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Protocolo de reclamación ante os resultados da avaliación final 
e de subministración de copias de exames. 

 
 
Artigo 1 
Deber de información e participación dous alumnos e as familias. 
1. É deber dos órganos do Instituto dar a coñecer as condicións en que os alumnos 
e os seus pais, nais ou titores legais poden reclamar as cualificacións finais en caso de 
desconformidade. Este deber de información esténdese ao procedemento para revisar 
co profesorado os exames realizados e, no seu caso, solicitar e obter copias dos 
mesmos. 
2. As condicións para a revisión, a reclamación e a obtención de copias de exames 
baséanse nos deberes e dereitos xerais que teñen os proxenitores de participación e 
colaboración no proceso de aprendizaxe dos fillos ou titorados. De maneira singular, 
susténtanse no dereito a coñeceren as decisións relativas á avaliación e promoción 
dos seus fillos e a que a súa dedicación, esforzo e rendemento sexan valorados e 
recoñecidos con obxectividade. 
 
Artigo 2. 
Acceso regular do alumnado ás probas corrixidas. 
1. A corrección de probas non se poderá limitar á expresión dunha cualificación 
cualitativa ou cuantitativa, senón que debe conter a indicación das faltas ou erros 
cometidos que dean explicación razoada da nota obtida. 
2. O alumnado terá acceso nas horas de clase ás probas escritas realizadas, unha 
vez que fosen corrixidas, no prazo máis breve posible. Coñecerá cales foron os 
criterios de corrección e, no seu caso, as partes da materia que deberá recuperar, 
cando e como. Así mesmo, o profesorado deberá dar a cada membro do alumnado o 
mesmo tipo de información cando se trate de probas orais. 
3. En caso de desconformidade cunha cualificación parcial, o alumnado poderá 
reclamar ante o propio profesor ou profesora. Non caso de persistir a discrepancia 
solicitará a intervención do titor ou titora, quen, se non consegue que a situación se 
resolva, poñerá o tema en coñecemento do departamento da materia que 
corresponda. 
 
Artigo 3. 
Acceso dos pais, nais e titores legais aos exames e obtención de copias. 
1. Ademais da información que o profesorado debe subministrar aos alumnos 
sobre ou resultado das probas, os proxenitores poderán pedir a revisión dos exames 
solicitando para ese efecto, de forma expresa, unha entrevista co profesor ou 
profesora da materia correspondente, que terá lugar no tempo de atención sinalado 
no seu horario semanal ou, non seu caso, nos períodos específicos de reclamación 
seguintes ás avaliación finais. 
2. Na entrevista, os pais, nais e titores legais terán acceso aos exames que teñan 
realizado aos seus fillos ou tutelados e que previamente solicitaran revisar. O profesor 
ou profesora, ante os documentos de avaliación, ofrecerá ás explicacións e aclaracións 
a que haxa lugar. 
3. Os pais, nais ou titores legais só poderán solicitar as copias dos exames que 
foron revisados na entrevista a que se refiren os puntos anteriores. Para isto, deberán 
presentar unha solicitude na secretaría do Instituto dirixida ao profesor ou profesora 
da materia correspondente. 
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4. Na solicitude sinalaranse: os datos concretos de identificación das probas que 
se solicitan, a data e referencias sobre o grao de acordo ou satisfacción obtido na 
entrevista de revisión e mais os obxectivos precisos da petición, que necesariamente 
estarán vinculados aos dereitos e deberes que se sinalan na alínea 2 do artigo 1 deste 
protocolo. A solicitude incluirá, así mesmo, a expresión do compromiso de manter 
confidencialidade e de evitar novas reproducións ou calquera utilización distinta da 
finalidade sinalada. 
5. Cursada a solicitude, as copias facilitaranse a través da secretaría do centro nun 
prazo de tres días, asinando os solicitantes un recibo coa data e hora da recepción e 
aboando as taxas que correspondan por cada unha das fotocopias entregadas. 
6. As respostas negativas á solicitude, por non se cumpriren as condicións, terán 
ou mesmo prazo de comunicación. En todo caso, estas deberán ser motivadas e 
contar co visado da dirección. 
 
Artigo 4. 
Revisión e reclamación despois da avaliación final. Procedemento 
1. Tras a avaliación final de curso os alumnos e os seus pais, nais e titores legais 
recibirán información escrita dos resultados do curso, coa indicación, polo menos, dos 
seguintes extremos: as cualificacións obtidas nas distintas materias, a promoción ou 
non ao curso ou etapa seguinte e as medidas de apoio adoptadas, se as houbese, para 
a consecución dos obxectivos programados. 
2. Contra as cualificacións das avaliacións finais, ordinaria e extraordinaria, o 
alumnado poderá presentar unha solicitude escrita de revisión no prazo de dous días 
estipulado no calendario de fin de curso. A solicitude será atendida polo profesor ou 
profesora da materia nunha reunión específica da que levantará acta. 
3. No caso de que un alumno ou alumna, tras as oportunas aclaracións, manteña 
desacordo coa cualificación final obtida, estes ou os seus pais e nais ou titores legais 
poderán solicitar por escrito a revisión da devandita cualificación no prazo de dous 
días establecidos no calendario para ese efecto. 
4. A solicitude de revisión irá dirixida á xefatura de estudos e conterá polo menos 
os seguintes elementos: 
a) Nome e apelidos do alumno interesado ou da persoa que o represente. 
b) Motivos de desacordo coas explicacións ofrecidas polo profesor ou profesora na 
reunión previa de revisión. 
c) Concreción detallada de feitos e razóns que xustifican a solicitude. 
d) Lugar, data e sinatura do solicitante. 
5. No apartado da concreción de feitos e razóns a que se refire o apartado anterior 
deberán sinalarse de forma precisa as razóns da discrepancia coa cualificación obtida, 
achegando os elementos de detalle en que se manifesta o desacordo. En calquera 
caso, estes irán referidos a algún dos apartados seguintes: 
a) Adecuación dos contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe 
avaliables sobre os que se levou a cabo a avaliación. 
b) Adecuación dos procedementos e instrumentos de avaliación. 
c) Correcta aplicación dos criterios de cualificación. 
6. A xefatura de estudos dará traslado da solicitude ao departamento didáctico 
que corresponda e comunicará tal circunstancia ao titor ou titora do grupo ao que 
pertenza o alumno ou alumna. 
7. Non máis tarde do día lectivo seguinte a aquel en que finalice o período de 
reclamacións, cada departamento didáctico procederá ao estudo das solicitudes de 
revisión recibidas e elaborará os correspondentes informes que recollan a descrición 
dos feitos, as actuacións previas que tivesen lugar e a decisión adoptada, de 
modificación ou ratificación da cualificación final obxecto de revisión. 
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8. Os membros do departamento determinarán en que medida as actuacións 
seguidas no proceso de avaliación que é obxecto da reclamación, se axustan ao 
establecido na programación didáctica da materia. A análise destes aspectos formará 
parte do informe de resolución e será a motivación que fundamente a decisión 
adoptada. Este informe do departamento irá asinado por todos os membros e 
entregarase á xefatura de estudos. 
9. As persoas reclamantes ou os seus representantes recibirán a resolución do 
departamento no momento e lugar que previamente lles foron notificados no impreso 
de solicitude e no calendario público ao efecto, coa advertencia de que o feito de non 
compareceren no prazo sinalado, sen razóns xustificadas nin aviso previo, será 
entendido como renuncia a proseguir coa reclamación. 
10. O alumno ou alumna ou os seus pais, nais ou titores deixarán na secretaría 
testemuño do día e hora da recepción da resolución do departamento a través do 
documento correspondente. 
11. Cando unha reclamación estimada produza a modificación dunha cualificación, 
esta será notificada aos membros do equipo docente. A dirección do Instituto e o 
profesor ou profesora que exerce a titoría do grupo considerarán se se dan as 
condicións para convocar unha nova sesión de avaliación extraordinaria co fin de 
revisar as decisións previas adoptadas relativas á promoción, consonte os criterios 
aprobados en Claustro a que fai referencia a alínea h) do artigo 80 das Normas de 
Organización e Funcionamento. Se for procedente, a sesión convocarase con carácter 
urxente para se celebrar nun prazo inferior a dous días lectivos desde o momento da 
resolución. 
12. De se produciren modificacións das cualificacións das materias ou, no seu caso, 
na decisión de promoción, anotarase a dilixencia oportuna nas correspondentes actas 
de avaliación, expediente e historial académico do alumno, visada polo director ou 
directora. 
 
Artigo 5. 
Procedemento de reclamación ante a Xefatura Territorial da Consellería de 
Educación 
1. No caso de que, tras o procedemento de revisión no centro, persista o 
desacordo coa cualificación final de curso obtida nunha materia ou, no seu caso, coa 
decisión sobre a promoción adoptada polo equipo docente, o alumno ou alumna, ou os 
seus pais, nais ou titores legais, poderán presentar por escrito á dirección do centro 
docente, no prazo de dous días hábiles a partir da última comunicación, unha 
reclamación ante a Xefatura Territorial da Consellería de Educación. 
2. A dirección do Instituto remitirá o expediente á Xefatura Territorial da 
Consellería de Educación no prazo máis breve posible nunca superior a tres días 
hábiles. O expediente incorporará os informes elaborados no centro, os instrumentos 
de avaliación que xustifiquen as informacións relativas ao proceso de avaliación do 
alumno ou alumna, as novas alegacións que puider achegar o reclamante e o informe, 
se procede, do director ou directora acerca das circunstancias e dilixencias 
efectuadas. 
3. A Xefatura Territorial, de acordo coa normativa xeral ao respecto, adoptará a 
resolución pertinente, que se comunicará inmediatamente á dirección do centro para a 
súa aplicación e traslado ao interesado. 
4. No caso de que a resolución da Xefatura Territorial supoña unha modificación na 
cualificación, actuarase como quedou sinalado na alínea 12 do artigo 4. 
5. Na segunda fase de reclamación a que se refire este artigo, o alumnado de 2º 
de bacharelato, por causa das probas de acceso á universidade, estará suxeito aos 
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prazos e procedementos específicos que sinalen puntualmente a CIUG e a Consellería 
de Educación. 
 
Artigo 6. 
Formularios impresos 
Co fin de facilitar a xestión dos procedementos de solicitude, reclamación ou 
elaboración de informes e resolucións que se sinalan nos artigos anteriores, os 
órganos do Instituto poñerán a disposición dos membros da comunidade escolar os 
formularios impresos adecuados correspondentes. 
 


