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MODIFICACIÓN DAS NOF 
(Aprobada polo CE – 4 de maio de 2021) 

 

6.2. Avaliación do alumnado 
 

Procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de 

promoción e obtención do título académico en educación secundaria 

obrigatoria e bacharelato. 

 

Procedemento de revisión no centro 

O alumnado, de ser maior de idade, ou as súas persoas proxenitoras ou persoa que desempeñe 

a representación legal, de ser menor de edade, poderán solicitar, 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. 

Poderán solicitar a revisión dos traballos, probas, exames ou exercicios realizados. As solicitudes 

realizaranse, verbalmente ou por escrito, ante cada profesor ou profesora que resolverá 

persoalmente, co asesoramento, se o estima conveniente, do departamento didáctico. 

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, de ser maior 

de idade, ou as súas persoas proxenitoras ou persoa que desempeñe a representación legal, de 

ser menor de edade,  poderán solicitar por escrito, nos modelos que estarán dispoñibles na páxina 

web e nas oficinas do centro, 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. 

Reclamación ás cualificacións finais: 

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. 

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, de ser maior de idade, ou ás súas persoas proxenitoras ou persoa que 
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desempeñe a representación legal, de ser menor de edade, 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. 

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. 

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. 

Reclamación ás decisións de promoción ou titulación. 

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 das alegacións realizadas. 

A dirección do centro comunicará por escrito ao alumno ou alumna, de ser maior de edade, ou ás 

súas persoas proxenitoras ou persoa que desempeñe a representación legal, de ser menor de 

edade, a ratificación ou modificación razoada da decisión de promoción ou titulación, o que porá 

fin ao procedemento de revisión. 

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. 

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, o alumnado, de ser maior de edade, ou as súas persoas 

proxenitoras ou persoa que desempeñe a representación legal, de ser menor de edade, poderán 

presentar por escrito, no modelo dispoñible na páxina web e nas oficinas, 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. 

 

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. 
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Circular 2/2021 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se 

precisan aspectos da 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, para o curso 2020-2021. 

 

Procedemento de reclamación as decisión e as cualificacións en formación 

profesional 

 

Reclamación contra as cualificacións. 

O alumnado, de ser maior de edade, ou as súas persoas proxenitoras ou persoa que desempeñe 

a representación legal, de ser menor de edade, poderán solicitar poderán reclamar ante a dirección 

do centro as decisións e as cualificacións que se adopten como resultado dos procesos das 

avaliacións finais. 

No caso de ciclos formativos de 2.000 horas de duración, o dereito de reclamación será extensivo 

a aquelas avaliacións parciais en que se propoña o acceso á realización do módulo de formación 

en centros de traballo en período ordinario, logo de finalizada a docencia dos módulos de 

formación no centro educativo. 

As reclamacións deberán basearse nalgún dos seguintes aspectos: 

a) A avaliación que se levou a cabo como resultado do proceso de aprendizaxe do 
alumnado non foi adecuada aos resultados de aprendizaxe, os obxectivos específicos, os 
contidos, os criterios de avaliación e o nivel recollidos na correspondente programación. 
b) Os procedementos e os instrumentos de avaliación aplicados foron inadecuados, 
conforme o sinalado na programación. 
c) A aplicación dos criterios de cualificación establecidos na programación para a 

superación do módulo profesional non foi correcta. 

Procedemento e prazos 

A reclamación presentarase por escrito ante a dirección do centro, no prazo máximo de dous días 

lectivos contados desde o día seguinte a aquel en se produza a comunicación da cualificación final 

ou da decisión adoptada. 

O director ou a directora do centro trasladará a reclamación ao departamento correspondente para 

que emita o oportuno informe sobre os aspectos sinalados no punto anterior, no cal deberá 

formularse proposta de ratificación ou rectificación na cualificación outorgada. 

Logo de recibido o dito informe, o director ou a directora do centro emitirán resolución ao respecto. 

Este proceso estará rematado nun prazo máximo de cinco días naturais, incluída a comunicación 

ao alumnado, de ser maior de edade, ou as súas persoas proxenitoras ou persoa que desempeñe 
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a representación legal, de ser menor de edade, contados a partir do seguinte ao da presentación 

da reclamación. 

Contra a resolución do director ou da directora do centro, a persoa solicitante poderá presentar 

recurso de alzada perante o xefe ou a xefa territorial no prazo máximo dun mes a partir da súa 

notificación; a dita resolución esgotará a vía administrativa.  

 

Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regula a avaliación e a acreditación académica do 

alumnado que cursa as ensinanzas de formación profesional inicial 

 

Conservación dos instrumentos de avaliación 

 

O profesorado deberá conservar no centro durante todo o curso escolar e, polo menos, ata 

transcorridos tres meses dende a finalización do prazo de reclamacións da avaliación final, os 

traballos, probas e exames realizados polos alumnos. Transcorrido ese prazo, poderán ser 

destruídos sempre que no se teña presentado reclamación. A estes efectos entenderase que 

deben conservarse tanto os documentos a que se refira a reclamación como os do resto do 

alumnado do grupo. En todo caso, os documentos que deban considerarse para resolver unha 

reclamación deberán conservarse mentres sexa posible unha resolución administrativa ou unha 

acción xudicial sobre eles.  
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Calendario de reclamación 

 

 
Calendario de reclamacións das cualificacións e das decisións de promoción e 

obtención do título académico que corresponda en  
Educación Secundaria Obrigatoria e 1º Bacharelato 

 

Trámites e actuacións Prazo 

Presentación 

 

Reclamación formal ante a 

dirección 

 

 

Dous días lectivos ou, se é o 

caso, hábiles desde o día 

seguinte á comunicación 

 

Revisión no centro 
 

 

Decisión de modificación ou 

ratificación da cualificación 

final (Informe do equipo 

docente ou departamento 

didáctico) 

 

Primeiro día lectivo seguinte ou, 

se fose o caso, hábil a aquel en 

que finalice o período de 

solicitude de revisión 

 

 

Reunión extraordinaria para 

revisar o proceso de adopción 

da decisión de promoción ou 

titulación á vista das alegacións 

realizadas. 

 

Dous días lectivos ou, se é o 

caso, hábiles desde a 

finalización do período de 

solicitude de revisión 

 

 

Comunicación da decisión ao 

alumnado reclamante, e á 

persoa docente titora 

 

Día lectivo, ou se fose o caso, 

hábil, seguinte 

 

Reclamación ante a 
Xefatura Territorial 
 

 

Reclamación ante a Xefatura 

Territorial no caso de que 

persista o desacordo 

 

 

 

Dous días hábiles a partir do día 

seguinte á comunicación sobre a 

decisión adoptada 
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Calendario de reclamacións das cualificacións 

 2º Bacharelato e/ou pendentes de 1º 
 

Trámites e actuacións Prazo 
 
Presentación 

 

 

Reclamacións ás cualificacións 

de Bacharelato nos centros 

 

Axustarse ao calendario 

establecido para o curso escolar 

que corresponda Reclamación ante a 
Xefatura Territorial 
 

 

Reclamación por escrito ante a 

Xefatura Territorial (se persiste 

o desacordo) 

 

 

Comunicación á persoa 

inspectora do centro da relación 

de alumnado que presentou 

reclamación para elevar á 

Xefatura Territorial 

 

 

Remisión do expediente á 

Xefatura Territorial a través da 

Sede electrónica 
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Calendario de reclamacións das cualificacións 

 Ciclos formativos 
 

Trámites e actuacións Prazo 
 
Presentación 

 

 

Reclamacións ás cualificacións 

ante a dirección nos centros 

 

 

Dous días lectivos desde o día 

seguinte á comunicación 

 

Revisión no centro 
 

 

Informe do departamento 

didáctico coa decisión de 

modificación ou ratificación da 

cualificación final 

 

 

Rematado no prazo máximo de 

cinco días naturais, incluída a 

comunicación ao alumnado, 

contados a partir do seguinte ao 

día de presentación da 

reclamación 
Comunicación da decisión ao 

alumnado reclamante 

 

 
 

Reclamación ante a 
Xefatura Territorial 
 
 

Recurso de alzada perante a 

Xefatura Territorial  

 

Prazo máximo de un mes 

 

 

 

 


