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2º BAC:
2º BAC- Procedemento de reclamación ás cualificacións finais das materias de 2º
Elaborado a partir da circular nº 2/2016 da Dirección Xeral de Educación, FP e IE que desenvolve a
Orde de 22/04/2010 (DOG 4 maio)

RECLAMACIÓNS ANTE O CENTRO

PRESENTACIÓN

Presentaranse no Centro dirixidas á directora. Debe ser razoada e por escrito. A Orde 28 agosto 1995 (BOE 20
setembro)  que regula o procedemento para garantir o dereito do alumnado de ESO e Bacharelato a que o seu rendemento

escolar sexa avaliado conforme a criterios obxectivos no seu artigo 7º establece que esta solicitude conterá cantas
alegacións xustifiquen a disconformidade coa cualificación final ou coa decisión adoptada.
Prazo: Dous días: 24 e 25 de maio (convoc. ordinaria) / 5 e 6 de setembro (convoc. extraordinaria)

RESOLUCIÓN E
INFORME DOS

DEPARTAMENTOS
DIDÁCTICOS

1.  No  día  de  finalización  do  prazo  de  presentación,  os  departamentos  emitirán  Resolución
motivada, que terá en conta:
 Convocatoria ordinaria:

o Informe  documentado  do/a  profesor/a  da  materia  respecto  da  procedencia  ou  non  da
rectificación final outorgada, á vista de todas as avaliacións, da información adicional de que
dispoña e das posibles incidencias habidas ó longo do curso.

o Avaliacións realizadas ó alumnado
o Copia dos exames e traballos realizados durante o curso.
o A programación didáctica.

 Convocatoria extraordinaria (setembro):
o O  informe  documentado  do/a  profesor/a  da  materia  respecto  da  procedencia  ou  non   da

rectificación da cualificación final outorgada, á vista da proba extraordinaria.
o Copia da citada proba extraordinaria.
o A programación didáctica

2. Indicarase na resolución que o/a alumno/a ou os seus representantes legais poden solicitar por escrito
que o director remita o expediente de reclamación á Comisión de Supervisión, sinalando prazo e lugar
de presentación da solicitude.
3. Informe do Departamento: Recollerá: descrición de feitos e actuacións previas que tiveran lugar, a
análise  realizada  das  actuacións  seguidas  no proceso de  avaliación,  realizada  conforme os  puntos
establecidos na Orde 22/04/10 (con especial referencia á adecuación dos obxectivos, contidos, criterios
de avaliación e cualificación e procedementos e instrumentos de avaliación aplicados cos recollidos na
programación  didáctica)  e  a  decisión  adoptada  de  modificación  ou  ratificación  da  cualificación  final
obxecto de revisión. 

NOTIFICACIÓN DA
RESOLUCIÓN

 A directora, con data e hora, entregará aos interesados a resolución do Departamento.
 O/A alumno/a ou representantes legais asinarán unha copia da resolución onde constará a data e a

hora da entrega.
 En caso de non comparecencia a directora estenderá a oportuna dilixencia.
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2º BAC- Procedemento de reclamación ás cualificacións finais das materias de 2º 

RECLAMACIÓNS ANTE A COMISIÓN DE SUPERVISIÓN* (Subdirección Xeral de Inspección Educativa).

PRESENTACIÓN

24 horas desde a
notificación da

resolución da 1ª
reclamación:.

 O/A alumno/a ou representantes legais  poden solicitar  por escrito  no Centro
onde presentou a reclamación que o director remita o expediente de reclamación
á Comisión de Supervisión.

Rematado o prazo
de presentación.

 De habela, a directora ordenará rectificación da cualificación se o interesado
non presentou solicitude escrita  para que a dirección remita  o  expediente  de
reclamación ao presidente/a da comisión de resolución.

COMUNICACIÓN
Á COMISIÓN

 A dirección do centro comunicará á comisión de supervisión a relación de 
alumnado que presentou reclamación ante dita comisión, con indicación da 
materia ou materias obxecto de reclamación.
Dita comunicación, dirixida á Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa (Subdirección Xeral de Inspección, Avaliación
e Calidade do Sistema Educativo), farase mediante correo electrónico a 
inspeccion.educativa.sc@xunta.es e con copia a scpie@edu.xunta.es , indicando
o seu carácter urxente antes das 14 horas do día 30 de maio na Convocatoria 
ordinaria / antes das 18 horas do día 7 de setembro de 2016 na Convocatoria 
extraordinaria. 

REMISIÓN DO 
EXPEDIENTE

 A Comisión de Supervisión debe recibir os expedientes de reclamación, un por materia e alumno, e
formado polos seguintes documentos:
-copia da reclamación razoada presentada;
-solicitude de remisión do expediente á comisión;
-copia da resolución motivada do departmento;
-copia do informe do departamento;
-copia da programación do departamento da materia da que se solicita a revisión;
-copia da acta de avaliación final do curso e grupo;
-informe da dirección no que conste a data de entrega das cualificacións, as actuacións do centro e a
información adicional de que dispoña.
Ademais, só no caso da convocatoria oridinaria:
-informe documentado do profesor/a da materia respecto da procedencia ou non da rectificación á vista
de todas as avaliacións, da información de que dispoña e das posibles incidencias habidas ó longo do
curso;
-copias dos exames e traballos do curso.
Ademais, na extraordinaria:
-informe do profesor/a sobre a (im)procedencia á vista da proba extraordinaria e copia desta.

 Antes  das  14  horas  do  31  de  maio,  urxente,  a:  Presidente  da  Comisión  de  Supervisión  de
reclamacións de 2º BAC. DX de E., FP e IE (Subdirección X. Inspección, Aval. e Calidade do Sist. Ed.)
Consellaría  de  Cultura,  Educación  e  OU.  Ed.  Administrativo  San  Caetano.  15781  Santiago  de
Compostela.

RESOLUCIÓN POLA COMISIÓN Antes do inicio das PAU no prazo máis breve posible, con efectos plenos
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NOTIFICACIÓN

 A través da Dirección do Centro e á CIUG, no caso de que supoña que o/a alumno/a pode realizar as
PAU.

 Contra a resolución da Comisión poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de
dous meses (Lei 29/1998, 13 xullo)

EFECTOS

 Se a comisión considera procedente a rectificación da cualificación, a dirección ordenará a dilixencia
correspondente na acta de avaliación e no expediente do interesado/a, facendo constar a data da
resolución da Comisión de Supervisión.

PUBLICIDADE
 A Dirección do instituto adoptará as medidas precisas para que todo o alumnado de 2º de bacharelato

coñeza o contido desta circular.

(*)  A Comisión  estará  presidida  pola  persoa  titular  da  Subdirección  Xeral  de  Inspección,  Avaliación  e
Calidade do Sistema Educativo e constituída por un Inspector/a e unha persoa funcionaria da Consellaría de
Educación  membro  dos  grupos de  traballo  na PAU.  A Comisión  estará  asistida  por  unha subcomisión
técnica  especializada.  Se  a  materia  non  é  obxecto  de  exame  na  PAU  convocaranse  dúas  persoas
especialistas na materia.
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