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FINALITAT I ABAST
Procediment per a formular i resoldre les reclamacions sobre els resultats de l’avaluació.

NORMATIVA
•

Ordre 87/2013, de 20 de setembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la
qual es regula l’organització i el funcionament de les escoles oficials d’idiomes de la
Comunitat Valenciana.

•

Ordre 32/2011, de 20 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per
la qual es regula el dret de l’alumnat a l’objectivitat en l’avaluació, i s’establix el
procediment de reclamació de qualificacions obtingudes i de les decisions de promoció, de
certificació o d’obtenció del títol acadèmic que corresponga.

DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT
L’article 18 de l’Ordre 87/2013, de 20 de setembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Esport, per la qual es regula l’organització i el funcionament de les escoles oficials d’idiomes de la
Comunitat Valenciana, especifica que el procediment per a formular i resoldre les reclamacions
sobre els resultats de l’avaluació és l’establit en l’Ordre 32/2011, de 20 de desembre.
En l’Ordre 32/2011, de 20 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació,
per la qual es regula el dret de l’alumnat a l’objectivitat en l’avaluació, i s’estableix el procediment
de reclamació de qualificacions obtingudes i de les decisions de promoció, de certificació o
d’obtenció del títol acadèmic que corresponga, en el capítol VI, article 18 i 19 s’estableix el
procediment de reclamació de qualificacions en ensenyaments d’idiomes.
En l’annex 1 de l’Ordre 32/2011, de 20 de desembre està disponible la sol·licitud de
reclamació de qualificacions.
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FORMULARIS
Els formularis relacionats amb aquest recurs els pots trobar al següent enllaç:
http://www.gestoreducatiu.gva.es/va/formularis.
► F_0067: Sol·licitud de reclamació de qualificacions ( annex I de l’Ordre 32/2011, de 20 de
desembre)
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