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PROBA de ACCESO ás ENSINANZAS UNIVERSITARIAS 
OFICIAIS de GRAO 2009-2010

( Convocatorias de xuño e setembro-2010 )

 A proba de acceso, adecuarase ao currículo do Bacharelato e versará 
sobre as materias establecidas para o SEGUNDO CURSO.

Artigo 3º ( apdo. 3 )

 Estrutúrase en dúas fases:  FASE XERAL           (  obrigatoria ) e 
FASE ESPECÍFICA ( de carácter voluntario e permite mellorar a  
cualificación obtida na fase xeral ).

Artigo 4º

FASE XERAL

 Consta dos exercicios seguintes:

1º) “Comentario dun texto”  relacionado coa materia de “Lingua 
Castelá e Literatura”.

2º) “Comentario dun texto”  relacionado coa materia de “Lingua 
Galega e Literatura”.

3º)  Exercicio  relacionado cunha das materias de 2º Bacharelato:  
“Historia de España” ou “Historia da Filosofía”.

4º)  Exercicio  de  “Lingua  Estranxeira”:  “Inglés”  /  “Francés”  /  
Alemán / Italiano / Portugués.

5º)  Exercicio  sobre  unha  MATERIA  de  MODALIDADE  de 2º  
Bacharelato  ( distinta das materias de modalidade que podas elixir 
para a fase específica ).

 É importante saber que:

 DURACIÓN:  Cada  un  dos  exercicios  desta  fase  terá  unha 
duración de 1 hora e media, con 45 minutos de intervalo entre 
eles.

 OPCIONALIDADE: Todos os exercicios terán dúas opcións 
diferentes entre as cales o estudante deberá elixir unha.

 PUNTUACIÓN:  Cada  un  dos  exercicios  da  fase  xeral 
cualificarase de 0 a 10 puntos, con dúas cifras decimais.
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 CUALIFICACIÓN  da  FASE  XERAL:  Será  a  media 
aritmética das cualificacións de todos os exercicios da fase, 
expresada en forma numérica de 0 a 10 puntos, con tres cifras 
decimais.

 MATERIAS PROPIAS de MODALIDADE ( MGB ):

CIENCIAS e TECNOLOXÍA: Matemáticas II / Física / Debuxo 
Técnico  II  /  Química  /  Bioloxía  /  Ciencias  da  Terra  e 
medioambientais / Tecnoloxía Industrial II / Electrotecnia.

HUMANIDADES e CIENCIAS SOCIAIS: Latín II / Grego II / 
Historia da Arte / Literatura Universal / Xeografía / Matemáticas 
aplicadas ás CC.SS II / Economía da empresa.
ARTES: Historia da música e da danza.

Artigos 5º e 6º

FASE ESPECÍFICA

 É de carácter voluntario.

 ¿Para que vale? Permite  mellorar a  cualificación obtida na  Fase 
Xeral.

 Cada  estudante  poderá  examinarse  DUN MÁXIMO de  TRES 
MATERIÁS de entre as de  MODALIDADE do segundo curso de 
Bacharelato,  que  deberán  ser  distintas  da  materia  de  modalidade 
elixida para a Fase Xeral.

 É importante saber que:

 DURACIÓN:  Cada  un  dos  exercicios  será  dunha  hora  e 
media.

 OPCIONALIDADE: Os exercicios presentarán dúas opcións 
diferentes entre as cales o estudante deberá elixir unha.

 PUNTUACIÓN:  Cada  unha  das  materias  das  cales  se 
examina  o estudante cualificarase de 0 a 10 puntos, con dúas 
cifras decimais. Considerarase superada a materia cando se 
obteña unha cualificación igual ou superior a cinco puntos.

Artigos 7º e 8º
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O ACCESO Á UNIVERSIDADE

 Para cursar estudos universitarios oficiais de grao se requirirá, con 
carácter xeral, a SUPERACIÓN da PROBA de ACCESO.

 PROBA de ACCESO SUPERADA:  É cando o estudante obteña 
unha nota igual ou superior a 5 puntos, como resultado da media 
ponderada do  60 % da nota media do  Bacharelato e o  40 % da 
cualificación da  fase xeral e  sempre que obtivese un mínimo de 
catro puntos na cualificación da fase xeral.

 A nota media do Bacharelato expresarase con dúas cifras decimais. 
Non se computará a cualificación obtida na materia de Relixión.

Artigo 9º

0,6 * NMB  +  0,4 * CFX  ≥  5

( CFX ≥ 4 )
NMB: Nota Media do Bacharelato
CFX: Cualificación da Fase Xeral
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ADMISIÓN ás TITULACIÓNS UNIVERSITARIAS 
de GRAO con LÍMITE de PRAZAS

 Cando  o  número  de  solicitudes sexa  superior  ao  número  de 
prazas ofertadas,  as  universidades  públicas  empregarán  para  a 
adxudicación das prazas a NOTA de ADMISIÓN que corresponda 
( Procedemento de concorrencia competitiva ).

 ¿Como se calcula a NOTA de ADMISIÓN? Coa seguinte fórmula:

 É importante saber que:

 A Nota de Admisión se expresará con tres cifras decimais.

 No  caso  de  empate  na  Nota  de  Admisión,  para  a 
adxudicación de prazas, terán OPCIÓN PREFERENTE os 
estudantes que na  FASE XERAL elixiran unha  materia de 
modalidade VINCULADA á RAMA de COÑECEMENTO 
da ensinanza á que se solicite acceder.

 A  Nota  de  Admisión  incorporará  as  cualificacións  das 
materias     SUPERADAS   da  FASE  ESPECÍFICA sempre 
que as  ditas  materias  estean  adscritas  á  rama  do 
coñecemento do Título no cal queiran ser admitidos ( ver as 
táboas de adscricións nas páxinas 6, 7 e 8  ).

 Os  Parámetros de Ponderación (  a ou  b :  0,1 ou  0,2 ) das 
serán aprobados polas Universidades de Galicia para o acceso 
ao curso académico 2010 – 2011 e recollidos no anexo desta 
orde.

Artigo 10º
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Nota de Admisión = 0,6 * NMB  + 0,4 * CFX + a*M1 + b*M2 

NMB: Nota Media do Bacharelato
CFX: Cualificación da Fase Xeral

M1, M2: As dúas mellores cualificacións das materias da 
Fase Específica

a, b: Parámetros de Ponderación das materias M1 e M2 da 
Fase Específica



ANEXOS

TITULACIÓNS UNIVERSITARIAS de GRAO so S.U.G para o acceso 
ao curso 2010 – 2011 e RAMÁS do COÑECEMENTO

 Hai 5 Ramas de Coñecemento:

 ARTES e HUMANIDADES.

 CIENCIAS.

 CIENCIAS da SAÚDE.

 ENXEÑARÍA e ARQUITECTURA.

 CIENCIAS SOCIAIS e XURÍDICAS.

 Hai  51 Títulos de Grao para o  curso 2010 – 2011 (  poderán ser 
aprobados máis pola ANECA* ao longo do curso 2009- 2010 ). 

ARTES e
 HUMANIDADES

Belas artes.
Filosofía.
Humanidades.
Información e 
documentación.
Tradución e interpretación.
Historia.
Historia da arte.
Xeografía e historia.
Estudos de galego e español.
Español: estudos lingüísticos e
literarios.
Filoloxía clásica.
Galego-portugués: estudos lingüísticos e
literarios.
Inglés: estudos lingüísticos e
literarios.
Lingua e literatura españolas.
Lingua e literatura galegas.
Linguas estranxeiras.
Linguas modernas e as súas literaturas

6



 

* ANECA: Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación.

Anexo da Orde do 16 de decembro de 2009 pola que se regula, para o ano académico  
2009-2010, a proba de acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do sistema 
universitario de Galicia ( D.O.G ; 12 de xaneiro de 2010 ).

CIENCIAS CIENCIAS da
SAUDE

ENXEÑARÍA e
ARQUITECTURA  

Bioloxía. Enfermaría. Enxeñaría informática.
Ciencia e tecnoloxía 
dos alimentos.

Fisioterapia Enxeñaría da edificación.

Ciencias do mar. Podoloxía. Enxeñaría en deseño industrial e 
desenv. do produto.

Física. Logopedia.
Matemáticas. Psicoloxía.
Química. Terapia ocupacional.

CIENCIAS SOCIAIS e XURÍDICAS
Administración e dirección de empresas.
Economía.
Ciencias empresariais.
Ciencia política e da administración.
Ciencias da actividade física e do deporte.
Comunicación audiovisual.
Dereito.
Dirección e xestión pública.
Educación infantil.
Educación primaria.
Educación social.
Pedagoxía.
Periodismo.
Publicidade e relacións públicas.
Relacións laborais e recursos humanos.
Socioloxía.
Traballo social.
Turismo.
Xeografía e ordenación do territorio.
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ADSCRIPCIÓN das MATERIAS de MODALIDADE 
( 2º Bacharelato / Galicia / MGB / 09-10 ) ás RAMAS do 

COÑECEMENTO

Outras  materias  propias  de  modalidade  ofertadas  en  Galicia  son  as 
seguintes:

Análise  musical  II  /  Artes  escénicas  /  Debuxo  artístico  II  /  Deseño  / 
Electrotecnia / Imaxe / Mecánica / Técnicas de expresión gráfico-plástica / 
Tecnoloxía Industrial II.

Anexo I da Orde EDU / 1434 / 2009, do 29 de maio ( B.O.E do 4 de xuño de 2009 )

MATERÍAS de MODALIDADE RAMAS do COÑECEMENTO
BIOLOXÍA Ciencias / Ciencias da saúde / Enxeñaría e 

arquitectura / Ciencias sociais e xurídicas
CIENCIAS da TERRA e 
MEDIOAMBIENTAIS

Ciencias / Ciencias da saúde / Enxeñaría e 
arquitectura / Ciencias sociais e xurídicas

DEBUXO TÉCNICO II Artes e humanidades /  Ciencias sociais e 
xurídicas / Enxeñaría e arquitectura

ECONOMÍA da EMPRESA Artes e humanidades /  Ciencias sociais e 
xurídicas / Enxeñaría e arquitectura

FÍSICA Ciencias / Ciencias da saúde / Enxeñaría e 
arquitectura / Ciencias sociais e xurídicas

GREGO II Artes e humanidades /  Ciencias sociais e 
xurídicas

HISTORIA da MÚSICA e a 
DANZA

Artes e humanidades /  Ciencias sociais e 
xurídicas

HISTORÍA da ARTE Artes e humanidades /  Ciencias sociais e 
xurídicas

LATÍN II Artes e humanidades /  Ciencias sociais e 
xurídicas

LITERATURA UNIVERSAL Artes e humanidades /  Ciencias sociais e 
xurídicas

MATEMÁTICAS II Ciencias / Ciencias da saúde / Enxeñaría e 
arquitectura / Ciencias sociais e xurídicas

MATEMÁTICAS APLICADAS ás 
CC.SS II

Artes e humanidades /  Ciencias sociais e 
xurídicas

QUÍMICA Ciencias / Ciencias da saúde / Enxeñaría e 
arquitectura / Ciencias sociais e xurídicas

XEOGRAFÍA Artes e humanidades /  Ciencias sociais e 
xurídicas
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PROCEDEMENTOS de REVISIÓN

 ¿Que podo facer si estou desconforme coa cualificación outorgada 
a  cada  materia  despois  da  primeira  corrección?.  Hai  dous 
procedementos  diferenciados:  Cada  estudante  poderá  presentar 
ante  a  PRESIDENCIA  do  TRIBUNAL a  solicitude  dunha 
SEGUNDA  CORRECCIÓN dos  exercicios  en  que  se  considere 
incorrecta  a  aplicación  dos  criterios  xerais  de  avaliación  e  os 
específicos de corrección, ou a solicitude de RECLAMACIÓN ante 
a COMISIÓN ORGANIZADORA ( CIUG ) ( neste caso quedaría 
excluída a posibilidade de solicitar a segunda corrección ).

 Prazo de presentación: Tres días hábiles, contados a partir da data 
de publicación das cualificacións.

PROCEDEMENTO de RECLAMACIÓN

 Os  exercicios  sobre  os  que  se  presente  a  reclamación  serán 
revisados  por outro profesor distinto ao que realizou a primeira 
corrección.

 A  cualificación definitiva  da materia  será  a  que  resulte  desta 
revisión,  sempre  que  sexa  superior  á  outorgada  despois  da 
primeira corrección, agás nos casos de erros de suma, en que a 
cualificación será a que resulte correcta.

PROCEDEMENTO da SEGUNDA CORRECCIÓN

 Os exercicios sobre os que se presente unha solicitude de segunda 
corrección serán corrixidos por un profesor ou profesora distinto 
ao que realizou a primeira corrección.

 ¿Que cualificación se me vai outorgar? Será a media aritmética 
das cualificacións obtidas nas dúas correccións.  No suposto de 
que existise unha diferenza de dous ou máis puntos entre as dúas 
cualificacións,  o Tribunal efectuará unha terceira corrección. A 
cualificación final será a media aritmética das tres cualificacións.

 Este procedemento deberá efectuarse no prazo máximo de cinco 
días hábiles, contados a partir da data de finalización do prazo de 
tres días para presentar a segunda corrección.
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 ¿Podo reclamar sobre a cualificación outorgada tras o proceso  
de segunda corrección? SÍ. Poderase presentar reclamación ante 
a  COMISIÓN  ORGANIZADORA,  no  prazo  de  tres  días 
hábiles, contados a partir da data de publicación da resolución da 
dobre  corrección.  A  cualificación definitiva da  materia  será  a 
que resulte desta revisión, sempre que sexa superior á outorgada 
despois da segunda corrección.

 ¿Que  podo  facer  si  non  estou  de  acordo  coa  resolución 
adoptada  pola  Comisión  Organizadora? Contra  a  resolución 
adoptada  pola  Comisión  Organizadora,  que  porá  fin  á  VÍA 
ADMINISTRATIVA,  poderá  interpoñerse  RECURSO 
POTESTATIVO de REPOSICIÓN no prazo dun mes contado 
desde o día seguinte ao da publicación ante a propia comisión.

 ¿Podo  facer  algo  máis  no  caso  de  que  resolvan 
desfavorablemente?  Se  poderá  interpoñer  o  RECURSO 
CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO (  cando  se  dite  
resolución do recurso potestativo de reposición ).

 As solicitudes  (  reclamación  e  segunda  corrección   )  poderán 
presentarse  nos  Lugares  de  Entrega  e  Recollida  de 
Documentación: LERD.

 O estudante terá dereito a ver o exame corrixido despois da 
segunda corrección.

Artigo 12º

ESTUDANTES con DISCAPACIDADE

 A Comisión Organizadora garantirá que os estudantes que presenten 
algún tipo de discapacidade poidan realizar tanto a fase xeral como a 
fase específica nas debidas condicións de igualdade.

Artigo 13º ( apdo. 1 )
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TRÁMITES ADMINISTRATIVOS

 O alumnado formalizará a súa solicitude de matrícula nas datas e nos 
lugares que determine a Comisión Organizadora.

 O  alumnado  realizará  os  exercicios  da  Proba  de  Acceso  á 
Universidade nos lugares que determine a Comisión Organizadora 
(  nos últimos anos os alumn@s do I.E.S “Manuel García Barros”  
realizaron as PAU na Facultade de Farmacia, sede dunha comisión  
delegada ).

 O alumnado entregará as solicitudes de matrícula na secretaría do 
centro en que superase o segundo curso de bacharelato, indicando as 
materias elixidas para a realización da fase xeral e da fase específica.

 O alumnado que desexe concorrer á Proba de Acceso deberá aboar as 
taxas  correspondentes.  A  Comisión  Organizadora  facilitará  aos 
centros de educación secundaria os impresos para o aboamento das 
taxas e a relación de entidades bancarias en que o alumnado deberá 
realizar o ingreso.

Artigo 14º ( apdos. 1, 2, 3, 5 )

LEXISLACIÓN CITADA NA ORDE

 A Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE) 
( B.O.E do 4 de maio de 2006 ).

 O Real Decreto 1892 / 2008, do 14 de novembro, polo que 
se  regulan  as  condicións  para  o  acceso  ás  ensinanzas 
universitarias oficiais de grao ( B.O.E do 24 de novembro de  
2008 ).

 Decreto 126 / 2008, do 19 de xuño, polo que establece a 
ordenación  e  o  currículo  do  Bacharelato  na  comunidade 
autónoma de Galicia ( D.O.G do 23 de xuño de 2008 ).

 Orde EDU / 1434 / 2009, do 29 de maio (  B.O.E do 4 de 
xuño de 2009  ), pola que se actualizan os anexos do Real 
Decreto 1892 / 2008.

Podes atopalas na páxina web da CIUG:
http://ciug.cesga.es/lexpaau.html
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