
Información para alumnado de 2º de BAC               PAU 2015 - Maio

DÍA HORA ACTUACIÓN

luns 25 de maio 
a partir das

19:00 h.
Publicación no taboleiro do centro das cualificacións de 2º de BAC.

martes 26 e mércores 27 de maio
de 9:30 h. 
a 14:00 h.

Reclamacións das cualificacións de 2º de BAC.

martes
26 de maio 

9:30 h.
Xuntanza do alumnado na Biblioteca

• Información do procedemento de matrícula-calendario
• Documentación de Matrícula nas PAU

do martes 26
ao mércores 27 de maio

ata as 11:00 h.
do mércores 27

• Solicitude Título BAC (49,82 €)
• Prematrícula nas PAU (63,67 €)

(Casos especiais: Familia numerosa, dereito a gratuidade nas taxas, .... consultar en secretaría)

luns 1 de xuño ---------
• Publicación da listaxe do alumnado matriculado ás 9:00 h.
• Reclamacións as listaxe provisional ata as 14:00 h.

do martes 2
ao venres 5 de xuño

de 9:30 h. 
a 13:30 h.

Acudir á secretaría do centro para recoller:
• Certificación Académica
• Historial académico
• CELGA

mércores 10 de xuño
xoves 11 de xuño
venres 12 de xuño

Consultar
Calendario

Realización das PAU na facultade de Medicina

do mércores 17 de xuño
ao venres 3 de xullo

--------- Solicitude de admisión en Ciclos Superiores de FP. 
Pendente de publicación

venres 19 de xuño 20:00 h.
Publicación on line das cualificacións das PAU. 
Envío por correo electrónico aos interesados

(Posibilidade de publicación a partir das 14:00 h)

do sábado 20 de xuño
ao martes 23 de xuño

--------- Prazo de presentación de reclamacións.

do luns 22 de xuño
ao venres 3 de xullo

Solicitude Ordinaria de Admisión (Preinscrición) para cursar ensinanzas 
univertarias oficiais de Grao no SUG. Esta solicitude poderase facer a 
través da aplicación NERTA, non sendo preciso neste caso a entrega da 
mesma nos LERD

venres 27 de xuño ----------
Envío do NERTA aos interesados, por correo electrónico, das cualificacións
das solicitudes de segunda corrección e reclamación.

24 - 30 de xuño --------- Recoller no instituto ( Consultar na previamente na secretaria se chegaron)
• Tarxetas de cualificación.

do luns 29 de xuño
  ao mércores 1 de xullo

---------
Prazo de presentación de solicitudes de reclamacións ao resultado da 
segunda corrección das cualificacións da PAU. 

xoves 2 de xullo ---------
Envío do NERTA aos interesados, por correo electrónico, das cualificacións
despois da resolución das solicitudes de revisión á segunda corrección.

A partir do 
mércores 1 de xullo

---------
Calendario de matrícula en titulacións con límite de prazas do SUG

(Publicación da 1ª listaxe de admitidos e de espera 13 de xullo)
(Primeiro prazo de matrícula do 15 ao 17 de xullo)

martes 1 de setembro
mércores 2 de setembro

Consultar
Calendario

Exames extraordinarios de setembro de 2º de BACHARELATO.

máis información: http://www.edu.xunta.es/centros/iescacheiras
http://ciug.cesga.es
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