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PROCEDIMENT DE RECLAMACIÓ DE 

QUALIFICACIONS 

(Ordre 32/2011 del 20 de desembre. DOCV n. 6680 del 28 de desembre 2011) 

 

Objectius de l’ordre: 

 

- Establir el dret a l’objectivitat en l’avaluació 

- Regular el procediment de reclamació 

 

Cal recollir aquest procediment al Reglament de Règim Interior dels centres. 

És convenient que figuren en els informes lliurats als alumnes, estimacions 

sobre si l’alumne rendeix D’ACORD A o PER DAVALL de les SEUES 

CAPACITATS I POSSIBILITATS 

 

Concrecions: 

 

1. L’alumnat i els pares podran sol·licitar als professors TOTS ELS 

ACLARIMENTS QUE CONSIDEREN OPORTUNS relacionats amb el 

procés d’aprenentatge, les qualificacions i les DECISIONS ADOPTADES 

EN PROCÉS D’AVALUACIÓ.  

2. Si els aclariments no són satisfactoris per a l’alumne/a i els pares, 

podran sol·licitar REVISIONS que afectarien: 

- A les notes tant PARCIALS (reclamacions ordinàries) com FINALS 

(reclamacions finals). 

- A qualsevol INSTRUMENT d’avaluació. 

- A qualsevol APLICACIÓ INCORRECTA DELS CRITERIS 

D’AVALUACIÓ RECOLLITS A LES PROGRAMACIONS. 

- A qualsevol PRESUMPTA INADEQUACIÓ DELS INSTRUMENTS 

D’AVALUACIÓ ALS OBJECTIUS I CONTINGUTS PREVISTOS EN 

LA PROGRAMACIÓ. 
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3. Caldrà conservar tots els instruments d’avaluació del curs FINS A TRES 

MESOS DESPRÉS D’INICIAT EL CURS SEGÜENT.  

 

Procediments: 

 

1. Reclamacions per escrit adreçades a la direcció del centre. S’han de 

realitzar en el termini de TRES DIES HÀBILS després de conegudes les 

notes. 

2. En DOS DIES HÀBILS es constituirà  l’òrgan instructor, que haurà de 

resoldre la reclamació en DOS DIES HÀBILS i es composarà de: 

- Cap d’estudis 

- Tutor/a de l’alumne que reclama 

- Cap del departament de la matèria reclamada 

- Dos professors del centre designats per la direcció (preferiblement de 

la matèria reclamada) 

3.  Els instructors faran un informe motivat en què proposen el manteniment 

o el canvi de la qualificació. 

4. La direcció tindrà, rebut l’informe dels instructors, DOS DIES HÀBILS per 

resoldre. 

5. Si els pares no estan d’acord amb la resolució, poden interposar un 

recurs d’alçada davant la direcció territorial, que sol·licitarà la 

documentació al centre i que tindrà UN MES per resoldre-la. Contra la 

resolució es podrà interposar altre recurs davant la direcció general 

d’ordenació acadèmica. 
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