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I. Disposicións xerais
Consellería de Cultura, Educación e Universidade
ORDE do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á
obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación
das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do
título académico que corresponda, en educación infantil, educación primaria,
educación secundaria obrigatoria e bacharelato.
Segundo o que se establece no artigo 4.1.d) e g) da Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo,
reguladora do dereito á educación, o profesorado en xeral e o titor ou titora en particular
terá a responsabilidade de coordinar o equipo docente que imparta clases nese grupo, no
relativo tanto á avaliación como aos procesos de ensino e aprendizaxe, e manterá unha
relación permanente coas súas persoas proxenitoras ou persoa que desempeñe a representación legal, co fin de garantir o exercicio dos dereitos recoñecidos. Ademais, o artigo 6
da Lei 8/1985 dispón que todo o alumnado ten o dereito de que a súa dedicación, esforzo
e rendemento sexan valorados e recoñecidos con obxectividade.
A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, regula, entre outros aspectos, a
organización e a avaliación nas distintas etapas educativas.
O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, establece que
a consellería con competencias en materia de educación garantirá o dereito do alumnado
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a unha avaliación obxectiva e a que a súa dedicación, o seu esforzo e o seu rendemento
se valoren e se recoñezan con obxectividade, para o que establecerá os oportunos procedementos.
Tanto o Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da
educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, como o citado Decreto 86/2015,
en relación coa participación das persoas proxenitoras ou persoa que desempeñe a representación legal no proceso educativo concretan que, de conformidade co establecido no
artigo 4.2.e) da Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito á educación, e
de acordo coas previsións da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da
comunidade educativa, os pais, as nais ou as persoas que exerzan a titoría legal deberán
participar e apoiar a evolución do proceso educativo dos seus fillos, das súas fillas ou das
persoas que tutelen, así como coñecer as decisións relativas á avaliación e á promoción,
e colaborar nas medidas de apoio ou reforzo que adopten os centros docentes para facili-
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tar o seu progreso educativo, e terán acceso aos documentos oficiais de avaliación e aos
exames e documentos das avaliacións que se lles realicen aos seus fillos, fillas ou persoas
tuteladas.
A Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción do alumnado que cursa educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, ao referirse á
obxectividade da avaliación, sinala que, co fin de garantir o dereito dos alumnos e das
alumnas a que o seu rendemento sexa valorado conforme criterios de plena obxectividade,
os centros, ao inicio do curso, adoptarán as medidas precisas para informar o alumnado e
as familias acerca dos contidos e dos criterios de avaliación, das estratexias e dos instrumentos de avaliación, así como dos criterios de cualificación e promoción.
Dado que o marco normativo vixente garante que todo o alumnado ten o dereito de
que a súa dedicación, esforzo e rendemento sexan valorados e recoñecidos con obxectividade, cómpre que a Comunidade Autónoma de Galicia regule, no seu ámbito de actuación, os aspectos relativos á avaliación para garantir un proceso consonte criterios
obxectivos, así como o establecemento do procedemento de revisión e reclamación
das cualificacións.
Deste xeito, non soamente se regula o procedemento senón que se establece transparencia no proceso de avaliación, así como garantías para toda a comunidade educativa,
ademais de achegar seguridade xurídica aos actores do proceso e ás persoas reclamantes. Que o rendemento escolar sexa avaliado conforme criterios obxectivos é unha obriga
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legal que debe ser coñecida por toda a comunidade educativa para que a quen lle corresponda poida exercer un dos seus dereitos como cidadán ou cidadá, como é a educación.
En consecuencia, procede regular na presente orde o dereito do alumnado da Comunidade Autónoma de Galicia a ser avaliado consonte criterios obxectivos, establecer as condicións que garantan a dita obxectividade e o procedemento mediante o cal o alumnado, ou
ben as súas persoas proxenitoras ou persoa que desempeñe a representación legal se o
alumnado é menor de idade, poida solicitar aclaración do profesorado acerca dos procesos
de aprendizaxe ou, se é o caso, presentar reclamación en relación coas decisións que se
adopten como resultado da avaliación.
Tendo en conta que as funcións de planificación, regulación e administración do ensino
regrado son competencia da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, e co obxecto de fixar os aspectos para unha avaliación segundo criterios obxectivos, así como o pro-
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cedemento de revisión e reclamación nos centros educativos da Comunidade Autónoma
de Galicia, por proposta da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional,
DISPOÑO:
Artigo 1.

Obxecto e ámbito de aplicación

1. A presente orde ten por obxecto establecer as garantías para unha avaliación do
alumnado conforme criterios obxectivos e o procedemento de reclamación das cualificacións, promoción e titulación.
2. Esta orde será de aplicación nos centros docentes correspondentes ao ámbito de
xestión da Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Comunidade Autónoma
de Galicia en que se impartan ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato, sen prexuízo do establecido no artigo 2, número 3, e no artigo 4, número 9.
Artigo 2. Normas de organización e funcionamento
1. As normas de organización e funcionamento dos centros docentes conterán as disposicións que garantan e faciliten a comunicación entre o alumnado, as familias, as persoas
docentes titoras, o resto do profesorado e os órganos de coordinación didáctica, coa finalidade de atender as incidencias que poidan xurdir ao longo do curso académico no proceso
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de valoración e avaliación da aprendizaxe de cada alumno e alumna.
2. En todo caso, as normas de organización e funcionamento nos centros públicos deberán regular o procedemento, os prazos e a actuación dos órganos que interveñen no
proceso de reclamación de cualificacións e de decisións de promoción e titulación, para
garantir o dereito do alumnado a que a súa dedicación, esforzo e rendemento sexan valorados e recoñecidos con obxectividade.
3. Nos centros privados, o procedemento e os órganos encargados de instruír as reclamacións serán os que estableza o seu propio regulamento, sen prexuízo de que os prazos
se deberán axustar ao disposto na presente orde.
Artigo 3.

Avaliación segundo criterios obxectivos

1. Os centros deberán incorporar ao proxecto educativo a concreción dos currículos
establecidos pola Administración educativa, que corresponde fixar e aprobar ao claustro,
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así como o tratamento transversal nas áreas, materias ou ámbitos da educación en valores
e outras ensinanzas.
2. Co fin de garantir o dereito do alumnado a unha avaliación obxectiva e a que o seu
rendemento sexa valorado e recoñecido con obxectividade, os centros deberán facer públicos os procedementos e os criterios xerais de avaliación, promoción e titulación que a
comisión de coordinación pedagóxica e o equipo docente establezan, respectivamente, na
proposta curricular e nas programacións didácticas.
Cada equipo docente, departamento didáctico ou as persoas responsables dos centros
privados, ao comezo de cada do curso, informarán o alumnado e ás súas respectivas familias sobre os obxectivos, contidos, procedementos, instrumentos e criterios de avaliación
e cualificación das diferentes áreas, materias ou ámbitos, incluídas as materias pendentes
de cursos anteriores, e os procedementos de recuperación e de apoio previstos. Así mesmo, informarán dos criterios de promoción e titulación.
A dirección do centro responsabilizarase de que a información sobre a avaliación e os
seus procesos sexa accesible e se lle dea publicidade de xeito manifesto para toda a comunidade educativa.
3. A persoa docente titora e o profesorado das distintas áreas, materias e ámbitos manterán unha comunicación fluída, no relativo ao proceso de aprendizaxe, co alumnado, as
súas persoas proxenitoras ou persoa que desempeñe a representación legal. Ademais, os
centros deberán establecer o procedemento mediante o cal o alumnado, as súas persoas
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proxenitoras ou persoa que desempeñe a representación legal poderán solicitar aclaracións ao profesorado e á persoa docente titora acerca das informacións que sobre o seu
proceso de aprendizaxe reciban, e facilitarlles información sobre os procedementos de
revisión de cualificacións e de decisións sobre a promoción e a titulación.
Artigo 4.

Procedemento de revisión no centro

1. O alumnado, as súas persoas proxenitoras ou persoa que desempeñe a representación legal poderán solicitar, de acordo co procedemento establecido nas normas de organización e funcionamento, ao profesorado e á persoa docente titora cantas aclaracións
consideren precisas acerca das valoracións que se realicen sobre o seu proceso de aprendizaxe, así como sobre as cualificacións ou decisións que se adopten como resultado do
devandito proceso. En todo caso, a reclamación formal abranguerá unicamente as cualificacións finais.
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2. No caso de que persista o desacordo coa cualificación final obtida nunha área, materia ou ámbito, ou coa decisión de promoción ou titulación adoptada para un alumno ou
alumna, este ou as súas persoas proxenitoras ou persoa que desempeñe a representación
legal poderán solicitar por escrito a revisión da devandita cualificación ou decisión, no prazo de dous días lectivos, ou de ser o caso hábiles, contados a partir do día seguinte a aquel
en que se produciu a súa comunicación.
3. A solicitude que teña por obxecto a revisión dunha cualificación, que conterá cantas
alegacións xustifiquen a desconformidade coa cualificación final ou coa decisión adoptada,
será tramitada a través da xefatura de estudos, quen a 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 ou alumna, como responsable da coordinación da sesión
final de avaliación en que a decisión foi adoptada.
4. Cando a solicitude de revisión teña por obxecto a revisión dunha cualificación final,
no primeiro día lectivo seguinte, ou se for o caso, hábil, a aquel en que finalice o período de
solicitude de revisión, cada equipo docente ou departamento didáctico, segundo proceda,
analizará as solicitudes de revisión recibidas e elaborará os correspondentes informes que
recollan a descrición de feitos e actuacións previas que tivesen lugar, e a decisión adoptada de modificación ou ratificación da cualificación final obxecto de revisión.
No proceso de revisión da cualificación final obtida nunha área, materia ou ámbito, os
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membros do equipo docente ou do departamento didáctico contrastarán as actuacións
seguidas no proceso de avaliación do alumno e alumna co establecido na programación
didáctica, con especial referencia aos seguintes aspectos, que deberán recollerse no informe:
a) Adecuación dos contidos e criterios de avaliación sobre os que se levou a cabo a avaliación do proceso de aprendizaxe do alumno ou alumna cos recollidos na correspondente
programación didáctica.
b) Adecuación dos procedementos e instrumentos de avaliación aplicados co sinalado
na programación didáctica.
c) Correcta aplicación dos criterios de cualificación establecidos na programación didáctica para a superación da área, materia ou ámbito.
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d) A decisión debidamente motivada da ratificación ou modificación da cualificación final
obxecto de revisión.
O equipo docente ou o departamento didáctico correspondente trasladará o informe
elaborado á xefatura de estudos, quen comunicará por escrito como máximo no día lectivo
seguinte, ou se for o caso, hábil, ao alumnado, ás súas persoas proxenitoras ou persoa que
desempeñe a representación legal, 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.
5. Á vista do informe elaborado polo equipo docente ou departamento didáctico e en
función dos criterios de promoción e titulación establecidos con carácter xeral no centro e
aplicados ao alumno ou alumna, a xefatura de estudos e a persoa docente titora, como persoa coordinadora do proceso de avaliación, considerarán a pertinencia de reunir en sesión
extraordinaria o equipo docente co fin de que este, en función dos novos datos achegados
ou pola solicitude das persoas proxenitoras ou persoa que desempeñe a representación
legal, se for o caso, valore a necesidade de revisar as decisións adoptadas.
6. Cando a solicitude de revisión teña por obxecto a decisión de promoción ou titulación
adoptada para un alumno ou alumna, celebrarase unha reunión extraordinaria no prazo
máximo de dous días lectivos, ou se for o caso hábiles, desde a finalización do período de
solicitude de revisión. Na reunión revisarase o proceso de adopción da dita medida á vista

CVE-DOG: rmg2r704-7bo4-9uv9-yor1-mrycv37mhq52

das alegacións realizadas.
Na acta da sesión extraordinaria recollerase a descrición de feitos e actuacións previas
que tivesen lugar, os puntos principais das deliberacións do equipo docente e a ratificación
ou modificación da decisión obxecto da revisión, razoada e motivada conforme os criterios
para a promoción ou titulación dos alumnos e alumnas establecidos con carácter xeral na
proposta curricular.
A dirección do centro comunicará por escrito ao alumno ou alumna e ás súas persoas
proxenitoras ou persoa que desempeñe a representación legal a ratificación ou modificación razoada da decisión de promoción ou titulación, o que porá fin ao procedemento de
revisión.
7. Se, tras o proceso de revisión, procedese a modificación dalgunha cualificación final,
ou ben da decisión de promoción ou titulación adoptada, a persoa titular da secretaría do
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centro, co visto e prace da dirección do centro, anotará nas actas de avaliación e, se é o
caso, no expediente e no historial académico, a oportuna dilixencia.
8. As persoas interesadas no procedemento terán dereito a acceder e a obter copia dos
documentos contidos no expediente, que se lle remitirán en formato dixital.
9. Nos centros privados, as solicitudes de revisión tramitaranse na forma e polos órganos que determinen as súas normas de funcionamento, e será de aplicación supletoria a
presente orde en todo o non regulado nas devanditas normas para os centros concertados.
En todo caso, o alumnado, as súas persoas proxenitoras ou persoa que desempeñe a
representación legal poderán reclamar ante a xefatura territorial correspondente contra as
decisións adoptadas segundo o procedemento establecido no artigo seguinte.
Artigo 5.

Procedemento de reclamación ante as xefaturas territoriais

1. 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, o alumnado, as súas persoas
proxenitoras ou persoa que desempeñe a representación legal poderán presentar por escrito á dirección do centro docente, 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.
2. A dirección do centro docente, no prazo máis breve posible e en todo caso non supeCVE-DOG: rmg2r704-7bo4-9uv9-yor1-mrycv37mhq52

rior a tres días hábiles, remitirá o expediente á xefatura territorial. O devandito expediente
incorporará os informes elaborados no centro, copia fiel dos instrumentos de avaliación
que xustifiquen as informacións acerca do proceso de avaliación do alumno ou alumna, así
como, se é o caso, as novas alegacións do reclamante e o informe, se procede, do director
ou directora sobre estas.
3. O Servizo de Inspección Educativa analizará o expediente e as alegacións que nel se
conteñan á vista da programación didáctica do equipo docente ou departamento didáctico
respectivo e da proposta curricular, e emitirá o seu informe favorable ou desfavorable á
estimación da reclamación en función dos seguintes criterios:
a) Adecuación dos contidos e criterios de avaliación sobre os que se levou a cabo a avaliación do proceso de aprendizaxe do alumno ou alumna cos recollidos na correspondente
programación didáctica.
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b) Adecuación dos procedementos e instrumentos de avaliación aplicados co sinalado
na programación didáctica.
c) Correcta aplicación dos criterios de cualificación establecidos na programación didáctica para a superación da área, materia ou ámbito.
d) Cumprimento por parte do centro do disposto na presente orde.
4. O Servizo de Inspección Educativa poderá solicitar a colaboración de persoal docente
especialista nas áreas, materias ou ámbitos a que faga referencia a reclamación para a
elaboración do seu informe, así como solicitar aqueles documentos que considere pertinentes para a resolución do expediente.
5. 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 á dirección 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.
6. Se, tras o proceso de revisión, procede a modificación dalgunha cualificación final e
dos consecuentes efectos de promoción ou titulación para o alumno ou alumna, a persoa
titular da secretaría do centro, co visto e prace da dirección, expedirá a correspondente
dilixencia nas actas, no expediente académico e, se é o caso, nos restantes documentos
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de avaliación, facendo referencia á resolución estimatoria da reclamación.
Cando, á vista da resolución adoptada pola xefatura territorial, poida ser necesario modificar algunha das decisións previas adoptadas, reunirase o equipo docente en sesión
extraordinaria.
7. De conformidade co artigo 119.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, o exercicio do dereito á revisión e reclamación
de cualificacións non pode resolverse cunha cualificación menor da inicialmente obtida.
Artigo 6. Procedemento de reclamación no segundo curso de bacharelato
Tendo en conta que o segundo curso de bacharelato é un curso terminal que posibilita
iniciar estudos superiores a través dunha proba de acceso, e coa finalidade de permitir a
revisión das reclamacións ás cualificacións finais co tempo suficiente para que o alumno
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ou alumna coñeza a súa situación académica antes do inicio da proba, a Secretaría Xeral
de Educación e Formación Profesional ditará as instrucións específicas para cada curso
académico, en que se establecerán o procedemento e prazos que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións.
Disposición derrogatoria única.

Derrogación normativa

1. Queda derrogado o punto 11, relativo á tramitación de reclamacións contra as cualificacións, da Orde do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos de
organización e funcionamento das escolas de educación infantil, dos colexios de educación primaria e dos colexios de educación infantil e primaria dependentes da Consellería
de Cultura, Educación e Universidade.
2. Queda derrogada 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.
Disposición derradeira primeira.

Desenvolvemento normativo

Autorízase a Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional para ditar as disposicións que sexan necesarias para a aplicación e desenvolvemento desta orde.
Disposición derradeira segunda.

Recursos

Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñerse recurso potesCVE-DOG: rmg2r704-7bo4-9uv9-yor1-mrycv37mhq52

tativo de reposición ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario
Oficial de Galicia, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contado desde o día seguinte ao
da súa publicación.
Disposición derradeira terceira.

Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de
Galicia.
Santiago de Compostela, 2 de marzo de 2021
Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Universidade
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