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Reclamacions motivades per les qualificacions
D'acord amb l'article 21.2.d i e de la Llei 12/2009, d'educació, i el Decret 279/2006, l'alumne o
els seus pares o tutors legals en el cas que sigui menor d'edat té dret a sol·licitar aclariments
per part dels professors respecte de les qualificacions d'activitats parcials o finals de curs, així
com a reclamar contra les decisions i qualificacions que, com a resultat del procés d'avaluació,
s'adoptin al final d'un mòdul.
Les reclamacions respecte de les qualificacions obtingudes i comunicades a l'alumne al final de
cada mòdul, si no les resol directament la junta d'avaluació caldrà adreçar-les per escrit al
director o directora del centre en el termini de dos dies lectius. El director o directora traslladarà
la reclamació al departament o òrgan equivalent que correspongui per tal que, en reunió
convocada a aquest efecte, estudiï si la qualificació s'ha atorgat d'acord amb els criteris
d'avaluació establerts i formuli la proposta pertinent. Si consta tan sols d'un o dos membres,
l'òrgan s'ampliarà, fins a tres, amb els professors que el director o directora designi (entre els
professors d'altres matèries del mateix àmbit o entre els càrrecs directius).
A la vista de la proposta que formuli i de l'acta de la junta d'avaluació, el director o directora
resoldrà la reclamació. L'existència de la reclamació i la resolució adoptada s'han de fer constar
a l'acta d'avaluació corresponent i notificar per escrit a la persona interessada. En la notificació
cal indicar els terminis i el procediment per recórrer que s'indica a continuació.
Si l'alumne (o els pares o tutors legals si és menor d'edat) no està d'acord amb la resolució,
podrà reiterar la reclamació, en el termini de cinc dies, mitjançant un escrit, que cal presentar al
centre, adreçat al director o directora dels serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, al o a la
gerent del Consorci d'Educació, i cal seguir el procediment que es detalla tot seguit:
El centre el trametrà, en els tres dies hàbils següents, als serveis territorials (o al Consorci
d'Educació de Barcelona), conjuntament amb una còpia de les actes d'avaluació i la
documentació complementària, a fi que la Inspecció d'Educació n'emeti informe. Aquest informe
inclourà tant els aspectes procedimentals seguits en el tractament de la reclamació com el fons
de la qüestió reclamada.
Quan de l'informe i de la documentació es desprèn la conveniència de revisar la qualificació o
el procediment d'avaluació, si el director o directora dels serveis
territorials o, a la ciutat de Barcelona, l'òrgan competent del Consorci d'Educació ho considera
necessari, pot encarregar aquesta tasca a una comissió integrada per un professor o
professora del centre que no hagi participat en l'avaluació, un professor o professora d'un altre
centre i un inspector o inspectora proposat per la Inspecció d'Educació.
Vist l'informe de la Inspecció i, si escau, de la comissió, el director o directora dels serveis
territorials o, a la ciutat de Barcelona, l'òrgan competent del Consorci d'Educació resoldrà
definitivament amb notificació a l'interessat, per mitjà del director o directora del centre. El que
resulti de la resolució final de la reclamació s'haurà d'incorporar, amb la diligència corresponent,
a l'acta d'avaluació a què es refereixi.
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