
SETEMBRO 2014. PROCEDEMENTO DE  

RECLAMACIÓN ÁS CUALIFICACIÓNS FINAIS  

ESO e 1º BACHARELATO 
 

LEXISLACIÓN ESO e 1º BACHARELATO: Orde do 28 de agosto 1995 (BOE 20/09/1995) – 
pola que se regula o procedemento para garantir o dereito dos alumnos de ESO e Bacharelato a que 
o seu rendemento escolar sexa avaliado conforme a criterios obxectivos. 

 
 

RECLAMACIÓNS AO CENTRO 
xestión, impresos e notificación resolución en OFICINAS 

 

1º- Antes de presentar unha reclamación formal , o/a alumno/a ou os seus pais ou 
representantes legais poderán solicitar de profesor es e titores cantas aclaracións consideren 
precisas  acerca das valoracións que se realicen sobre o proceso de aprendizaxe dos alumnos así 

como sobre as súas cualificacións ou decisións de promoción ou titulación. No suposto de que, 
tras as oportunas aclaracións exista desacordo coa cualificación final obtida nun área ou 
materia ou coa decisión de promoción ou titulación adoptada, o/a interesado/a poderá 
proceder a reclamar formalmente, segundo establece a lexislación vixente .  

 

2º- Presentar formalmente a reclamación no Centro : 

- Débese presentar a reclamación razoada por escrito, dirixida á dirección do Centro, respectando 

os prazos establecidos neste documento. 

- Pode presentala o/a alumno/a ou os seus pais ou representantes legais. 

- Reclama formalmente a súa desconformidade coa cualificación final outorgada a unha ou a 

varias materias. 

- Debe expor as razóns que xustifiquen a súa desconformidade con esa cualificación, atendendo a 

tres puntos, segundo o establecido na programación didáctica do departamento (dpto.): 

o A adecuación dos obxectivos e dos contidos ao establecido polo dpto.  

o A adecuación dos procedementos e instrumentos de avaliación aplicados ao establecido polo dpto.  

o A correcta aplicación dos criterios de avaliación e de cualificación establecidos na programación 

didáctica para a superación da materia. 

 

3º- Calendario: PRAZOS: 

As reclamacións formais,  que sobre as cualificacións finais se formulen, solicitaranse e 
resolveranse, na convocatoria extraordinaria de SET EMBRO, segundo os  PRAZOS que 
seguen: 

1º día prazo  solicitudes - reclamación ao centro:  Xoves 4 setembro ata as 14:00h 

2º día prazo  solicitudes - reclamación ao centro:  Venres 5 setembro ata as 14:00h 

Notificación resolución do dpto. aos interesados:  Luns 8 setembro  ás 11:30h 

1º día prazo solicitudes - reclamación a Xefatura Territorial Luns 8 setembro ata as 14:00h 

2º día prazo solicitudes - reclamación a Xefatura Territorial Martes 9 setembro ata as 14:00h 



4º- Procedemento que seguen os Departamentos Didácticos  para resolver : 

- Reúnense todos os membros do Departamento para contrastar as actuacións seguidas no 

proceso de avaliación do/da alumno/a co establecido na programación didáctica, con especial 

referencia á adecuación dos obxectivos, contidos, procedementos e instrumentos de avaliación 

ao establecido polo departamento e á correcta aplicación dos criterios de avaliación e de 

cualificación. Reunión venres 5 setembro ás 16:00h.  

- O Departamento emite un informe  onde recolle finalmente a decisión adoptada de modificación 

ou ratificación da cualificación final obxecto de revisión. 

 

5º- Comunicación da resolución no centro ao/á interesad o/a: 

- Dirección comunicará por escrito ao/á interesado/a a decisión razoada de modificación ou 

ratificación da cualificación final obxecto de revisión.  

- Acto de notificación da resolución ao/á interesado/ a, na convocatoria extraordinaria de 
setembro: luns 8 setembro ás 11:30h en Oficinas. 

 
 

RECLAMACIÓNS Á XEFATURA TERRITORIAL 
xestión e impresos en OFICINAS 

 
No caso de desacordo, coa resolución no centro, o/a interesado/a ou os seus pais ou 

representantes legais poderán presentar formalmente a reclamación á Xefatura Territorial, 

previa solicitude por escrito á Dirección do centro. 

 
Os /as alumnos/as con materias de ESO e de 1º BACHA RELATO do curso actual,  poden 

solicitar por escrito, ao director ou directora do centro, no prazo legalmente establecido (2 días (1) a 

partir de notificación de resolución no centro:  luns 8 e venres 9 de setembro ata as 14:00h ) que eleve a 

reclamación á Xefatura Territorial. 

A Dirección do centro en prazo non superior a tres días, a partir da solicitude do /da interesado/a de 

elevar a reclamación á Xefatura Territorial, remitirá á Inspección Educativa o expediente de 

reclamación. 

O Xefe Territorial, no prazo de quince días a partir da recepción do expediente e, tendo en conta o 

Informe que elabore o Servicio de Inspección Educativa, adoptará a Resolución pertinente que será 

motivada en todo caso e que se comunicará á Dirección do centro para o seu traslado ao/á 

interesado/a. A Resolución do Xefe Territorial pon fin á vía administrativa. 

 
(1) Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común Artículo 47. 1. 
“Siempre que no se exprese otra cosa, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, 
excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos. Cuando los plazos se señalen por días naturales, se 
hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones.” 
 

IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO. Xefatura de estudos. 


