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RECLAMACIÓN CONTRA AS CUALIFICACIÓNS FINAIS 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
 (art 45 Orde 12 de xullo 2011, DOG 136) 

 
 

Conforme o establecido no artigo 13.4.º do Real decreto 732/1995, do 5 de maio, polo que se establecen os 
dereitos e os deberes do alumnado e as normas de convivencia nos centros, os alumnos e as alumnas, no caso 
de seren maiores de idade, ou os seus pais e as súas nais, así como os seus titores e as súas titoras legais, no 
caso de non selo, 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 referidas 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 os prazos para a presentación e a tramitación das reclamacións serán os seguintes: 

O alumnado e as súas persoas proxenitoras ou persoa que desempeñe a representación legal poderán solicitar 
ao profesorado cantas aclaracións consideren precisas. No caso de que persista o desacordo: 

O alumnado ou as súas persoas proxenitoras ou persoa que desempeñe a representación legal poderán 
solicitar por escrito a reclamación 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, 
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. No caso de que o recurso se presente no centro, a dirección deste tramitarao xunto cunha 
copia da programación do módulo profesional correspondente, dos informes elaborados no centro e dos 
instrumentos de avaliación que xustifiquen a información recollida durante o proceso de avaliación do alumno ou 
a alumna e utilizada para obter a cualificación outorgada. 
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