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Normativa de aplicación: 
ORDE do 21 de novembro de 2016 pola que se regula a ordenación das ensinanzas artísti-

cas superiores de Música en desenvolvemento do Decreto 163/2015, do 29 de outubro, polo 

que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Música, nas es-

pecialidades de Composición, Interpretación, Musicoloxía e Pedagoxía na Comunidade Au-

tónoma de Galicia. 

 

Artigo 32. Reclamación contra as cualificacións 

1. Co fin de garantir o dereito do alumnado a que o seu rendemento sexa avaliado con-

forme criterios obxectivos, o interesado ou interesada poderá reclamar ante a dirección 

do centro, nun prazo de dous días, contados a partir do día seguinte ao da comunicación 

da cualificación, contra as seguintes cualificacións: 

a) Probas de acceso. 

b) Probas finais ordinarias e extraordinarias. 

c) Traballo fin de estudos (TFE). 

2. A reclamación poderana presentar cando consideren que a cualificación se outorgou 

sen a obxectividade requirida debido a:  

a) Inadecuación da proba proposta ou dos instrumentos de avaliación aplicados en re-

lación cos obxectivos e contidos da disciplina. 

b) Incorrecta aplicación dos criterios de avaliación establecidos na programación di-

dáctica. 

3. No suposto de reclamación contra as cualificacións finais, o director ou directora do 

centro someteraa ao departamento correspondente. Logo de recibido o informe do depar-

tamento, o director ou directora do centro emitirá resolución motivada ao respecto no 

prazo de cinco días, contados a partir da súa recepción. 

4. No suposto de reclamación contra as cualificacións das probas de acceso e do TFE, o 

director ou directora do centro someteraa ao tribunal avaliador correspondente. Logo de 

recibido o informe do tribunal, o director ou directora do centro emitirá resolución moti-

vada ao respecto no prazo de cinco días, contados a partir da súa recepción. Para as probas 

de acceso o prazo será de dous días. 
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5. Contra a resolución do director ou directora do centro, o/a interesado/a poderá presentar 

recurso de alzada perante a xefatura territorial da Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria correspondente no prazo máximo dun mes a partir da súa noti-

ficación. No caso de que o recurso se presente a través do centro, a dirección tramitarao 

xunto coa documentación correspondente nun prazo non superior a 48 horas. A resolución 

da xefatura territorial poñerá fin á vía administrativa. 
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