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Calendario de reclamacións das cualificacións e das decisións de promoción e obtención do 

título académico que corresponda en ESO, Educación Secundaria de adultos, FPB de 

Mantemento de vehículos, CM Electromecánica de vehículos automóbiles e 1º Bacharelato. 
 

Trámites e actuacións Prazo 

Revisión co 
profesorado 
das materias 

Revisión de exames finais e aclaracións por 
parte do profesorado de cada materia. 
Solicitarase telefonicamente a entrevista para 
acordar a cita co profesor e evitar aglomeracións. 

Os días 24 e 25 de xuño 

Reclamación 
no centro 

Reclamación formal ante a dirección para a 
revisión no departamento didáctico 
correspondente. Realizarase por escrito, segundo 
o formulario establecido. 

Os días 24 e 25 de xuño 

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 

Anotación nas actas de avaliación, e no seu caso, 
no expediente e no historial académico, da 
oportuna dilixencia (secretaría do centro) no caso 
de modificación dalgunha cualificación final 

Tras o proceso de revisión 

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 

Anotación nas actas de avaliación, e no seu caso, 
no expediente e no historial académico, da 
oportuna dilixencia (secretaría do centro) no caso 
de modificación dalgunha cualificación final 

Tras o proceso de revisión 
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