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PROBA DE ACCESO Á UNIVERSIDADE 
ABAU 2020 

 
 
 

PROBA DE ACCESO ÁS ENSINANZAS UNIVERSITARIAS OFICIAIS DE GRAO 2019-2020 

(Convocatorias de xullo e setembro de 2020) 

 

A proba de avaliación do bacharelato para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao 

adecuarase ao currículo do Bacharelato. Constará dunha parte obrigatoria e unha parte voluntaria 

que permitirá mellorar a cualificación obtida na parte voluntaria. Versarán sobre: 

 

PARTE OBRIGATORIA: 

• As materias troncais xerais 

• As materias troncais de modalidade (obrigatoriamente a da modalidade cursada) 

 

PARTE VOLUNTARIA: 

• Materias troncais de opción (do segundo curso) 

• Segunda Lingua Estraxeira II 

CIENCIAS HUMANIDADES CIENCIAS SOCIAIS 

MATERIAS TRONCAIS XERAIS 

HISTORIA DE ESPAÑA HISTORIA DE ESPAÑA HISTORIA DE ESPAÑA 

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA II LINGUA CASTELÁ E LITERATURA II LINGUA CASTELÁ E LITERATURA II 

LINGUA GALEGA E LITERATURA II LINGUA GALEGA E LITERATURA II LINGUA GALEGA E LITERATURA II 

1ª LINGUA ESTRANXEIRA II 1ª LINGUA ESTRANXEIRA II 1ª LINGUA ESTRANXEIRA II 

MATERIAS TRONCAIS XERAIS DE MODALIDADE 

MATEMÁTICAS II LATÍN II 
MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS 

CIENCIAS SOCIAIS II 

CIENCIAS HUMANIDADES CIENCIAS SOCIAIS 

MATERIAS TRONCAIS DE OPCIÓN 

BIOLOXÍA ECONOMÍA DA EMPRESA ECONOMÍA DA EMPRESA 

DEBUXO TÉCNICO II GREGO II GREGO II 

FÍSICA HISTORIA DA ARTE HISTORIA DA ARTE 

QUÍMICA HISTORIA DA FILOSOFÍA HISTORIA DA FILOSOFÍA 

XEOLOXÍA XEOGRAFÍA XEOGRAFÍA 
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PARTE OBRIGATORIA 
 
Exercicios: 

1º. Historia de España 

2º. Lingua Castelá e Literatura II 

3º. Lingua Galega e Literatura II 

4º. Primeira Lingua Estranxeira II (Inglés) 

5º. Materia troncal xeral de modalidade: (Matemáticas II, Latín II ou Matemáticas 

aplicadas ás Ciencias Sociais II) 

 

Duración: Cada un dos exercicios terá unha duración de 1 hora e 30 minutos. Haberá un 

intervalo mínimo de 30 minutos entre o final de cada exercicio e o comezo do seguinte. 

 

Opcionalidade: Para cada un dos exercicios os e as estudantes deberán elixir unha 

opción de entre dúas posibles. 

 

Puntuación: Cada un dos exercicios será cualificado de 0 a 10, con dúas cifras decimais. 

 

Lingua empregada: Cada alumno ou alumna poderá realizar os exercicios en calquera 

das linguas oficiais na Comunidade Autónoma de Galicia, agás nos exercicios 

correspondentes ás materias lingüísticas (Lingua Castelá, Galega e Estranxeira), que 

deberán ser realizados en ditas linguas. 

 

Cualificación: A cualificación obtida na parte obrigatoria será a media aritmética das 

cualificacións dos cinco exercicios, expresada de 0 a 10 con tres cifras decimais. 
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PARTE VOLUNTARIA 
 
Obxectivo: 

Permite mellorar a cualificación obtida na parte obrigatoria. É recomendable tentar 

obter a máis alta cualificación posible no caso de querer optar a carreiras con límite de 

prazas. 

Exercicios: 

1. Cada alumno ou alumna poderá examinarse dún máximo de 4 materias de entre 

as materias troncais xerais e as materias troncais de opción distintas ás das que 

se examinou na parte obrigatoria. 

2. Tamén poderán examinarse da Segunda Lingua Estranxeira II (Francés). 

 

Validez: Estas materias voluntarias só serán tidas en conta á hora de optar a unha 

titulación universitaria se están adscritas á súa Rama de coñecemento. 

 

Duración: Cada un dos exercicios terá unha duración de 1 hora e 30 minutos. Haberá un 

intervalo mínimo de 30 minutos entre o final de cada exercicio e o comezo do seguinte. 

 

Opcionalidade: Para cada un dos exercicios os e as estudantes deberán elixir unha 

opción de entre dúas posibles. 

 

Lingua empregada: Cada alumno ou alumna poderá realizar os exercicios en calquera 

das linguas oficiais na Comunidade Autónoma de Galicia, agás nos exercicios 

correspondentes á Segunda Lingua Estranxeira, que deberán facer nesa lingua. 

 

Puntuación: Cada un dos exercicios será cualificado de 0 a 10, con dúas cifras decimais. 

Contabilizarán para a nota media só aqueles exercicios cunha cualificación igual ou 

superior a 5 puntos. 

CIENCIAS HUMANIDADES CIENCIAS SOCIAIS 

MATERIAS TRONCAIS XERAIS DE MODALIDADE DAS QUE SE PODEN EXAMINAR VOLUNTARIAMENTE 

FUNDAMENTOS DA ARTE FUNDAMENTOS DA ARTE FUNDAMENTOS DA ARTE 

LATÍN II MATEMÁTICAS II LATÍN II 

MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS 
CIENCIAS SOCIAIS II 

MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS 
CIENCIAS SOCIAIS II 

MATEMÁTICAS II 
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NOTA DE ADMISIÓN ÁS TITULACIÓNS 
 
Cualificacións utilizadas para calcular a nota: 

• NMB: Nota media do bacharelato. 

• NFO: Nota da fase obrigatoria. 

• MFV1: Cualificación máis favorable para esa titulación das obtidas na fase 

voluntaria. 

• MFV2: Segunda cualificación máis favorable para esa titulación das obtidas na 

fase voluntaria. 

 

Parámetros de ponderación: 

As diferentes materias avaliadas na fase voluntaria teñen un peso ou ponderación 

diferente dependendo da titulación universitaria á que se opte. Pódese consultar dita 

táboa na seguinte ligazón: Táboa de ponderacións 

 

Cálculo da nota de admisión: 

Sendo a e b os respectivos parámetros de ponderación das materias coas cualificacións 

mais favorables, a nota de admisión calcúlase mediante a seguinte fórmula. 

 

NOTA = 0,6 x NMB   +   0,4 x NFO   +   a x MFV1   +   b x MFV2 

 

Enténdese por cualificacións máis favorables para unha titulación aquelas para as que a 

fórmula 

a x MFV1   +   b x MFV2 

 

ten o valor máis alto para esa titulación. Non sempre van coincidir coas cualificacións 

máis altas obtidas na fase voluntaria. 

A nota expresarase con 3 cifras decimais. 

 
  

https://ciug.gal/PDF/poderacions.pdf
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CONTRIBUCIÓN DAS CUALIFICACIÓNS Á NOTA DE ADMISIÓN  
 
 

Canto conta para a nota final cada unha das cualificacións? 

A máxima nota que é posible acadar neste modelo é 14 puntos. Destes 14, a máxima 

contribución que pode aportar cada cualificación será: 

 

Expediente académico (nota media de bacharelato) ata 6 puntos 

Cualificación da fase obrigatoria ata 4 puntos 

Cualificación da fase voluntaria ata 4 puntos 

Total ata 14 puntos 

 

 

Contribución das materias á nota final 

Xa que na fase voluntaria podes acadar ata 4 puntos con 5 materias, e na voluntaria 

podes acadar ata 4 puntos tamén, pero con 2 materias, a contribución á nota final é 

diferente. 

Contribución das materias obrigatorias (5) ata 4 puntos ata 0,8 puntos por materia 

Contribución das materias obrigatorias (2) ata 4 puntos ata 2 puntos por materia 

 

As cualificacións de cada materia voluntaria poden puntuar ata máis do dobre das 

materias obrigatorias. 
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LIGAZÓNS DE INTERESE 
 

 

• Datas ABAU 2020 

• Horario 

• Preguntas frecuentes sobre a ABAU 2020 

• Sitio web da CiUG sobre a ABAU 2020 

• Táboa de parámetros de ponderación 

 

• Exames de anos anteriores 

https://ciug.gal/PDF/datasabau.pdf
https://ciug.gal/PDF/horarioabau.pdf
https://ciug.gal/gal/faq-abau
https://ciug.gal/gal/abau
https://ciug.gal/PDF/poderacions.pdf
https://ciug.gal/gal/abau/exames

