
Reclamacions per qualificacions finals del batxillerat

Per a les qualificacions finals de cada curs de batxillerat el centre establirà un dia,
posterior a la realització de les avaluacions finals ordinària i extraordinària, en què els
professors estudiaran i resoldran les possibles reclamacions. Si l'alumne no està
d'acord amb la resolució, podrà reiterar la reclamació en un escrit adreçat al director i
presentat el mateix dia o l'endemà. Per resoldre aquestes reclamacions se seguirà la
tramitació següent:

a. El director traslladarà la reclamació al departament, seminari o òrgan equivalent
que correspongui per tal que, en reunió convocada a tal fi, estudiï si la
qualificació s'ha atorgat d'acord amb els criteris d'avaluació establerts i formuli la
proposta pertinent. Si consta només d'un o dos membres, l'òrgan s'ampliarà, fins
a tres, amb els professors que el director designi (entre els professors d'altres
matèries del mateix àmbit o entre els càrrecs directius). Les reclamacions
formulades i la seva proposta raonada de resolució es faran constar en el llibre
d'actes del departament o seminari, o en el registre documental de funció
equivalent.

b. Vista la proposta formulada i l'acta de la sessió d'avaluació en què l'equip docent
atorgà les qualificacions finals, el director podrà resoldre directament la
reclamació, o bé convocar una nova reunió de l'equip docent. En aquest últim
cas resoldrà en vista dels elements abans esmentats i de la proposta que faci
l'equip docent en la reunió extraordinària, les deliberacions del qual constaran en
una acta singular elaborada a tal efecte.

c. La resolució del director es notificarà per escrit a l'interessat. En el cas que la
reclamació sigui acceptada, es modificarà, en diligència signada pel director,
l'acta d'avaluació corresponent i es comunicarà la modificació a l'equip docent
del grup. En la notificació de la resolució del director s'indicaran els terminis i el
procediment que per recórrer s'especifiquen en el punt d) següent.

d. L'alumne o els seus pares o tutors legals si és menor d'edat podrà recórrer la
resolució del director en el termini de cinc dies hàbils a partir de l'endemà de la
notificació de la resolució. Aquest recurs, que anirà adreçat al director dels
serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona,al gerent del Consorci d'Educació,
s'haurà de presentar al mateix centre educatiu, el director del qual el trametrà en
els tres dies hàbils següents als serveis territorials (o al Consorci d'Educació),
juntament amb la documentació següent:

- còpia de la reclamació adreçada al director del centre,
- còpia de l'acta de les reunions en què s'hagi estudiat la reclamació,
- còpia de la resolució recorreguda,
- còpia de l'acta final d'avaluació del grup a què pertany l'alumne,
- còpia de les qualificacions trimestrals i finals obtingudes per l'alumne al llarg
de l'etapa,
- qualsevol altra documentació que, a iniciativa pròpia o a petició de
l'interessat, el director del centre consideri pertinent d'adjuntar-hi.


