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ADDENDA ÁS NOF (Curso 20-21) 
ESTABLECEMENTO DAS GARANTÍAS PARA UNHA AVALIACIÓN DO 

ALUMNADO CONFORME CRITERIOS OBXECTIVOS E PROCEDEMENTO DE 
RECLAMACIÓN  

DAS CUALIFICACIÓNS, PROMOCIÓN E TITULACIÓN. 
 

Esta addenda establece as disposicións que garanten e facilitan a comunicación dos 

membros da comunidade educativa e órganos de goberno implicados no proceso de 

avaliación do alumnado e regula o procedemento, os prazos e a actuación dos 

órganos que interveñen no proceso de reclamación ás cualificacións e de decisión de 
promoción e titulación do alumnado, segundo establece a Orde do 2 de marzo de 
2021. 
 

DOCUMENTACIÓN E COMUNICACIÓNS 

Ao inicio de cada curso académico e segundo determine a Orde que establece o 

calendario escolar: 

• O centro incorporará ao seu PE a concreción dos currículos establecidos pola 
Administración educativa, logo da súa aprobación no primeiro Claustro do curso. 

• As programacións didácticas de cada departamento publicaranse na páxina Web 
do Centro para coñecemento das familias. 

• O profesorado informará ao alumnado sobre os obxectivos, contidos, 
procedementos, instrumentos e criterios de avaliación e cualificación das 

diferentes materias ou ámbitos, incluídas as materias pendentes de cursos 

anteriores, e os procedementos de recuperación e de apoio previstos. Esa 

información estará publicada na Aula Virtual do centro para información de 

alumnado e familias. 

• Cada titora/r informará ao seu grupo dos criterios de promoción e titulación. 

• A dirección do Centro establecerá no horario de todo o profesorado unha hora de 

atención a nais, pais ou titoras/es legais. 

• No capítulo I da PXA estableceranse os prazos para as reclamacións ás  

cualificacións finais das avaliacións ordinaria e extraordinaria. 
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Durante o curso escolar: 

• A titora/or manterá unha comunicación fluída coas nais, pais e titoras/es legais do 
alumnado no relativo ao proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

A comunicación coas familias farase principalmente por Abalar, aínda que se poderán 

utilizar outros medios que concorden coas familias. 

• A titora/titor solicitará ao equipo docente a información sobre a evolución e actitude 
dos estudantes do grupo, así como de calqueira incidencia relacionada coa vida 

escolar. 

• As nais, pais ou titoras/es legais poderán solicitar unha titoría co profesorado que 

imparte docencia a súa/seu filla/o, pola aplicación Abalar ou chamando ao centro. 

• As nais, pais, titoras/es legais ou o alumnado, no caso de ser maior de idade, 
poderán solicitar unha copia dos exames, presentando unha instancia por 
documento na Secretaría do centro.  

 

PROCEDEMENTO DE REVISIÓN NO CENTRO 

 
1. O alumnado, as súas persoas proxenitoras ou persoa que desempeñe a 

representación legal poderán solicitar, de acordo co procedemento establecido 

neste documento, ao profesorado e á persoa docente titora cantas aclaracións 

consideren precisas acerca das valoracións que se realicen sobre o seu 

proceso de aprendizaxe, así como sobre as cualificacións ou decisións que se 
adopten como resultado do devandito proceso. En todo caso, a reclamación 
formal abranguerá unicamente as cualificacións finais. 
 

2. No caso de que persista o desacordo coa cualificación final obtida nunha área, 

materia ou ámbito, ou coa decisión de promoción ou titulación adoptada para un 

alumno ou alumna, este ou as súas persoas proxenitoras ou persoa que 

desempeñe a representación legal poderán solicitar por escrito a revisión da 

devandita cualificación ou decisión, no prazo de dous días lectivos, ou de ser o 
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caso hábiles, contados a partir do día seguinte a aquel en que se produciu 
a súa comunicación.  
 

3. A solicitude que teña por obxecto a revisión dunha cualificación, que conterá 

cantas alegacións xustifiquen a desconformidade coa cualificación final ou coa 
decisión adoptada, será tramitada a través da Xefatura de Estudos, quen a 

trasladará ao equipo docente ou ao departamento didáctico responsable da 

área, materia ou ámbito con cuxa cualificación se manifesta o desacordo, e 

comunicará tal circunstancia á persoa docente titora. Cando o obxecto da 
revisión sexa a decisión de promoción ou titulación, a solicitude 
trasladarase á persoa docente titora do alumno ou alumna, como 

responsable da coordinación da sesión final de avaliación en que a decisión foi 

adoptada.  
 

4. Cando a solicitude de revisión teña por obxecto a revisión dunha 
cualificación final, no primeiro día lectivo seguinte, ou se fora o caso, 
hábil, a aquel en que finalice o período de solicitude de revisión, cada equipo 

docente ou departamento didáctico, segundo proceda, analizará as solicitudes 

de revisión recibidas e elaborará os correspondentes informes que recollan a 

descrición de feitos e actuacións previas que tivesen lugar, e a decisión 

adoptada de modificación ou ratificación da cualificación final obxecto de 

revisión.  
 
No proceso de revisión da cualificación final obtida nunha área, materia ou ámbito, os 

membros do equipo docente ou do departamento didáctico contrastarán as actuacións 

seguidas no proceso de avaliación do alumno e alumna co establecido na 

programación didáctica, con especial referencia aos seguintes aspectos, que deberán 

recollerse no informe:  

 

a) Adecuación dos contidos e criterios de avaliación sobre os que se levou a cabo a 

avaliación do proceso de aprendizaxe do alumno ou alumna cos recollidos na 

correspondente programación didáctica.  
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b) Adecuación dos procedementos e instrumentos de avaliación aplicados co sinalado 

na programación didáctica.  

c) Correcta aplicación dos criterios de cualificación establecidos na programación 

didáctica para a superación da área, materia ou ámbito. 

d) A decisión debidamente motivada da ratificación ou modificación da cualificación 

final obxecto de revisión.  

 

O equipo docente ou o departamento didáctico correspondente trasladará o 
informe elaborado á xefatura de estudos, quen comunicará por escrito como 
máximo no día lectivo seguinte, ou se fora o caso, hábil, ao alumnado, ás súas 

persoas proxenitoras ou persoa que desempeñe a representación legal, a decisión 

razoada de ratificación ou modificación da cualificación revisada e informará desta á 

persoa docente titora facéndolle entrega dunha copia do escrito cursado co 

xustificante de recepción pertinente.  

 

5. Á vista do informe elaborado polo equipo docente ou departamento didáctico e 

en función dos criterios de promoción e titulación establecidos con carácter 

xeral no centro e aplicados ao alumno ou alumna, a xefatura de estudos e a 
persoa docente titora, como persoa coordinadora do proceso de 
avaliación, considerarán a pertinencia de reunir en sesión extraordinaria o 
equipo docente co fin de que este, en función dos novos datos achegados ou 

pola solicitude das persoas proxenitoras ou persoa que desempeñe a 

representación legal, se fora o caso, valore a necesidade de revisar as 

decisións adoptadas.  
6.  Cando a solicitude de revisión teña por obxecto a decisión de promoción 

ou titulación, celebrarase unha reunión extraordinaria no prazo máximo de 
dous días lectivos, ou se fora o caso hábiles, desde a finalización do período 

de solicitude de revisión. Na reunión revisarase o proceso de adopción da dita 

medida á vista das alegacións realizadas.  

Na acta da sesión extraordinaria recollerase a descrición de feitos e actuacións 

previas que tivesen lugar, os puntos principais das deliberacións do equipo 
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docente e a ratificación ou modificación da decisión obxecto da revisión, 

razoada e motivada conforme os criterios para a promoción ou titulación dos 

alumnos e alumnas establecidos con carácter xeral na proposta curricular.  

A dirección do centro comunicará por escrito á alumna ou alumno e ás 

súas persoas proxenitoras ou persoa que desempeñe a representación legal a 

ratificación ou modificación razoada da decisión de promoción ou titulación, o 

que porá fin ao procedemento de revisión.  

 
7. Se, tras o proceso de revisión, procedese a modificación dalgunha cualificación 

final, ou ben da decisión de promoción ou titulación adoptada, a persoa titular da 
secretaría do centro, co visto e prace da dirección do centro, anotará nas actas 
de avaliación e, se é o caso, no expediente e no historial académico, a oportuna 
dilixencia.  
 
8. As persoas interesadas no procedemento terán dereito a acceder e a obter copia 

dos documentos contidos no expediente, que se lle remitirán en formato dixital.  

 
 

PROCEDEMENTO DE RECLAMACIÓN ANTE AS XEFATURAS TERRITORIAIS 

 
1. No caso de que, tras o procedemento de revisión no centro, persista o 

desacordo coa cualificación final de curso obtida nunha área, materia ou 

ámbito ou coa decisión sobre a promoción ou titulación adoptada polo equipo 

docente, o alumnado, as súas persoas proxenitoras ou persoa que desempeñe 

a representación legal poderán presentar por escrito á dirección do centro 
docente, no prazo de dous días hábiles a partir do día seguinte á 
comunicación sobre a decisión adoptada, reclamación ante a xefatura 
territorial correspondente da Consellería de Cultura, Educación e 
Universidade.  

2. A dirección do centro docente, no prazo máis breve posible e en todo 
caso non superior a tres días hábiles, remitirá o expediente á Xefatura 
Territorial. O devandito expediente incorporará os informes elaborados no 
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centro, copia fiel dos instrumentos de avaliación que xustifiquen as 

informacións acerca do proceso de avaliación do alumno ou alumna, así como, 

se é o caso, as novas alegacións do reclamante e o informe, se procede, do 

director ou directora sobre estas. 

 

3.   O Servizo de Inspección Educativa analizará o expediente e as alegacións 

que nel se conteñan á vista da programación didáctica do equipo docente ou 

departamento didáctico respectivo e da proposta curricular, e emitirá o seu 

informe favorable ou desfavorable á estimación da reclamación en función dos 

criterios sinalados no punto 4 do apartado anterior (aspectos a, b, c) e do 

cumprimento por parte do centro do disposto na orde que regula este 

procedemento.  

 
4.  O Servizo de Inspección Educativa poderá solicitar a colaboración de persoal 

docente especialista nas áreas, materias ou ámbitos a que faga referencia a 

reclamación para a elaboración do seu informe, así como solicitar aqueles 

documentos que considere pertinentes para a resolución do expediente. 

 
5.   No prazo de quince días hábiles a partir da recepción do expediente, 

considerando a proposta incluída no informe que elabore o Servizo de 
Inspección Educativa, a Xefatura Territorial adoptará a resolución 
pertinente, que será motivada en todo caso, e que se comunicará 

inmediatamente á dirección do centro para a súa aplicación e traslado á persoa 

interesada e que será consignada nos correspondentes documentos 
oficiais de avaliación. A resolución da xefatura territorial poñerá fin á vía 

administrativa.  

 

6. Se, tras o proceso de revisión, procede a modificación dalgunha cualificación 

final e dos consecuentes efectos de promoción ou titulación para o alumno ou 

alumna, a persoa titular da secretaría do centro, co visto e prace da dirección, 

expedirá a correspondente dilixencia nas actas, no expediente académico e, se 

é o caso, nos restantes documentos de avaliación, facendo referencia á 
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resolución estimatoria da reclamación. Cando, á vista da resolución adoptada 

pola xefatura territorial, poida ser necesario modificar algunha das decisións 

previas adoptadas, reunirase o equipo docente en sesión extraordinaria.  

 
7.  De conformidade co artigo 119.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 

procedemento administrativo común das administracións públicas, o exercicio 

do dereito á revisión e reclamación de cualificacións non pode resolverse 

cunha cualificación menor da inicialmente obtida. 

 
 
 

PROCEDEMENTO DE RECLAMACIÓN NO SEGUNDO CURSO DE 
BACHARELATO  
 
Tendo en conta que o segundo curso de Bacharelato é un curso terminal que posibilita 

iniciar estudos superiores a través dunha proba de acceso, e coa finalidade de 

permitir a revisión das reclamacións ás cualificacións finais co tempo suficiente para 

que o alumno ou alumna coñeza a súa situación académica antes do inicio da proba, 

a Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional ditará as instrucións 

específicas para cada curso académico, en que se establecerán o procedemento e 

prazos que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións. 

 

PROMOCIÓN E TITULACIÓN DO ALUMNADO  
 
DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 

secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.  

 

DECRETO 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da 

formación profesional do sistema educativo de Galicia.  

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 profesional 
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inicial.  
 

DECRETO 107/2014, do 4 de setembro, polo que se regulan aspectos específicos da 

formación profesional básica das ensinanzas de formación profesional do sistema 

educativo en Galicia e se establecen vinte e un currículos de títulos profesionais 

básicos.  

ORDE do 13 de xullo de 2015 pola que se regulan as ensinanzas de formación 

profesional básica na Comunidade Autónoma de Galicia, así como o acceso e a 

admisión nestas ensinanzas.  

 
PROMOCIÓN NA ESO  

1. As decisións sobre a promoción do alumnado dun curso a outro, dentro da 

etapa, serán adoptadas de xeito colexiado polo conxunto de profesores e 
profesoras do alumno ou da alumna respectivo/a, atendendo ao logro dos obxectivos 

da etapa e ao grao de adquisición das competencias correspondentes. 

A repetición considerarase unha medida de carácter excepcional e tomarase tras 

esgotar as medidas ordinarias de reforzo e apoio para superar as dificultades de 

aprendizaxe do alumno ou da alumna. 
2. Os alumnos e as alumnas terán promoción de curso no caso de superaren todas 
as materias cursadas ou teren avaliación negativa en dúas materias como 

máximo, e repetirán curso cando teñan avaliación negativa en tres ou máis materias, 

ou en dúas materias que sexan simultaneamente Lingua Galega e Literatura e 

Matemáticas, ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas. 

De forma excepcional, poderá autorizarse a promoción dun alumno ou unha alumna 

con avaliación negativa en tres materias cando se dean conxuntamente as 
seguintes condicións: 
 a) Que dúas das materias con avaliación negativa non sexan simultaneamente 

Lingua  Galega e Literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelá e Literatura e 

Matemáticas. 
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 b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias con avaliación 

negativa  non lle impide ao alumno ou á alumna seguir con éxito o curso seguinte, 

que ten  expectativas favorables de recuperación e que a promoción beneficiará a 

súa evolución  educativa. 

 c) Que se lle apliquen ao alumno ou á alumna as medidas de atención 

educativa  propostas no consello orientador ao que se refire o apartado 7 deste 

artigo. 

 
Poderá tamén autorizarse de xeito excepcional a promoción dun alumno ou unha 

alumna con avaliación negativa en dúas materias que sexan simultaneamente Lingua 

Galega e Literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas, 

cando o equipo docente considere que o alumno ou a alumna poden seguir con éxito 

o curso seguinte, que teñen expectativas favorables de recuperación e que a 

promoción beneficiará a súa evolución educativa, e sempre que se lle apliquen ao 

alumno ou á alumna as medidas de atención educativa propostas no consello 

orientador ao que se refire o apartado 7 deste artigo. 

As materias coa mesma denominación en diferentes cursos da educación secundaria 

obrigatoria consideraranse como materias distintas. 
3. Quen teña promoción sen superar todas as materias deberá matricularse das 
materias non superadas, seguirá os programas de reforzo que estableza o equipo 

docente e deberá superar as avaliacións correspondentes aos devanditos programas 

de reforzo. Esta circunstancia terase en conta aos efectos de promoción previstos nos 

apartados anteriores. 

4. O alumno ou a alumna que non teñan promoción deberán permanecer un ano máis 

no mesmo curso. Esta medida poderáselle aplicar no mesmo curso unha soa vez, e 

dúas veces como máximo dentro da etapa. Cando esta segunda repetición deba 

producirse en terceiro ou cuarto curso, terá dereito a permanecer no réxime ordinario 

cursando educación secundaria obrigatoria ata os dezanove anos de idade, feitos no 

ano no que finalice o curso. Excepcionalmente, poderá repetir unha segunda vez en 

cuarto curso se non repetiu nos cursos anteriores da etapa. 

5. En todo caso, as repeticións estableceranse de maneira que as condicións 
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curriculares se adapten ás necesidades do alumno ou da alumna e estean orientadas 

á superación das dificultades detectadas. 

6. Esta medida deberá ir acompañada dun plan específico personalizado, orientado á 

superación das dificultades detectadas no curso anterior. Os centros docentes 

organizarán este plan de acordo co que estableza a consellería con competencias en 

materia de educación. 

7. Coa finalidade de facilitar que todo o alumnado logre os obxectivos e alcance o 

adecuado grao de adquisición das competencias correspondentes, a consellería con 

competencias en materia de educación establecerá medidas de reforzo educativo, 

con especial atención ás necesidades específicas de apoio educativo. A aplicación 

personalizada das medidas revisarase periodicamente e, en todo caso, ao finalizar o 

curso académico. 

Ao final de cada curso de educación secundaria obrigatoria entregaráselles ao pai, á 

nai ou aos/ás titores/as legais de cada alumno ou alumna un consello orientador, que 

incluirá unha proposta a pais, nais ou titores/as legais ou, de ser o caso, ao alumno ou 

á alumna do itinerario máis adecuado para seguir, así como a identificación, mediante 

informe motivado, do grao de logro dos obxectivos da etapa e de adquisición das 

competencias correspondentes que xustifica a proposta. Se se considerar necesario, 

o consello orientador poderá incluír unha recomendación aos pais, ás nais ou aos/ás 

titores/as legais e, de ser o caso, ao alumno ou á alumna sobre a incorporación a un 

programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento, ou a un ciclo de formación 

profesional básica. 

O consello orientador incluirase no expediente do alumno ou da alumna. 

 
PROMOCIÓN NO BACHARELATO 
 

1. Os alumnos e as alumnas terán promoción de primeiro a segundo de 
bacharelato cando teñan superadas as materias cursadas ou teñan avaliación 
negativa en dúas materias, como máximo. En todo caso, deberán matricularse en 

segundo curso das materias pendentes de primeiro. Os centros docentes deberán 

organizar as consecuentes actividades de recuperación e a avaliación das materias 
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pendentes. 

Para os efectos deste apartado, só se computarán as materias que como mínimo o 

alumno ou a alumna deben cursar en cada un dos bloques. Sen superar o prazo 

máximo para cursar o bacharelato indicado no artigo 28.3, os alumnos e as alumnas 

poderán repetir cada un dos cursos de bacharelato unha soa vez como máximo, 

aínda que excepcionalmente poderán repetir un dos cursos unha segunda vez, logo 

dun informe favorable do equipo docente. 

2. A consellería con competencias en materia de educación establecerá as condicións 

nas que un alumno ou unha alumna que cursasen o primeiro curso de bacharelato 

nunha determinada modalidade poidan pasar ao segundo nunha modalidade distinta. 
3. Os alumnos e as alumnas que ao termo do segundo curso tivesen avaliación 
negativa nalgunhas materias poderán matricularse delas sen necesidade de 

cursar de novo as materias superadas, ou optar por repetir o curso completo. 

 
 
PROMOCIÓN NOS CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO E SUPERIOR 

 
Poderán promocionar ao segundo curso os seguintes alumnos: 
a) Quenes teñan todos os módulos profesionais do primeiro curso superados. 
b) A decisión do equipo docente, os alumnos que ao remate do 1º curso teñan 
pendentes módulos profesionais cuxa carga horaria anual, en conxunto, non 
superen 300 horas. 
Os alumnos con módulos non superados cuxa carga horaria sexa superior a 300 
horas anuais, repetirán todas as actividades programadas para eses módulos. 

Acceso ao módulo de Formación en Centros de Traballo e módulo de Proxecto. 

A alumna/o cursará o módulo de FCT e Proxecto, no seu caso, cando teña superado 

todos os módulos restantes correspondentes a esa titulación. 

Con carácter excepcional, a decisión do equipo docente do ciclo, poderán acceder ao 

módulo de FCT e Proxecto, os alumnos que teñan pendentes de superar módulos de 

1º o 2º cuxa carga horaria anual, en conxunto, non supere 200 horas. 
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PROMOCIÓN EN FP BÁSICA 
 

Promoción a segundo curso 

1. Ao remate do primeiro dos cursos do ciclo formativo e como resultado do proceso 

de avaliación, o equipo docente de cada grupo de alumnado, na sesión final 

extraordinaria, decidirá sobre a promoción a segundo curso. 

2. O alumnado de primeiro curso terá promoción cando: 
a) Superase todos os módulos nalgunha das convocatorias establecidas. 

b) Os módulos profesionais asociados a unidades de competencia pendentes non 
superen o 20 % do horario semanal e superase o módulo de Comunicación e 
sociedade I ou o módulo de Ciencias aplicadas I. Con todo, deberá matricularse 

destes módulos profesionais pendentes de primeiro curso. Os centros docentes 

deberán organizar as consecuentes actividades de recuperación e avaliación dos 

módulos profesionais pendentes. 

O alumnado deberá ser informado das actividades programadas para a súa 

recuperación, así como do período da súa realización, a temporalización e a data en 

que serán avaliadas. 

3. O alumnado que non cumpra os requisitos de promoción ao segundo curso deberá 

repetir o primeiro curso na súa totalidade. 

 
 
CRITERIOS DE TITULACIÓN 
 
 
Título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria 

1. O alumnado que ao terminar a ESO teña avaliación positiva en todas as materias e 

teña acadado os obxectivos da etapa e adquirido as competencias correspondentes 

obterá o título de graduado en ESO. 

2. Así mesmo, obterá o título aquel alumnado que, unha vez realizadas as probas 

extraordinarias, finalice a etapa con avaliación negativa nun máximo de dúas 

materias, sempre que non sexan simultaneamente Lingua Galega e Literatura e 

Matemáticas, ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas e que o equipo docente 
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considere que o alumno ou alumna ten acadado os obxectivos da etapa e adquirido 

as competencias correspondentes. 

3. As materias coa mesma denominación en diferentes cursos consideraranse como 

materias distintas. 

4. Os alumnos e as alumnas que obteñan un título de Formación Profesional Básica 

poderán obter o título de Graduado en ESO, sempre que na avaliación final do ciclo 

formativo o equipo docente considere que teñen acadado os obxectivos da ESO e 

adquirido as competencias correspondentes. Nestes casos, a cualificación final de 

ESO será a cualificación media obtida nos módulos asociados aos bloques comúns 

previstos no artigo 42.2 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio (ver anexo). 

 

Título de Bacharel 

Para obter o título de bacharel será necesaria a avaliación positiva en todas as 

materias dos dous cursos de bacharelato. A cualificación final da etapa será a media 

aritmética das cualificacións numéricas obtidas en cada unha das materias cursadas 

no bacharelato, expresada nunha escala de 0 a 10 con dous decimais, redondeada á 

centésima. 

 

Título de Técnico e Técnico Superior 

Para a obtención do título de técnico ou de técnico superior, cumprirá acreditar a 

superación de todos os módulos profesionais de que conste o correspondente ciclo 

formativo, así como cumprir os requisitos de acceso a el.  
 
Título Profesional Básico 

O alumno ou a alumna que supere o ciclo de formación profesional básica obterá o 

título profesional básico correspondente ás ensinanzas cursadas.  
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ANEXO I E II. DOCUMENTO DE RECLAMACIÓN DO ALUMNADO E INFORME DO 
DEPARTAMENTO 
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* A reclamación será formulada polo/a alumno/a no caso de ser maior de idade e por pai/nai/titor/a en 
caso de ser menor de idade. 

ASUNTO: Reclamación Cualificacións Finais ESO/ 1º BAC. DATA:  

DESTINATARIO: XEFATURA DE ESTUDOS DO IES TERRA DE TRASANCOS 

 
ALUMNO/A  DNI: 
Persoa que formula a reclamación  
e relación coa alumna/o * 

 DNI: 

Enderezo a efectos de notificación  
MATERIA  
NIVEL/CURSO: □1º ESO   □2º ESO   □3º ESO   □4º ESO   □1º BAC 

  
Segundo a ORDE do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á 
obxectividade na avaliación e 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.   
 

Visto que a cualificación dada na citada materia e nivel foi a seguinte: ______________, 
comunicada con data _____________, e estando en desacordo coa mesma, formúlase a 
presente reclamación en base aos seguintes feitos: 
          

Feitos/Motivos alegados na reclamación 

□ a) A avaliación que se levou a cabo como resultado do proceso de aprendizaxe do 
alumnado non foi adecuada aos contidos e criterios de avaliación recollidos na 
correspondente programación didáctica. 

□ b) Os procedementos e instrumentos de avaliación aplicados foron inadecuados, 
conforme ao sinalado na programación didáctica. 

□ c) A aplicación dos criterios de cualificación e avaliación establecidos na programación 
didáctica para a superación da área ou materia non foi correcta.  

 

Adicionalmente aos feitos alegados, fago tamén constar as seguintes consideracións: 

 
 

 

Documentación achegada: 

 

 

 

En __________, a _____ de ___________ de 202__ 

O/a alumno/a ou persoa reclamante 

 

Asdo: __________________________________________ 
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RECLAMACIÓN CUALIFICACIÓNS 
INFORME DO DEPARTAMENTO DE ______________________________ 

 

     En Narón, ás ______ horas do ______ de __________ de 202__, reúnense os membros do 

departamento que se citan deseguido, para tratar a revisión da cualificación final outorgada polo/a 

profesor/a ao/a alumno/a ____________________________________ de _____ curso de _______ 
 

Asistentes:  
 
 
 

     Recibida da xefatura de estudos do centro, en prazo e forma, a reclamación en primeira 
instancia sobre a cualificación final outorgada ao/a alumno/a arriba indicado, este departamento, 
logo de examinar as actuacións seguidas no proceso de avaliación do/a alumno/a, no marco da 
programación didáctica, informa o seguinte: 
 

1.- Analizada a adecuación dos contidos e criterios de avaliación sobre os que se realizou a 
avaliación do proceso de aprendizaxe do/a alumno/a reclamante, en relación co establecido na 
programación didáctica, conclúese que a súa correspondencia é a que se indica a continuación: 
 

  Elemento da Programación        Corresponden cos  

       establecidos na PD 

                 Non se corresponden  

     (citalos e indicar Nº de páxina da PD) 

Contidos   
Criterios de avaliación   
  
2.- Analizados os procedementos e instrumentos de avaliación aplicados ao/a alumno/a reclamante 
en relación co sinalado na programación didáctica, dedúcese que □ si foron / □ non foron 
correctamente desenvoltos(pódese engadir documento xustificativo) 
 
 3.- Analizada a aplicación dos criterios de cualificación, comprobando que estes se corresponden 
cos establecidos na/s páxina/s _________ da PD, estímase que □ si foron / □ non foron 
correctamente desenvoltos (pódese engadir documento xustificativo)) 
 
4.- Considerando a información obtida da análise dos elementos anteriores, os membros do 
departamento acordan por unanimidade / maioría 
 
□ Ratificar a cualificación anteriormente outorgada. 

□ Modificar a cualificación de _______ outorgada na sesión de avaliación final pola de _______ 

 
A xefatura do departamento                                   Sinatura dos restantes membros do departamento 
 
 
Asdo: 

 
A/A XEFA DE ESTUDOS IES TERRA DE TRASANCOS 
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