
MATRÍCULA ANTICIPADA NA ABAU: para o  alumnado de 2º curso de
Ciclos Formativos de Grao Superior .

PRAZO: do   1 ao 17 de Xuño  .  

 PROCESO 

A matrícula farase preferentemente de xeito telemático, a través do NERTA
(lembra que previamente tes que avisar ao cntro para que pase o teu expediente
académico).

     1- Acceso á NERTA

- Se xa dispós dunha conta de usuario/a de anos anteriores, podes acce-
der con ela (O usuario ue…. segue sendo o mesmo e o contrasinal probable-
mente che caducara.  Seguramente se che comunicou por mail o xeito de reno-
valo, pero se non o fixeches nese momento podes facelo igualmente agora, tes
vídeos explicativos de como facelo en NERTA) 

- Se non dispós desta conta, debes solicitala dende a propia aplicación
NERTA https://www.edu.xunta.es/nerta/ 

      Se non consegues acceder ou solicitar conta podes contactar co LERD
de Pontevedra (Tel.:986.801949 ou mail asc-po@uvigo.es ).

    2-Matrícula na ABAU (unha vez que xa tes acceso ao NERTA e dentro do
prazo do 1 ao 17 de xuño).

a) Cubre o impreso de matrícula coas materias da parte voluntaria das que te
queres examinar (un máximo de 4)

b) Fai o pago de matrícula no banco: xera o xustificante da matrícula que
leva un  código de  barras  para  facer  o  pagamento  na  entidade bancaria
seleccionada .

O prezo da matrícula ordinaria é de 63,67 euros.

Exencións de pagamento (máis información na Convocatoria de matrícula na
ABAU)

  Familia numerosa - Categoría Xeral 31,84 euros 

  Familia numerosa - Categoría Especial -Gratuíta 

  Persoas con discapacidade (>= 33%), vítimas de terrorismo ou de violencia de
xénero- Gratuíta 

  Persoal das Universidades do SUG -Gratuíta 
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c) Envía por  mail   ao LERD de Pontevedra  (asc-po@uvigo.es  )   a  seguinte
documentación:

-  Impreso  de  matrícula  cos  teus  datos  e  as  materias  das  que  te  vas  a
examinar.

- Xustificante do pago de taxas no banco: copia escaneada e selada polo
banco.

    Unha vez realizado este trámite recibirás no teu correo electrónico (no que teñas
en NERTA) un “Código de acceso” necesario para poder realizar en NERTA as
solicitudes re revisión e a solicitude de preinscrición en titulacións con límite de
prazas. 

MATRÍCULA NA ABAU DE XEITO PRESENCIAL

   Só excepcionalmente e previa cita persoal poderase facer a matrícula na ABAU
de xeito presencial no Lugar de Entrega e Recollida de Documentación (LERD) de
Pontevedra, na Facultade de Forestais.

Para calquera aclaración podes consultar ao LERD de Pontevedra (preferente-
mente vía telefónica ou mail):

ÁREA DE SERVIZOS Á COMUNIDADE. ESCOLA DE ENXEÑARÍA FORESTAL

CAMPUS A XUNQUEIRA S/N. 36005 PONTEVEDRA

TLF.: 986 801949/ 986 802024

Mail: asc-po@uvigo.es

Toda a información sobre a ABAU e a posterior preinscrición na universidade
podes consultala na páxina da CIUG.

Departamento de Información e Orientación Profesional 
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