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CALENDARIO centros 
  

ABAU (Conv. Ordinaria e Extraordinaria)  ACCESO 
CURSO 2019-2020  

 
 

X A N E I R O  2 0 1 9   

 

11  Envío aos centros de secundaria e ás Universidades das fichas de solicitudes para 
participar nas Comisións Delegadas e nas Comisións de Avaliación na proba de 
avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (solicitude 11x-15f). 

11  Envío dende a CiUG aos centros de bacharelato e FP das fichas de datos.  

 

F E B R E I R O  2 0 1 9    
 

04  Prazo de envío e recepción de solicitudes alumnado con discapacidade e/ou 
con necesidades educativas especiais, matriculado en segundo de bacharelato 
ou ciclo formativo. 

15  Data límite para recepción na CiUG das solicitudes para participar nas Comisións 
Delegadas e nas Comisións de Avaliación na proba de ABAU.  

20  Solicitude das datas de matrícula e realización de probas específicas (convocatorias 
xuño e xullo) nas Facultades de Ciencias da Actividade Física e Deporte, IESIDE-
Vigo e Xestión Industrial de Moda, informándolles da data límite de entrega na CiUG 
das listaxes de aptos. 

M A R Z O  2 0 1 9   

1  Sorteo público, na sede da CiUG, ás 13:00 horas, dos exames da proba de ABAU 
(xuño, xullo e reserva). 

 

28  Envío aos centros sen XADE das instrucións sobre NERTA.  

A B R I L  2 0 1 9   

1 – 17   Gravación polos centros sen XADE (programa de Xestión Administrativa da Educación 
da Xunta de Galicia) na aplicación NERTA dos datos persoais e cualificacións de 
bacharelato. 

22 – 24  Envío aos centros do material para a matrícula da proba de ABAU.  

26  Envío aos centros con XADE das instrucións sobre NERTA.  

Comentario [RFC1]:  
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M A I O  2 0 1 9   

2 – 3   Envío dos nomeamentos aos membros de Comisións de Avaliación, Delegadas, 
auxiliares, administrativos/as, etc. 

8 – 31   Matrícula anticipada on line para a realización da proba de ABAU. Entrega da 
xustificación do aboamento de taxas nos LERD para validar a matricula. 

21  Límite para a avaliación final de bacharelato.  

22 – 23  Reclamacións ás cualificacións de bacharelato nos centros. 

22 – 24  Gravación nos centros sen XADE das cualificacións de 2º bacharelato.  

23 – 27  Prematrícula na proba ABAU nos centros de secundaria, onde se entregará a cada 
solicitante un resgardo de matrícula e as instrucións sobre a aplicación NERTA. O 
código de activación da conta á aplicación NERTA seralles remitido por E-mail. 

27  Reclamacións ás cualificacións de bacharelato ante a Comisión de Supervisión da 
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.  

28  Reclamación nos centros de secundaria ás listaxes provisionais de matriculados/as 
nas ABAU(ata as 14:00).  

29 - 31  Matrícula Ordinaria na proba ABAU por parte dos centros nos LERD, para alumnado 
que superou 2º Bacharelato na convocatoria de xuño 2019 e envío por mensaxería 
urxente aos LERD polos centros de Secundaria da listaxe de matriculados xerada en 
NERTA. 

 
 

X U Ñ O  2 0 1 9   

3  Comunicación por correo electrónico da Consellería á CiUG e aos centros de 
secundaria do resultado das reclamacións ás cualificacións do bacharelato. 

3  Límite de gravación dos centros en NERTA das modificacións ás listaxes provisionais 
de matriculados/as. 

4  Matrícula extraordinaria para alumnado que aprobe 2º bacharelato na convocatoria 
xuño despois da resolución das reclamacións pola Comisión de Supervisión da 
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. 

7  Xeración en NERTA, e impresión na CiUG, das listaxes de matriculados/as: 
matriculados/as por Comisión Delegada e materia, matriculados/as por centro, 
Comisión  Delegada e materia, relación nominal de matriculados/as por centro e 
Comisión Delegada, relación nominal de matriculados/as por materia e centro de 
cada Comisión Delegada. 

11  Constitución das Comisións Delegadas, ás 18:00 horas, nas sedes da proba ABAU. 

12-13-14    Realización da proba de ABAU. 
 
15  Entrega dos exames aos correctores (segundo o horario fixado). 
 

17 – 20  Envío aos centros de secundaria do material para a matrícula na proba de avaliación 
de bacharelato para o acceso á universidade da convocatoria extraordinaria de xullo. 
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17 – 3Xull   Matrícula anticipada on line para a proba de  ABAU na convocatoria 
extraordinaria. 

17  Comunicación, por correo electrónico, dos criterios específicos de avaliación, para a 
súa publicación nos LERD, nos centros de Secundaria e na web da CiUG. 

18 – 28  Solicitude anticipada para cursar ensinanzas universitarias oficiais de Grao no SUG, a 
través de NERTA.  

21  Xeración e Publicación on-line das actas de cualificacións provisionais da proba de 
ABAU e das listaxes nominais de aprobados/as por Comisión Delegada (a partir das 
20:00 horas). 

21 Envío polas persoas responsables do Soporte NERTA ás persoas interesadas, por 
correo electrónico, das cualificacións provisionais da proba de ABAU. 

22 – 26  Solicitudes de segunda corrección e reclamación ás cualificacións da proba de ABAU 
(ata as 14:00 horas do día 26). 

24  Cada Centro de Ensino Medio descarga nun arquivo en formato pdf as tarxetas de 
cualificacións da proba de ABAU dos seus alumnos, asinadas dixitalmente.  

24  Límite para a avaliación final de bacharelato da convocatoria extraordinaria 
nos centros de secundaria. 

24 -02 xull  Solicitude Ordinaria de Admisión (Preinscripción) en NERTA para cursar ensinanzas 
oficiais de Grao. 

25 - 26    Reclamacións ás cualificacións de bacharelato na convocatoria extraordinaria nos 
centros de secundaria. 

26  Límite para a gravación nos centros sen XADE (programa de Xestión Administrativa da 
Educación da Xunta de Galicia) das cualificacións de 2º bacharelato na convocatoria 
extraordinaria. 

26 - 27  Prematrícula para a proba de avaliación de bacharelato para o acceso á universidade 
na convocatoria extraordinaria nos centros de Secundaria, onde se entregará a cada 
solicitantes un resgardo de matrícula e as instrucións sobre a aplicación NERTA. O 
código de acceso á aplicación NERTA seralles remitido por E-mail. 

27   Reclamacións ás cualificacións de bacharelato da convocatoria extraordinaria ante a 
Comisión de Supervisión da Consellería de Educación, Universidade e Formación 
Profesional (ata as 18.00 h.). 

28  Xeración e publicación on-line dos anexos I e II de resolución das solicitudes de 
segunda corrección e reclamación (a partir das 20 horas). 

28  Envío polos responsables do Soporte NERTA ás persoas interesadas, por correo 
electrónico, das cualificacións. 

28  Cada Centro de Ensino Medio descarga nun arquivo en formato pdf as tarxetas de 
cualificacións da proba de ABAU con modificación de nota dos seus alumnos, 
asinadas dixitalmente.  

28  Reclamación nos centros de Secundaria ás listaxes provisionais de matriculados na 
proba ABAU (ata as 14:00) 

29 – 3xull Solicitudes de revisión á segunda corrección (ata as 14:00 horas do día 3 de xullo). 
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X U L L O  2 0 1 9   

1 - 3   Matrícula na proba de Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade na 
convocatoria extraordinaria por parte dos centros nos LERD, do alumnado que 
superou 2º Bacharelato na convocatoria extraordinaria 

1 - 3  Envío por mensaxería urxente aos LERD polos centros de secundaria da listaxe de 
matriculados/as xerada en NERTA e do resto da documentación relacionada na 

convocatoria de matrícula na proba de  ABAU da convocatoria extraordinaria. 

2  Fin de solicitude para cursar ensinanzas oficiais. 

3  Comunicación por correo electrónico da Consellería á CiUG e aos centros de 
Secundaria do resultado das reclamacións ás cualificacións do Bacharelato da 
convocatoria extraordinaria. 

4  Matrícula extraordinaria para a realización da proba de avaliación de bacharelato para 
o acceso á universidade na convocatoria extraordinaria do alumnado que aprobe 2º  
bacharelato na convocatoria extraordinaria despois da resolución das reclamacións 
pola Comisión de Supervisión da Consellería de Educación, Universidade e Formación 
Profesional. 

4  Limite de gravación dos centros en Nerta das modificacións ás listaxes provisionais de 
matriculados na proba ABAU da convocatoria extraordinaria. 

4  Xeración en NERTA na CiUG, LERD e centros de secundaria das listaxes 
provisionais de matriculados/as por centro para a proba de avaliación de bacharelato 
para o acceso á universidade na convocatoria extraordinaria (ás 14:00 horas). 

4  Consulta en NERTA das listaxes provisionais de matriculados/as por centro para a 
proba de ABAU na convocatoria extraordinaria (a partir das 14.00 horas). 

4   Xeración e publicación on line dos anexos III e IV de resolución das solicitudes de 
revisión á segunda corrección. 

4   Envío polas persoas responsables do Soporte NERTA ás persoas interesadas, por 
correo electrónico, das cualificacións da revisión á segunda corrección. 

4  Anunciar na páxina Web o día en que poden solicitar ver os exames os que 
solicitaron 2ª corrección. 

4  Cada Centro de Ensino Medio descarga nun arquivo en formato pdf as tarxetas de 
cualificacións da proba de ABAU con modificación de nota da revisión á segunda 
corrección dos seus alumnos, asinadas dixitalmente.  

8 – 9   Solicitude extraordinaria de admisión (preinscrición) en titulacións do SUG para o 
alumnado que aprobe a proba de ABAU despois da reclamación á segunda 
corrección. 

9   Constitución Comisións Delegadas, ás 18:00 nas sedes das Comisións. 

10-11-12    Realización da proba de avaliación de bacharelato para o acceso á universidade 
(ABAU). 

9 – 30  Solicitude de admisión (preinscripción) para cursar ensinanzas universitarias oficiais 
de Grao do SUG con límite de prazas para titulados/as universitarios. 
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10  Límite para a recepción nos LERD da documentación das persoas que presentaron 
solicitude anticipada de admisión a través de NERTA, e precisen entregala. 

12  Remate da gravación nos LERD das solicitudes de admisión. 

12  Reclamación nos LERD aos erros na publicación dos datos de Preinscripción. 

15  Envío, por correo electrónico, dos criterios específicos de avaliación, para a súa 
publicación nos LERD, nos centros de secundaria e na web da CiUG. 
 

16 Preasignación de prazas para o 1º prazo de matrícula pola CiUG e Soporte NERTA.  

16  Envío polas persoas responsables do Soporte NERTA ás persoas interesadas, por 
correo electrónico, do estado da súa matrícula. 

17 – 19  1º PRAZO DE MATRÍCULA (ata ás 14:00 horas do día 19). 

17 – 19  Reclamacións nos LERD ás listaxes de admitidos e de espera no 1º prazo de 
matrícula. 

18  Xeración e publicación on line das actas de cualificacións provisionais da ABAU e das 
listaxes nominais de aprobados/as por Comisión Delegada (a partir das 20:00 horas). 

18  Envío polas persoas responsables do Soporte NERTA ás persoas interesadas, por 
correo electrónico, das cualificacións provisionais da proba de avaliación de 
bacharelato para o acceso á universidade. 

19  Cada Centro de Ensino Medio descarga nun arquivo en formato pdf as tarxetas de 
cualificacións da proba de ABAU da convocatoria extraordinaria dos seus alumnos, 
asinadas dixitalmente. 

19 – 23   Solicitudes de segunda corrección e reclamación ás cualificacións da proba de 
avaliación de bacharelato para o acceso á universidade da convocatoria extraordinaria, 
ata as 14:00 horas do día 23. 

 
22 Preasignación de prazas para o 2º prazo de matrícula pola CiUG e Soporte NERTA.  

22  Xeración polas persoas responsables do Soporte NERTA das listaxes de 
admitidos/as e de espera do 2º prazo de matrícula e exposición na Internet, ás 15:00 
horas. 

22  Envío polas persoas responsables do Soporte NERTA ás persoas interesadas, por 
correo electrónico, do estado da súa matrícula. 

 

24  Xeración e publicación on line dos anexos I e II de resolución das solicitudes de 
segunda corrección e reclamación (a partir das 20h.). 

24  Envío polos responsables do Soporte NERTA aos interesados, por correo electrónico, 
das cualificacións. 

23 – 26  2º PRAZO DE MATRÍCULA (ata ás 14:00 horas do día 26). 

23 – 26  Reclamacións nos LERD ás listaxes de admitidos e de espera no 2º prazo de 
matrícula. 

24  Cada Centro de Ensino Medio descarga nun arquivo en formato pdf as tarxetas de 
cualificacións da proba de ABAU da convocatoria extraordinaria con modificación de 
nota dos seus alumnos, asinadas dixitalmente.  
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26-30  Solicitudes de revisión á segunda corrección ata as 14:00 horas do día 26. 

30  Preasignación de prazas para o 3º prazo de matrícula pola CiUG e Soporte NERTA.  

30  Envío polas persoas responsables do Soporte NERTA ás personas interesadas, por 
correo electrónico, do estado da súa matrícula. 

31  Xeración e publicación on line dos anexos de resolución das solicitudes de 
reclamación á segunda corrección (a partir das 20h.). 

31  Envío polos responsables do Soporte NERTA aos interesados, por correo electrónico, 
das cualificacións. 

31  Cada Centro de Ensino Medio descarga nun arquivo en formato pdf as tarxetas de 
cualificacións da proba de ABAU da convocatoria extraordinaria con modificación de 
nota na revisión á segunda corrección dos seus alumnos, asinadas dixitalmente.  

31  Anunciar na páxina Web o día en que poden solicitar ver os exames os que 
solicitaron 2ª corrección. 

31–2Ag  3º PRAZO DE MATRÍCULA (ata ás 14:00 horas do día 2 de agosto) 

31–2Ag  Reclamacións nos LERD ás listaxes de admitidos e de espera no 3º prazo de 
matrícula. 

 

A G O S T O  2 0 1 9   

 

19 – 23  Resolución na CiUG das Reclamacións ás listaxes de admitidos/as e de espera dos tres 
primeiros prazos de matrícula. Gravación das modificacións.  

19  – 23   Solicitude de admisión (preinscrición) en titulacións con prazas vacantes do SUG. 
 
20  Preasignación de prazas (4º prazo de matrícula) pola CiUG e Soporte NERTA.  

20  Envío polas persoas responsables do Soporte NERTA ás personas interesadas, por 
correo electrónico, do estado da súa matrícula. 

 
21 – 23 4º PRAZO DE MATRÍCULA primeira listaxe alumnado titulado universitario (ata 

ás 14:00 horas do día 23 de agosto) 

21 – 23  Reclamacións nos LERD ás listaxes de admitidos e de espera no 4º prazo de 
matrícula 

A PARTIR DE AQUÍ OS DA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE ABAU XA SE 
INCORPORAN Ó PROCESO XERAL DE ASIGNACIÓN DE PRAZAS NO 5º PRAZO 
DE MATRÍCULA 

27  Preasignación de prazas (5º prazo de matrícula) pola CiUG e Soporte Nerta. 

27  Envío polas persoas responsables do Soporte Nerta ás persoas interesadas, por 
correo electrónico, do estado da súa preinscrición. 

 
28-30  5º PRAZO DE MATRÍCULA (ata ás 14:00 horas do día 30) 
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28 – 30  Reclamacións nos LERD ás listaxes de admitidos/as e de espera no 5º prazo de 
matrícula. 

 

S E T E M B R O  2 0 1 9   

3  Preasignación de prazas (6º prazo de matrícula) pola CiUG e Soporte Nerta. 

3  Envío polas persoas responsables do Soporte Nerta ás persoas interesadas, por 
correo electrónico, do estado da súa preinscrición. 

 
4 - 6  6º PRAZO DE MATRÍCULA (ata ás 14:00 horas do día 6) 

4 - 6  Reclamacións nos LERD ás listaxes de admitidos/as e de espera do 6º prazo de 
matrícula.  

10  Preasignación de prazas (7º prazo de matrícula) pola CiUG e Soporte Nerta. 

10  Envío polos/as responsables do Soporte Nerta ás Universidades do ficheiro co 
alumnado convocado ao 7º prazo de matrícula (as 15:00 horas). 

10  Envío polas persoas responsables do Soporte Nerta ás persoas interesadas, por 
correo electrónico, do estado da súa preinscrición. 

11 - 13  7º PRAZO DE MATRÍCULA (ata ás 14:00 horas do día 13) 

 

 

   

D E C E M B R O  2 0 1 9   

5 – 9  Envío aos centros de Secundaria das fichas de matriculados e datos dos centros 
(dirección, teléfono, fax, correo electrónico, etc). 

5 – 9  Envío aos centros de Secundaria do aviso da dispoñibilidade da Estatística da proba 
de Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade (ABAU) do presente 
ano. 

 


