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IES “ÁLVARO CUNQUEIRO” 
 

Rúa Porriño, s/n. 

36209 – VIGO 

PROCEDEMENTO PARA AS RECLAMACIÓNS DE II-BACH(Orden 22 abril 2010+ Circular anual da Inspección) 

AVALIACIÓN ORDINARIA DE MAIO DE 2016 

MARCO DATAS ACCIÓNS 
 

Tras as sesións de avaliación de 
materias pendentes de I-Bach, do 
luns 9 de maio. 

 

 
Mércores 18 de maio, ás 12h 
 

 
Publicación das cualificacións das 
materias pendentes de I-Bach 

 
� Ante a Dirección do 

centro. 
 

� Remitida polo alumno,    
ou os seuspais, ou 
representantes legais. 

 
 
Xoves 19 de maio 
 
Venres 20 de maio, ata as 12h 

� Revisión dos exames e 
das cualificacións de 
pendentes de I-Bach. 
 

� Prazo de 2 días para 
presentar solicitude de 
revisión da 
cualificación.(modelo en 

Administración)  
 

 
� Os membros do 

departamento. 
 

� O director do centro. 

 
 
 
 
Venres 20 de maio 
 
 
 

� O Dpto. reúnese e 
elabora un informe. 

� Director fai entrega da 
resolución do dpto. aos 
interesados + Copia 
asinadacon data e hora da 
entrega. 

(Se non comparece, dilixencia indicando 

dita circunstancia) 

 
� Ante a Dirección do 

centro. 
� Remitida polo alumno,    

ou os seuspais, ou 
representantes legais. 

 
Luns 23 de maio 
 
Martes 24 de maio 

 
� Prazo de2 días: 

Presentación da 
solicitude de reclamación 
ante a Xefatura 
Territorial. 

 
Ao rematar as sesións de avaliación 
de II-Bacharelato do luns 23 maio. 
 

 
Luns 23 maio, pola tarde 

 
Publicación das cualificaciónsfinais 
de II-Bach. 

� Ante a Dirección do 
centro. 

 
� Remitida polo 

alumno,ouos seuspais, 
ourepresentantes legais. 

 
Martes 24 de maio 
 
Mércores 25 de maio, hasta 14h. 

� Revisión dos exames e 
cualificacións. 
 

� Prazo de 2 días para 
presentar solicitude de 
revisión da cualificación, 
ante a Dirección. 
 

(modelo en Administración) 

 
 

� Os membros do 
departamento. 
 

� O director do centro. 

 
 
 
Mércores 25 de maio 
 
Xoves 26 de maio 

 
� Dpto. reúnese e elabora 

un informe.(modelo en 

Dirección) 
� Director fai entrega da 

resolución do dpto. aos 
interesados + Copia 
asinadacon data e hora da 
entrega. 

(Se non comparece, dilixencia indicando 

dita circunstancia) 
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� O director do centro. 

 
Venres 27 de maio 
 
(1 día,24h despois da notificación 
da resolución) 

� Se modificación da nota:O 
Director cubre informe 
ordenando rectificación 
da nota nas actas e no 
expediente académico. 
 

� Se ratificación da 
nota:solicitude da familia 
ao director, de elevar 
reclamación á Comisión 
de Supervisión. 

 

 
 
 
 
Ante a Comisión de Supervisión 

 
 
 
 
Antes das 14h do 30 de maio 

 
� A Dirección comunica á 

Comisión a relación de 
alumnado que 
presentoureclamacións, 
indicando as materias. 
 

� Mediantedouse-mail, 
indicando o seu carácter 
urxente, a: 

 
inspección.educativa.sc@xunta.es 
scpie@edu.xunta.es 
 

 
Ante a Comisión de Supervisión 

 
Con recepción antes das 14h do día 
31 de maio 
 
 

 
� A Dirección envíaá 

Comisión os expedientes 
orixinais de reclamación. 

  
 
 
 
Sempre antes das probas da PAU 

 
� A dirección comunica á 

Comisión 
Interuniversitaria de 
Galicia (no caso de que o 
alumno poida acudir á 
PAU), e á familia a 
resolución final, que 
esgota a vía 
administrativa. 

� A dirección ordenará 
formalmente a posible 
rectificación da notanas 
actas e no expediente 
académico do alumno. 
 

� Poderían presentar 
recurso contencioso-
administrativo no prazo 
de 2 meses ante o TSXG. 

 

 
NA ADMINISTRACIÓN DO CENTRO 

24-31 MAIO 
 
6 XUÑO: matrícula extraordinaria 

 
PRAZO DE MATRÍCULA da PAU 
 

  
8, 9, 10 de XUÑO 

 
EXAMES DA PAU 

 


