
2º BACHARELATO:
PRAZOS DE RECLAMACIÓNS POR ESCRITO DAS CUALIFICACIÓNS FINAIS

A partir da Circular  nº 2/2018 da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa que dita instrucións sobre o procedemento a seguir nas
reclamacións das cualificacións outorgadas en 2º de bacharelato para o presente curso académico 2017-18, establécese o seguinte calendario:

RECLAMACIÓNS ANTE O CENTRO
DATA

OBSERVACIÓNSCONVOC.
ORDINARIA

CONVOC.
EXTRAORD.

PRESENTACIÓN

23 e 24 de
maio antes

das 14h

5 e 6 de
setembro antes

das 14h

 Presentaranse nas oficinas do Centro dirixidas á directora.
 Deberán ser motivadas.

RESOLUCIÓN
25 de maio

ás 17h
6 de setembro

ás 17h

 Resolverán os Departamentos Didácticos, que terán en conta:
 Convocatoria ordinaria:
o Informe documentado do profesor da materia.
o Avaliacións realizadas polo alumno.
o Exames e traballos realizados durante o curso.

 Convocatoria extraordinaria:
o A correspondente proba.
o O informe documentado do profesor da materia.

 A resolución será motivada e indicarase na mesma que o alumno ou os seus representantes legais
poden solicitar por escrito que o director remita o expediente de reclamación á Comisión de Supervisión,
sinalando prazo de lugar de presentación da solicitude.

NOTIFICACIÓN DA

RESOLUCIÓN

25 de maio
ás 17,30h

6 de setembro
ás 17,30h

 Un/ha membro do equipo directivo entregará aos/ás interesados/as a resolución do Departamento de
rectificación ou ratificación da cualificación.

 O/A alumno/a ou representantes legais asinarán unha copia da resolución onde constará a data e a hora
da entrega.

 En casos de non comparecencia estenderase a oportuna dilixencia.

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

PRESENTACIÓN

24 horas desde a notificación
da resolución da 1ª

reclamación. (ata as 17,30h
do 28 de maio e do 7 de

setembro respectivamente)

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

COMUNICACIÓN Á
COMISIÓN

Rematado o prazo de
presentación (antes das

18,00h do 28 de maio e do
7 de setembro

respectivamente)

 O Centro comunicará por correo electrónico a relación  de alumnado que reclamou,  con indicación  da/s
materia/s obxecto de reclamación.

REMISIÓN DO 
EXPEDIENTE

Antes das
14h do 30
de maio

Antes das
14h do 10 de

setembro
 A Comisión de Supervisión debe recibir os expedientes de reclamación.

RESOLUCIÓN Antes do inicio da ABAU
 A comisión de supervisión, á vista da documentación que conste no expediente, resolverá no prazo máis

breve posible.
NOTIFICACIÓN  A través da Dirección do Centro e á CIUG, no caso de que supoña que o alumno pode realizar as PAAU.

 Contra a resolución da Comisión poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de dous
meses contados a partir do día seguinte da notificación..

COMPOSICIÓN DO

EXPEDIENTE DE 
RECLAMACIÓN

 Documentos para cada expediente:
o Copia da reclamación razoada presentada polo alumno ou representantes legais.
o Escrito do alumno ou representantes pedindo que se remita a reclamación á Comisión de Supervisión.
o Copia da resolución motivada do Departamento da materia obxecto de reclamación.
o Copia da Programación Didáctica do Dpto. con obxectivos, contidos mínimos e criterios de cualificación.
o Copia da acta da avaliación final do curso e grupo do reclamante.
o Informe do director,  no que conste  a data  de  entrega das  notas e a conveniencia  ou  non da estimación  ou desestimación  da

reclamación.
 Documentos adicionais na convocatoria ordinaria:

o Informe documentado do profesor da materia respecto da procedencia ou non da rectificación da cualificación final, á vista de tódalas
avaliacións, da información adicional de que dispoña e das posibles incidencias ó longo do curso.

o Copia dos exames, traballos e demais material elaborado polo devandito alumno ó longo do curso.
 Documentos adicionais na convocatoria extraordinaria:

o Informe documentado do profesor da materia respecto da procedencia ou non da rectificación da cualificación final, á vista da proba
extraordinaria.

o Copia da proba extraordinaria.


