
Instrucións para tramitar as reclamacións e recursos 
de alzada.

Curso 2019/2020

Ata o día 10 de maio poderanse rexistrar as reclamacións na aplicación respecto da listaxe 
provisional. Acceder ao menú:

Reclamacións – Xestión das reclamacións

Seleccione o tipo de solicitude (reserva ou admisión). Unha vez feito iso, pode filtrar por 
ensinanza, curso, nome ou apelidos do/a alumno/a ou código da solicitude.

.

Debe  cubrir  obrigatoriamente quen  presenta  a  reclamación  contra  esa  solicitude  (os 
responsables da solicitude ou outro solicitante).

Tamén será  obrigatorio cubrir  o  motivo  abreviado da reclamación (asignación  de  praza, 
exclusión do proceso, puntuación do baremo).

A citada reclamación poderá entenderse con resolución:
• Favorable
• Non favorable

No primeiro caso, a solicitude pasará a estar en estado Revisada (lista para baremar) de cara á 
asignación na xestión definitiva de admisión, que se abrirá para todos os centros o día 10 de 
maio (nese momento as asignacións pasaran de ser provisionais a definitivas, sempre e cando 
non haxa reclamacións contra as solicitudes).

O centro deberá modificar o baremo antes do día 11 de maio. Para eso volverá a lanzar o 
baremo  para  o  curso  no  que  está  a  solicitude  afectada  (só  se  barema  a  solicitude  ou 
solicitudes reclamadas), de forma que esta quedará en estado baremable (con ou sen erros). 
Sobre o resultado obtido corrixir a puntuación e unha vez está a solicitude marcada como 
baremada coa nova puntuación, o cambio será trasladado á listaxe definitiva a partir do día 
11.

En caso de que a resolución favorable da reclamación non implique ter que baremar, despois 
do día  10 deberá lanzar a asignación de novo,  para a continuación cambiar de estado a  
solicitude (de non asignada a asignada, ou viceversa).

Se a resolución non é favorable, a solicitude quedará no mesmo estado no que estaba, co 
que pasará á fase definitiva de publicación de listaxes.

A partir do 11 de maio deberá reasignar de novo as prazas a través do menú 



En  caso  de  que  non  haxa  reclamacións  contra  as  listaxes  publicadas,  as  asignacións 
provisionais convirtense en definitivas de xeito automático, de cara á elaboración de informes 
definitivos de admitidos/non admitidos.

Os recursos de alzada ou reclamacións que se poidan presentar a partir da publicación das 
listaxes definitivas, poderanse xestionar na aplicación a partir do día 16 de maio.


