CALENDARIO FIN DE CURSO
AVALIACIÓNS Ordinarias e Extraordinarias
MAIO / XUÑO / XULLO
LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

20

21

22

23

24

27

28

29

30

1 xullo

4 xullo

5 xullo

6 xullo

2Bac, avaliación extraordinaria
Probas extraordinarias de 2Bac

Data xuño

Hora

20-22

Avaliacións de 2Bac

23

Entrega de cualificacións de 2Bac

23

15 h

Entrega de cualificacións de 2Bac ADULTOS

23

19 h

Revisións de exames/Aclaracións de 2Bac

27-28

Reclamacións de 2Bac (Entregar en Xefatura de estudos)

27-28

Notificación da resolución da reclamación de 2Bac

29

Notificación da resolución da reclamación de 2Bac adultos

29

RECLAMACIÓN de 2Bac ante a Xefatura territorial de educación.
1 de xullo
A presentar no Centro

1Bac, avaliación extraordinaria
ESO e Ciclos formativos, avaliación final

Data xuño

Probas extraordinarias 1Bac

20-22

Avaliación ordinaria de ESO e extraordinaria 1Bac

23, 27

Até as 13:30 h do día 28
13:30 h
14:00 h

Hora

Avaliación final ordinaria Ciclos formativos

23

Entrega de cualificacións 1º e 2º ESO

23

22:00 h

Entrega de cualificacións Ciclos formativos

27

15:00 h

Entrega de cualificacións 3º ESO, 4º ESO e 1º Bacharelato

27

22:00 h

Revisións de exames/Aclaracións

28 e 29

Reclamacións (Entregar en Xefatura de estudos)

28 e 29

Até as 13:30 h do día 29

Decisión de modificación ou ratificación da cualificación final
(Informe do equipo docente ou departamento didáctico)

30

13:30 h

Reunión extraordinaria para revisar o proceso de adopción da
decisión de promoción ou titulación á vista das alegacións.

1 de xullo

Comunicación da decisión ao alumnado reclamante, e á persoa
docente titora.

4 de xullo

Reclamación ante a Xefatura territorial de A Coruña (entregar
en oficina do Centro)

5-6 xullo

Até ás 13:30 h do día 6 de
xullo

RECLAMACIÓNS ÁS CUALIFICACIÓNS CURSO 21-22
1. Reclamación ás cualificacións de 2º BAC

O alumnado de 2º de Bacharelato, poderá reclamar contra as cualificacións finais
obtidas na convocatoria extraordinaria os días 27 e 28 de xuño, de 10:00 a 13:30
horas diante da Xefatura de Estudos do centro, e dirixirse ao director do mesmo (a
instancia atópase na páxina web e na conserxaría).

Notificación de resolución de reclamacións

As notificacións de resolucións serán entregadas aos/ás interesados/as ou
representantes legais o día 29 de xuño ás 13:30 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 até as

13:30 h do día 1 de xullo.

2. Reclamación ás cualificacións de ESO e 1º BAC

O alumnado de 1º de Bacharelato, poderá reclamar contra as cualificacións finais
obtidas na convocatoria extraordinaria, e o alumnado de ESO contra as
cualificacións obtidas na avaliación final ordinaria, os días 28 e 29 de xuño, de
10:00 a 13:30 horas diante da Xefatura de Estudos do centro, e dirixirse ao director
do mesmo (a instancia atópase na páxina web e na conserxaría).

Notificación de resolución de reclamacións

As notificacións de resolucións serán entregadas aos/ás interesados/as ou
representantes legais o día 4 de xullo ás 13:30, 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 5 ao 6 de

xullo (até as 13:30 h do día 6 de xullo).
NORMATIVA
ORDE do 2 de marzo de 2021, DOG 11 de marzo de 2021
http://www.edu.xunta.gal/portal/es/node/33405 pola que se regula o dereito do
alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de
reclamación das cualifcacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do
título académico que corresponda, en educación infantil, educación primaria,
educación secundaria obrigatoria e bacharelato.

3. Reclamacións ás cualificacións de Ciclos formativos

O alumnado de cilcos formativos poderá reclamar contra as cualificacións parciais
obtidas na convocatoria ordinaria os días 28 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 a Xefatura territorial de educación 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.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110715/AnuncioC3F1-1207114341_es.html

