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PAIS APELIDOS NOME 
MODALIDADE 
SOLICITADA 

ESTADO DA 
SOLICITUDE 

ARTIGOS DA 
RESOLUCIÓN QUE 
INCUMPRE 

OBSERVACIÓNS (DOCUMENTACIÓN A 
REQUIRIR/CAUSAS DE EXCLUSIÓN) 

CUBA DELGADO CONTE REYDIS CANTO COMPLETO     

CUBA JANET SANABRIA YASSER PERCUSIÓN EXCLUIR 2.2. 
Participar dúas veces neste programa nos últimos 
catro anos 

CUBA 
MORENO 
FERNÁNDEZ CARLOS 

CORTE Y 
CONFECCIÓN COMPLETO     

CUBA 
MUÑOZ 
TOLEDANO GLORIA YANISSE BAILE COMPLETO     

ARGENTINA PÉREZ RODRÍGUEZ NICOLÁS RAMIRO GAITA COMPLETO     

LISTAXES PROVISIONAIS  DAS SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DO PROGRAMA "ESCOLAS ABERTAS " 2017  
(CORRECCIÓN DE ERROS) 

  (Resolución do 24/03/2017 da Secretaría Xeral da Emigración, publicada no DOG nº 65  do 3/04/2017)  

De acordo co disposto no artigo 10.3 da resolución, expirado o prazo de presentación de solicitudes e comprobado que as mesmas reúnen os requisitos establecidos, 
elaboraranse listas provisionais de solicitudes admitidas e excluídas. As solicitudes admitidas levan a mención “COMPLETA” na columna ESTADO DA SOLICITUDE, as 
solicitudes incompletas levan a mención “REQUIRIR” e as excluídas aparecen coa mención "EXCLUÍDA". Na columna ARTIGOS DA RESOLUCIÓN QUE INCUMPRE e 
OBSERVACIÓNS a base e os motivos de incumprimento, para os efectos de identificar os documentos que se requiren ou as causas de exclusión. Os interesados disporán 
dun prazo de dez días hábiles (ata o 14 de xuño de 2017) para aportar documentación/formular alegacións, para o que poderán utilizar o impreso de remisión de 
documentación/presentación de alegacións que se achega. Transcorrido ese prazo sen que se emenden as causas de exclusión, consideraranse desistidos da súa petición, 
e procederase ao arquivo nos termos establecidos no artigo 68.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. 
Os solicitantes poderán consultar o texto completo das bases ao final desta páxina. Así mesmo, para aqueles que desexen aportar documentación suxírese usar o modelo 
que se xunta.        
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PAIS APELIDOS NOME 
MODALIDADE 
SOLICITADA 

ESTADO DA 
SOLICITUDE 

ARTIGOS DA 
RESOLUCIÓN QUE 
INCUMPRE 

OBSERVACIÓNS (DOCUMENTACIÓN A 
REQUIRIR/CAUSAS DE EXCLUSIÓN) 

MÉXICO 
SALAFRANCA 
PÉREZ 

SOFÍA BAILE REQUIRIR 
8.1.; 8.1.1.a) 8.1.1.d); 
8.1.1.e); 8.1.1.h) 

Faltan Anexo I/Documento identidade da 
solicitante/Anexo II/Declaración investir os 
coñecementos no seo da entidade/Anexo IV 

CUBA SOLÍS VALDÉS  YAHIMA BAILE COMPLETO     

 

 

DESCRICIÓN DAS PERSOAS BENEFICIARIAS 
          

Artigo 2.  Persoas beneficiarias e requisitos 

Artigo 2. 1.  Persoas responsables de impartir docencia nas entidades galegas do exterior 

Artigo 2.1 As persoas solicitantes deben ser maiores de 18 anos e menores de 65 e ser responsables de impartir docencia na modalidade 
seleccionada dentro da entidade na que exercen as súas funcións. 

Artigo 2.1.a)  Que as entidades teñan constituídas escolas ou grupos consolidados da especialidade solicitada 

Artigo 2.1.b) Aquelas entidades que non cumprindo o anterior tivesen grupos constituídos nos últimos dez anos e estean en proceso de 
recuperación 

Artigo 2.1.c)  
No caso de persoas que soliciten participar no obradoiro de de confección e traxe tradicional galego, a entidade galega deberá ter 
grupo de baile ou música debidamente constituído e cun funcionamento ininterrompido, como mínimo, durante catro ano. 

Artigo 2.2. Persoal directivo das entidades galegas do exterior. Persoas que pertenzan á xunta directiva daquelas entidades galegas que, no 
Rexistro da Galeguidade, estean inscritas nas seccións: Comunidadses Galegas, Centros Colaboradores ou Federacións de 
Entidades. 

 As persoas solicitantes por estas entidades deberán ter unha idade comprendida entre os 21 e os 31 anos o 3 de maio de 2017.  
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As persoas solicitantes dos distintos obradoiros non poderán ter participado no Programa de Escolas Abertas máis de dúas veces 
nos últimos catro anos, en calquera modalidade 

Artigo 2.3 Persoas físicas que non exerzan docencia nunha entidade galega do exterior 

 
Poderán ser persoas beneficiarias deste programa as persoas emigrantes galegas e os seus descendentes ata o segundo grao 
de consanguinidade, maiores de 18 anos e menores de 65, residentes fóra de Galicia, que acrediten ser responsables de impartir 
docencia na modalidade que soliciten en entidades distintas das mencionadas no número 1 deste artigo e que cumpran os 
requisitos exixidos para o resto dos participantes. 

 

 

 

DESCRICIÓN DA DOCUMENTACIÓN 

Artigo 8.1. Persoas responsables de impartir docencia nas entidades galegas do exterior (código PR923E): Solicitude Anexo I 

Artigo 8. 1.1. Documentación acreditativa do nacemento en Galicia ou da ascendencia galega que inclúa documentación acreditativa do parentesco, cando 
proceda.  

Artigo 8. 1.1. a)  Documento identificativo da persoa solicitante, sempre que non se dispoña do DNI. Neste caso só hai que presentalo no caso de denegar 
expresamente a súa consulta no anexo I. 

Artigo 8. 1.1. b)  Unha fotografía recente tamaño carné.  

Artigo 8. 1.1. c)  Documentación identificativa da entidade en que exerce as súas funcións 

Artigo 8. 1.1. d)  Ficha da entidade colaboradora, segundo o modelo do anexo II. 

Artigo 8. 1.1. e)  Unha declaración da persoa aspirante comprometéndose a ensinar os coñecementos adquiridos no seo da entidade que certifica, ou na que 
imparte ensino. 

Artigo 8. 1.1. f)  Breve currículo da persoa aspirante con especial referencia aos coñecementos e nivel de estudos musicais realizados, títulos, experiencia, 
actuacións, gravacións, grupos ou escolas en que impartiu docencia, etc., na materia obxecto do obradoiro. 
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Artigo 8. 1.1. g)  Para os obradoiros de gaita, baile, percusión e canto popular e pandeireta: unha gravación en vídeo dixital (CD, VCD, DVD...) da modalidade 
solicitada que non exceda os 4 minutos, sen ningún outro instrumento acompañando, no caso de gaita e percusión. No caso de canto e baile, 
a gravación deberá ser solista. 

Artigo 8. 1.1. h)  Certificación da entidade do nome da escola ou grupo e do número de alumnos que os compoñen, segundo o modelo que figura como anexo 
IV. 

Artigo 8. 1.1. i)  Para o obradoiro de confección de traxe tradicional galego, certificación da entidade en que acredite a experiencia en corte e confección de 
traxe tradicional galego e, se é o caso, copia do título oficial de corte e confección. 

 Así mesmo, deberá presentarse unha certificación de ter grupo de baile ou música debidamente constituído e cun funcionamento 
ininterrompido como mínimo durante catro anos, segundo o modelo que figura como anexo III. 

Artigo 8.1.2. Para o obradoiro de formación de persoal directivo das entidades galegas deberase achegar a seguinte documentación: 

Artigo 8.1.2.a) Certificación de que a persoa solicitante leva pertencendo á xunta directiva da entidade durante o ano anterior á data da convocatoria que 
figura como anexo II. 

Artigo 8.1.2.b) Acta da entidade en que apareza o seu nomeamento como membro da xunta directiva da entidade na cal exerza as funcións directivas. 

Artigo 8.1.2.c) A recollida nas alíneas a), b), c) e e) do punto 1.1 deste artigo. 

8.2. Persoas físicas que non exerzan docencia nunha entidade galega do exterior (código de procedemento PR923H): Solicitude Anexo V. 

8.2.a) Documento identificativo da persoa solicitante que posúa a nacionalidade española, ben sexa pasaporte español ou outro documento de 
identidade en que consten os seus datos persoais e a nacionalidade española sempre que non se dispoña do DNI. Neste caso hai que 
presentalo se se denega expresamente a súa consulta no anexo V. 

8.2.b) Documentación xustificativa que acredite a súa condición de persoa emigrante galega ou descendente desta ata o segundo grao de 
consanguinidade 

8.2.c) Documentación que acredite a súa residencia fóra de Galicia. 

8.2.d) Certificado de inscrición no Rexistro de Matrícula Consular ou outro documento oficial xustificativo que acredite a residencia continuada no 
exterior, en que conste a dilixencia de inscrición no Rexistro de Matrícula Consular, de ser o caso. 

8.2.e) Unha fotografía recente tamaño carné. 

8.2.f) Certificación acreditativa de que a persoa solicitante imparte docencia na modalidade do obradoiro solicitado, emitida por unha entidade 
vinculada coa cultura e o folclore galego. 
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8.2.g) 
Breve currículo da persoa aspirante con especial referencia aos coñecementos e nivel de estudos musicais realizados, títulos, experiencia, 
actuacións, gravacións, grupos ou escolas en que impartiu docencia, etc., na materia obxecto do obradoiro. 

8.2.h) 
Unha gravación en vídeo dixital (CD, VCD, DVD...) da modalidade solicitada que non exceda os 4 minutos, sen ningún outro instrumento 
acompañando, no caso de gaita e percusión. No caso de canto e baile, a gravación deberá ser solista. 

 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Artigo 7 O prazo de presentación de solicitudes será de un mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. 
Se o último día do prazo fose inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte. 

 


