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NORMATIVA DO PROCESO DE MATRÍCULA  
 
Segundo ou artigo 10 da ORDE do 21 de novembro de 2016 pola que se regula a ordenación dos ensinos artísticos 
superiores de Deseño en desenvolvemento do Decreto 172/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de 
estudos dos ensinos artísticos superiores de Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia.  
 
O alumnado soamente poderá realizar matrícula con carácter presencial nos ensinos 
superiores de Deseño, en calquera das súas especialidades.  

Segunda matrícula (e seguintes) no centro. 
Para a matrícula no primeiro, segundo, terceiro e cuarto curso dos ensinos superiores de Deseño, o alumnado 
poderá formalizar a matrícula, sempre cun mínimo de trinta créditos  ECTS, ata un máximo de setenta e cinco. Non 
se terán en conta os créditos das materias nas que o alumnado solicitase o recoñecemento de créditos.  

A matrícula de cuarto curso farase por orden da media do expediente académico ordeado de maior a menor. O 
alumnado recibirá un mail de aviso no correo que figura na Secretaría Virtual (CodexPro). Aquel alumnado que non 
faga uso da súa franxa horaria de matrícula terá que adaptar a matrícula á oferta de disciplinas optativas que teña 
cando decida facelo. 

O alumnado deberá matricularse, obrigatoriamente, naquelas materias que teñan o carácter de formación 
básica, e naquelas materias que non superasen, no seu caso, no curso académico anterior. 

Cando a aplicación non deixe matricularse nunha disciplina será porque non se oferta neste curso, ou ben porque ten 
completa a ratio do grupo. O alumnado terá que matricularse noutro grupo (de habelo) ou noutra disciplina das 
ofertadas.  

Nas disciplinas de contido progresivo é obrigatorio ter aprobada a do curso inferior para poder aprobar a do curso 
superior. Polo que recomendamos non matricularse nestas sen ter aprobadas as anteriores, xa que non se 
aceptarán cambios de grupo nin anulacións de convocatoria salvo por causas de forza maior. 
As disciplinas de contido progresivo son: 

  
 
Matrícula en cuarto curso 
O alumnado matricularase nas prácticas externas ( PE) e do Traballo Fin de Estudos ( TFE) ao comezo do ano 
académico correspondente. (Excepcionalmente, o/a xefe/a de estudos do centro poderá autorizar a realización das  PE e  TFE 
ao alumnado con materias pendentes, sempre que a suma dos créditos asociados ás mesmas non sexa superior a 18)  
 
No seu caso, o alumnado que non supere ou non presente o traballo fin de estudos ( TFE) no curso escolar en que 
finaliza os estudos, terá dereito a utilizar as convocatorias correspondentes durante o primeiro cuadrimestre do 
seguinte ano académico. 
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AVISO IMPORTANTE 
Debido á situación de crise sanitaria actual o alumnado matriculado no centro, necesitará dispoñer dunha boa 
conexión a internet sen límite de datos e un computador persoal, así como os programas e materiais que o 
centro lle facilite ou os docentes solicíten ao comezo do curso, xa que deste xeito poderemos realizar toda ou 
parte da docencia de modo telemático. 
 

INSTRUCIÓNS DO PROCESO DE MATRÍCULA TELEMÁTICA 
O proceso de matrícula comenzará ao premer no enlace da páxina web do centro a partir da data sinalada na nosa 
web ou, no caso do alumnado de 4º curso, na data e hora marcada no correo electrónico recibido polo alumnado. 
www.easd.es > Secretaría > Matrícula > Calendario de Matrícula (Prazos de matrícula _ Alumnado cursos anteriores) 
Tendes que identificaros co usuario e contrasinal na secretaría virtual (CodexPro) e comenzar o procedemento. 
 
Paso 1: Marcar Especialidade e curso a matricularse. E pulsar Continuar. 
 

 
 
Paso 2: Seleccionamos as disciplinas das que queremos matricularnos, de ter disciplinas pendentes sairán xa 
seleccionadas (ver explicación anterior da normativa). Pulsar Continuar. 
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Paso 3: Recoñecemento de créditos. Si non ides solicitar ningún reconocimento de créditos pulsades Continuar. 

Si ides solicitar o recoñecemento de créditos dalgunha disciplina tendes que marcalo na casilla de estado da 
asignatura e darlle a Continuar. Tras rematar o proceso de matrícula na aplicación, teredes que cubrir o formulario 
(cubrindo todos os campos correctamente) que tendes na nosa páxina web no menú: secretería > modelos trámites 
alumnado > modelo de solicitude de recoñecemento de créditos. E presentalo xunto cos documentos da matrícula no 
correo: matrícula@easd.es 
 

 
 
Paso 4: Seleccionar o grupo ao que pertencíades no curso anterior (de haber opcións): Grupo A, Grupo  B, etc. Se 
marcades a casilla seleccionar grupos homónimos con que marquedes nunha disciplina (de cada curso) o grupo a 
aplicación xa adxudica o mesmo grupo no resto de disciplinas dese curso. Pulsamos Seleccionar grupos. 
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Paso 5: Seleccionar a opcións de desconto no Importe da matrícula que vos correspondan e se o pago da matrícula 
o realizaredes nun pago único ou en 2 prazos. Si fraccionais o pago, o segundo prazo remata o 20 de xaneiro. 
Pulsamos Continuar. 
 

 
 
Paso 6: AVISOS: se tendes algo que corrixir sairá en vermello e teredes que voltar cara atrás e corrixilo no paso que 
corresponda. Se tendes avisos en amarelo revisade e asegurarvos de que tomades esa decisión conscientemente. 
Xa que sin ter aprobada a disciplina anterior non podedes aprobar seguinte, xa que son de contido progresivo (ver 
resumen da normativa). Pulsamos Continuar 
 

 
 
Paso 7:  Revisades e confirmades a matrícula. Si todo é correcto pulsades Confirmar matrícula. 
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Paso 8: Pago do seguro escolar. Descargades o Documento de pago do seguro escolar onde tendes a 
información de como facelo pago (teredes que realizar o ingreso de 1,12€ na conta de ABANCA ES64 2080-0300-
8630-4010 2586 . Poñer en concepto:  Seguro Escolar + Nome e Apelidos + estudos que realizades) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso 9: Pago das Taxas de matrícula nunha sucursal bancaria ou na páxina da Axencia Tributaria de Galicia cos 
códigos que vos facilitamos. Na nos páxina web tendes unhas instruccións de como facer esto :  
secretaría > matrícula > taxas > instruccións pago taxas telemático 
 
Moi resumido o procedemento consiste en ir á web:  https:// ovt. atriga. gal/ 
Unha vez na páxina,  seleccionades a opción  cidadáns e ides a Pago de Taxas e  Prezos e Iniciar Taxa. 
Códigos: Consellería: 07 / Delegación: 10 / Servizo: 03 / Taxa : 352600 / Asunto: Pago matrícula curso 2020/2021 
A páxina xerará un xustificante de pago na opción “Recibo  do cargo en  conta” (modelo730) 
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Paso 10: Descargar o resgardo da solicitude provisional de matrícula na secretaría virtual. Entrades co voso 
usuario e contrasinal, e descargades unha copia da mesma premendo no enlace Listados: Resgardo de matrícula 
 

 
 
 
 
Paso 11: Para finalizar o proceso teredes que enviar todos os xustificantes de pago do banco ou da sede da 
axencia tributaria (Modelo 730 + xustificante pago seguro escolar) ou de exención do pago (de ser o caso) e tamén o 
modelo de solicitude de recoñecemento de créditos completamente cuberto (de ser o caso) por correo electrónico a 
secretaría. Tendes que enviar a seguinte documentación nun único mail á dirección de 
correo: matricula@easd.es 
 

1- Xustificante de ter aboado o seguro escolar. (resgardo bancario). 
2- Xustificante de ter aboado o importe da matrícula.  (modelo 730). 
3- Documento de resgardo de matrícula (sacado do Codex). 
4- Solicitude de reconocimiento de créditos (de ser o caso). 

 
 
Aviso: A data límite para aboar a matrícula completa é antes do 20 de xaneiro. 
	
	
	
Si	 tendes	 algún	 problema	 revisade	 as	 instruccións	 e	 leedeas	 atentamente.	 Se	 non	 atopades	 a	 solución	 ao	 voso	 problema	
podedes	enviar	un	correo	electrónico	a:	matricula@easd.es	Por	favor,	chamade	por	teléfono	en	último	caso	e	únicamente	cando	
sexa	imprescindible.	


