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Procedemento de reclamación ás calificacións para o alumnado de 2º de Bacharelato

A. Referencias legais

Acomodarase ao indicado na  Orde do 22 de abril  de 2010 pola que se establece o
procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no
segundo curso de bacharelato establecido na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de
educación e na circular correspondente da Dirección Xeral de Educación que, ao efecto,
se remita aos centros de ensino no mes de maio.

B. Procedemento de reclamación

[Circular nº 2/2018 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola
que se desenvolve a Orde do 22 de abril de 2010, pola que se establece o procedemento que cómpre
seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no segundo curso do bacharelato establecido na
Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para o curso 2017-2018]

Instrución segunda. Reclamacións ante o centro

a) Lugar e prazo de presentación

As  reclamacións  contra  as  cualificacións  finais  obtidas  nas  materias  de  segundo  curso  de
bacharelato presentaranse por escrito, no centro no que se cursaran, dirixidas á dirección, nos
seguintes espazos:

Convocatoria ordinaria: 22 a 23 de maio de 2019 (ata as 14.00 horas)
Convocatoria extraordinaria: 25 e 26 de xuño de 2019 (ata as 14:00 horas)

b) Resolución

1. A resolución do departamento correspondente deberá ser motivada, para o que se terá en
conta:

Na convocatoria ordinaria:

- o informe documentado do profesor ou profesora da materia
- as avaliacións realizadas ao alumnado
- os exames e traballos realizados durante o curso
- a programación didáctica

Na convocatoria extraordinaria:

- o informe documentado do profesor ou profesora da materia
- a correspondente proba
- a programación didáctica

2. Ademais, na resolución indicarase que contra ela o alumnado ou os seus representantes legais
poden solicitar que a dirección remita o expediente de reclamación á comisión de supervisión,
sinalando o prazo e o lugar de presentación desa solicitude nos termos que figuran no apartado
a) da instrución terceira desta circular.

3. O departamento emitirá un informe, que se remitirá así mesmo á comisión de supervisión, tal
e como establece o punto 3 do artigo segundo da Orde do 22 de abril de 2010, no que se recolla
a descrición dos feitos e actuacións previas que tiveran lugar, a análise realizada das actuacións
seguidas  no  proceso  de  avaliación  e  a  decisión  adoptada  de  modificación  ou  ratificación  da
cualificación final obxecto da revisión.
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c) Notificación

1. A dirección do centro, ao establecer o calendario do presente procedemento, deberá fixar a
data  do  acto  no  que  se  procederá  a  entregar  aos/ás  interesados/as  a  resolución  do
departamento, de rectificación ou ratificación da cualificación outorgada.

2. No devandito acto, o alumno ou a alumna, ou os seus representantes legais, asinarán unha
copia  da  resolución  na que  se  fará  constar  a  data  e  a  hora  de entrega.  Nos casos  de  non
comparecencia,  o/a  director/a  estenderá  a  oportuna  dilixencia  onde  se  indique  a  dita
circunstancia.

d) Efectos

No caso de que o departamento considerase procedente rectificar a cualificación reclamada e logo
de transcorrido o prazo de 24 horas, ao que se refire o apartado a) da instrución terceira desta
circular,  sen que o/a interesado/a manifestase o seu desexo de elevar  a reclamación ante  a
comisión  de  supervisión,  a  dirección  do  centro  ordenará  formalmente  a  dita  rectificación  e
estenderase a oportuna dilixencia na acta de avaliación e no expediente do/a interesado/a, onde
se faga constar a data da resolución do departamento correspondente.

Instrución Terceira. Reclamacións ante a comisión de supervisión

a) Lugar e prazo de presentación

No prazo de 24 horas, contadas desde a notificación da resolución á que se refire o apartado c)
da instrución segunda desta circular, o alumno ou a alumna, ou os seus representantes legais,
poden solicitar por escrito no centro no que presentou a súa reclamación que a dirección remita o
expediente de reclamación ao/á presidente/a da comisión de supervisión.

b) Comunicación á comisión de supervisión

Rematado  o  prazo  ao  que  se  refire  o  apartado  a)  desta  instrución,  a  dirección  do  centro
comunicará á comisión de supervisión a relación de alumnado que presentou reclamación ante a
dita comisión, con indicación da materia ou materias obxecto da reclamación.

Esa comunicación,  dirixida á  persoa titular  da Subdirección Xeral  de  Inspección,  Avaliación e
Calidade  do  Sistema  Educativo,  farase  mediante  correo  electrónico  dirixido  a
inspección.educativa.sc@xunta.gal e con copia a scpie@edu.xunta.es con indicación do seu
carácter urxente, e enviarase no seguinte prazo:

Convocatoria ordinaria: antes das 18.00 horas do 27 de maio de 2019
Convocatoria extraordinaria: antes das 18.00 horas do 27 de xuño de 2019

c) Confección do expediente de reclamación

1. Cada expediente de reclamación referirase a un só alumno ou alumna e a unha soa
materia.

2. Os documentos que conforman cada expediente son os seguintes:

- Copia da reclamación razoada presentada polo alumno ou alumna ou polos
seus representantes legais.
- Escrito de solicitude do alumno ou alumna, ou dos seus representantes legais,
onde se manifeste o seu desexo de que o expediente de reclamación se remita á
comisión de supervisión.
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- Copia da resolución motivada do departamento da materia da que se solicita a
revisión.
-  Copia  do  informe  do  departamento  que  recolla  a  descrición  de  feitos  e
actuacións previas que tiveran lugar, a análise do proceso de avaliación realizada
conforme os puntos establecidos na Orde do 22 de abril de 2010 e a decisión
adoptada  de  modificación  ou  ratificación  da  cualificación  final  obxecto  da
revisión, tal e como indica o punto 3 do artigo segundo desa orde.
- Copia da programación didáctica do departamento da materia que da que se
solicita revisión.
- Copia da acta de avaliación final do curso e grupo da persoa reclamante.
-  Informe  da  dirección  do  centro  no  que  conste  a  data  de  entrega  das
cualificacións, as actuacións do centro e a información adicional de que dispoña.

3.  No caso da  convocatoria  ordinaria,  ademais  dos documentos indicados no punto
anterior, incorporaranse a cada expediente os seguintes documentos:

-  informe  documentado  do  profesor  ou  profesora  da  materia  respecto  da
procedencia ou non da rectificación da cualificación final outorgada, á vista de
todas as avaliacións, da información adicional  de que dispoña e das posibles
incidencias habidas ao longo do curso.
- instrumentos de avaliaición que xustifiquen as informacións acerca do proceso
de  avaliación  do  alumno  ou  alumna  (exames,  traballos  e  demais  material
elaborado polo alumnado ao longo do curso na materia obxecto de reclamación).

4. No caso da convocatoria extraordinaria, ademais dos documentos indicados no punto
2, incorporaranse a cada expediente os seguintes documentos:

-  informe  documentado  do  profesor  ou  profesora  da  materia  respecto  da
procedencia ou non da rectificación da cualificación final outorgada, á vista da
proba extraordinaria.
- a proba extraordinaria.

d) Remisión do expediente

Debido á urxencia da recepción dos expedientes, que deberán ser revisados e avaliados
pola comisión de supervisión co tempo suficiente para poder emitir  unha resolución
antes  da  matrícula  na  ABAU,  é  preciso  que  a  dirección  do  centro  garanta  o
procedemento  oportuno  para  que  os  expedientes  de  reclamación  orixinais  sexan
recibidos pola comisión de supervisión, no seguinte enderezo e cos seguintes prazos:

Presidente/a da Comisión de supervisión de reclamacións de segundo de bacharelato
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

(Subdirección Xeral de Inspección, Avaliación e Calidade do Sistema Educativo)
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
Ed. Administrativo San Caetano. 15781 Santiago de Compostela

Convocatoria ordinaria: recepción antes das 14.00 horas do 29 de maio de 2019
Convatoria extraordinaria: recepción antes das 14.00 horas do 28 de xuño de 2019


