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RECLAMACIÓN DE CUALIFICACIÓNS FINAIS ANTE A DIRECCIÓN DO CIFP A XUNQUEIRA 

ALUMNO/A:  DNI:  
Pai/Nai/Titor-a (no caso de ser o alumno/a menor de idade):  
Ciclo       Medio       Superior        Básica  Denominación:  
MÓDULO:  
Profesor/a que imparte o módulo: 
Nota do módulo:  DATA de entrega da Cualificación: 
EXPÓN: 
Que, unha vez revisada a cualificación final do módulo co profesor/a que o imparte, non está de acordo 
coa mesma, polo que presenta en prazo1 e forma a seguinte reclamación baseada nalgún dos seguintes 
aspectos que recolle a normativa2 (sinalar o/os que procedan):  

o 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.  

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

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

Observacións (aquí pode explicar coas súas propias palabras o motivo da reclamación): 
 

 

Documentación achegada coa reclamación, no seu caso: 

 
 

SOLICITA: 
Que se teña por presentada a súa reclamación ante a Dirección do CIFP A Xunqueira para que emita 
resolución expresa resolvendo esta reclamación. 

Pontevedra, a       de                               de 20 

Sinatura do alumno/a: 

 

Á ATENCIÓN DO DIRECTOR/A DO CIFP A XUNQUEIRA 

1 No prazo máximo de dous días lectivos contados desde o seguinte a aquel en que se produza a comunicación da cualificación final. 
2 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.  
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