
AVALIACIÓN DE BACHARELATO PARA O ACCESO Á UNIVERSIDADE (ABAU)  2021/22  As probas terán lugar durante 3 días (7, 8, 9 de xuño) e (12, 13 e 14 de xullo) 

Normativa reguladora: PCM/58/2022 (BOE do 04.02.2022) , Resolución do 11.02.2022 (DOG do 22.02.2022) 

  

Que necesito para realizar a proba? Posuír o Título de Bacharelato 

Para que serve a proba ? Exclusivamente para acceder aos estudos universitarios de Grao nas Universidades españolas. 

Onde me matriculo? Na secretaría do centro  

Que materias entran na proba ? Só materias de 2º de bacharelato. Realizarase unha proba para cada materia. 

Lingua das probas Poderase empregar castelán ou galego agás en L. Castelá, L. Galega e L. Estranxeira, que serán nos seus respectivos idiomas. 

Características das probas 
Cada proba terá varias preguntas e haberá que responder a un número determinado delas segundo elección. 

Cada proba terá unha duración de 90 minutos. Establecerase un descanso de, como mínimo, 30 minutos.  

Convocatorias 
Dúas: Ordinaria e extraordinaria.   

O alumnado que desexe mellorar nota poderá presentarse en sucesivas convocatorias e terase en conta a cualificación obtida sempre e cando 

sexa superior á anterior. 

Que fases ten a proba ? Obrigatoria e voluntaria  

 

 
Obrigatoria 

 

Materias da proba : 5 

Materias comúns da proba : 4 
Segundo a Modalidade/Itinerario cursado: 1  

Humanidades Ciencias Sociais Ciencias Artes 

Historia de España 

Latín II 
Matemáticas Aplicadas 

ás ciencias Sociais II 
Matemáticas II Fundamentos da Arte II 

Lingua Castelá e Literatura II 

Lingua Galega e Literatura II (1) 

Primeira Lingua Estranxeira  II 
(1) Posibilidade de exención 

Voluntaria: para mellorar a cualificación  

 

Materias da proba : ata 4 (cursadas ou non cursadas) 

Artes Escénicas Física Matemáticas Apl. ás CC.SS II (1) 2ª Lingua: Francés 

Bioloxía Fundamentos da Arte II (1) Matemáticas II (1) 2ª Lingua: Inglés 

Cultura Audiovisual II Grego II Química 2ª Lingua: Italiano 

Debuxo Técnico II Historia da Arte Xeografía 2ª Lingua: Portugués 

Deseño Historia da Filosofía Xeoloxía  

Economía da Empresa Latín II (1) 2ª Lingua: Alemán  
 

(1)
 Poderase escoller se non se examinou dela na fase obrigatoria 

 

Tipo de preguntas 
das probas 

De opción múltiple Preguntas cunha soa resposta correcta inequívoca e que non esixen construción. Elixirase unha entre as opcións propostas. 

Semiabertas 
Preguntas con resposta correcta inequívoca e que esixen construción breve (ex: número que dá resposta a un problema matemático, palabra que complete unha 

frase ou dea resposta a una cuestión, sempre que non se facilite unha lista de posibles respostas). 

Abertas Preguntas que esixen construción e que non teñen unha soa resposta correcta inequívoca (producións escritas e composicións plásticas) 

 

Cualificación da fase obrigatoria 

Cada proba cualificaranse de 0 a 10 con dous decimais 

A cualificación desta fase será a media aritmética dos 5 

exercicios  con tres decimais redondeada á milésima máis 

próxima e, en caso de equidistancia, á superior . 

Será apta a cualificación ≥ 4 

Terá validez indefinida 

 

Cualificación da fase voluntaria 

Cualificaranse de 0 a 10 con dúas cifras decimais  

Será apta a cualificación ≥ 5 

Terase en conta tamén a cualificación obtida na materia de 

modalidade da fase obrigatoria, sempre que a cualificación 

acadada sexa  ≥ 5 

Se é o caso, só se terán en conta as dúas materias con mellor 

cualificación. 

Será válida durante os dous cursos seguintes á superación 
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Cualificación para o acceso á universidade 
 

A cualificación para o acceso á universidade calcularase ponderando un 40% a cualificación da fase obrigatoria das probas e un  60 % a nota media das cualificacións obtidas en cada unha das materias en 

bacharelato. Considerarse apta a cualificación  ≥ 5.             0,4 * Cualificación da fase obrigatoria + 0,6 * Nota media do bacharelato = ≥ 5 
 

Admisión ás ensinanzas universitarias oficiais de grao 

Nota de admisión 
0,6 * NMB + 0,4 * CFO + a * M1 + b * M2 

a, b = parámetros de ponderación das materias da fase voluntaria. Serán igual a 0,1 ou  0,2   
(*)

 

M1, M2 = as cualificacións dun máximo de dúas materias superadas da fase voluntaria ou da materia de modalidade da fase obrigatoria que proporcionen mellor nota de admisión. 
(*) 

Os parámetros serán aprobados polas universidades. 

 

Revisión  
das 
cualificacións  

Prazo  Tres días hábiles, contados a partir da data da publicación das cualificacións (os sábados non son hábiles) 

Procedementos 

Erro material (sumas mal calculadas ou preguntas sen corrixir) 

      >  Se hai erro: Modifícase a cualificación tanto á alza como á baixa (P) 
      >  Se non hai erro: Mantense a cualificación orixinal como provisoria (P) 

Segunda corrección por un corrector distinto. 

      >  Se a cualificación resultante (S) ten unha diferencia  de  < 2 puntos, a cualificación definitiva será a media aritmética entre (S) e (P)   � (S + P) / 2 

      >  Se a cualificación resultante (S) ten unha diferencia de ≥ 2 puntos entre (P) e (S), un terceiro corrector efectuará unha nova corrección (T) 

          A cualificación definitiva será a media aritmética das tres  � (P+S+T) / 3 

Terase dereito a ver as probas revisadas unha vez rematado na súa totalidade o proceso de revisión, no prazo de dez días desde a notificación da resolución de revisión. 

A resolución da CIUG porá fin á vía administrativa, podendo interpoñerse recurso potestativo de reposición no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación.  

 

Adscrición das materias de opción do bloque de materias troncais de segundo curso de bacharelato ás ramas de coñecemento (ver ponderacións) 

Materia de 2º Bch 
Ramas de coñecemento 

Artes e Humanidades Ciencias Ciencias da Saúde Ciencias Sociais e Xurídicas Enxeñería e Arquitectura 

Artes escécnicas Ѵ   Ѵ  

Bioloxía  Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ 

Cultura Audiovisual II Ѵ   Ѵ  

Debuxo Técnico II Ѵ   Ѵ Ѵ 
Deseño Ѵ   Ѵ Ѵ 

Economía da empresa Ѵ   Ѵ Ѵ 
Física  Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ 

Grego II Ѵ   Ѵ  

Historia da Arte Ѵ   Ѵ  

Historia da Filosofía Ѵ   Ѵ  

Química  Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ 

Xeografía Ѵ   Ѵ  

Xeoloxía  Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ 
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