
Instrucións descarga de documentos ABAU asinados dixitalmente

Este ano, os alumnos que teñan en nerta o correo electrónico nos seus datos persoais, 
recibirán a tarxeta de cualificacións asinada electrónicamente  de forma telemática.

Na maioría dos casos, non debería de ser necesario imprimir as tarxetas de cualificacións nos 
centros. 
De todas formas, os centros educativos poderán descargar dende aplicación nerta os seguintes 
documentos asinados dixitalmente:

- Actas ABAU da proba de acceso
- Tarxetas ABAU da proba de acceso

A opción de menú que da acceso á pantalla de descarga é “Documentos electrónicos – Descargar 
documentos”.

Na seguinte pantalla, escolleremos convocatoria de ABAU (Ordinaria / Extraordinaria), filtraremos 
por tipo de documento e premeremos en “Buscar”.

A continuación veremos unha listaxe dos envíos de documentos feitos para o noso centro.
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Na columna “Opcións” encontraremos un enlace “Ver documentos” no que premeremos para 
acceder ós documentos do envío que nos interese.

Na seguinte imaxe, vemos un exemplo da acta ABAU xa firmada para un centro

Nesta pantalla, ó premer na opción “Descargar documento” a aplicación enviará o documento
firmado seleccionado ó “Buzón de informes”, ahí poderemos abrilo ou gardalo no noso 
ordenador.

Opcións de descarga:

Na parte de abaixo da pantalla, existen varios botóns que permiten distintas opcións de descarga dos
documentos para cando hai varios documentos no envío, pode ser o caso das tarxetas de 
cualificacións das probas ABAU dos alumnos, nese caso pode ser que nos interese algunha das 
opción que se explican a continuación:

• Descargar todos os documentos nun zip: Envíase un arquivo comprimido ZIP ó buzón de 
informes con todos os documentos do lote.

• Descargar seleccionados nun zip: Envíase un arquivo comprimido ZIP ó buzón de 
informes con todos os documentos que teñan o check marcado na columna “Seleccionar”.

• Descargar todos os documentos nun único PDF: Envíase un único arquivo PDF ó buzón 
de informes con todos os documentos do lote.

• Descargar seleccionados nun PDF: Envíase un único arquivo PDF ó buzón de informes 
con todos os documentos que teñan o check marcado na columna “Seleccionar”.
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