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CURSO 2012-2013
CONVOCATORIA XERAL 

ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES E OFICIOS DE VIGO

A. PREINSCRICIÓN E MATRÍCULA

1. ALUMNADO DE NOVO INGRESO

1. Preinscrición

1. Tódalas  persoas  que  desexen  iniciar  os  estudios  en  calquera  das 
especialidades ofertadas deberán realizar a súa preinscrición, conforme ao 
modelo oficial de solicitude que será subministrado na Administración da 
EMAO (en adiante a Administración) e que tamén se poderá descargar 
e/ou  cubrir  e  imprimir  dende  a  páxina  web  www.vigo.org,  apartado 
Educación-Escola Municipal de Artes e Oficios (en adiante, web-EMAO). As 
persoas interesadas tamén poderán pre-inscribirse on-line dende a páxina 
correspondente da web-EMAO.

2. O impreso de solicitude, debidamente cuberto e por duplicado (exemplar 
para a Administración e exemplar para o/a interesado/a) deberá entregarse 
na Administración ou na súa  versión on-line,  no  horario  e  días  que  se 
establecen nestas normas.

3. O  listado  de  solicitantes  exporase,  conforme  ao  disposto  no  apartado 
correspondente destas normas, no tabolerio oficial de anuncios da EMAO 
(en adiante o Taboleiro) e na web-EMAO. Darase un prazo de un día, para 
presentar reclamacións ao listado.

4. Rematado ese prazo -no caso de que existan máis solicitudes cá prazas 
ofertadas-  realizarase,  para  asignar  as  prazas,  un  sorteo  entre  os 
solicitantes cuxa solicitude sexa válida, conforme ao procedemento que se 
establece nas presentes normas. Non embargantes, nas especialidades de 
Serigrafía,  Encadernación,  Cerámica  artística  e  CAIM,  a  selección 
realizarase mediante proba de acceso,  conforme ás normas específicas 
que rexen para esas materias no PNC10.

5. Exporase  de  seguido,  no  Taboleiro  e  na  web-EMAO,  conforme  ao 
calendario  que figura  nestas normas,  a  relación definitiva  de admitidos, 
clasificados por especialidades e cursos.

2. Matrícula

1. Os solicitantes finalmente seleccionados, deberán formalizar a súa matrícula, 
mediante a presentación na Administración, no prazo indicado nestas Normas, 
do impreso oficial  que se poderá recoller  na Administración ou descargado 
dende a web-EMAO, presentando nese momento, asemade, copia do DNI ou 
Pasaporte.

2. A non formalización da matrícula en prazo, significará a inmediata baixa, e 
consecuentemente, a praza será ofrecida ao/s solicitante/s que corresponda 
na lista de reserva derivada da aplicación dos resultados do sorteo ou probas 
de acceso (se é o caso), cuxa regulación se recolle nestas Normas.

3. Disposición transitoria:  para as especialidades de Debuxo artístico e Moda 
e Confección a matrícula definitiva para o alumnado de novo ingreso e comezo 
do curso, queda condicionada á resolución dos expedientes de contratación do 
profesorado  destas  materias,  actualmente  en  trámite.  Para  o  alumnado 
preinscrito nestas especialidades, existirá un prazo especial de matrícula que 
lle será comunicado oportunamente.
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2. ALUMNADO PROCEDENTE DE CURSOS ANTERIORES

a) O  alumnado  declarado  APTO  e  que  cursase  as  asignaturas  complementarias, 
promocionarán  automáticamente  ao  nivel  seguinte  que  lles  corresponda,  sen 
necesidade de facer trámite de renovación de matrícula.

b) Os listados de alumnado procedente de cursos anteriores,  coa súa asignación ao 
nivel  que  lle  corresponde  no  curso  2012-2013,  serán  publicados  no  taboleiro  de 
anuncios  da  Escola  entre  os  días  21-26  de  setembro.  A presencia  neste  listado 
significa que a súa matrícula foi dada de alta para o curso 2012-2013.

c) Disposición  transitoria:  a  alta  definitiva  na  matrícula  no  curso  2012-2013  do 
alumnado que no curso 2011-2012 cursou as especialidades de Debuxo artístico e 
Moda e Confección, queda condicionada á resolución do expediente de contratación 
do profesorado destas materias, actualmente en trámite.

B. PRAZOS

21 ao 26 de setembro: 
• Preinscrición alumnado de novo ingreso (presencial e por internet)
• Exposición pública de alumnado matriculado (procedente de cursos anteriores) por 

especialidades.
27 de setembro: Exposición do listado de alumnos novos que fixeron a preinscrición.
28 de setembro: reclamacións al listado
1 de outubro: 

• Sorteo das preinscricións de alumnado de novo ingreso (agás Serigrafía, 
Encadernación, Cerámica e CAIM -zanfona, gaita e luthería antiga-)

• Celebración das probas de acceso a Serigrafía, Encadernación, Cerámica e CAIM: 
nos horarios que publicamente se indique/n.

2 de outubro: 
• Exposición listas de admitidos de novo ingreso despois do sorteo e probas de acceso
• Comezo do curso alumnado procedente de cursos anteriores

2-3 de outubro: Matrícula alumnado de novo ingreso. Dia 2: de 9:00 a 15:00 e de 16:00 a 
21:00; día 3: de 9:00 a 15:00 horas.
4 de outubro: Comezo do Curso alumnado de novo ingreso

A pre-inscrición poderase facer presencialmente ou por internet, mediante o formulario oficial 
que  se  subministrará  aos  interesados/as  e  que  pode  ser  descargado  no  apartado 
correspondente ao curso 2012-2013 da web da EMAO.

A  matriculación  da  EMAO  implica  a  aceptación  plena  das  normas  contidas  nesta 
convocatoria,  dos  programas,  horarios  e  Normativa  que  rexen  a  actividade  da  Escola, 
nomeadamente as normas contidas no Plan de Normalización Curricular (PNC08) e nas súas 
modificacións correspondentes aos anos 2009, 2010 e 2012.

C. HORARIOS DE ADMINISTRACIÓN E INFORMACIÓN

Lugar: Edificio principal da EMAO, rúa García Barbón, 5 
Horario: de 10 h. a 14 h., laborables de luns a venres
Información:

✔ Web-EMAO: http://hoxe.vigo.org/movemonos/educacion7
✔ Correo electrónico: emao@vigo.org
✔ Tfno.: 986228088
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D. SORTEO ALUMNADO DE NOVO INGRESO 
(Agás especialidades de Serigrafía, Encadernación, Cerámica e CAIM)

1. No suposto de que o número de solicitantes sexa superior ao número de prazas vacantes, 
farase un sorteo público que rexerá conforme ao seguinte:

2. Terá carácter público e será presidido por unha mesa composta por:
✗ Director da EMAO ou persoa na que delegue
✗ Secretaria do Organismo Autónomo EMAO, ou persoa na que delegue
✗ Un funcionario adscrito á Unidade Administrativa da EMAO, nomeado polo Director.

3. Procederáse a sacar do bombo dúas bolas. Cada unha das bolas corresponderá a unha 
letra. A orde das bolas extraídas determinará as dúas primeiras letras do apelido co que se 
iniciará da lista de admitidos. Faráse un sorteo por cada unha das especialidades.

4. O Secretario levantará acta do resultado do sorteo, que será exposta no Taboleiro e na web-
EMAO

5. Os listados do sorteo serán,  a tódolos efectos, considerados, pola orde resultante, como 
listas de reserva para o caso de que,  ao longo dos dous primeiros meses do curso,  se 
producisen baixas no alumnado matriculado.

E. REQUISITOS DAS SOLICITUDES E SOLICITANTES

1. Só se poderá presentar un impreso de solicitude por persoa.
2. Poderá solicitarse a  preinscrición, como máximo, en tres especialidades das ofertadas. 

• Esta  posibilidade   figurará  no  apartado  correspondente  do  impreso  único  de 
preinscrición, sen que supoña orde de preferencia. 

• De resultar  seleccionado/a  en  máis  dunha  especialidade,  ben  como resultado  do 
sorteo, ben como consecuencia da existencia dun maior número de prazas que de 
solicitantes, só poderá matricularse nunha delas. 

• A  matrícula  supón  a  eliminación  automática  nas  listas  de  espera  das  outras 
especialidades solicitadas.

3. O alumnado procedente do curso 2011-2012, matriculado no nivel que lle corresponda no 
curso 2012-2013, non pode facer solicitude de preinscrición noutra nova especialidade.

4. Serán nulas aquelas solicitudes de preinscrición que non cumpran o sinalado nos apartados 
1, 2 e 3  precedentes e, en consecuencia, non poderán ser, en ningún caso, seleccionadas.

5. Aquelas persoas que non se presenten ao terceiro día de clase, despois da apertura oficial  
do curso, serán dadas de baixa, de non mediar unha xustificación previa por asunto grave ou 
transcendente.

6. A inasistencia ás clases, sen causa xustificada, durante catro xornadas ininterrumpidas, dará 
lugar  a  baixa  definitiva  do/a  alumno/a.  Antes  de  notificar  a  baixa,  darase  audiencia  ao 
interesado/a.

7. Asemade, causarán baixa definitiva aqueles 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 obrigatorias.

8. 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.

9. As persoas que en plans anuais anteriores teñan cursado tres ou máis cursos de algunha 
das  especialidades  coincidentes  coas  ofertadas  dentro  do  PNC,  non  poderán  solicitar 
preinscrición na mesma.  No momento de detectarse tal  duplicidade,  será dado de baixa 
automaticamente, sexa no momento que sexa do desenvolvemento do curso escolar.

10. En caso de non existir prazas suficientes para o número de solicitantes, terán preferencia 
aqueles empadroados no Concello de Vigo.

11. A  formalización  da  matrícula  implica  a  plena  aceptación  polo  alumno/a  do  Plan  de 
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Normalización Curricular e demais normas de funcionamento vixentes
12. No  non  disposto  nesta  convocatoria,  estarase  ao  que  dispoña  o  vixente  Plan  de 

Normalización Curricular (coas modificacións aprobadas nos anos 2009, 2010 e 2012) e a 
legalidade en materia de réxime xurídico das administracións públicas, así como ás normas 
que, dentro das súas atribucións, emita a dirección do Centro e que se farán públicas en 
cada momento no Taboleiro e web-EMAO.

F. ESPECIALIDADES CURSO 2012-2013 e PRAZAS DE NOVO INGRESO 
QUE SE OFERTAN
Especialidades Horario tardes/

Prazas novo ingreso
Horario mañás/

Prazas novo ingreso
Pintura Iniciación A

Perfeccionamento IA
Perfeccionamento IB
Perfeccionamento IIB
Aula aberta/Proxectos

20
-
-
-
-

Perfeccionamento IIA -

Debuxo* Iniciación A
Perfeccionamento IA
Perfeccionamento IB
Perfeccionamento IIB
Aula aberta/Proxectos

20
-
-
-
-

Perfeccionamento IIA -

Escultura e talla en madeira Iniciación A
Iniciación B
Perfeccionamento IB
Perfeccionamento IIB
Aula aberta/Proxectos

15
15
-
-
-

Perfeccionamento IA
Perfeccionamento IIA

-
-

Ourivaría Iniciación A
Perfeccionamento IA
Perfeccionamento IB
Perfeccionamento IIB
Aula aberta/Proxectos

15
-
-
-
-

Perfeccionamento IIA -

Artesanía en coiro Iniciación A
Perfeccionamento IA
Perfeccionamento IB
Perfeccionamento IIB
Aula aberta/Proxectos

18
-
-
-
-

Perfeccionamento IIA -

Encaixe de palillos Iniciación A
Iniciación B
Perfeccionamento IA
Perfeccionamento IIB
Aula aberta/Proxectos

15
15
-
-
-

Perfeccionamento IIA -

Moda e confección* Iniciación B
Perfeccionamento IB
Perfeccionamento IC
Perfeccionamento IIA
Perfeccionamento IIB
Aula aberta/Proxectos

18
-
-
-
-
-

Iniciación A
Perfeccionamento IA

13
-

Construcción Artesanal de 
Instrumentos Musicais (CAIM): 
Zanfona

Zanfona I
Zanfona II
Aula aberta/Proxectos

8
-
-

Iniciación
Perfeccionamento II

6
-

Construcción Artesanal de 
Instrumentos Musicais (CAIM): Gaita

Gaita I
Gaita II
Aula aberta/Proxectos

8
-
-

Iniciación
Perfeccionamento II

4
-
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Construcción Artesanal de 
Instrumentos Musicais (CAIM): 
Luthería antiga

Luthería I
Luthería II
Aula aberta/Proxectos

8
-
-

Perfeccionamento I
Perfeccionamento II

-
-

Cerámica artística Cerámica I
Cerámica II
Aula aberta/Proxectos

14
-
-

- -

Encadernación artística Encadernación I
Encadernación II
Aula aberta/Proxectos

15
-
-

Perfeccionamento II -

Serigrafía artística Serigrafía I
Serigrafía II

15
-

Iniciación
Perfeccionamento II

11
-

G. CALENDARIO ESCOLAR
Comezo curso: 

• 02 de outubro: alumnado procedente de cursos anteriores
• 04 de outubro: alumnado de novo ingreso

Remate: 30 de xuño 2013
Días non lectivos:

Outubro: 12 Día da Hispanidade
Novembro: 1 Todos os Santos; 2 Día do Ensino
Decembro:6 Día da Constitución; 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 vacacións de Nadal
Xaneiro:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  vacacións de Nadal
Marzo: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 vacacións de Semana Santa
Abril: 1 vacacións de Semana Santa
Maio: 1 Festa do traballo, 17 Día das Letras Galegas

H) MATERIAS COMPLEMENTARIAS
Agás nos cursos que se desenvolven en horario de mañán, para o alumnado matriculado en 
horario de tarde, será obrigatorio cursar as materias complementarias que figuran para cada 
especialidade e nivel no horario oficial para o curso 2012-2013.

I) HORARIOS:
Véxase ANEXO I desta convocatoria

INFORMACIÓN E ADMINISTRACIÓN
Unidade Administrativa da EMAO

EMAO. Avda García Barbón, 5 – 36201 VIGO
de luns a venres de 10:00 a 14:00 horas. (agosto pechado)

Teléfonos: 986228087 e 88
Correo-e: emao@vigo.org

Internet: http://hoxe.vigo.org/movemonos/educacion7

Vigo, 20 de setembro de 2012
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