
RECLAMACIÓNS ÁS CUALIFICACIÓNS CURSO 19-20

1. Reclamación ás cualificacións de ESO, ESA, e 1º BACH
O  alumnado  do  primeiro  curso  de  Bacharelato,  ESO  e  ESA,  poderá  reclamar  contra  as
cualificacións finais obtidas na convocatoria ordinaria os días 26 e o 29 de xuño, de 10:00 a 13:30
horas entregando a solicitude de reclamación, dirixida ao Director de Centro na Xefatura de
Estudos do centro.  O impreso de solicitude estará dispoñible na conserxaría  do Centro e na
páxina web 
http://www.iesconcepcionarenal.es/wp-content/uploads/2020/06/Instancia-reclamacion-ao-
Departamento.pdf  .  

Notificación de resolución de reclamacións
As notificacións de resolucións serán entregadas aos/ás interesados/as ou representantes legais o
día 1 de xullo ás 12:00 horas, na Xefatura de Estudos.
Reclamación ante Xefatura Territorial de A Coruña
Nun  prazo de  48 horas   desde a notificación da resolución, o alumno ou alumna, ou os seus
representantes legais, poden solicitar por escrito no centro, que a dirección remita o expediente
de reclamación ante o Xefe do Departamento Territorial de A Coruña. Esta será presentada nas
oficinas do centro dende o xoves 2 de xullo até o venres 3 de xullo, até as 12:00 h.

O procedemento que cómpre seguir nas reclamacións regúlase na  Orde ECD/1361/2015  “por
la que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el ámbito
de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y se regula su implantación, así como
la evaluación continua y determinados aspectos organizativos de las etapas”  e que inclúe nos
artigos 38 e 39, o procedemento para garantir o dereito dos alumnos de ESO e Bacharelato a que
o seu rendemento escolar sexa avaliado conforme a criterios obxectivos. 
https://www.boe.es/eli/es/o/2015/07/03/ecd1361/dof/spa/pdf

2. Reclamacións ás cualificacións de Ciclos formativos
O alumnado de cilcos formativos poderá reclamar contra as cualificacións parciais obtidas na
convocatoria ordinaria os días 26 e 29  de xuño até as 13:30 horas.
A reclamación (a instancia atópase na conserxaría) deberá presentarse nas oficinas do centro. O
director  do  mesmo  trasladará  a  reclamación  ao  departamento  para  que  emita  un  informe
ratificando ou rectificando a cualificación outorgada.
Logo  de  recibido  o  informe,  o  director  emitirá  resolución  ao  respecto.  Este  proceso  estará
rematado  nun  prazo  máximo  de  cinco  días  naturais,  incluida  a  comunicación  ao  alumno,
contados a partir do seguinte ao da presentación da reclamación.
Contra a resolución do director, a persoa solicitante poderá presentar recurso de alzada perante
o xefe territorial no prazo máximo dun mes a partir da súa notificación.

O procedemento que cómpre seguir regúlase na  Orde do 12 de xullo de 2011 (DOG 15 Xullo
2011)  pola  que  se  regula  o  desenvolvemento,  a  avaliación  e  a  acreditación  académica  do
alumnado das ensinanzas de formación profesional.
https://www.edu.xunta.gal/portal/node/2938
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