7.

PROCEDIMENT DE RECLAMACIÓ EN EL CENTRE

Els alumnes (els pares, les mares o tutors i tutores en cas que siguin menors d’edat)
poden fer reclamacions sobre les seves qualificacions seguint els terminis i les
Orientacions per a l’aplicació del Decret 121/2010 pel qual s’estableixen els drets i
deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no universitaris
sostinguts amb fons públics de les Illes Balears, sol·licitant els aclariments que
considerin necessaris sobre les valoracions que es realitzin quant al seu procés
d’aprenentatge, i quant a les qualificacions o decisions que s’adoptin com a resultat
d’aquest procés.
Per tal de fer efectiu el dret de l’alumnat a tenir accés als documents de la seva
avaluació, el centre facilitarà a més, a aquells alumnes que així ho sol·licitin, una
fotocòpia dels documents d’avaluació.

7.1.

Procediment de reclamació davant la Conselleria d’Educació

En el cas que, després del procés de revisió en el centre, persisteixi el desacord amb la
qualificació final, l’interessat o interessada, el pare, la mare o els tutors o tutores,
poden sol·licitar per escrit a la direcció de l’escola, que elevi la reclamació a la direcció
general de Planificació, Ordenació i Centres. Aquesta s’ha de tramitar seguint el
procediment descrit a les Orientacions per a l’aplicació del Decret 121/2010 pel qual
s’estableixen els drets i deures dels alumnes, fent servir el model de sol·licitud que
figura a l’annex IV.
El Departament d’Inspecció Educativa emetrà informe, per a l’elaboració del qual pot
sol·licitar la col·laboració d’especialistes en l’ensenyament a què faci referència la
reclamació, i també aquells documents que consideri pertinents per a la resolució de
l’expedient.
Si de l’anàlisi de l’expedient de reclamació de les notes finals del primer curs de
qualsevol nivell, i per raons excepcionals, se’n deriva la conveniència d’aplicar una
prova extraordinària, la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, prèvia
sol·licitud d’informe favorable al DIE pot prendre la resolució pertinent, i encarregar la
realització d’aquesta prova tan aviat com sigui possible. Aquesta prova ha de ser
elaborada pel departament corresponent, conforme a la programació de l’idioma
corresponent, i la seva aplicació ha de ser supervisada pel Departament d’Inspecció
Educativa.

