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Protocolo de solicitude de copias de exames 
Aprobado polo claustro de profesorado na sesión extraordinaria do venres 5 de maio de 2017 

 
 
 As nais, pais ou representantes legais do alumnado menor de idade que queiran obter 
información dos exames realizados deberán seguir este protocolo de actuación: 
 
1. Concertarán unha entrevista persoal co/a titor/a, co obxecto de obter información sobre o proceso de 
aprendizaxe do alumno ou alumna. 
 
2. Se a información non é suficiente, solicitarán reunión co profesorado implicado no proceso e 
revisarán con el/ela as probas, así como o proceso de avaliación das mesmas. 
 
3. Se despois desta reunión informativa deciden solicitar copia do exame ou exames, deberán 
cumprimentar o formulario correspondente (anexo I) e entregalo na Secretaría do centro. Na solicitude 
deberá argumentarse debidamente a razón pola que solicitan as copias. 
 
4. En ningún caso se poderán reclamar os exames orixinais, unicamente fotocopias dos mesmos, que 
serán realizadas exclusivamente polo persoal autorizado do centro. 
 
5. Para a entrega da copia os exames rexirán os seguntes prazos:  

- Se se solicita unha soa proba: 5 días hábiles. 
- Se se solicitan as probas dunha materia concreta da avaliación: 10 días hábiles. 
- Se se solicitan probas de máis dunha materia: 15 días hábiles. 

 
6. As probas poderán solicitarse, como máximo, ata unha semana despois da entrega dos boletíns. 
Unha vez pasado ese prazo, so se entregarán copias da avaliación en curso, salvo que sexa unha 
reclamación final de xuño, para a que xa se segue o procedemento establecido. 
 
7. As nais, pais ou representantes legais terán un prazo máximo de 5 días hábiles para recoller os 
exames na Secretaría do centro, presentando o seu DNI e o impreso de recollida de exames (anexo II) 
debidamente cumprimentado. 
 
8. Se non poden ser recollidas polo solicitante, poderá autorizar para este fin a unha persoa maior de 
idade, aportando escrito de autorización, xunto coas copias do DNI da persoa autorizada e da 
solicitante. 
 
9. A persoa solicitante queda informada de que debe gardar sixilo sobre o contido dos documentos 
recibidos, non podendo facelos chegar a terceiras persoas, nin dalos a coñecer públicamente por 
ningún medio. En caso de non cumprir este deber de confidencialidade incurriría nas responsabilidades 
legais previstas na normativa sobre protección de datos de carácter persoal. 
 
10. A solicitude irá acompañada dun anexo no cal o/a solicitante reflectirá a valoración ou conclusión da 
consulta do/s exame/s aportado/s, sendo entregado á profesora ou ao profesor da materia respectiva e 
á titor/a do alumno/a coa finalidade de mellorar o proceso de avaliación do alumnado. Este anexo será 
entregado na Secretaría do centro no prazo máximo de 15 días hábiles desde a recepción da copia do/s 
exame/s respectivo/s. 
 De non levarse a efecto a entrega deste anexo, o pai, nai ou representante legal decaerá no seu 
dereito de solicitar novamente no respectivo curso copia/s do/s exame/s deo seu/súa fillo/a ou pupilo/a, 
entendéndose neste caso ausencia do necesario dereito-deber de participación-colaboración dos 
pais/nais ou representantes legais no proceso de ensino-aprendizaxe dos/as seus/súas fillos/as ou 
pupilos/as. 


