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Protocolo de actuación no caso de alumnos que se presentan ás probas libres (5 pendentes), para a obtención 

do título de graduado. (Resolución do 17 de xuño de 2009, DOG 24/06/09) 

- A convocatoria terá lugar no mes de xuño 

- É incompatible con estar cursando a ESA ou coa presentación ás probas libres para obter o graduado. 

- Requisitos: 

o Ter 18 anos 

o Non acumular máis de 5 materias pendentes 

o Que non transcorran máis de dous anos desde a finalización da ESO 

- As probas realizaranse no último centro onde estivo matriculado en 4º curso da ESO 

- Calendario da convocatoria: 

o O alumno cubrirá o anexo I durante a segunda quincena do mes de abril 

o Os centros farán públicos os nomes dos solicitantes, as materias obxecto da proba e o horario 

destas antes de finalizar a primeira quincena do mes de maio. 

o As probas celebraranse na primeira quincena do mes de xuño 

- Avaliación e reclamación 

o As cualificacións reflectiranse na correspondente acta de avaliación segundo o modelo (anexo III) 

o Se un alumno non se presenta a unha proba, consignarase NP 

o As actas da avaliación publicaranse no taboleiro de anuncios no prazo de 7 días desde a 

realización da proba, e deberá constar o proceso de reclamación as cualificacións. 

o A proposta de expedición do título realizarase de oficio polo centro onde o alumno realizou as 

probas. 

- Desenvolvemento das probas 

o Cada exame terá unha duración máxima de 90 minutos 

o Haberá un descanso de 30 minutos entre proba e proba 

o Non se poden facer máis de 3 exames nun día 

o Corrixe o xefe de departamento de cada materia 

Culleredo, 14 de maio de 2015 
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Carmen R-Trelles Astruga 


