RECLAMACIÓ CONTRA LES QUALIFICACIONS FINALS
Normativa Cicles: Decret 121/2010, de 10 de desembre, 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.
Normativa Estudis Superiors de Disseny: Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 31 de
maig de 2017 per la qual es dicten instruccions per als ensenyaments artístics superiors per a l’any
acadèmic 2017-2018.

Llinatges i nom
DNI

Telèfon

Adreça de notificació
Codi postal

Localitat

Municipi

Adreça electrònica
Estudis

Curs

RECLAM DAVANT LA DIRECCIÓ DEL CENTRE CONTRA:
La qualificació final obtinguda a les assignatures o mòduls següents:

FONAMENT LA RECLAMACIÓ EN LA CAUSA O LES CAUSES SEGÜENTS:
Inadequació del procés d’avaluació o d’algun dels elements que en formen part respecte als objectius
o als continguts de l’assignatura o assignatures esmentades
Aplicació incorrecta dels criteris d’avaluació i qualificació establerts
Aplicació incorrecta dels criteris de promoció.
BREU ARGUMENTACIÓ DEL FONAMENT DE LA RECLAMACIÓ:

ALTRE OBSERVACIONS:

Signat:
Palma,

d

de 20

SRA. DIRECTORA DE L’ESCOLA D’ART I SUPERIOR DE DISSENY DE LES ILLES BALEARS
C/ Institut Balear, 5 07012 Palma

tel. 971290000 fax 971760177

Notes:
L’alumne d’Estudis Superiors de Disseny, en cas que continuï en desacord amb la resolució de la reclamació, pot
presentar un recurs, a través de la direcció del centre, davant la Direcció General de Política Universitària i
d’Ensenyament Superior en el termini d’un mes comptador a partir de la data de notificació de la resolució de la
reclamació.
L’alumne dels Cicles Formatius de Grau Superior, en cas que continuï en desacord amb la resolució de la reclamació,
pot presentar un recurs, a través de la direcció del centre, davant la Direcció General de Planificació i Centres en el
termini de 2 dies hàbiles comptadors a partir de la data de notificació de la resolució de la reclamació.

