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1. PRESENTACIÓN

O presente informa elabórase a partir do establecido no documento Guía para o seguimento das titulacións superiores de
ensinanzas artísticas, emitido pola Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) en xuño de 2015. 
Toda a información relativa as normativas aplicables ás Ensinanzas Superiores de Deseño aparece recollida no portal 
www.edu.xunta.es, eaccedese no enlace: http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/normativa_deseno_231115.pdf

2. DENOMINACIÓN DA TITULACIÓN

Titulo Superior de Deseño
- Especialidade en Deseño Gráfico.
- Especialidade en Deseño de Interiores.

3. NÚMERO DE CRÉDITOS E DURACIÓN DA TITULACIÓN

- Primeiro curso: 60 ECTS
- Segundo curso: 60 ECTS
- Terceiro curso: 60 ECTS
- Cuarto curso: 60 ECTS

4. RESPONSABLE DE CALIDADE DO CENTRO

Antía Salgado Mesa (antiasalgado@edu.xunta.es): xefa do departamento de calidade e promoción das ensinanzas.

5. DEPARTAMENTO DE CALIDADE DO CENTRO

A composición  do  departamento  de  calidade e  promoción  das  ensinanzas  ven  establecida  no  artigo  26º  do  Decreto
61/2011, do 24 de marzo, polo que se establece o regulamento orgánico das escolas de arte e superiores de deseño da
Comunidade Autónoma de Galicia publicado no DOG con dato do 6 de abril de 2011.

1. O departamento de calidade e promoción das ensinanzas estará composto polas xefaturas dos departamentos da
escola.

2. Dentro de este departamento incluiranse as figuras dos coordinadores ou das coordinadoras de formación do

profesorado, de tecnoloxía da información e da comunicación (TIC) e de programas internacionais.

5.1 Composición do departamento de calidade na EASD PabloPicasso.

DIRECTOR e responsable da implantación do SXC Manuel A. Soto Gómez

XEF. ÁREA CALIDADE Marío García Herradón

XEF. DEPT. CALIDADE E PROMOCIÓN Antía Salgado Mesa

XEF. DEPTO. EEAAASS DESEÑO GRÁFICO Elena Pardo Antequera

XEF. DEPTO. EEAASS DESEÑO INTERIORES Nicolás José Francisco López Ciprián

XEF. DEPTO. EEAAPP DESEÑO PRODUCTO Carlos Isla Fernández

XEF. DEPTO. EEAAPP DESEÑO GRÁFICO Javier Macho Eiras

DPTO. RELACIÓNS EMPRESAS José Luis Torres Padín

COORD. BIBLIOTECA Manuel Otero Parra

COORD. FORMACIÓN DO PROFESORADO Javier Álvarez Franco

COORD. LINGUA GALEGA Manuel Fernández González

COORD. PROGRAMAS INTERNACIONAIS Milagros Sánchez Landeira

COORD. TIC Santiago Castro Gil
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6. TIPO DE ENSINANZA

A Orde do 21 de novembro de 2016 publicada no DOG con data do  xoves 1 de decembro de 2016 establece no punto 1
do artigo 10º:

1. O alumnado soamente poderá realizar matrícula con carácter presencial nas ensinanzas superiores de Deseño,
en calquera das súas especialidades.

7. NÚMERO DE PRAZAS DE NOVO INGRESO OFERTADA

- Especialidade en Deseño Gráfico: 20 prazas.
- Especialidade en Deseño de Interiores: 20 prazas.

 Neste número de prazas non computa aquel alumnado que ten recoñecido como mínimo 24 ECTS.

8. IDIOMAS EN QUE SE IMPARTE O TÍTULO

Galego e castelán.
No presente curso 2016-17 incorporouse a experiencia de sección bilingüe (en língua inglesa) nas seguintes disciplinas:

- 1º curso: Deseño básico,
- 2º curso: Organización e lexislación de empresas.

9. PERFIL DE EGRESO. SAÍDAS PROFESIONAIS

O Decreto 172/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de
Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia publicado no DOG con data  do 23 de novembro de 2015 establece no punto
2 do seu artigo 3º o perfil dun titulado superior de Deseño, que se recolle a continuación.

2. O perfil  do/a titulado/a superior de Deseño corresponde ao/á dun/dunha profesional  cualificado/a capaz de concibir,
fundamentar e documentar un proceso creativo a través do dominio dos principios teóricos e prácticos do deseño e da
metodoloxía proxectual, capaz de integrar as diversas linguaxes, as técnicas e as tecnoloxías na correcta materialización
de mensaxes, ambientes e produtos e significativos.

9.1 Perfil profesional do título superior de Deseño na especialidade de Gráfico 

O perfil profesional do título superior de Deseño na especialidade de Gráfico aparece recollido no Anexo II do mencionado
decreto 172/2015.

O/a deseñador/a gráfico/a é un/unha creador/a cuxa actividade ten por obxecto a utilización da linguaxe gráfica para xerar
mensaxes e comunicar contidos de natureza diversa con diferentes medios e para as distintas canles de comunicación. Os
ámbitos principais en que desenvolve a súa actividade son: 

- Identidade corporativa e visual. 
- Deseño editorial. 
- Produción gráfica. 
- Deseño de envases e embalaxes. 
- Dirección de arte en publicidade. 
- Deseño audiovisual. 
- Grafismo en televisión. 
- Deseño multimedia. 
- Deseño de interacción, deseño web.
- Deseñador/a ambiental: gráfica e comunicacións aplicadas ao espazo. 
- Deseño de material didáctico. 
- Investigación e docencia.
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9.2 Perfil profesional do título superior de Deseño na especialidade de Interiores

O perfil  profesional  do  titulado Superior  de  Deseño na especialidade  de Interiores  aparece  recollido  no  Anexo III  do
mencionado decreto 172/2015.

O/a deseñador/a de interiores é un/unha profesional capaz de analizar, investigar e proxectar, dirixir equipos de proxectos e
de execución de obras de deseño de interiores, así como actuar de interlocutor/a directo/a ante as administracións públicas
no ámbito da súa profesión. Os ámbitos principais nos que desenvolve a súa actividade son: 

- Vivenda e deseño dos espazos interiores para o hábitat. 
- Deseño de espazos comerciais e de ocio. 
- Deseño de espazos administrativos. 
- Deseño de espazos culturais, educativos e lúdicos. 
- Deseño de espazos efémeros. 
- Rehabilitación de vivendas. 
- Paisaxismo e deseño de espazos públicos. 
- Xestión empresarial de actividades creativas. 
- Deseño dos espazos interiores dos distintos sistemas de transporte. 
- Xestión de obras, medicións, orzamentos e prevención de riscos no ámbito do deseño de interiores. 
- Dirección de obra no ámbito do deseño de interiores. 
- Investigación e docencia.

10. NORMATIVA DE PERMANENCIA

Na Orde do 21 de novembro de 2016 pola que se regula a ordenación das ensinanzas artísticas superiores de Deseño en
desenvolvemento do Decreto 172/2015, no seu artigo 13 estable:

“Non se poderá realizar matrícula na mesma especialidade durante máis de oito anos académicos nun centro oficial
dependente  da  consellería  competente  en  materia  de  ensinanzas  artísticas  superiores  da  Comunidade  Autónoma de
Galicia, sen prexuízo das convocatorias adicionais ou anulacións de convocatoria que lle fosen concedidas. Para estes
efectos computaranse todos os anos académicos en que o alumnado teña realizado matrícula,  con independencia da
eventual renuncia a esta, do número de disciplinas en que se teña matriculado e do número de créditos ECTS asociados a
estas.”

11. NORMATIVA DE RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS

O decreto  172/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de
Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia establece no seu artigo 10 que:

“Para a transferencia e recoñecemento de créditos nas ensinanzas artísticas superiores de Deseño haberá que aterse ao
disposto no artigo 10 do Real decreto 633/201, do 14 de maio, e no artigo 6 do Real Decreto 1614/2009, do 26 de outubro,
así como nas normas que, en desenvolvemento destas previsións, dite a consellería competente en materia de educación.”

A Orde do 21 de novembro de 2016 pola que se regula a ordenación das ensinanzas artísticas superiores de Deseño en
desenvolvemento  do Decreto 172/2015,  do 29 de outubro,  polo  que se establece o  plan de estudos das ensinanzas
artísticas superiores de deseño na Comunidade Autónoma de Galicia, no  artigo 14 establece os criterios xerais para o
recoñecemento de créditos ECTS nas ensinanzas superiores de Deseño.
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12. OBXECTIVOS DA TITULACIÓN

O decreto  172/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de
Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia establece no punto 1 do artigo 3º que:

1. As ensinanzas artísticas superiores de Deseño terán como obxectivo a formación cualificada de profesionais no

ámbito  do deseño,  capaces  de  comprender,  definir  e  optimizar  os produtos  e  servizos do  deseño nos  seus
diferentes ámbitos, dominar os coñecementos científicos, humanísticos, tecnolóxicos e artísticos e os métodos e
procedementos asociados a eles, así como xerar valores de significación artística, cultural, social e ambiental, en
resposta aos cambios sociais e tecnolóxicos que se vaian producindo.

13. COMPETENCIAS

O Decreto  172/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de
Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia, establece as competencias que deben posuír os/as titulados/as superiores
de Deseño a rematar os seus estudos.

No anexo I, recolle as competencias xerais e transversais.
No anexo II, recolle as competencias especificas de cada especialidade.

Ditas competencias son as que se sinalan a continuación.

Competencias transversais do titulo superior de Deseño
(establecidas no anexo I do Decreto 172/2015)

T1 Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2 Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3 Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4 Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e comunicación.

T5 Comprender e utilizar, polo menos, unha lingua estranxeira no ámbito do seu desenvolvemento profesional.

T6 Realizar autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

T7 Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T8 Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9 Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T10 Liderar e xestionar grupos de traballo.

T11
Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e
cara á diversidade.

T12
Adaptarse,  en  condicións  de  competitividade,  aos  cambios  culturais,  sociais  e  artísticos  e  aos  avances  que  se
producen no ámbito profesional e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

T13 Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T14 Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T15 Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16 Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17
Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia
nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Competencias xerais do titulo superior de Deseño
(establecidas no anexo I do Decreto 172/2015

X1
Concebir,  planificar  e  desenvolver  proxectos  de  deseño  de  acordo  cos  requisitos  e  condicionamentos  técnicos,
funcionais, estéticos e comunicativos.

X2 Dominar as linguaxes e recursos expresivos da representación e a comunicación.

X3 Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X4
Ter unha visión científica sobre a percepción e o comportamento da forma, da materia, do espazo, do movemento e
da cor.

X5 Actuar como mediadores/as entre a tecnoloxía e a arte, as ideas e os fins, a cultura e o comercio.

X6 Promover o cocemento dos aspectos históricos, éticos, sociais e culturais do deseño.

X7 Organizar, dirixir e/ou coordinar equipos de traballo e saber adaptarse a equiposmulticisciplinares.
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X8
Propoñer estratexias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e
materiais.

X9 Investigar nos aspectos intanxibles e simbólicos que inciden na calidade.

X10 Ser capaces de adaptase aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X11
Comunicar ideas e proxectos aos/ás clientes/as, argumentar razoadamente, saber avaliar as propostas e canalizar o
diálogo.

X12 Afondar na historia e na tradición das artes e o deseño.

X13 Coñecer o contexto económico, social e cultural en que ten lugar o deseño.

X14 Valorar a dimensión do deseño como factor de igualdade e de inclusión social e como transmisor de valores culturais

X15
Coñecer procesos e materiais e coordinar a propia intervención con outros/as profesionais, segundo as secuencias e
graos de compatibilidade.

X16 Ser capaces de encontrar solucións ambientalmente sustentables.

X17
Propoñer,  avaliar  e  desenvolver  estratexias  de  aprendizaxe  adecuadas  ao  logro  de  obxectivos  persoais  e
profesionais.

X18 Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

X19 Demostrar a capacidade crítica e saber formular estratexias de investigación.

X20
Comprender  o  comportamento  dos  elementos  que  interveñen  no  proceso  comunicativo,  dominar  os  recursos
tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos do deseño.

X21 Dominar a metodoloxía de investigación.

X22
Analizar, avaliar e verificar a viabilidade produtiva dos proxectos, desde criterios de innovación, xestión empresarial e
demandas de mercado.

Competencias específicas do título superior de Deseño na especialidade de Gráfico
(establecidas no anexo II do Decreto 172/2015

EG1 Xerar, desenvolver e materializar ideas, conceptos e imaxes para programas comunicativos complexos.

EG2 Dominar os recursos formais da expresión e a comunicación visual.

EG3 Comprender e utilizar a capacidade de significación da linguaxe gráfica.

EG4 Dominar os procedementos de creación de códigos comunicativos.

EG5 Establecer estruturas organizativas da información.

EG6 Interrelacionar as linguaxes formal e simbólica coa funcionalidade específica.

EG7 Determinar e, de ser o caso, crear solucións tipográficas adecuadas aos obxectivos do proxecto.

EG8
Coñecer as canles que sirvan de soporte á comunicación visual e utilizalas conforme os obxectivos comunicativos do
proxecto.

Competencias específicas do título superior de Deseño na especialidade de Interiores
(establecidas no anexo II do Decreto 172/2015

EI1
Xerar, e materializar solucións funcionais, formais e técnicas que permitan o aproveitamento e a utilización idónea de
espazos interiores.

EI2
Concibir  e desenvolver  proxectos de deseño de interiores con criterios que comporten mellora na calidade,  uso e
consumo das producións.

EI3 Dirixir e certificar a realización de proxectos de interiores.

EI4 Analizar, interpretar, adaptar e producir información relativa á materialización dos proxectos.

EI5
Resolver  os  problemas  estéticos,  funcionais,  técnicos  e  construtivos  que  xurdan  durante  o  desenvolvemento  e  a
execución do proxecto.

EI6 Interrelacionar as linguaxes formal e simbólica coa funcionalidade específica.

EI7
Coñecer as características, propiedades físicas e químicas e o comportamento dos materiais utilizados no deseño de
interiores.

EI8
Coñecer os procesos de fabricación, produción e manufacturado máis usuais nos diferentes sectores vinculados ao
deseño de interiores.

EI9 Adecuar a metodoloxía e as propostas á evolución tecnolóxica e industrial propia do sector.

EI10 Coñecer os recursos tecnolóxicos da comunicación e as súas aplicacións ao deseño de interiores.

EI11 Dominar a tecnoloxía dixital específica vinculada ao desenvolvemento e execución de proxectos de interiorismo.

EI12 Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico en que se desenvolve o deseño de interiores.

EI13 Coñecer o marco económico e organizativo en que se desenvolve a actividade empresarial do interiorismo.

EI14
Comprender o marco legal e regulamentario que regula a actividade profesional, a seguridade e saúde laboral e a
propiedade intelectual e industrial.

EI15
Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, valorar a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do
ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na producción.
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14. PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO DA TITULACIÓN

A lexislación aplicable non establece un perfil de ingreso específico, se ben resulta aconsellable ter cursado  Bacharelato de
Artes ou algún dos ciclos das ensinanzas artísticas profesionais de artes plásticas e deseño. En todo caso, o perfil do
alumnado recomendado sería aquel que mostrase unha actitude creativa, que fose capaz de comunicar gráficamente as
súas ideas e mostrar interese polo ámbito da arte e do deseño.

15. PERÍODO E PROCEDEMENTO DA MATRÍCULA

15.1 Procedemento da matrícula

O procedemento de matrícula aparece recollido no artigo 10 da Orde do 21 de novembro de 2016.

1. O alumnado soamente poderá realizar matrícula con carácter presencial  nas ensinanzas superiores de Deseño, en
calquera das súas especialidades. 

2. A matrícula no primeiro curso das ensinanzas superiores de Deseño será de curso completo.  Excepcionalmente,  a
dirección do centro poderá autorizar a matrícula para o primeiro curso dun mínimo de trinta créditos ECTS, sempre por
causas xustificadas como compatibilidade laboral, enfermidade grave, conciliación familiar ou outras análogas. 

3.  Para  o  segundo,  terceiro  e  cuarto  curso  das  ensinanzas  superiores  de  Deseño,  o  alumnado  poderá  formalizar  a
matrícula, sempre cun mínimo de trinta créditos ECTS, ata un máximo de setenta e cinco. Para estes efectos, non se terán
en conta os créditos das disciplinas en que o alumnado teña solicitado o recoñecemento de créditos.

15.2 Período da matrícula

Canto os períodos, diferénciase entre alumnado novo e alumnado que xa esta na escola.
Para o alumando novo establécense dous, segundo cumpra os requisitos en xullo ou en setembro. 
Para o alumando que xa esta na escola o período de matrícula é no mes de setembro.
Ditos períodos fanse públicos na páxina web da escola: www.eapicasso.com
As  datas  que  de  seguida  se  indican  (correspondentes  ao  curso  2016-17),  varían  cada  curso  escolar  en  función  do
calendario anual.

PERIODOS DE MATRÍCULA CURSO 2016-17

ALUMNADO NOVO QUE CUMPRE OS REQUISITOS EN XULLO Do 6 ao 15 de xullo de 2016

ALUMNADO NOVO QUE CUMPRE OS REQUISITOS EN SETEMBRO Do 9 ao 14 de setembro de 2016

ALUMANDO QUE XA ESTÁ NA ESCOLA(alumnado que promociona de curso) Do 1 ao 7 de setembro de 2016

ALUMANDO TITULADO EN ESTUDOS SUPERIORES DE DESEÑO Do 15 ao 16 de setembro de 2016

RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS (SETEMBRO)
Ata o último día lectivo do mes de 
setembro.

ANULACIÓN DE CONVOCATORIAS 2016-17

Para calquera convocatoria, tanto ordinaria como extraordinaria.
Ata 10 días lectivos antes da sesión 
de avaliación correspondente á 
convocatoria.
Fora dese prazo, pódese alegar 
causa sobrevenida.

RENUNCIA DE MATRICULA
En calquera momento do curso mediante un escrito dirixido á dirección, e presentado con rexistro de entrada a través da secretaría 
do centro.
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16. CRITERIOS DE ACCESO E ADMISIÓN

O acceso aos estudos superiores de Deseño aparecen establecidos nos artigos 3 e 4 da  Orde do 21 de novembro de
2016 publicada no DOG con data do  xoves 1 de decembro de 2016. Na mesma establece que para poder cursalos cómpre
cumprir un dos seguintes requisitos e realizar unha proba específica de acceso:

- Estar en posesión do título de Bacharel, sen que se especifique ou estableza modalidade e/ou vía.
- Ter superado a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos
- Para os maiores de dezaoito anos de idade que non cumpran os requisitos xerais para o acceso ,  ter superada a
proba establecida no artigo 69. 5 da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación, que acredita coñecementos
e madureza en relación cos obxectivos propios do bacharelato.  Esta proba e convocada e desenvolvida pola
Consellería competente en materia de educación a través da dirección xeral correspondente.  Para a realización
desta proba que substitúe o requisito de titulación, será necesario facer, ou ter feitos, os dezaoito anos no ano en
que se realice esta.

Ademáis, poderán acceder sen realizar proba específica de acceso aquel alumnado que estea en posesión dun título de técnico superior 
de artes plásticas e deseño.

17. CONDICIÓNS OU PROBAS DE ACCESO

As probas de acceso aos estudos superiores de Deseño, así como as súas características, aparecen desenvolvidas nos
artigos 4 e 5 da Orde do 21 de novembro de 2016 publicada no DOG con data do  xoves 1 de decembro de 2016. 

Artigo 4. Proba específica de acceso

2. A proba específica de acceso será única para as diferentes especialidades destas ensinanzas, e terá carácter unificado
para todos/as os/as aspirantes.
3. Poderá acceder ás ensinanzas superiores de Deseño sen necesidade de realizar a proba específica de acceso quen
estea en posesión dun título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño.
A superación da proba específica de acceso ás ensinanzas superiores de Deseño faculta, unicamente, para matricularse
no ano académico para o que a proba específica fose convocada e realizada, en calquera dos centros do Estado en que se
cursen estas ensinanzas, sen prexuízo da dispoñibilidade de prazas.

Artigo 5. Características da proba específica de acceso

1. A proba específica de acceso ás ensinanzas superiores en Deseño constará de dúas partes:
a)  Primeira  parte:  Durante  un  máximo  de  dúas  horas,  a  partir  dun  texto,  imaxe  e/ou  material  audiovisual
proporcionado  polo  tribunal,  os/as  aspirantes  deberán  facer  por  escrito  un  comentario  crítico  e  razoado  e
responder á/s cuestión/s que o tribunal lles formule ao respecto.
b) Segunda parte. Os/as aspirantes realizarán dous exercicios de debuxo durante un máximo de catro horas: o

primeiro exercicio: debuxo mimético a man alzada, do natural ou a partir da documentacion facilitada, dun modeloproposto
polo tribunal, realizado a lapiz de grafito sobre papel tamaño DIN-A3.

Segundo exercicio: debuxo a man alzada, utilizando sistemas e técnicas máis apropiadas, que serán definidos
polo tribunal do modelo do exercicio anterior.
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18. PROCEDEMENTOS DE ACOLLIDA E ORIENTACIÓN DOS ESTUDANTES DE NOVO INGRESO/ PLAN DE ACCIÓN
TITORIAL

No inicio  do  curso  realízanse  distintas  actividades  de  acollida  para  o  alumando.  As  realizadas  no  2016-17  foron  as
seguintes:

Xoves 15 de setembro:

-  PRESENTACIÓN DAS ENSINANZAS SUPERIORES DE DESEÑO.  Realizada  no  Salón  de  Actos  da  EASD e  coa

asistencia da Xunta Directiva.

Abrangue as seguintes especialidades: 

- Ensinanzas Superiores de Deseño Gráfico

- Ensinanzas Superiores de Deseño de Interiores

Venres, 16 de setembro:

- PRESENTACIÓN DEPARTAMENTO DE ENSINANZAS SUPERIORES DE DESEÑO GRÁFICO celebrada no salón de
actos coa asistencia de todos os membros do departamento.

-  PRESENTACIÓN DEPARTAMENTO DE ENSINANZAS SUPERIORES DE DESEÑO DE INTERIORES, celebrada no
salón de actos coa asistencia de todos os membros do departamento.

Estas actividades teñen como obxectivo aclarar ao alumando o funcionamento dos seguintes aspectos:

-Departamento.
- Normativa.
- Estrutura do plan de estudos.
- Disciplinas optativas. Procedemento e prazos.
- Disciplinas de contido progresivo.
- As programacións.
- Procedementos de avaliación.
- Convocatorias. Limite de convocatorias. Renuncia de convocatoria.
- Traballo fin de estudos, TFE.
- Outros aspectos.
-  Acción  a  realizar  no  principio  do  curso:  fichas,  cambios  de  matrícula,  cambios  de  grupo,  elección  de
representantes. Funcións dos titores.

Estas actividades completaranse no curso 2017_2018 coa implantación do SXC no que se recolle a elaboración dunha 
Guía do alumno e a realización de enquisas de satisfacción sobre as xornadas de acollemento o alumnado.

19. ESTRUTURA DO PLAN DE ESTUDOS:

O plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Deseño, establécensenos anexos do Decreto
172/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de
Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia,

No anexo II establecese o plan de estudos da titulo superior de Deseño na especialidade de Gráfico. Pódese 
consultar na paxina web da escola: www.eapicasso.com/deseno-grafico/ 

O plan de estudos conducente ao título superior de Deseño na especialidade de Gráfico esténdese ao longo de
38 semanas lectivas completas para cada un dos cursos académicos en que se desenvolve.

No anexo III establecese o plan de estudos da titulo superior de Deseño na especialidade de Interiores. 
Pódese consultar na paxina web da escola: www.eapicasso.com/deseno-de-interiores/ 

O plan de estudos conducente ao título superior de Deseño esténdese ao longo de 38 semanas lectivas 
completas para cada un dos cursos académicos en que se desenvolve.
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20. GUÍAS DOCENTES

As guías docentes das disciplinas encóntranse publicadas na páxina web da escola, nos enlaces sinalados anteriormente
para o plan de estudos de cada especialidade, picando na disciplina da que se desexe consultar a guía docente.

21. TRABALLO FIN DE ESTUDOS (TFE). NORMATIVA. ENFOQUE E TIPOLOXIA.

21.1 Normativa

- Real Decreto 21/2015, do 23 de xaneiro, polo que se modifica o Real decreto 1614/2009, do 26 de outubro, polo
que se establece a ordenación das ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de
maio, de Educación. BOE do 7 de febreiro de 2015. 

- Decreto 172/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores
de Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia. DOG do 23 de novembro de 2015. 

- Orde do 21 de novembro de 2016 pola que se regula a ordenación das EEAASS de deseño en desenvolvemento
do Decreto 172/2015. DOG do 1 de decembro de 2016.

21.2 Enfoque e tipoloxía

Segundo a Orde do 21 de novembro de 2016, no artigo 36 indica que “o TFE consistirá no desenvolvemento completo dun
proxecto orixinal e inédito da especialidade das ensinanzas superiores de Deseño correspondente, coa execución material
daquelas  partes  del  que  o  tribunal  encargado  da  súa  organización,  desenvolvemento  e  avaliación  determine,  cos
condicionantes  previos,  de  información,  de  redacción,  de  execución  e  de  viabilidade  técnica  e  económica  o  máis
semellantes posible ás do ámbito laboral, social, económico, cultural e produtivo real.”

22. PRÁCTICAS EXTERNAS / PROFESIONAIS

A disciplina de prácticas externas desenvolvese no Curso 4º e o seu obxectivo é a aplicación e complementación das
competencias profesionais adquiridas no centro educativo. O marco normativo que regula este módulo é:

• DECRETO 61/2011   do 24 de marzo (DOG 6 de abril de 2011)

• ORDE do 8 de agosto de 2011   (DOG 18 de agosto de 2011) desenvolve o decreto 61.

• DECRETO 172/2015 do 29 de outubro   (DOG 23 de novembro de 2015)

23. CALENDARIO ACADÉMICO/ HORARIOS

O  calendario  académico  e  os  horarios  de  grupo,  así  como  o  calendario  de  exames  da  convocatoria  ordinaria  e
extraordinaria,  aprobados  no  Claustro,  publícanse  na  páxina  web  da  escola  na  sección  de  secretaría:
www.eapicasso.com/informacion/ 

A continuación recollese o calendario escolar  da EASD PabloPicasso no curso 2016-17.
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24. PROGRAMAS DE MOBILIDADE

A xestión dos programas de mobilidade de alumando e profesorado é realizada por unha profesora do centro
encargada  da  coordinación  de  programas  internacionais,  coa  axuda  do  persoal  da  administración  e  coa
colaboración do equipo de Dirección da escola. Nos últimos anos estableceuse unha rede de centros cos que
vimos realizando programas de intercambio. As entidades son as que seguen: 

Gales
Cardiff Metropolitan University (GRA)Grecia
University of the Aegean (GRA)

Italia
ISIA, Instituto Superiore Industrie Artistiche, Faenza (GRA)
Academia Belle Arti di Macerata (GRA)
Accademia di Belle Arte di Frosinone (GRA, INT)

Polonia
PWSW, The East European Stater Higher School in Przemyśl (GRA, INT)

Portugal
EASD Matosinhos (INT, GRA)
IADE, Instituto de Artes VisuaisDesign e Marketing (GRA)
ESTAL, Escola Superior de Tecnologias e Artes de Lisboa (GRA)

Turquía
HacettepeUniversity Ankara (INT)

No curso 2016-17 os convenios realizados foron os seguintes:

Entrada na EASD PP SAIDAS da EASD PP
PROFESORADO 0 3
ALUMNADO 1 8

25. Descrición do profesorado da titulación

O REAL DECRETO 276/2007 de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y
adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refire la ley orgánica 2/2006, de 3 de
mayo , de Educación, no seu artigo 13º, 6 establece: 

6. Para el ingreso en el Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño: 

a) Estar  en  posesión  del  título  de  Doctor,  Licenciado,  Ingeniero,  Arquitecto  o  título  de  Grado
correspondiente, u otros títulos equivalentes a efectos de docencia. 

b) Estar en posesión de la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el artículo 100.2 de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
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Na EASD Pablo Picasso todo o profesorado cumpre o requisito establecido. En relación coa situación e outras
titulación hai que destacar:

SITUACIÓN E TITULACIÓN (2016-17) Total Porcentaxe

Nº de profesoras/es 27 -

Profesorado con titulación superior 26 96,3%

Profesorado a tempo completo / dedicación exclusiva 27 100%

Profesorado en comisión de servizos 0

Profesorado funcionario 15 55,6%

Profesorado interino 12 44,4%

Profesorado con titulación de doutorado 2 7,4%

Profesorado pendente de defensa 0

Profesorado con tese inscrita 0

Profesorado con DEA, Máster 5 18,5%

Profesorado cursando Máster 0

26. Descrición doutros recursos humanos necesarios e dispoñibles para o desenvolvemento do plan de
estudos

No eido do Persoal de Administración e servizos a ESAD de Galicia conta co persoal que se sinala:

Descrición do posto de traballo/funcións Persoal
Secretaría/ administración 1
Conserxería 2
Limpeza 3
Outros 1

27. Instalacións, servizos e  equipamentos.

A sede  actual  da  Escola,  na  rúa  Pelamios,  foi  deseñada  polo  arquitecto  José  Antonio  Corrales,  Premio
Nacional de Arquitectura (1948, 2001), e comezou a construírse en 1983. Até entón, a sede da mesma era o
Instituto da Garda (situada na praza de Pontevedra) onde compartía o espazo cos estudantes da devandita
institución.  A súa construción terminou en 1986 e unha vez efectuado o traslado,  foi  inaugurada o 14 de
novembro de 1988 polo Vicepresidente da Xunta de Galicia, Javier Suárez Vence-Santiso e o Conselleiro de
Educación da Xunta de Galicia, Aniceto Núñez García. Neses momentos a Directora da Escola era Carmen
Serantes López.
A Escola atópase situada fronte á Enseada dos Pelamios, tras o Paseo Marítimo e entre as rúas dos Pelamios
e a rúa Sacerdote Manuel Espiña; podendo acceder a ela desde a Rúa de Orillamar.
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Descrición detallada por andares das dependencias

NIVEL -1                                                                                                  SUP. CONTRUIDA 709.62 m²  

T_MAD_Taller de Madeira
T_PED_Taller de Pedra
T-FOX_Taller de  Forxa

NIVEL 0                                                                                                                 SUP. CONTRUIDA 1935.84 m²  

F-LI_ Laboratorios de fotografía individuais
F-LC_ Laboratorio de fotografía colectivo
FAEL_ Aula, estudio, laboratorio de fotografía
T-DOU_Taller de dourado
T-MAQ_Taller de maquetas
T-VA_Taller de valeirado
T-GR_Taller de grabado
T-M2_Taller de modelado 1
T-M1_Taller de modelado 2
T-CE_Taller de cerámica
Salón de actos (capacidade: 250 persoas)
4 zonas de almacén
Aseos.
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NIVEL 1                                                                                                                 SUP. CONTRUIDA 1969.28 m²  

T-AU_Taller audiovisuais
A09a_ aula de debuxo
A09b_ aula de impresión en gran formato
A10_ aula de proxectos
D_Dirección
X_Xefe de estudos
S_Secretaria
C_A_Conserxaría e administración
Cafeteira
Biblioteca
Aseos

NIVEL 2                                                                                                                 SUP. CONTRUIDA 1314.86 m²  

AULA 01_ aula teórica  
AULA 02_ aula teórica  
AULA 03_ aula teórica  
AULA 04_ aula teórica  
AULA 05_ materiais  
AULA 06_ debuxo  
AULA 07_ informática  
AULA 08 MAC_ informática  
AULA 08 PC_informática
Aseos.
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NIVEL 3                                                                                                                 SUP. CONTRUIDA 306.96 m²  

SP_ Sala de profesores
RE_ Departamento de relación con empresas
Aseo de profesores.
2 despachos
1 zona de almacén
Vivenda do conserxe

28. Outros servizos dispoñibles 

AULA VIRTUAL

O profesorado da escola dispón dun espazo virtual, dentro da plataforma moodle, no que poden crear unha 
comunidade virtual de aprendizaxe, e ofrecer diversos recursos ao alumnado: entregas de traballo, calificacións
personalizadas, mensaxería ao grupo, foros de consulta... Pódese consultar o catálogo de cursos no seguinte 
enlace:  Aula Virtual EASD Pablo Picasso

BIBLIOTECA

Contén un catálogo formado por preto de 3800 rexistros e que continuamente se amplía e actualiza a través de
adquisicións  recomendadas polos  distintos  departamentos  didácticos,  en  ocasións  tamén con  doazóns de
particulares. Podes consultar o seu horario e catalogo na web da escola: www.eapicasso.com/horarios/ 

CAFETERIA

O servizo de cafetería está dispoñible no seguinte horario:
Luns, de 11:00 a 19.00 h.
Martes, mércores e xoves, de 08:45 a 19.00 horas
Venres de 08:45 a 15:00

ARMARIOS

Existe servizo de armarios a disposición do alumando administrado por conserxaría.

WIFI

Existe servizo de rede wifi a disposición do alumando en todo o centro e rede wifi de biblioteca a disposición 
dos usuarios da mesma.
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29. DOCUMENTACIÓN DO SXC 

Dende a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pretendese deseñar e
aprobar un Sistema de Xestión de Calidade común para as catro Escolas de Arte de Gálica.
Durante o curso 2016_2017 mediante a metodoloxía de reunións do GTC (Grupo de traballo para a calidade)
formado por os Responsables de calidade das catro escolas de arte de Galicia,  o Asesor de Calidade da
Dirección  Xeral,  e  o  Asesor  de  Ensinanzas artísticas  da  Dirección  Xeral  deseñouse  a  maior  parte  deste
sistema.

Dito  Sistema de Xestión da Calidade baseado na norma ISO 9001:2015 empezarase a implantar o 1 de
setembro de 2017 e a documentación da que consta é a seguinte: 

Apartado Requisitos da norma ISO 90001:2015 DOCUMENTACIÓN

4- Contexto da 
organización

4.1 Comprensión da organización e o seu contexto MC41CAL Manual de calidade

4.2 Necesidades e expectativas das partes 

interesadas

MC42CAL Necesidades e expectativas das partes 

interesadas

4.3 Alcance do SXC MC41CAL Manual de calidade

4.4 SXC e os seus procesos MC44CAL Mapa de procesos

5-Liderado

5.1 Liderado y compromiso PR51LID Liderado

5.2 Política MD51LID02 Política

5.3 Misións, responsabilidades e autoridades da 

organización 

MD51LID01 Declaración de autoridade

MD51LID03 Organigrama

6- Planificación

6.1 Accións para abordar riscos e oportunidades PR61RIS Riscos e oportunidades

6.2  Obxectivos  de  calidade  e  planificación  para

logralos
PR62XES Planificación do SXC

6.3 Planificación dos cambios IT75CDC01 Criterios para a elaboración da documentación

7-Apoio

7.1 Recursos

PR71ACP Acollemento persoal

PR71CAL Calibración

PR71FOR Formación

7.2 Competencia

Requisitos legais

PR71FOR Formación

PR71ACP Acollemento do alumnado
7.3  Toma  de  conciencia.  Difusión  da  politica  e

obxectivos.

MD51LID02 Politica

PR74CIN Comunicación interna

7.4 Comunicación PR74CIN COMUNICACIÓN INTERNA

7.5 Información Documentada PR75CDC Control da documentación e dos rexistros

8. Operación
8.1 Planificación e control operacional PR81PLA Planificación do curso

8.2 Requisitos para os produtos e servizos
Requisitos legais

PR85PRO Programación
8.3  Deseño  e  desenvolvemento  dos  produtos  e

servizos

Requisitos legais

PR85PLA Planificación curso escolar

8.4  Control  dos  procesos,  produtos  e  servizos

subministrados externamente.

PR84CCM Compras

PR84MAN Mantemento

8.5 Produción e provisión do servizo

PR85ACF_Actividades complementarias a formación

PR85ACO_ Acollemento do alumando

PR85AUL_Activiades de aula

PR85AVA Avaliación

PR85FCT Formación en centros de traballo

PR85PRO Programación

8.6 Liberación dos produtos e servicios
Requisitos legais

PR85AVA Avaliación
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8.7 Control das saídas non conformes

Indicadores.

PR71CAL Calibración

Aplicación XESDOC

9.Avaliación  do
desempeño

9.1 Seguimento, medición, análise e avaliación PR91SAT Satisfacción
9.2 Auditoría PR92AUD_Auditorias internas
9.3 Revisión pola dirección PR93REV_Revisión do SXC

10. Mellora
10.1 Xeneralidades PR12NCA Non Conformidades
10.2 Non conformidades e accións correctivas Aplicación XESDOC
10.3 Mellora continua PR93REV Revisión do SXC
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