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PROCEDIMENT DE REVISIÓ DE QUALIFICACIONS PROVISIONALS: 

▪ NOTA: S'entén per reclamació de qualificacions l'oposició o contradicció que es fa a la qualificació considerada injusta. És necessari que es 
tinga el convenciment que la puntuació atorgada per la comissió no és correcta i que l'exercici realitzat per l'aspirant mereix una qualificació 
superior. 

▪ Es tracta d'un procediment administratiu, i, per tant, important, reglat, i que implica desplegar una sèrie d'accions complementàries.  

▪ Les reclamacions al fet que puguen donar lloc les qualificacions, s'enviaran per correu electrònic a les següents adreces: 

o Grau mitjà: mercedes.sanchez@iesabastos.org 

o Grau superior: boris.anaya@iesabastos.org 

▪ En el missatge de correu electrònic l'aspirant indicarà: 

o Cognoms i nom, i correu electrònic al qual es dirigirà la resposta a la reclamació. 

o Indicació de si estan inscrits en: 

▪ Grau mitjà. 

▪ Grau superior, opció A. 

▪ Grau superior, opció B. 

o Apartats de la prova objecte de reclamació. 

▪ Les reclamacions es podran presentar el 31 de maig i l'1 de juny de 2022. 

▪ Les persones interessades podran accedir als exercicis escrits realitzats i a les puntuacions atorgades i els criteris d'avaluació utilitzats el dia 
8 de juny a les 17.30 a l'aula 101 del centre. 

▪ El 10 de juny es publicaran les qualificacions definitives en el tauló i la web. Els aspirants podran continuar enviant exempcions acadèmiques 
fins al dia 30 de juny, si estan cursant 4ºESO o Batxillerat. 

▪ Normativa aplicable: article 21 de la Resolució de 28 de gener de 2022 de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de 
Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional. 

 

València, 30 de maig de 2022 

Els presidents de les Comissions Avaluadores 
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