
Reclamación á cualificación do módulo profesional resultado do proceso da
avaliación final

– Datos do solicitante (encher o formulario en maiúsculas)

Primeiro apelido: Segundo apelido: Nome: D.N.I. ou pasaporte:

Apelidos e nome da nai, do pai ou do titor 
legal, no caso de ser menor de idade:

Relación co/ca 
alumno/a:

Tlfno fixo: Tlfno móbil: e-mail:                                                         @

– Datos da matrícula
Ciclo: Curso: 1º ou 2º Grupo:

Módulo Profesional:

Nome e apelidos do profesor: Data de recollida das cualificacións finais. ............. / .............. / 20.......

– Obxecto da reclamación
X Risque cun “X” o/os que proceda/n

A avaliación que se levou a cabo como resultado do proceso de aprendizaxe do alumnado non foi adecuada aos resultados de aprendizaxe, os obxectivos específicos, os 
contidos, os criterios de avaliación e o nivel recollidos na correspondente programación.

Os procedementos e os instrumentos de avaliación aplicados foron inadecuados, conforme o sinalado na programación.

A aplicación dos criterios de cualificación establecidos na programación para a superación do módulo profesional non foi correcta.

– Aclaracións e documentación aportada
Fago constar as seguintes consideracións para que sexan observadas e tidas en conta na resolución da presente reclamación.

Achego a documentación que a continuación se enumera.

Ponteareas a,____ de_________________________ do 20__.

(Nome e sinatura do alumno ou alumna ou da nai, pai ou titor legal).

De conformidade co establecido no artigo 45 da orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das
ensinanzas de formación profesional inicial (DOG do 15 de xullo), os alumnos e as alumnas, no caso de seren maiores de idade, ou os seus pais e as súas nais, así como os seus titores
e as súas titoras legais, no caso de non selo, poderán reclamar ante a dirección do centro as decisións e as cualificacións que se adopten como resultado dos procesos das avaliacións
finais.
No caso de ciclos formativos de 2.000 horas de duración, o dereito de reclamación será extensivo a aquelas avaliacións parciais en que se propoña ao acceso á realización do módulo
de formación en centros de traballo (FCT) en período ordinario, logo de finalizada a docencia dos módulos de formación no centro educativo.

– Directora do CIFP A Granxa

CIFP A GRANXA
Estrada Vigo-Ourense (N120, km 646), Ponteareas (Pontevedra) - CP 36860
Tfno/ 886120 880 - Fax/ 886120 893 - Correo e./ cifp.granxa@edu.xunta.es

Web/ http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpgranxa
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