
I  

   IES María Casares 

ALUMNO/A 
 
Persoa que formula a reclamación e relación de parentesco co/a alumno/a
 
MATERIA  

CURSO 
 

             2º BAC

De acordo coa Circular 1/2022 da Sercretaría Xeral de Educación e Formación Profesional 
aspectos da Orde do 2 de marzo de 2021
avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións ob
promoción e obtención do título académico que corresponda para o curso 202

Visto que a cualificación dada na citada materia e nivel foi a seguinte:

e estando en desacordo coa decisión adoptada tras o procedemento de revisión no centro, 
comunicada en data         de  
elevación ante a Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Universidade 
base aos seguintes feitos: 
 
Feitos/motivos alegados na reclamación
 a) A avaliación que se levou a cabo non foi adecuada aos contidos, criterios de avaliación e 

estándares de aprendizaxe avaliables sobre os que se levou a cabo a avaliación do proceso 
de aprendizaxe do/a alumno/a cos recollidos na correspondente programación didáctica.

 b) Os procedementos e os instrumentos de avaliación aplicados foron inadecuados, conforme 
o sinalado na programación didáctica.

 c) A aplicación dos criterios de 
superación da materia non foi correcta.

Adicionalmente aos feitos alegados en xeral, fago constar tamén as seguintes consideración
valoración para que sexan observadas e tidas en conta na res
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oleiros,                   de                            de 

 

Asdo.: 

DATA: 
ASUNTO: 
RECLAMACIÓN DAS CUALIFICACIÓNS 
FINAIS  

Persoa que formula a reclamación e relación de parentesco co/a alumno/a 

º BAC        GRUPO ______ 

da Sercretaría Xeral de Educación e Formación Profesional 
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 para o curso 2021-2022

Visto que a cualificación dada na citada materia e nivel foi a seguinte: 

coa decisión adoptada tras o procedemento de revisión no centro, 
de              de  2022, formúlase a presente reclamación para a súa 

elevación ante a Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Universidade 
 

Feitos/motivos alegados na reclamación 
a) A avaliación que se levou a cabo non foi adecuada aos contidos, criterios de avaliación e 

estándares de aprendizaxe avaliables sobre os que se levou a cabo a avaliación do proceso 
aprendizaxe do/a alumno/a cos recollidos na correspondente programación didáctica.

b) Os procedementos e os instrumentos de avaliación aplicados foron inadecuados, conforme 
o sinalado na programación didáctica. 

c) A aplicación dos criterios de cualificación establecidos na programación didáctica para a 
superación da materia non foi correcta. 

Adicionalmente aos feitos alegados en xeral, fago constar tamén as seguintes consideración
valoración para que sexan observadas e tidas en conta na resolución da presente reclamación.

Oleiros,                   de                            de 202 

RECLAMACIÓN DAS CUALIFICACIÓNS 

REF: Reclamación cualificacións finais
Xefatura Territorial A Coruña
DESTINATARIO: 
 
DIRECCIÓN DO IES MARÍA CASARES

Avda. Ernesto Che Guevara, 140 – Oleiros 
15179 A CORUÑA 
Tel.: 981 626344 – Fax: 981648595 
ies.maria.casares@edu.xunta.es 

 

DNI 
 
DNI 
 

da Sercretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se precisan 
pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na 

tidas e das decisións de 
2. 

 

coa decisión adoptada tras o procedemento de revisión no centro, 
, formúlase a presente reclamación para a súa 

elevación ante a Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Universidade en 

a) A avaliación que se levou a cabo non foi adecuada aos contidos, criterios de avaliación e 
estándares de aprendizaxe avaliables sobre os que se levou a cabo a avaliación do proceso 

aprendizaxe do/a alumno/a cos recollidos na correspondente programación didáctica. 
b) Os procedementos e os instrumentos de avaliación aplicados foron inadecuados, conforme 

cualificación establecidos na programación didáctica para a 

Adicionalmente aos feitos alegados en xeral, fago constar tamén as seguintes consideracións de 
olución da presente reclamación. 

REF: Reclamación cualificacións finais 
Territorial A Coruña 

DIRECCIÓN DO IES MARÍA CASARES 


