
2º DE BACHARELATO Setembro CURSO 19-20

ENTREGA DE CUALIFICACIÓNS E PROCEDEMENTO DE RECLAMACIÓN

2º Bacharelato
DATA HORA LUGAR

Entrega de boletíns de notas Xoves 3 11:30 h Sala de Xuntas do Centro
Revisións exames Xoves 3 11:30-13:30 h Xefatura de estudos 

Reclamacións ás cualificacións
Xoves 3
Venres 4

10:00-13:30 h Xefatura de estudos 

Notificación das resolucións ás reclamacións Venres 4  18 h Xefatura de estudos 
Reclamación á Comisión de supervisión da universidade  Luns 7 Até as 18 h horas SECRETARÍA do CENTRO

• Entrega de boletíns de notas

Xoves 3 ás 11:30 h. A entrega efectuarase na Sala de Xuntas situada no vestíbulo do Centro, de un en un. 

• Reclamacións

Xoves 3 e venres 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 venres 4 de setembro ás 

18 h, na Xefatura de estudos. 

• Reclamación perante a Comisión de supervisión

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 no nas oficinas do Centro, no prazo de 24 horas, que a dirección remita o 

expediente de reclamación ante a presidencia da Comisión de Supervisión. Este prazo remata o luns 7 ás 18 h. 

A Circular 2/2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se desenvolve a Orde do 22 de 

abril de 2010, pola que se establece o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no segundo curso 

do Bacharelato establecido na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, para o curso 2019-2020, está a disposición de todo o 

alumnado no seguinte enlace. Ver enlace á circular 2/2020

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesescolasproval/system/files/circular-reclamaci%C3%B3ns_0.pdf

