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Anexo XIV: Reclamación das cualificacións2  
A efectos de dar cumprimento ao disposto no artigo 2 da ORDE do 2 de marzo de 2021 pola 
que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o proce-
demento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obten-
ción do título académico que corresponda, en educación infantil, educación primaria, edu-
cación secundaria e bacharelato, procédese a incorporación deste anexo nas NOFC do IES 
Plurilingüe Antón Losada Diéguez. 

Procedemento 

O procedemento que regula as reclamacións das cualificacións finais das materias que inte-
gran o currículo académico segue os seguintes pasos: 

1. Reclamacións ante o centro escolar:          

 A solicitude por escrito da revisión das cualificacións deberá ser presentada no prazo de 
dous días hábiles contados a partir do día seguinte á comunicación das cualificacións. 
Para este trámite existe un modelo de escrito de reclamación dispoñible na secretaría e 
na páxina web do centro.  

 A solicitude ten que dirixirse á dirección do centro escolar, sendo tramitada pola xefatura 
de estudos quen a trasladará ao departamento didáctico que corresponda. Tamén se 
comunicará a reclamación ao titor ou á titora.  

 O departamento remitirá á xefatura de estudos no prazo dun día dende a súa 
comunicación o informe no que se ratifica ou se rectifica a cualificación outorgada na 
materia. O devandito informe deberá conter os apartados que se mencionan na lexislación 
vixente.  

 Finalmente, a Xefatura de estudos comunicará nos prazos establecidos a resolución do 
departamento didáctico ao alumno e /ou a súa familia e ao titor ou a titora.  

2. Reclamacións ante a Xefatura Territorial: 

 No prazo de dous días hábiles contados a partir da comunicación da resolución do 
departamento didáctico, en escrito dirixido á dirección do centro escolar, o alumno 
poderá elevar unha solicitude de reclamación ante a Xefatura Territorial de educación.  

 A Xefatura de estudos notificará a reclamación ao departamento didáctico 
correspondente quen nun prazo dun día hábil remitirá un informe valorando a pertinencia 
ou non da modificación da cualificación.  

 No prazo máximo de tres días, a dirección do centro trasladará o expediente de 
reclamación á Xefatura Territorial. 

                                                
2 Aprobado no Consello Escolar do 12/05/2021. 


