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RECLAMACIONS DE NOTES
Dates i procediment
Dates:









1a avaluació: 21 i 22 de desembre de 2017
2a avaluació: 22 i 23 de març de 2018
2a avaluació (grups EE30-ITC-2 i FMA0-CME-2): 5 i 6 d’abril de 2018
3a avaluació grups de 1r, 2ns amb FCT extensiva i Duals: 7 i 8 de juny de
2018
Avaluació extraordinària grups de 2n FCT intensiva: 26 i 27 d’abril de 2018
Avaluació extraordinària grups de 1r curs: 22 i 25 de juny de 2018
Avaluació extraordinària grups de 2n FCT extensiva i Duals: 22 i 25 de juny
de 2018
Avaluació Final i Final d’etapa: 22 i 25 de juny de 2018

Procediment - Extracte Dossier alumnat, punt 2.7:








L'alumne/a, 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. També té dret a
reclamar contra les decisions i qualificacions que, com a resultat del procés
d'avaluació, s'adoptin al final de cada unitat formativa.
Les reclamacions respecte de les qualificacions obtingudes i comunicades a
l'alumne al final de cada unitat formativa o mòdul, si no les resol directament
la junta d'avaluació, caldrà adreçar-les per escrit al director del centre en el
termini de dos dies lectius.
El director traslladarà la reclamació al departament perquè estudiï si la
qualificació s'ha atorgat d'acord amb els criteris d'avaluació per ell establerts
i formuli la proposta pertinent.
A la vista de la proposta que formuli i de l'acta de la junta d'avaluació, el
director resoldrà la reclamació.
Si l'alumne/a o els seus pares o tutors legals (en el cas que sigui menor
d'edat) no està d'acord amb la resolució, podrà reiterar la reclamació, en el
termini de cinc dies, mitjançant un escrit, que es presentarà al centre,
adreçat a la direcció dels serveis territorials.

