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INSTRUCIÓN CONXUNTA DA DIRECCIÓN XERAL DE EDUCACIÓN , 
FORMACIÓN PROFESIONAL E INNOVACIÓN EDUCATIVA E A DI RECCIÓN 
XERAL DE CENTROS E RESCURSOS HUMANOS SOBRE O PROCED EMENTO 
PARA A SOLICITUDE E EMISIÓN DO SUPLEMENTO EUROPEO A O TÍTULO 
(SET) NO ÁMBITO DAS ENSINANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORE S.   
 
Primeiro . Criterios de aplicación para a implantación dos est udos de 
ensinanzas artísticas superiores de Arte dramática (Decreto 179/2015, do 29 de 
outubro), de Música (Decreto 163/2015, do 29 de out ubro, e Decreto 171/2016, 
do 24 de novembro), de Deseño (Decreto 172/2015, do  29 de outubro), e de 
Conservación e restauración de bens culturais (Decr eto 174/2015, do 29 de 
outubro).  
 
As promocións de alumnado que rematou os estudos superiores de conformidade co 
marco normativo configurado polo Real decreto 1614/2009, do 26 de outubro, e as 
ordes desta consellería do 10 de setembro de 2010 son ás dos cursos 2013-14, 
2014-15 e 2015-16. En consecuencia, tanto a titulación como o suplemento europeo 
ao título (SET) para este alumnado irá referido ás citadas disposicións.  
 
No curso 2015-16 iniciouse a implantación dos estudos para o alumnado de 1º 
curso, dos plan de estudos establecidos no citados decretos que, a súa vez, 
derrogan as ordes do ano 2010.  
 
Como consecuencia da derrogación da disposición que se sinala no apartado 
anterior, e co fin de establecer uns criterios para a tramitación das titulacións 
correspondentes a estes estudos, no presente curso 2016-17 o alumnado deberá 
estar matriculado nos correspondentes cursos e disciplinas contidas no marco 
normativo establecido para cada ensinanza no precitados decretos do 2015, agás o 
alumnado do 4º curso, que continuará os estudos conforme á normativa anterior; 
proceso no que se deberán aplicar os seguintes criterios:  
 
a) No curso 2016-2017: 

-O alumnado que promocione de 2º a 3º, ou que repita estes cursos, 
incorporarase ao plan de estudos aprobado no ano 2015. 
-O alumnado que promocione de 3º a 4º continúa os estudos segundo a 
normativa do ano 2010.  
-O alumnado que repita 4º curso farao segundo o marco normativo do ano 
2010.  

 
b) No curso 2017-2018: 

-O alumnado que repita 4º curso por primeira vez deberá continuar os estudos 
conforme ao plan do ano 2015. 
-O alumnado que xa estivera repetindo 4º curso no ano académico 2016-17 
poderá rematar os estudos segundo o marco do 2010, no suposto dunha 
convocatoria extraordinaria a celebrar antes do remate do primeiro 
cuadrimestre do curso.  
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-O resto do alumnado incorporarase definitivamente ao plan aprobado no ano 
2015.  

 
Resumo: 
 
Curso / Ano 
académico  1º 2º 3º 4º 

2015-2016 2015 (1) 2010 (2) 2010 2010 
2016-2017 2015 2015 2015 2010 

2010 
2017-2018 2015 2015 2015 

2015 
(1) Marco normativo establecido nos reais decretos e decretos da C.A. para cada unha das ensinanzas 

artísticas superiores.  
(2) Marco normativo establecido nos reais decretos e as ordes da consellería para cada unha das 

ensinanzas artísticas superiores. 
(3) Observacións: nos casos de alumnado que estivera matriculado en disciplinas de distintos cursos, en 

aplicación da flexibilidade que lle permite a normativa, considerarase como curso de referencia aquel 
no estea matriculado con maior número de créditos.  

 
A partir do curso 2016/17, tanto a titulación académica como o suplemento europeo 
ao título (SET) irá referido á normativa vixente do ano 2015, agás as excepcións que 
se indican para o alumnado que continúa e remata os estudos segundo o marco 
normativo do ano 2010.  
 
As direccións dos centros realizarán os axustes que sexan precisos, de ser o caso, 
nos expedientes do alumnado de 3º curso, para a posterior tramitación das 
titulacións de acordo ao exposto.  
 
Segundo.  Procedemento de tramitación do Suplemento Europeo a o Título 
(SET).  
 
 O Real decreto 197/2015, do 23 de marzo (BOE do 13 de abril), polo que se 
modifica o Real decreto 1850/2009, do 4 de decembro, sobre expedición de títulos 
académicos e profesionais LOE, establece, no seu apartado cuarto, a obriga de 
expedir, unha vez superados os estudos conducentes aos títulos superiores de 
ensinanzas artísticas, un Suplemento Europeo ao título, de acordo co modelo 
incluído como Anexo IV do mesmo real decreto.  
 
Para poder dar cumprimento a esta obriga, fixéronse as oportunas modificacións na 
aplicación de títulos, que permite cargar, xunto coas solicitudes de título das 
ensinanzas artísticas superiores con data fin de estudos posteriores a xuño do 2014 
(plan LOE), as solicitudes de SET correspondentes.  
 
Para as propostas cargadas durante o ano 2016 e que están abertas, procederase 
ao seu peche con data do 20/12/2016 por parte da Dirección Xeral de Centros, para 
que cada centro continúe co seu traballo con normalidade. 
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No caso de propostas xa pechadas e tramitadas, deberanse cargar as solicitudes de 
SET pendentes na proposta ordinaria que realicen no ano 2017.  
 
O procedemento a seguir é o seguinte: 
  
1. Cada nova solicitude de título xera automaticamente unha solicitude de SET. No 
caso de títulos xa cargados, deberán acceder á pestana SET que aparece en cada 
proposta, e dende aí, engadir as solicitudes necesarias.  
Para iso, deberase seleccionar a pestana SET, premer en engadir solicitude e 
introducir o DNI do alumno ou alumna e o nivel de estudos. A aplicación recuperará 
aquela solicitude de título que non ten SET asociado para que poidan cargalo.  
2. Unha vez creada a solicitude de SET de un alumno ou alumna determinado, hai 
que ir cargando por pestanas o expediente correspondente a cada curso, ou á 
información adicional, relativa a premios, actividades de T.C., etc. 
3. É obrigatorio introducir a nota media asociada a cada solicitude de SET.  
4. Para cada titulación, hai que revisar os nomes das materias e a carga en ECTS 
amosada, para evitar calquera erro nas denomicións. Neste caso, deberá notificalos 
á UAC e procederase á oportuna corrección.  
No caso de precisar algunha aclaración sobre este proceso, pode poñerse en 
contacto coa sección de títulos no correo electrónico titulosnu@edu.xunta.es, 
indicando o código do centro, o número de teléfono e a persoa de contacto. 
 
Terceiro.  Criterios sobre consignación de recoñecementos de c réditos ECTS.  
 
Para a correcta consignación dos créditos ECTS recoñecidos no SET, establécense 
os seguintes apartados na aplicación:  
 

RECOÑECEMENTO: apartado xenérico para recoñecementos en xeral. 
Limitado ao 60% do total de créditos do titulo. (para ensinanzas distintas das que 
son obxecto de recoñecemento)- RD 1618/2014 
 

ADAPTACIÓN : apartado sen límite do 60% do total de créditos do titulo para 
aplicar nos seguintes casos:  
 - Cambios de plan: Loxse-Loe, e anteriores, ou de especialidades. 
 - Traslado de expediente de centros doutras CC.AA. das mesmas 
ensinanzas.  
 - Traslado de expediente de centros doutros países do Espazo Europeo de 
Educación Superior. 
  

ERASMUS+: apartado sen límite do 60% do total de créditos do título para 
estudos cursados noutros centros do Espazo Europeo de Educación Superior ao 
abeiro do programa ERASMUS PLUS.  
 
 
Para a carga dos datos recollidos no expediente do alumnado que teña 
recoñecementos de créditos ECTS en calquera dos anteriores apartados, compre ter 
en conta o seguinte:  
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1-Os recoñecementos derivados de cambios de plans, especialidades ou traslado de 
centros dos mesmos estudos doutros centros do Espazo Europeo de Educación 
superior, deberán ir sempre asociados ás disciplinas propias da especialidade que o 
alumno estea cursando, no caso de recoñecemento do total dos créditos asociados 
ás mesmas. Nestes casos manterase a cualificación obtida no centro de orixe; ou, 
de ser o caso, a cualificación que figure na resolución individualizada do 
recoñecemento de créditos ECTS.  
 
2-O recoñecemento da totalidade dos créditos ECTS asociados xenericamente á 
“unha disciplina optativa” referenciarase ao concepto  “OPTATIVA”, asemade, irán 
referenciados a este mesmo concepto os recoñecementos de ata 6 créditos por 
actividades culturais, deportivas, etc., agás nos estudos de Conservación e 
restauración de bens culturais, no que deberán asociarse a créditos de prácticas 
externas. O concepto “OPTATIVA” terá carácter transversal con número de créditos 
variable.  
 
3-No caso de recoñecemento parcial dos créditos asociados a unha disciplina, no 
SET só deberá consignarse a cualificación final obtida polo/a alumno/a nos créditos 
non recoñecidos, sendo esa a que conste para o cálculo da cualificación do total dos 
créditos asociados á disciplina, e non se fará constar a cualificación, de ser o caso, 
obtida nos créditos recoñecidos.  
 
4-As cualificacións indicaranse cun un só decimal. No caso de que as cualificacións 
de orixe ou as resultantes das medias aritméticas que proceda realizarse resulten 
expresadas con dous decimais, ditas cualificacións deberán aproximarse por 
redondeo a unha cifra decimal.  
 
5-Os estudos realizados en centros estranxeiros a través dos acordos realizados no 
marco do programa Erasmus Plus, non estarán suxeitos ao proceso de 
“Recoñecemento”. Nestes casos, consignarase a cualificación obtida no centro de 
destino á/ás disciplinas que foran obxecto de acordo entre os centros, incluído o 
Traballo Fin de Estudos ou as prácticas externas, de ser o caso.  
 
Santiago de Compostela, 8 de marzo de 2017. 
 
 
O director xeral de Centros  O director xeral de Educación,  
e Recursos Humanos  Formación Profesional e 

Innovación Educativa 
 
 
 
 
 
José Manuel Pinal Rodríguez Manuel Corredoira López 
 
 


