
1º DE BACHARELATO, ESO e ESA Setembro CURSO 19-20

ENTREGA DE CUALIFICACIÓNS E PROCEDEMENTO DE RECLAMACIÓN

1º Bac e ESO
 1º Bac adultos e ESA II/IV

DATA HORA LUGAR
Publicación de notas 1Bac (Abalar) Xoves 3 13:00 h ABALARMÓBIL
Publicación de notas ESO (Abalar) Xoves 3 18:30 h ABALARMÓBIL
Entrega notas 1Bac adultos* Xoves 3 13:00 h Xefatura de estudos
Entrega notas ESA* Xoves 3 13:00 h Xefatura de estudos
Revisións exames Xoves 3  e venres 4 10:00-13:30 h Xefatura de estudos 
Reclamacións Venres 4 e luns 7 10:00-13:30 h Xefatura de estudos
Notificacións das reclamacións Martes 8 Ás 13:00 h Xefatura de estudos
Reclamacións á Xefatura territorial Mércores 9 e xoves 10 Até as 13:00 h SECRETARÍA do CENTRO

• Entrega de boletíns de notas
As cualificación de ESO e 1Bac estarán dispoñibles en Abalarmóbil ás 18:30 h e 13:00 h respectivamente.

As cualificación de 1Bac adultos e ESA entregaránse na Xefatura de estudos, ás 13 h

• Reclamacións
Venres 4 e luns 4 de setembro. A reclamación deberá presentarse na Xefatura de Estudos do centro, e dirixirse ao director do 

mesmo (a instancia atópase na conserxaría). 

• Notificacións
As notificacións de resolucións serán entregadas aos/ás interesados/as ou aos seus representantes legais o martes 8 de setembro ás

13 h, na Xefatura de estudos. 

• Reclamación á XEFATURA TERRITORIAL
Unha vez coñecida a resolución do departamento da materia da que se solicitou a revisión, o alumno ou alumna, ou os seus 



representantes legais, poden solicitar por escrito nas oficinas do Centro, no prazo de 48 horas, que a dirección remita o expediente 

de reclamación á Xefatura territorial de edcuación de A Coruña. Este prazo remata o xoves de de setembro ás 13 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. 
Ver normativa das reclamación no seguinte enlace  https://www.boe.es/eli/es/o/2015/07/03/ecd1361/dof/spa/pdf

https://www.boe.es/eli/es/o/2015/07/03/ecd1361/dof/spa/pdf

