RECLAMACIÓ DE QUALIFICACIONS
DIRECTOR/A DEL CENTRE /
PRESIDENT/A DEL TRIBUNAL O COMISIÓ
D’AVALUACIÓ
03010843 – Ptda. Salt de l’Aigua, s/n – 03503 – Benidorm – Tlf 96.586.09.06 – Fax 96.585.54.59 – www.iesalmadrava.com

SOL·LICITUD DE RECLAMACIÓ DE QUALIFICACIONS
DADES DEL SOL·LICITANT
DATA NAIXEMENT:
____/____/________
COGNOMS

DNI:
NOM:
ADREÇA:
POBLACIÓ
PROVÍNCIA:
E-MAIL

C.P:
TELÈFON:
DADES DEL PARE/MARE/TUTOR LEGAL

Cognoms/Apellidos

Nom/Nombre

DNI/NIE

Telèfon/Teléfono

(*) Escriure amb lletra clara i amb majúscules
EXPOSA:
Que havent rebut amb data _____ de ____ de 20____ la comunicació sobre les qualificacions detallades a
continuació, el sol·licitant està en desacord.:
MÒDUL / ASSIGNATURA:

CURS I GRUP

OBSERVACIONS

SOL·LICITA:
Interposar reclamació per:
 La presumpta aplicació incorrecta dels criteris d’avaluació i qualificació establits en la programació didáctica i/o en
la normativa vigent en relació amb les qualificacions.
 De carácter ordinari
 De carácter final

 La presumpta inadequació d’un o més instruments d’avaluació als objectius i continguts establits en la
programació didáctica elaborada pel departamento o òrgan corresponent, en el currículum, o en la normativa vigent
respecte d’això.
DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA:

DECLARACIÓ RESPONSABLE
La persona sol·licitant declara que les dades que conté esta sol·licitud són certes i que és conscient que la falsedat
de les dades declarades pot donar a l’anul·lació de la tramitació de la sol·licitud.
Alumne/a, pare, mare o tutor/a legal

Firma:
Data:
Les dades personals que conté l’imprés podrán ser incloses en un fitxer perquè siguen tractades per la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, fent ús de les
funcions pròpies que té atribuides en l’àmbit de les seues competències, i es podrà dirigir a qualsevol órgan seu per a exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposición, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14 de
desembre de 1999).

Sol·licitud de reclamació de qualificacions

