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I. DIsposIcIóns xeraIs
consellería De eDucacIón e orDenacIón unIversItarIa
ORDE do 4 de agosto de 2011 pola que se desenvolve o Decreto 223/2010, do
30 de decembro, polo que se establece o Regulamento orgánico dos conservatorios elementais e profesionais de música e de danza da Comunidade Autónoma de Galicia.
A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, regula no capítulo VI do título I as
ensinanzas artísticas elementais e profesionais de música e danza, establecendo o seu

-

-

de música, do Decreto 203/2007, do 27 de setembro, polo que se establece a ordenación
do 20 de setembro, polo que se establece a ordenación do grao elemental das ensinanzas
CVE-DOG: c70a1b14-f920-4960-8f22-f8c44c35c1f5

cretos, nas súas disposicións derradeiras primeiras, autorizan a Consellería de Educación

orgánico dos conservatorios elementais e profesionais de música e de danza da Comuni-

Tendo en conta o establecido nos anteditos decretos, procede que a Consellería de
ción e funcionamento dos centros recollidos neles, especialmente os recollidos no título III
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-

DISPÓN:
Obxecto.

Ámbito de aplicación.
Esta orde será de aplicación aos conservatorios elementais e profesionais de música
conservatorios de música e de danza de titularidade das entidades locais, e aos centros
privados de ensinanzas de música e de danza en todos aqueles aspectos que non contra-

Documentos de organización

CVE-DOG: c70a1b14-f920-4960-8f22-f8c44c35c1f5

Proxecto educativo.

dos conservatorios elementais e profesionais de música e de danza da Comunidade Autó-

Programación xeral anual.

e terá en conta as propostas do claustro, as directrices do consello escolar e as propostas
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-

distintos documentos farase de xeito gradual en función dos seus contidos, e conformará

Horario de atención ao público dos diferentes órganos e servizos non docentes do

CVE-DOG: c70a1b14-f920-4960-8f22-f8c44c35c1f5

Calendario de avaliación da programación xeral anual e de autoavaliación do conser-

As programacións didácticas dos departamentos elaboradas segundo o disposto no

-
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:
Listaxe do profesorado do conservatorio que participa en programas de innovación edu-

grama anual de formación do profesorado será elaborado pola persoa responsable da vicedirección, tendo en conta as propostas do claustro e da comisión de coordinación pedagóxica, así como as actividades de formación organizadas pola Consellería de Educación
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manentes, proxectos de formación e asesoramento en centros, así como calquera ou-

-

pola persoa coordinadora do equipo de dinamización da lingua galega nun anteproxecto
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do curso e terá en conta a estimación económica que o equipo directivo estableza con base

mando parte da programación xeral anual, teñen carácter diferenciado pola organización,

Complementarias: así cabe considerar as audicións públicas, ou outras actividades
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-

ensinanzas serán recollidos pola persoa coordinadora do equipo nun anteproxecto econó-

do curso e terá en conta a estimación económica que o equipo directivo estableza con base
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zas ten carácter voluntario e, no caso do alumnado menor de idade, requirirá autorización
previa por escrito dos pais, nais ou titores/as do alumnado se se van desenvolver fóra do
alumnado menor de idade que non desexe participar, a dirección arbitrará o xeito máis

das actividades, que en ningún caso se poderán realizar en detrimento das actividades

rán ter carácter avaliatorio segundo se teña disposto nas correspondentes programacións

CVE-DOG: c70a1b14-f920-4960-8f22-f8c44c35c1f5

-

-

Proxecto de xestión.
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recursos do centro e preverá, polo menos, os seguintes aspectos:
-

rará de acordo co disposto na normativa vixente relativa á xestión económica dos centros

distintos dos gravados por prezos públicos, como outros fondos procedentes de entidades
públicas, privadas ou particulares, que deberán ser aplicados aos gastos de funcionamento
do conservatorio e que non poderán proceder das actividades desenvolvidas polas asocia-

-
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Memorias anuais.

A memoria anual do conservatorio será elaborada polo equipo directivo de acordo co es-

A memoria anual do conservatorio incluirá, ademais do indicado no citado artigo, como
mínimo os puntos seguintes:
Avaliación interna da xestión do centro, de acordo co procedemento que se estableza
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Actividade dos órganos de coordinación docente: departamentos didácticos e comisión de coordinación pedagóxica, equipo de dinamización da lingua galega, equipo de
actividades culturais e de promoción das ensinanzas, coordinación do grao elemental,
coordinación das tecnoloxías da información e comunicación, e coordinación da biblioteca,

Memoria de xestión económica, desviacións orzamentarias, orzamentos extras e ou-

Á vista das actas, e logo das avaliacións da convocatoria ordinaria, a persoa responsaque recollerá, entre outros, os seguintes puntos:

CVE-DOG: c70a1b14-f920-4960-8f22-f8c44c35c1f5

-

Horarios
Horario da actividade lectiva.

Horario do profesorado.

se regula a xornada de traballo do persoal funcionario e laboral docentes que imparten as
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ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación e coas adecua-

de acordo co calendario escolar que anualmente establece a Consellería de Educación e

CVE-DOG: c70a1b14-f920-4960-8f22-f8c44c35c1f5

-

23 de presenza obrigada semanal no centro, serán asignadas pola dirección ás seguintes
funcións:

Funcións relacionadas coas coordinacións ou dinamizacións existentes no conserva-
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putadas mensualmente a cada docente pola xefatura de estudos por:

dinación docente, excepto nas dos departamentos didácticos computadas dentro das 23

-
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A asistencia a actividades de formación programadas pola Consellería de Educación

A participación noutras actividades autorizadas pola Dirección Xeral de Educación,
Formación Profesional e Innovación Educativa considerando as necesidades formativas
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lectiva, comunicándoo a calquera dos membros do equipo directivo presente no centro, ou
na súa ausencia, rexistrando a incidencia no libro de gardas e tomando as medidas que

Reducións horarias do profesorado.

As persoas responsables da dirección, vicedirección, xefatura de estudos e secretaría

CVE-DOG: c70a1b14-f920-4960-8f22-f8c44c35c1f5

de docentes do centro:

cións requirirá a autorización expresa e motivada da Inspección Educativa, dentro das
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Elección de horarios.

tendo en conta criterios pedagóxicos que teñan sido aprobados polo claustro con anterioridade á elaboración do cadro xeral docente, e de acordo cos seguintes puntos:
A distribución debe facilitar o mellor aproveitamento dos espazos dispoñibles no cen-

A adscrición da docencia aos departamentos atenderá ás disposicións normativas, así
como aos criterios que se teñan aprobado de acordo co disposto no artigo 23, punto 3 do

De acordo co previsto no citado artigo 23 do Decreto 223/2010, aos departamentos
didácticos pertence o profesorado que imparte as especialidades que corresponden ás

CVE-DOG: c70a1b14-f920-4960-8f22-f8c44c35c1f5

Para os efectos de favorecer, na medida do posible, a simultaneidade destas ensinan-

repartición da docencia, no cal a xefatura de estudos lles comunicará ás xefaturas dos
departamentos:

-

-
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reunión redactarase a acta, que será asinada por todos os membros que constitúan nese

existir este, o profesorado elixirá en cada departamento a docencia en sucesivas roldas,
escollendo en cada quenda un grupo, e na seguinte orde:

de agosto:

CVE-DOG: c70a1b14-f920-4960-8f22-f8c44c35c1f5

funcionaria de carreira nos corpos docentes con competencia docente no nivel educativo,

de agosto:

plementario e piano acompañante, todos/as os/as docentes que teñan docencia nestas
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materias se reunirán en sesión conxunta e extraordinaria a estes únicos efectos como un
único departamento, baixo a presidencia do xefe ou xefa do departamento de tecla, e de
-

-

departamento de conxunto procederán a asignar esta docencia aos/ás docentes que conada a docencia ao profesorado, este reunirase constituíndo o departamento de conxunto,

CVE-DOG: c70a1b14-f920-4960-8f22-f8c44c35c1f5

baixo a presidencia do xefe ou xefa deste departamento, e procederá á distribución dos

-

departamento en canto non sexan distribuídos todos os grupos correspondentes ás mate-

-

-
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En ningún caso, a existencia de votos discrepantes será causa do non cumprimento destes

-

escola, que os remitirá á Inspección Educativa para a súa autorización nos primeiros dez

Cumprimento do horario por parte do profesorado.

cativa e publicar no taboleiro de anuncios para o profesorado, antes do día 5 de cada mes,

CVE-DOG: c70a1b14-f920-4960-8f22-f8c44c35c1f5

-

-

exerza a dirección, ou de calquera membro do equipo directivo, das responsabilidades que

-
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Horario do alumnado.
-

torio, agás no caso de materias que pola súa natureza aconsellen o contrario, para o que

CVE-DOG: c70a1b14-f920-4960-8f22-f8c44c35c1f5

do persoal docente, atención ao alumnado menor de idade e criterios para as substitucións

a facer público nos taboleiros do centro dispostos para o efecto as listaxes de grupos asig-
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-

tividades complementarias que teñan a consideración de avaliables, e fosen recollidas e
aprobadas na programación xeral anual do centro, de acordo co procedemento establecido

guinte:

docentes que pasan a integrarse neste departamento, de entre os/as xefes/as de departa-

Quedan sen efectos cantas normas de igual ou inferior rango se opoñan ao establecido

CVE-DOG: c70a1b14-f920-4960-8f22-f8c44c35c1f5

Habilitación normativa
manos e de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para adoptar todos
os actos e medidas que sexan precisas para o desenvolvemento e execución do disposto

Entrada en vigor

Jesús Vázquez Abad
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