
 

Addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de  

Educación e Ordenación Universitaria, a Universidade de 

Santiago de Compostela, a Universidade da Coruña e a 

Universidade de Vigo para o recoñecemento da correspondencia 

entre ciclos formativos de grao superior da formación profesional 

inicial e materias de estudos universitarios 
 
 
 
En Santiago de Compostela, a catorce de xuño de dous mil dez 
 
 
 
 
 

REUNIDOS 

 

Dunha parte, don Jesús Vázquez Abad, Conselleiro de Educación e Ordenación 

Universitaria da Xunta de Galicia, en representación da mesma, e de conformidade coas 

atribucións conferidas no artigo 34.1 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da 

Xunta de Galicia e do seu Presidente. 

Doutra, don Senén Barro Ameneiro, Reitor Magnífico da Universidade de 

Santiago de Compostela, segundo o nomeamento efectuado polo Decreto 201/2002, de 

13 de xuño actuando en virtude das facultades que lle confire o artigo 20 da Lei 

orgánica 6/2001, de Universidades, do 21 de decembro, e o artigo 87 do Decreto 

28/2004 do 22 de xaneiro, polo que se aproban os Estatutos da USC. 

 Don José María Barja Pérez, Reitor Magnífico da Universidade da Coruña, en 

uso das facultades que lle confire o art. 36.1.f dos estatutos desta Universidade, 

aprobados polo Decreto 101/2004, de 13 de maio, publicados no D.O.G.  do 26 de maio. 

 E don Alberto Gago Rodríguez, Reitor Magnífico da Universidade de Vigo, 

nomeado segundo o Decreto da Comunidade Autónoma de Galicia 96/2006, do 8 de 

xuño, publicado no Diario Oficial de Galicia do 16 de xuño, de acordo coas 

competencias que lle outorga o artigo 20 da Lei Orgánica de Universidades 6/2001, do 



 

21 de decembro e o artigo 59 dos Estatutos da Universidade de Vigo, aprobados polo 

Decreto 421/2003, do 13  de novembro e publicados do D.O.G. núm. 237, do 5 de 

decembro. 

 Interveñen en función dos seus respectivos cargos e en exercicio das facultades 

que para convir, en nome das entidades que representan, teñen conferidas, e, 

 

 

EXPOÑEN 

 

1. Que en data sete de xullo de dous mil oito asinouse un convenio entre a Consellería 

de Educación e Ordenación Universitaria, a Universidade de Santiago de Compostela, a 

Universidade da Coruña e a Universidade de Vigo; o obxecto deste convenio é 

continuar co recoñecemento da correspondencia entre ciclos formativos de grao superior 

da formación profesional inicial e materias de estudos universitarios que se imparten na 

Universidade de Santiago de Compostela, na Universidade da Coruña e na Universidade 

de Vigo. 

 

2. Que a cláusula cuarta do referido convenio establece que as tres universidades 

galegas validarán créditos dos estudos universitarios, en virtude do currículo de cada 

ciclo formativo, aos titulados nos ciclos formativos de grao superior que se 

correspondan, segundo o establecido no Anexo. 

 

3. Que segundo a cláusula décima, as partes, ao longo deste curso escolar avanzaron na 

análise e na aplicación do recoñecemento de correspondencias entre os ciclos 

formativos de grao superior de formación profesional inicial e os estudos universitarios 

oficiais de grao que se imparten nas tres universidades galegas. Os acordos que se 

derivan deste compromiso requiren a existencia dun novo anexo que substituirá ao 

existente. 

 

 Por isto, as partes que interveñen acordan asinar unha addenda, ao citado 

convenio, que se rexerá polas seguintes 

 



 

 

CLÁUSULAS  

 

Primeira.  Esta addenda ten por obxecto substituír o anexo do referido convenio por un 

novo anexo, que se incorpora a esta addenda e que estará vixente no curso escolar 2009-

2010 e mentres non se modifique ou amplíe o seu contido. 

 

Segunda. A vixencia desta addenda estará supeditada á modificación do seu  anexo. 

Neste caso, esixirase a formalización dun novo catálogo de validacións mediante a 

sinatura da addenda ou convenio correspondente. 

 

Lida a presente addenda, atópana conforme e asínana no lugar e data indicados. 

 
 

O Conselleiro de Educación 

e Ordenación Universitaria 

 

 

Jesús Vázquez Abad 

 

O Reitor da Universidade da Coruña 

 

 

José María Barja Pérez 

 
O Reitor da Universidade de Santiago de 

Compostela 

 

 

Senén Barro Ameneiro 

 

O Reitor da Universidade de Vigo 

 

 

Alberto Gago Rodríguez 

 

 
 


