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DATA: Ref: Reclam_cualif-final ESO / 1º BAC

ASUNTO:

RECLAMACIÓN CONTRA AS CUALIFICACIÓNS
FINAIS EN ESO / 1º BACHARELATO

DESTINATARIO:

SR/A. XEFE DE ESTUDOS

ALUMNO/A: DNI:

Persoa que formula a reclamación e
relación co alumno/a DNI:

Enderezo a efecto de notificacións

MATERIA: NIVEL/CURSO:

De conformidade co establecido no artigo 4, punto 2º da Orde 2 de marzo de 2021 (DOG 11 de marzo) pola que 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, establecido na Lei
Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, no suposto de que exista desacordo coa cualificación final obtida nunha materia,
o alumno ou alumna, o seu pai ou nai ou o representante legal poderá solicitar por escrito a revisión da dita cualificación
perante a Xefatura de Estudos do centro no prazo de dous días.

Visto que a cualificación dada na citada materia foi a seguinte______________ , que me foi comunicada en data
___________e estando en desacordo coa mesma, formulo a presente reclamación en base aos seguintes feitos, solicitando da
xefatura de estudos do centro que se proceda de conformidade co establecido nos puntos 3, 4, 5 e 6 do Art. 4 da devandita
Orde.:

Feitos/motivos alegados na reclamación

Adicionalmente aos feitos alegados en xeral, fago tamén constar as seguintes consideracións de valoración, para que sexan
observadas e tidas en conta na resolución da presente reclamación:

Documentación achegada coa reclamación:

En       , a de                    de  20
O alumno/a ou persoa reclamante1

1
A reclamación será formulada polo alumno/a no caso de ser maior de idade e por pai, nai ou persoa que exerce a súa titoría legal, en caso
de ser menor de idade.
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