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PROCEDEMENTO, PRAZOS E ACTUACIÓN DOS ÓRGANOS QUE INTERVEÑEN NO PROCESO
DE RECLAMACIÓN DE CUALIFICACIÓNS E DE DECISIÓNS DE PROMOCIÓN E TITULACIÓN

1. Procedemento de revisión no centro

Procedemento
O/a alumnado/familia pode acudir ao centro para solicitar unha reunión co profesorado de cara á revisión
de cualificacións e/ou exames.

Prazos e Órganos que interveñen e actuación:

1. Comunicación de cualificacións finais ordinaria ou extraordinaria ao alumnado (Entrega de notas).

2. Entrevista dos pais ou titores legais, se o alumno é menor de idade, co profesor da área, materia ou
ámbito obxecto da reclamación de cualificacións, ou co titor no caso de reclamación contra a decisión
de promoción ou titulación. No caso de que persista o desacordo, os pais presentarán solicitude de
revisión por escrito, con todas as alegacións que consideren oportunas, ante o Xefe de Estudios do
centro. (dous días lectivos, ou de ser o caso hábiles contados a partir do día da comunicación).

3. O Xefe de Estudios trasladará ao equipo docente ou ao departamento didáctico responsable da área,
materia ou ámbito con cuxa cualificación se manifesta o desacordo, e comunicará tal circunstancia á
persoa docente titora. Cando o obxecto da revisión sexa a decisión de promoción ou titulación, a
solicitude trasladarase á persoa docente titora do alumno. (Dentro dos dous días lectivos citados
anteriormente).

4. A) Solicitude de revisión dunha cualificación final:
No primeiro día seguinte ou hábil, o Departamento Didáctico en ESO e Bach, analizará as solicitudes de
revisión e realizará un informe para cada solicitude que recolla a descrición de feitos e actuacións
previas que tivesen lugar e a decisión adoptada de modificación ou ratificación da cualificación final
obxecto de revisión.
Ese informe será trasladado ao Xefe de Estudios, quen, no seguinte día lectivo ou hábil, comunicará por
escrito aos pais a decisión razoada de ratificación ou modificación da cualificación revisada e informará
desta á persoa docente titora facéndolle entrega dunha copia do escrito cursado co xustificante de
recepción pertinente asinado polos pais.

B) Solicitude de revisión da decisión de promoción ou titulación:
Nos seguintes dous días lectivos ou hábiles, o equipo docente celebrará unha reunión extraordinaria na
que se revisará o proceso de adopción da dita medida á vista das alegacións realizadas.
O titor trasladará a acta ao Director, quen comunicará por escrito ao alumno ou aos seus pais a

ratificación ou modificación razoada da decisión de promoción ou titulación, o que porá fin ao
procedemento de revisión.
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2. Procedemento de reclamación ante as xefaturas territoriais

No caso de que, tras o procedemento de revisión no centro, persista o desacordo coa cualificación final de
curso obtida nunha área, materia ou ámbito ou coa decisión sobre a promoción ou titulación adoptada
polo equipo docente, os pais ou titores legais, se o alumno é menor de idade poderán presentar por
escrito ao Director do centro, no prazo de dous días hábiles a partir do día seguinte á comunicación sobre
a decisión adoptada, reclamación ante a xefatura territorial correspondente da Consellería de Cultura,
Educación e Universidade.

O Director, no prazo máis breve posible e en todo caso non superior a tres días hábiles, remitirá o
expediente á xefatura territorial.

O servizo de Inspección educativa, analizará o expediente e as alegacións que nel se conteñan, e emitirá o
seu informe favorable ou desfavorable á estimación da reclamación.

No prazo de quince días hábiles a partir da recepción do expediente, considerando a proposta incluída no
informe que elabore o Servizo de Inspección Educativa, a xefatura territorial adoptará a resolución
pertinente, que será motivada en todo caso, e que se comunicará inmediatamente ao Director do centro
para a súa aplicación e traslado á persoa interesada e que será consignada nos correspondentes
documentos oficiais de avaliación. A resolución da xefatura territorial poñerá fin á vía administrativa.

2º de Bacharelato- CALENDARIO PARA ESTE CURSO 2020/2021

Convocatoria Ordinaria:

Entrega de cualificacións de materias de segundo curso de bacharelato ou de cualificacións nas materias
pendentes de primeiro curso de bacharelato: 18 de maio

Revisión no centro:
a) 19 e 20 de maio entrevista cos profesores e presentación de solicitude de revisión ante o Director.
b) 21 de maio: reunión do Departamento Didáctico e comunicación do resultado da revisión por

parte do Director.

Reclamación ante a Xefatura Territorial:
24 e 25 de maio: presentación ante o Director da reclamación polas cualificacións de materias por parte
dos pais (ou alumnos se son maiores de idade).
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Xefatura Territorial: Prazo máis breve posible e sempre antes do comezo da ABAU.
Contra a resolución da Xefatura Territorial, que esgota a vía administrativa, o interesado, as súas persoas
proxenitoras ou os seus representantes legais, poderán interpor recurso contencioso-administrativo no
prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa notificación, conforme o disposto na Lei
29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Convocatoria extraordinaria:

Entrega de cualificacións de materias de segundo curso de bacharelato ou de cualificacións nas materias
pendentes de primeiro curso de bacharelato: 23 de xuño.
Revisión no centro:

a) 24 e 25 de xuño: entrevista cos profesores e presentación de solicitude de revisión ante o Director
b) reunión do Departamento Didáctico e comunicación do resultado da revisión por parte do

Director: 28 de xuño

Reclamación ante a Xefatura Territorial:
29 de xuño: presentación ante o Director da reclamación polas cualificacións de materias por parte dos
pais (ou alumnos se son maiores de idade).

Información máis detallada en:

- Circular 2/2021

- Orde de 2 de marzo de 2021
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