
 
 
 

PROCESO DE MATRÍCULA ABAU 2022 

1ª FASE. DÍA 19 DE MAIO XOVES: RECOLLIDA DE IMPRESOS NA SECRETARíA DO CENTRO:  

 Impresos de prematrícula ABAU,   

 Impreso de abono de taxas se non vai pagar telemáticamente a matrícula ABAU  

 e impreso de abono de taxas de expedición do título de BACHARELATO 

(imprescindible).  

 

2ª FASE. DÍA 20 de MAIO VENRES: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN NA SECRETARÍA: Cada 

alumno/a deberá entregar, debidamente cubertos: 

• IMPRESO DE PREMATRÍCULA  ABAU CUBERTO E ASINADO (cubertos todos os datos 

en letras maiúsculas agás o correo electrónico. Poñer especial coidado 

cos datos de DNI, teléfono móbil e correo electrónico); 

• IMPRESO DE ABONO DE TAXAS DE MATRÍCULA NA ABAU.* ou xustificante de pago 

telemático. 

• IMPRESO DE ABONO DE TAXAS PARA A EXPEDICIÓN DO TÍTULO DE BACHARELATO.*  

• DÚAS FOTOCOPIAS DO DNI (As dúas caras do DNI nunha cara dun folio e sen recortar) 

traer feito. 

• SE É O CASO: ORIXINAL E FOTOCOPIA (para compulsar na secretaría) DE: 

o Carné de familia numerosa 

o Fillos/as de persoal de universidades do SUG: Libro de familia e certificado do 

servizo de persoal 

o Discapacidade ≥ 33%, vítimas do terrorismo ou violencia de xénero: resolución 

administrativa. 

 

*O abono das dúas taxas pode facerse en sucursais de Abanca pero dende a CIUG recomendan facelo 

telemáticamente para non ter que aportar xustificante nas probas. 

 

3ª FASE. DÍA 23 DE MAIO LUNS   Recollida na secretaría do centro do impreso de matrícula 

ABAU cuberto e das instrucións ABAU. 

a) COMPROBACIÓN DE DATOS DE MATRÍCULA NA SECRETARÍA : verificar o impreso de 

matrícula, as materias nas que figures matriculado sexan correctas. 

b) RECOLLIDA DE DOCUMENTACIÓN POR PARTE DO ALUMNADO: (será a 

documentación a levar ás probas xunto co DNI) 

• IMPRESO DE MATRÍCULA 

• RESGARDO ABONO TAXAS DE MATRÍCULA ABAU (se se entregou) 

• RESGARDO ABONO TAXAS TÍTULO DE BACHARELATO (se se entregou)  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONTA DE USUARIO  NA APLICACIÓN NERTA 
(APLICACIÓN PARA A XESTiÓN DO ACCESO AO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA) 

- Unha vez realizada a matrícula, cada alumno/a recibirá no seu correo electrónico o código necesario 

para activar a súa conta na páxina: https://www.edu.xunta.es/contausuario/. Nela pódese cambiar o 

contrasinal (anotalo en lugar seguro), desbloqueala, etc . 

- Una vez activada a conta, poderase acceder a aplicación NERTA na páxina 

https://www.edu.xunta.es/nerta/ onde poderá consultar os seus datos persoais e académicos, os datos 

de matrícula na ABAU e das cualificacións, xerar o impreso de reclamación ou segunda corrección, etc. 

Unha vez publicadas, poderanse consultar na aplicación NERTA as listaxes provisionais de matriculados. 

 

DATOS A CUBRIR NO IMPRESO DE 

ABONO DE TAXAS PARA A EXPEDICIÓN DO TÍTULO DE BACHARELATO: 

Se optades por pagar no banco, enton tedes que cubrir o impreso do seguinte xeito: 

Introducir no TOTAL a cantidade que corresponda (tarifa normal, familia numerosa, etc).  

 

 

Cubrir en el impreso lo que está en azul 

Base cálculo ou base imponible TIPO OU TARIFA IMPORTE 

LI
Q

U
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A
C

IÓ
N

 

TÍTULO DE BACHAREL 

EscrIbir  a que corresponda EscrIbir  a que corresponda 

TARIFA NORMAL 54  euros 

TARIFA FAMILIA NUM. XERAL 27,03 euros 

TARIFA FAMILIA NUM. ESPECIAL 0 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.edu.xunta.es/contausuario/
https://www.edu.xunta.es/nerta/


 

 

ABONO DE TAXAS PARA A MATRÍCULA ABAU: 
Se optades por pagar no banco, entón tedes que cubrir o impreso do seguinte xeito: 

Introducir no TOTAL a cantidade que corresponda (tarifa normal, familia numerosa, etc).  

A CIUG recomenda facer o pago telemático da mater na aplicación NERTA, dese xeito non será 

preciso achegar xustificante de pago. 

 

 

Base cálculo ou base imponible TIPO OU TARIFA IMPORTE 

LI
Q

U
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A
C

IÓ
N

 

MATRÍCULA ABAU 2022 

EscrIbir  a que corresponda EscrIbir  a que corresponda 

TARIFA NORMAL 63,67  euros 

TARIFA FAMILIA NUM. XERAL 31,84 euros 

TARIFA FAMILIA NUM. ESPECIAL 0 euros 

VÍTIMA TERRORISMO 0 euros 

VIOLENCIA DE XÉNERO 0 euros 

PERSOAL DO SUG 0 euros 

 

 

 

RECOLLIDA DAS TARXETAS DE CUALIFICACIÓN DEFINITIVAS DE BACHARELATO NA 

SECRETARÍA DO CENTRO 

A CIUG envía ao correo electrónico/conta NERTA de cada alumno/a a tarxeta coas cualificacións, 

polo que só haberá que recollela no centro en caso de que haxa algún problema ou non se reciba 

a tarxeta. 

 

1º PRAZO: A PARTIR DO 17 DE XUÑO, en NERTA  tarxetas das cualificacións provisionais da 

proba de ABAU para o alumnado que non solicitou revisión ás cualificacións. 

2º PRAZO: A PARTIR DO 24 DE XUÑO, en NERTA  tarxetas definitivas das cualificacións da proba 

de ABAU para o alumnado que se solicitou revisión ás cualificacións. 

  



DATAS E PRAZOS SUBLIÑABLES 

DÍA HORA ACTUACIÓN 

Martes 18 de maio 20:00h 
Publicación das cualificacións de 2º BACH a través do portal 

espazoAbalar e da aplicación abalarMóbil. 

Xoves 19 de maio 09:00-14:00 H 
Entrega da documentación da matrícula  ABAU, información 

do procedemento de matrícula-calendario 

Venres 20 de maio 

Luns 23 de Maio 

de 09:20h a 

11:40h  

Acudir á Secretaría do centro e entregar a documentación: 

• Solicitude título BAC co pago da tasa realizado (copia 

ou impreso cuberto pola entidade bancaria). (54,00 €) 

• Matrícula ABAU (63,67 €) 

O alumnado recibirá por correo electrónico o código de 

activación da conta de acceso á aplicación NERTA e a 

información cos pasos a seguir para completar a activación da 

conta de usuario. Recollida da documentación, matrícula e 

resgardos, instrucións sobre as probas ABAU no centro. 

 

Mércores 25 de maio 

antes das 13:00h 

porque péchase 

as 14:00 h a 

aplicación 

Publicación en NERTA das listaxes provisionais de alumnado 

matriculado. O alumnado deberá revisar o seus datos persoais 

e materias na que se atopa matriculado no NERTA.  No caso 

dalgunha incidencia ao respecto deberá presentar 

reclamación no centro antes das 14:00h.  

Xoves 26 de maio  Publicación en NERTA dos datos de matrícula definitiva. 

Martes 7, mércores 8 e 

xoves 9 de xuño 
 

Realización das probas ABAU: 

 

Do venres 24 de xuño ao 

8 de xullo. 

 

--------------------- 

Solicitude de admisión en Ciclos Superiores de FP. Datos 

aproximados, pendente de publicación. Consultar 

www.edu.xunta.gal/fp 

 

Xoves 16 de xuño 20:00h 

Publicación online das cualificacións provisionais da ABAU. O 

día 17 o alumnado recibirá por correo electrónico a súa 

Tarxeta de Cualificación Provisional. 

Do Venres 17 ata o 

martes 21 de xuño.  

Na aplicación 

Nerta 

Prazo de presentación de solicitude de revisión da 

cualificación obtida. (ata as 14:00 h  do día 21 de xuño) 

Venres 24 de xuño 20:00h Publicación na aplicación Nerta das cualificacións das 

solicitudes de revisión.  O alumnado recibirá a súa tarxeta de 

cualificación definitiva das probas ABAU. 

 ---------------- Prazo de presentación de solicitude para o acceso e consulta 

dos exames revisados. Solicitude a realizar en NERTA. 

  Solicitude de admisión (Preinscrición) para cursar ensinanzas 

universitarias oficiais de Grao no SUG. Pode facerse en NERTA. 

http://www.edu.xunta.gal/fp


ABAU MATRÍCULA EXTRAORDINARIA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

 

DÍA HORA ACTUACIÓN 

28 e 29 xuño martes e 

mércores 

Na secretaría do centro dende as 

10:00 ás 11:00h 

Prematrícula para a proba de 

ABAU na convocatoria 

extraordinaria 2022 

29 e 30 ata as 14:00 Matrícula ABAU 

29 XUÑO-1 XULLO ata as 14:00 Envío por correo electrónico da 

documentación ABAU 

12-13-14 xullo  Realización ABAU extraordinaria 

20 de xullo a partir das 20:00h Cualificacións ABAU provisionais 

en nerta 

27 de xullo  Cualificacións ABAU definitivas 

 

 

 


