC0809:
Cerámica, Encadernación), 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 en estreita relación coa especialidade e, se
se considera oportuno, entrevista persoal.
A Comisión de valoración estará formada 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

Por vía da regra,  a promoción de curso,  agás polas causas de baixa indicadas no apartado
correspondente destas normas, será automática en tódalas especialidades, agás nas de carácter
pre-profesionais  (Grupo  I.a  e  I.b  PNC0809:  Cerámica,  Encadernación)  no  que  rexerá  o
procedemento específico de promoción de curso seguinte:
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Para  poder  promocionar  ao  nivel  de  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 I non haberá, en
ningún caso, posibilidade de repetición de curso. Ao alumnado que figuren coa calificación de non
apto,  poderá,  se  así  o  desexa,  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.
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 o curso escolar por haber sobrepasado o límite de ausencias máximo establecido
no PNC08.

PNC09.3. Baixas de alumnado e repetición de curso

1. Os/as alumnos/as causarán baixa na Escola Municipal de Artes e Oficios por algunha das
circunstancias seguintes:

a) Por renuncia expresa do interesado
b) Por non presentárense ó terceiro día de clase, despois da apertura oficial do curso,

de non mediar unha xustificación previa por asunto grave ou transcendente.
c) A inasistencia ás clases, sen causa xustificada, durante catro xornadas

ininterrumpidas.
d) Os alumnos/as que aínda por causa xustificada faltasen un 25% ou máis das horas

lectivas das materias específicas de cada curso anual ou, xustificada ou
inxustificadamente, nun 15% ou máis das horas lectivas das materias
complementarias que se fixen como obrigatorias.

e) Pola comprobación da falsidade nos documentos ou datos achegados coa
solicitude, a matrícula ou nas follas de asistencia a clase

f) Pola incompatibilidade ou inadaptación absoluta para permanecer no centro.

2. As baixas motivadas polo establecido na línea f) resolveraas a presidenta do Organismo
Autónomo EMAO, tras informe proposta da Dirección da EMAO, unha vez dada audiencia
ao alumno/a interesado/a, e tralo informe técnico do profesor titular da especialidade e do
Xefe de Estudos. Contra a Resolución caberá poñer recurso de reposición perante a
Presidenta do Organismo Autónomo da EMAO

3. Nos demais supostos aprobarase a baixa por resolución da Dirección do Centro, tras o
informe proposta da Xefatura de Estudos

4. As baixas producidas ao longo do primeiro trimestre do curso escolar, por calquera dos
motivos anteriormente expostos, cubriranas as/os solicitantes que figuren en lista de
espera.

5. Consideraranse faltas por causa xustificada aquelas nas que o alumno/a acredite
mediante documentación fidedigna a concorrencia dun asunto grave ou transcendente
que imposibilitase a asistencia. Será competencia do xefe/a de estudios, co visto e prace
do Director/a, a calificación da falta como xustificada, á vista da documentación
presentada.

6. Agás no suposto a) e f) do apartado 1, o procedemento para das de baixa a un alumno
será o seguinte:
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• Informe do xefe de estudos dirixido á Dirección
• Notificación ao/á interesado/a
• Pasados tres días dende o envío da notificación, se esta non foi recibida,

notificarase por medio do taboleiro de anuncios oficial da Escola.
• Nos tres días seguintes aos da notificación, o/a interesado/a poderá presentar as

alegacións que considere oportunas, que en todo caso, deberán vir acompañadas
da documentación fidedigna pertinente.

• Resolución de baixa definitiva ou aceptación das alegacións presentadas. O
segundo suposto deberá vir acreditado por informe da xefatura de estudos.

7. O alumnado que causara oficialmente baixa nun curso escolar, como consecuencia de ter
sobrepasado o límite fixado do 25% de faltas de asistencia (ou 15% de faltas nas materias
complementarias obrigatorias), poderá repetir o curso no ano lectivo seguinte, sempre e
cando  existan  vacantes  dispoñibles  no  nivel  de  referencia.  Esta  norma  só  será  de
aplicación  a  aqueles  cuxa falta  prolongada fose  por  causas  xustificadas debidamente
acreditadas  no  momento  no  que  se  produciron  ou  foron  notificados  e  non  será  de
aplicación ás baixas producidas no curso de acceso de calquera das especialidades. No
caso de existiren máis solicitudes de repetición cá prazas vacantes, estas asignaranse por
sorteo. Non está permitida a repetición individual de curso en ningún outro suposto.

8. Todo o alumnado está obrigado a asinar os partes diarios oficiais de asistencia ás clases.
O profesor titular de cada especialidade, que asinará os partes e entregaraos na Unidade
Administrativa  do  Centro  (xefatura  de  estudos),  será  o  responsable  de  velar  pola
veracidade das sinaturas, contexando estas coa asistencia real.

Á vista do que antecede,  proponse á Presidenta da Xunta Rectora do Organismo Autónomo
EMAO, propoñer á este órgano a acordar o seguinte:

• Aprobar  as  Modificación  do  PNC08 no relativo  ás  Normas Xerais  de aplicación,  co
engadido das numeradas como PNC09.1/  PCN09.2 /PCN09.3 no informe proposta do
Supervisor da EMAO de data 15/07/2009 que se inclúe no expediente.

Vigo, 15 de xullo de 2009
O XEFE DO SERVIZO DE EDUCACIÓN
SUPERVISOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES E OFICIOS
Asdo.: Rafael Ojea Pérez

DECRETO

Visto o informe-proposta que antecede, RESOLVO
Propoñer á Xunta Rectora do Organismo Autónomo EMAO, acordar o seguinte:

• Aprobar  as  Modificación  do  PNC08 no relativo  ás  Normas Xerais  de aplicación,  co
engadido das numeradas como PNC09.1/  PCN09.2 /PCN09.3 no informe proposta do
Supervisor da EMAO de data 15/07/2009 que se inclúe no expediente.

RO/

Vigo, 15 de xullo de 2009

A CONCELLEIRA DELEGADA DE EDUCACIÓN
PRESIDENTA DO ORGANISMO AUTÓNOMO EMAO
Asdo.: Laura López Atrio


