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INSTRUCIÓNS DA DIRECCIÓN XERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL E 

ENSINANZAS ESPECIAIS SOBRE A MOVILIDADE DO ALUMNADO NOS 
CONSERVATORIOS SUPERIORES DE MÚSICA 

 
 

 En relación co desenvolvemento normativo do grao superior de música e en 
tanto o Ministerio de Educación e Ciencia non promulgue a normativa básica que 
regule, entre outros extremos, a movilidade do alumnado entre as distintas 
Comunidades Autónomas, cómpre que por parte desta Administración Educativa se 
adopten as medidas necesarias para dar resposta ás situacións de orde académico que se 
están a producir nos conservatorios superiores de música de Galicia, cos alumnos que 
proveñen doutras Comunidades Autónomas. 
 
 A tal fin, esta Dirección Xeral dicta as seguintes instrucións: 
 
1 Os alumnos que iniciaron os seus estudios do grao superior noutra Comunidade 

Autónoma e se trasladen á Comunidade Autónoma de Galicia, deberán cursar as 
materias correspondentes aos cursos xa superados por eles que non se adapten 
ao currículo desta Comunidade Autónoma, establecido no Decreto 183/2001 do 
19 de xullo (DOG do 13 de agosto). 
 

2 Non obstante o anterior, os alumnos poderán solicitar a validación de materias 
que teñan superadas no seu centro de orixe, por aquelas do currículo desta 
Comunidade Autónoma, que teñan relación directa no seu deseño curricular. 
 

3 Para validar as materias cursadas noutras Comunidades Autónomas, o alumno 
xuntará as programacións das materias superadas para que o conservatorio 
poida establecer cales das materias que figuran no currículo de Galicia lle poden 
ser validadas. 
 

4 Será competencia da dirección do centro, previo informe da xefatura de estudos 
establecer as correspondentes validacións. A/o xefa/e de estudios solicitará, de 
ser o caso, asesoramento dos diferentes departamentos relacionados coas 
materias de que se trate. 
 

5 Ditas validacións deberán de ser engadidas nun anexo ao expediente do alumno, 
que asinará o Secretario do centro, co visto e prace do Director. Así mesmo, 
xuntarse ao expediente do alumno toda a documentación relativa ás validacións 
(solicitude do alumno, programación do centro de orixe, informe da xefatura de 
estudios, etc.). 
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�6 As materias cursadas no centro de orixe que non sexan validables por ningunha 
das materias que figuran no currículo da Comunidade Autónoma de Galicia, 
poderán ser obxecto de recoñecemento como créditos de materias de libre 
elección, debendo para este suposto, aplicar o mesmo procedemento de 
adaptación das materias antes citadas. 

 
7 En calquera caso sempre será esixible, cando menos, que o alumno trasladado 

teña cursado o número de horas mínimas que dispón o Real decreto 617/1995, 
do 21 de abril, polo que se establecen os aspectos básicos do currículo do grao 
superior de música. 

 
8 Para os alumnos trasladados dende outras Comunidades Autónomas con 

anterioridade á publicación destas instrucións, faránselle así mesmo as 
oportunas validacións, de ser o caso, co fin de regularizar os seus expedientes, 
conforme ao procedemento que aquí se establece. 

 

 

Santiago de Compostela, 18 de febreiro de 2005 


