
INSTRUCCIÓNS PARA MATRICULARSE NAS PROBAS  ABAU  

Hai que cumprimentar os seguintes papeis, que se entregarán nas oficinas de centro: 

1) MODELO “A EUROS”. (Necesario para pedir o título de Bacharelato, matricularse nas ABAU ou ciclo superior). 

Cumprimentar a táboa de códigos da seguinte forma: 

 
 

Cumprimentar a táboa “suxeito pasivo” cos datos persoais. 

Cumprimentar a táboa “Liquidación” da seguinte forma:  

No cadro “Base de Cálculo ou base...” poñer  TÍTULO DE BACHARELATO. 

No cadro “Tipo ou tarifa” poñer “NORMAL” ou “FAMILIA NUMEROSA XERAL”  

No cadro “Importe a Ingresar” poñer  51,65 se a tarifa é normal, ou 25,85 se a tarifa é familia numerosa. 

Poñer a data, asinalo e levalo ó banco a pagar. 

2) IMPRESO DE TASAS PARA A MATRÍCULA NAS  PROBAS ABAU  

 Cumprimentar os datos persoais. 

 Cumprimentar o importe da matrícula segundo corresponda a ordinario, familia numerosa ou gratuíta.  

 Prezos:   1.-ORDINARIA: 63,67€  

 2.-Fª Nª 1ª e 2ª: 31,84€ 

3.- GRATUITA:  0,00€ (FªNª Honra-Especial, persoal universidades do SUG, persoas 

con discapacidade, vítimas terrorismo ou violencia de xénero.) 

Poñer a data e levalo ó banco a pagar. 

3) IMPRESO DE MATRICULA 

 Cumprimentar seleccionando as materias polas que se desexa ir ás probas de ABAU (instrucións detrás). 

Todo o alumnado deberá traer unha fotocopia do DNI (sen recortar), máis os papeis que lle devolvan no banco 

despois de ir a pagar as taxas. 
 

O alumnado que efectúe o pago do título e o da matrícula na ABAU, na modalidade de familia numerosa, deberá traer 

o libro de familia numerosa orixinal, con dúas fotocopias. O libro non poderá estar caducado. 
 

O alumnado que teña o título de familia numerosa de Categoría Especial non ten que pagar as taxas do título de 

Bacharelato nin as taxas da matrícula nas PAAU, debe traer o libro de familia numerosa orixinal e 2 copias. 
 

Os/as fillos/as do persoal das universidades galegas, pagarán soamente o que corresponda do título. Deberán traer un 

certificado do pai-nai conforme sexa traballador/a dalgunha das universidades galegas e a copia do libro de familia.  

 

TODA A DOCUMENTACIÓN DEBERÁ ENTREGARSE NAS OFICINAS ANTES DAS 14:00 HORAS 

DO DÍA 27 DE MAIO. 

 

O alumnado deberá comprobar os datos da súa matricula para as probas ABAU na páxina da aplicación 

Nerta (www.edu.xunta.es/nerta) o día 28. Con anterioridade deberá ter recibido no seu mail as instrucións 

para obter a conta de usuario na aplicación Nerta (envíase unha vez realizada a matrícula no instituto). 

http://www.edu.xunta.es/nerta

