
Recomendación á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para que os
calendarios de realización de probas de acceso a determinados ciclos formativos de grado
medio non coincidan coas datas das probas extraordinarias de setembro da E.S.O. para
superar materias pendentes.

Santiago de Compostela, 4 de novembro de 2015

Sr. conselleiro:

Ante esta institución, mediante escrito de queixa, compareceu solicitando a nosa
intervención Don ……………………………………………...

ANTECEDENTES

No seu escrito, esencialmente, indicábanos que a Resolución do 22 de maio de 2015, da
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, da Consellería
de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se ditan instrucións para o
acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño
para o curso 2015/16, sinalou as datas dos exames específicos para o acceso aos ciclos
medios de xoiería nas mesmas datas de setembro nas que estaban fixados os exames da
E.S.O. de setembro, o que supón que os alumnos da E.S.O. con algunha materia suspensa
non poderían presentarse ao exame específico.

A resolución do 22 de maio, na instrucción terceira, letra a) sinala que as probas de acceso
ás ensinanzas de grao medio realizaranse nas escolas de arte e superiores de deseño en que
se inscribisen os alumnos e alumnas nos días e horas que se indican a continuación:

Expediente: D.3.Q/13943/15



1. As probas de acceso ás ensinanzas de grao medio realizaranse nas escolas de arte e
superiores de deseño en que se inscribisen os alumnos e alumnas nos días e horas que se
indican a continuación:

1.1. Proba de madureza: 2 de setembro.

– Primeira parte: das 10.00 ás 13.00 horas.

– Segunda parte: das 16.30 ás 19.30 horas.

1.2. Proba específica: 4 de setembro.

A proba específica realizarase de acordo co establecido no anexo IV da resolución e terá
lugar en cada unha das escolas de arte e superiores de deseño, nas horas que se indican a
continuación:

Primeiro exercicio: das 10.00 ás 11.00 horas.

Segundo exercicio: das 12.00 ás 14.00 horas.

Terceiro exercicio: das 17.00 ás 19.00 horas.

Na Orde do 8 de xuño de 2015 pola que se aproba o calendario escolar para o curso
2015/16, nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de
Galicia establécese no artigo 3 que nos primeiros días do mes de setembro e ata o día 4,
como máximo, realizaranse as probas correspondentes á convocatoria extraordinaria do
curso 2014/15 para o alumnado de educación secundaria obrigatoria, bacharelato e
formación profesional básica. As sesións de avaliación e a entrega de cualificacións da
devandita convocatoria extraordinaria poderán realizarse ata o día 8 de setembro, incluído.

A persoa promotora da queixa, director da Escola técnica de Xoiería do Atlántico que é un
centro privado que imparte o ciclo medio en procedementos de xoiería artística, trasladaba
a inquedanza dalgúns alumnos con materias pendentes da E.S.O. que non poderían efectuar
a matrícula no seu centro por coincidir as datas de exames.

Ante iso requirimos informe a esa Consellería, que xa nola remitiu. Coa información
aportada, confírmase o motivo da queixa pois as datas de as probas de acceso coinciden
coas datas sinaladas para a convocatoria extarordinaria de setembro de materias pendentes
de superación na E.S.O.



ANÁLISE

O informe alude a unha circunstancia que non forma parte do obxecto da queixa. Cómpre
distinguir dúas cuestións. Por unha parte, a situación na que poden atoparse alumnos con
materias pendentes da ESO que desexan cursar un ciclo de grao medio destas ensinanzas e
que teñen que examinarse nas mesmas datas das materias pendentes e da proba de acceso.
Por outra parte, a posibilidade –expresamente contemplada na normativa– de accederen
aos ciclos, sempre que se acredite estar en posesión da titulación requirida no momento de
formalizar a matrícula, no período extraordinario de matriculación de setembro.
Efectivamente, na resolución establécese un prazo extraordinario de matrícula do 7 ao 11 de
setembro, ambos os dous incluídos, co obxecto de que os aspirantes que tivesen pendente
de superar algunha das materias de bacharelato ou da ESO poideran acreditar a súa
superación, no momento de formalizar a matrícula, e para a formalización da matrícula
daqueles aspirantes en listaxe de espera aos cales se lles asignase praza. De feito, os
aspirantes que obtiveron praza, asignada por resolución dos tribunais avaliadores, deberon
formalizar a súa matrícula, cando desexaran cursar o grao medio, entre os días 9 ao 11 de
setembro, ambos os dous inclusive. Esta previsión refírese específicamente ao momento de
formalizar a matrícula pero non á fase previa de presentarse á proba de acceso.

Á vista desta coincidencia de datas, é perfectamente posible que houbese alumnado
potencial dun ciclo de grao medio que non puido realizar a proba de acceso regulada na
Resolución do 22 de maio de 2015 por coincidirlle as datas das probas (ben a proba de
madureza ou a proba específica, ambas en horario de mañá e de tarde), coas datas dos
exames da convocatoria extraordinaria de setembro por teren pendentes materias da ESO.
Todo isto, con independencia de que o alumnado inscrito nas probas de acceso a estas
ensinanzas e que solicitaron praza na Escola Técnica de Xoiería do Atlántico reunisen os
requisitos de titulación esixidos, agás unha que tiña que superar unha proba de madureza,
non unha proba extraordinaria da ESO. O que non é posible determinar é cantos alumnos
non se inscribiron antes do 24 de xullo de 2015 por ter unha evidente imposibilidade de
compatibilizar as probas de acceso co calendario dos exames extraordinarios de setembro
da educación secundaria.

CONCLUSIÓN

Por todo o sinalado ata agora considerase necesario, en aplicación do disposto no artigo
32.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar a esa Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a seguinte recomendación:

Que a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa teña
en conta, nas vindeiras resolucións polas que se diten as instrucións para o acceso e



admisión do alumnado ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño nos
próximos cursos, que o calendario de realización das probas de acceso aos ciclos
formativos de grao medio de artes plásticas e deseño debería evitar a posible
coincidencia entre as datas das probas de acceso e ás probas extraordinarias de
setembro da ESO, de xeito que non se impida ou dificulte a ningún alumno a
posibilidade de presentarse as probas de acceso ao ciclo de grao medio e presentarse
tamén aos exames de setembro para superar as materias pendentes da ESO. Todo isto,
sen prexuízo da previsión normativa de que no momento de formalizar a matrícula no
prazo extraordinario, no mes de setembro, deberán acreditar que están en posesión da
titulación requirida.

Agradézolle de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo, e
recórdolle a necesidade de que no prazo dun mes (art. 32.2), dea conta a esta institución da
aceptación da recomendación formulada, de ser o caso, e das medidas adoptadas para darlle
efectividade, tamén se é o caso.

Ademais, facémoslle saber que, en aplicación do principio de transparencia, a partir da
semana seguinte á data na que se ditou a presente resolución, esta incluirase na páxina web
da Institución.

Saúdao atentamente.

Milagros Mª Otero Parga
Valedora do Pobo


