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___________________________________________________________________________________
DATA :
Ref:Reclam_cualif-final_MP-FP e FPB
ASUNTO:
RECLAMACIÓN CONTRA AS CUALIFICACIÓNS
FINAIS DE MÓDULOS PROFESIONAIS DE CICLOS
FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL NO
SISTEMA EDUCATIVO e de FP Básica.

DESTINATARIO:
SR/A. DIRECTOR/A DO

ALUMNO/A:

DNI:

Persoa que formula a reclamación e
relación co alumno/a

DNI:

CICLO FORMATIVO:
MÓDULO PROFESIONAL:

NIVEL/CURSO:

De conformidade co establecido no artigo 45º da Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se
regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas
de formación profesionl inicial (DOG do 15 de xullo), pode formularse reclamación contra o resultado
dos procesos das avaliacións finais ou no caso de ciclos formativos de 2.000 h de duración, o dereito de
reclamación será extensivo a aquelas avaliacións parciais en que se propoña o acceso á realización do
módulo de FCT en período ordinario, logo de finalizada a docencia dos módulos de formación no centro
educativo.
Visto que a cualificación dada no citado módulo foi a seguinte:____, que me foi comunicada en
data_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e estando en desacordo coa mesma, formulo a presente reclamación en base aos
seguintes feitos:
Feitos/motivos alegados na reclamación
1. 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
2. Os procedementos e os instrumentos de avaliación aplicados foron inadecuados, conforme o sinalado na
programación.
3. A aplicación dos criterios de cualificación establecidos na programación para a superación do módulo profesional
non foi correcta.
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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