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ABAU 2020-2021
Requisitos participación

● Os/as que aproben o bacharelato en Galicia neste curso
● Os/as que aproben o bacharelato en Galicia noutros cursos que non teñan 

superada a ABAU
● Os/as que aprobaron a ABAU e desexan mellorar a súa nota
● Os/as que desexan mellorar a parte voluntaria doutros anos
● Alumnado de FP con título deste curso á parte voluntaria
● Alumnado de FP con título de anos anteriores á parte voluntaria
● Alumnado de anos anteriores co título de bacharelato europeo que desexe 

mellorar a nota da parte voluntaria
● Alumnado de anos anteriores da UNED á parte voluntaria
● Alumnado de sistemas educativos estranxeiros cos estudos homologados



ABAU 2020-2021
Procedemento e documentación

Na web do IES David Buján tes o procedemento de matrícula e a documentación.

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesdavidbujan/
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Procedemento e documentación
Título de bacharelato e matrícula na ABAU

Solicitar o título de 
bacharelato

Para realizar o depósito do título de bacharelato cubre os datos 
dese formulario de autoliquidación de taxas e paga.

52,94 si és familia numerosa 26,50
● Poderás facelo de forma telemática como se te indica no 

apartado de arriba, con tarxeta de crédito, non necesitas 
xustificante.

● Poderás facelo a través dun banco, debes imprimir o 
impreso de liquidación, e unha vez aboados os prezos, 
entregarás copia do xustificante de ingreso no centro.

Solicitar prematrícula 
en ABAU

Prazo do 20 ao 24 de maio
Deberás cubrir o impreso de matrícula
Activación da conta en NERTA, mira o video.
Recibiredes un correo electrónico cos datos de acceso para 
activar a vosa conta en NERTA.

Pagar as taxas de 
prematrícula

Impreso para pago de taxas de matrícula (63,67 ou 31,84)
Poderás facelo de forma telemática, con tarxeta de crédito, non 
necesitas xustificante.
Poderás facelo a través dun banco, debes imprimir o impreso 
de liquidación, e unha vez aboados os prezos, entregarás copia 
do xustificante de ingreso no centro.

http://www.atriga.gal/es/tributos-da-comunidade-autonoma/taxas-e-prezos/confeccion-on-line-impresos
https://ciug.gal/PDF/ABAU2021/Impreso_Taxas.pdf
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesdavidbujan/
https://www.youtube.com/watch?v=EoTPDKGM-Y0
https://www.edu.xunta.es/nerta/
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesdavidbujan/
https://ciug.gal/PDF/ABAU2021/Impreso_Taxas.pdf
https://ciug.gal/PDF/ABAU2021/Impreso_Taxas.pdf
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Documentación

Pago taxas título de bacharelato
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Procedemento e documentación

Título de bacharelato

Pagar as taxas de forma telemática: na páxina web do IES David Buján, abaixo entra en:

● resgardo taxas título de bacharelato

Entra neste enlace: 
http://www.atriga.gal/es/tributos-da-comunidadeautonoma/taxas-e-prezos/confeccion-o
n-line-impresos

A continuación clica en:

● Modelo AI Autoliquidación de tasas

Cubre o impreso seguindo estas instrucións:

● Consellería: 07- Cultura Educación e Universidade 
● Delegación: 13-Servizos Centrais
● Servizo: 03-Ensino Medio
● Taxa: 302003-Expedición de títulos académicos e profesionais correspondentes ás 

ensinanzas establecidas pola LOE
● Obxecto de pago: título de bacharelato
● Importe: 52,94/26,50/de balde

http://www.atriga.gal/es/tributos-da-comunidadeautonoma/taxas-e-prezos/confeccion-on-line-impresos
http://www.atriga.gal/es/tributos-da-comunidadeautonoma/taxas-e-prezos/confeccion-on-line-impresos
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Procedemento e documentación

Título de bacharelato
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Procedemento e documentación

Pagar as taxas de forma presencial

nun banco:

Banco Santander

ABANCA

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesdavidbujan/system/files/u115/Instrucci%C3%B3ns%20aboamento%20taxas%20ABAU.Pago%20Telem%C3%A1tico.pdf
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https://www.edu.xunta.gal/centros/iesdavidbujan/system/files/u115/Impreso_prematricula_BACH_0.pdf
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Procedemento e documentación

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesdavidbujan/system/files/u115/Impreso_prematricula_BACH_0.pdf
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Procedemento e documentación

Documentación 
necesaria

Fotocopia DNI ou pasaporte
Xustificante de ter pagadas as taxas so para as/os que non o 
fixeron de forma telemática no NERTA, ou documento que 
acredita exención desas taxas (fotocopia do carné de familia 
numerosa, recoñecemento da condición que se alega)
O impreso de matrícula debidamente cumplimentado
Certificación do centro na que conste que fixestes o depósito do 
títlo de bacharelato.



ABAU 2020-2021
Datas 

Data para formalizar a matrícula ordinaria Do 20 ao 24 de maio

Data publicación listaxe matriculadas/os: revisa 
datos

26 de maio

Data exames ABAU na convocatoria ordinaria 8, 9 e 10 de xuño

Data exames ABAU na convocatoria extraordinaria 13, 14 e 15 de xullo
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Comisións Delegadas 
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Lugar de celebración dos exames 

ETS de Enseñería de camiños, canais
e portos. Campus de Elviña, 
15008 A Coruña.
Teléfono: 881 01 14 72

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk022RFzNNmCM7TAZZfTlmrEFntMrqA:1621161694754&q=escola+t%C3%A9cnica+superior+de+enxe%C3%B1ar%C3%ADa+de+cami%C3%B1os,+canais+e+portos+-+udc+a+coru%C3%B1a+tel%C3%A9fono&ludocid=12876217622641404493&sa=X&ved=2ahUKEwjzk8H3gc7wAhWP2KQKHcNVAkMQ6BMwFHoECBcQAg
https://www.google.com/search?q=ETS+de+ense%C3%B1eiros+de+cami%C3%B1os+canais+e+portos+a+coru%C3%B1a&oq=ETS+de+ense%C3%B1eiros+de+cami%C3%B1os+canais+e+portos+a+coru%C3%B1a&aqs=chrome..69i57j69i60.1823j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
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Lugar de celebración dos exames 
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Datas e horario dos exames 

https://ciug.gal/PDF/ABAU2021/anexoIII_horario.pdf


ABAU 2020-2021
Modelo de caderno, exame e normas

Todo o alumnado deberá acudir á presentación ás 9:00 e logo á 
hora sinalada para o comezo de cada un dos exercicios. 
Sempre co DNI, pasaporte, permiso de residencia, etc.
Co resgardo de matrícula e xustificante de pago
Bolígrafo ou pluma azul ou negro indeleble
Material axeitado para o exercicio de Debuxo técnico II e Deseño, 
dicionario de latín-español ou grego-español e unha calculadora.
Asignarante un posto de exame que deberá ser o mesmo para 
todos os exercicios.
Si hai erros na túa matrícula deberás comunicalo ao presidente/a 
da CD na hora da presentación, mediante unha solicitude. Logo 
non se permitirán cambios.
Recibiredes no comezo un xogo de adhesivos cun código de 
barras que vos identifica, evitade deterioros ou perdas.
Pavillón auditivos despexados
Os exames son anónimos, non se poden asinar, nin marcar, poden 
anularvos o exame.
Caderno formado por dúas follas A3 grampadas e 7 páxinas 
brancas, e unha cabeceira adhesiva. Para redactar as respostas 
poderedes utilizar as 7 páxinas en branco. Non se pode arrincar 
nen engadir follas.
Cada proba presenta varias preguntas, indicaranvos as preguntas 
ás que tedes que responder, non mais, so se corrixirá o número de 
preguntas indicado. Tacha o que non queiras que corrixan.
Non se poderá abandonar a aula ata despois de media hora.
A saída da aula de exame implica sempre a entrega do caderno 
debidamente etiquetado.
Os exames sempre entregaranse a un membro do tribunal, nunca 
se deixarán enriba da mesa.
Si alguén non se presenta a algún exercicio, na cualificación 
figurará como non presentado (NP), computará como un 0.
O material específico permitido: falade cos vosos/as profesores/as: 
diccionarios con apéndices sen anotacións, calculadoras para 
Matemáticas, Físca, Química e Economía da empresa, no 
programable sen capacidade gráfica, sen funda.
Sen reloxos, móbiles ou dispositivos electrónicos.
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Modelo de caderno, exame e normas

Seredes chamados de viva voz
Deberedes levar ademais da documentación: a máscara, xel 
desinfectante, panos de usar e tirar e bebida (auga ou 
refresco en botella transparente sen etiquetado).
Poderedes introducir na aula unha mochila, carteira ou bolsa 
de deporte, con todas as vosas pertenzas, incluídas comida 
e bebida. Estará sempre ao voso carón.
O número máximo de alumnas/os por aula será 50 excepto 
en aulas moi amplas.
Deixaranse tres asentos libres entre alumnas/os da mesma 
fila.
Intercalarán os alumnos/as entre filas
Aproveitarase o ¼ da capacidade total da aula.
Haberá reloxos ben visibles para o control do tempo de 
exame, e as/os vogais informaranvos periódicamente.
A recollida de exames farase evitando aglomeracións, o/a 
alumno/a entregará en man o exame a un/unha vogal.
Ao final de cada exame deberedes saír da aula mantendo as 
distancias de seguridade, non poderedes permanecer nos 
corredores e deberedes abandonar o centro, evitando 
formar grupos nas inmediacións.
Recoméndase a aplicación frecuente de xel desinfectante
Haberá bolígrafos de substitución por si quedades sen tinta 
ou se deteriora
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Estructura

Parte Obrigatoria
Lingua Galega e Literatura II
Lingua Castelá e Literatura II
Historia de España II
Primeira Lingua Estranxeira II
Materia troncal da modalidade 
cursada: Fundamentos da Arte 
II/Matemáticas II/Matemáticas 
aplicadas ás Ciencias sociais II/ 
Latín II.

Parte voluntaria
Poderás presentarte a un máximo 
de 4 materias elixidas entre as 
materias troncais de opción de 2º 
de bacharelato distintas da parte 
obrigatoria.
Poderás presentarte a unha 
segunda lingua estranxeira II: 
Francés, Inglés, Alemán, Italiano, 
Portugués
A materia troncal de modalidade é 
unha materia da parte obrigatoria 
pero tamén conta como unha 
materia mais da parte voluntaria. 
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Sistema de cualificación
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Consulta aquí as ponderacións: https://ciug.gal/PDF/ponderacions.pdf

https://ciug.gal/PDF/ponderacions.pdf
https://ciug.gal/PDF/ponderacions.pdf
https://ciug.gal/PDF/ponderacions.pdf
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Sistema de cualificación

Exemplo do cálculo da nota de admisión
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Publicacións e revisión das cualificacións

Cualificacións provisionais Na internet o 17 de xuño a 
partir das 20:00

Cualificacións definitivas 24 de xuño a partir das 
20:00

Tarxetas de cualificación provisionais 18 de xuño por correo 
electrónico

Tarxetas de cualificación definitivas 22 xeración en NERTA
24 de xuño definitivas

Solicitude de revisión das cualificacións obtidas
(deberedes gardar copia da solicitude como resgardo 
e xustificación da presentación desta)

Do 18 ao 22 de xuño ata as 
14:00h
A través de NERTA

Solicitudes para ver as probas revisadas Do 25 ao 29 de xuño

Prazo para ver os exames revisados 5 de xullo no lugar e hora 
que indique a páxina da 
CIUG
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Revisión das cualificacións

1º Paso: Analízarase se houbo erros (sumas mal calculadas ou preguntas sen 
corrixir), modifícase a cualificación. A cualificación provisoria obtida P, pasa a ser 
a nova.

2º Paso: Realizarase unha nova corrección por un/unha nova correctora, esta 
asigna unha nova cualificación S e se ten unha diferenza menor de dous puntos 
con P, a cualificación definitiva será a media aritmética entre S e P, S+P/2.

3º Paso: Se hai unha diferenza maior ou igual a 2 puntos entre ambas, unha 
terceira especialista distinta realizará unha terceira corrección (T). A cualificación 
definitiva será a media aritmética das tres cualificacións P+S+T/3

Teredes dereito a ver as probas revisadas, unha vez finalizado o proceso de 
revisión. Teredes que solicitalo nos prazos indicados, presentando un formulario.
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Algún consello práctico



GRAZAS POLA VOSA ATENCIÓN

Xefatura de estudos – Departamento de orientación


