
Resumo dos procedementos e prazos de reclamacións
das cualificacións

Que se pode reclamar?

Todo o alumando ou os seus representantes legais, despois das aclaracións oportunas co profesor ou
profesora, se procede poderán reclamar por escrito as cualificacións das avaliación finais, tanto do primeiro
como do segundo curso. Non se poden presentar “reclamacións” das avaliacións parciais, pero si pódese
solicitar revisión de exames, falar co docente, etc.

Tamén poderase reclamar as cualificacións na avaliación parcial previa á FCT en período ordinario.

Como se fai unha reclamación?

En primeiro lugar hai que falar co profesor ou profesora correspondente.

Se persiste o desacordo, para facer a reclamación presentarase unha solicitude na Secretaría do
Centro, segundo un modelo dispoñible na propia Secretaria, dirixida ao Director.

Cando se pode reclamar?

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.

Cando obteño a resposta?

Nun prazo máximo de cinco días naturais, incluída a comunicación ao alumnado, contados a partir do
seguinte ao da presentación da reclamación.

Que se pode facer despois?

No caso de persistir o desacordo, poderá solicitarse que se eleve a reclamación á Xefatura Territorial,
mediante un escrito dirixido ao Director, no prazo de dous días a partir da última comunicación do centro.
Este escrito se presenta tamén na Secretaría do Centro.

No prazo de dez días a partir da recepción do expediente, o Xefe Territorial adoptará a Resolución
pertinente, que se comunicará ao Director para o seu traslado ao interesado.

A Resolución do Xefe Territorial pon fin á vía administrativa.

Nas ensinanzas de réxime especial, 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.


