As probas ABAU e o acceso á Universidade
Curso 2020-2021

Información provisional

1. As probas de acceso: a ABAU (Avaliación do
Bacharelato para Aceso á Universidade).
2. O acceso á universidade.

ciug.gal

DISPOSICIÓNS NORMATIVAS
(Pendentes de actualización)

ORDE PCI/12/2019, de 14 de xaneiro, [BOE do 15 de xaneiro] pola que se determinan as características, o
deseño e o contido da avaliación do Bacharelato para o acceso á Universidade, para o curso 2018/19.
RESOLUCIÓN conxunta da Secretaria Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación,
Formación Profesional e Innovación Educativa do 1 1 de febreiro de 2019 [DOG do 21 de febreiro] pola
que se ditan instrucións para a realización, no curso 2018/2019, da avaliación de bacharelato para o
acceso á Universidade (ABAU) para o curso 2019/2020.
ACORDO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA SOBRE OS
PROCEDEMENTOS DE ADMISIÓN AOS ESTUDOS UNIVERSITARIOS OFICIAIS DE GRAO DO SISTEMA
UNIVERSITARIO DE GALICIA. Curso 2019 – 2020.
CONVOCATORIA DE MATRÍCULA NA PROBA DE AVALIACIÓN DE BACHARELATO PARA O ACCESO Á UNIVERSIDADE
(CONVOCATORIA ORDINARIA ·XUÑO DE 2019)

ORDE do 24 de marzo de 2011 [DOG do 4 de abril], pola que se regulan as probas de acceso ás ensinanzas
universitarias oficiais de grao e o proceso de admisión ás tres universidades do sistema universitario de Galicia.
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PREINSCRICIÓIN E ADMISIÓN
PERSOAS CON DISCAPACIDADE OU NECESIDADES ESPECIAIS
PARA REALIZAR A PROBA DE ABAU
(debidamente xustificadas)

Comunicación ata o 4 de febreiro
ciug.gal

MATRÍCULA
ORDINARIA

EXTRAORDINARIA

PASARELA DE PAGO
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REVISIÓN DAS CUALIFICACIÓNS
No prazo de tres días (contados a partires da data de publicación das cualificacións) pódese
solicitar a revisión da cualificación obtida:
1. Análise de posibles erros materiais na corrección do exame (erros no reconto ou
preguntas sen corrixir).

• De aparecer estes erros, son corrixidos. Tanto á alza como á baixa.
• A cualificación provisional obtida (indicada por “P”) pasa a ser nova cualificación.
• De non haber erros, mantense a cualificación orixinal (anteriormente indicada por “P”).

2. Seguidamente, realízase unha segunda corrección por un/unha novo/a corrector/a.

• Se esta cualificación (indicada por “S”) ten unha diferenza menor de 2 puntos, a cualificación
definitiva será a media aritmética entre “P” e “S”.
• Se existe unha diferenza de dous ou máis puntos entre “S” e “P” un terceiro profesor efectuará
unha terceira corrección (marcada como “T”).
• Neste caso, a cualificación definitiva será a media das tres cualificacións (“P” + “S” + “T”) / 3.
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VER AS PROBAS
Publicadas as cualificacións definitivas despois do proceso de
revisión:
• O alumnado ou, no caso dos menores de idade, o pai, nai
ou titor legal, terá dereito a ver as probas revisadas.
• Unha vez finalizado na súa totalidade o proceso de revisión
establecido, no prazo de dez días desde a publicación da
resolución coas cualificacións definitivas.
• As solicitudes irán dirixidas ao presidente do Tribunal da
Comisión Organizadora das probas.
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TARXETAS DE CUALIFICACIÓNS
Provisionais / Definitivas

IMPORTANTES PARA A INSCRICIÓN NAS UNIVERSIDADES

As tarxetas de Cualificación serán Provisionais para os alumnos que
teñan pendente algún proceso de revisión no que se lle poida cambiar a
cualificación.
As tarxetas de Cualificación serán Definitivas para os alumnos que non
teñan pendente ningún proceso de revisión no que se lle poida cambiar
a cualificación.
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PREINSCRICIÓN E ADMISIÓN
PERSOAS CON DISCAPACIDADE
OU NECESIDADES DE APOIO EDUCATIVO

SOLICITUDE ATA O 4 DE FEBREIRO PARA ADAPTAR
AS CONDICIÓNS DO EXAME DE ABAU

PERSOAS CON DISCAPACIDADE PODERÁN SOLICITAR
ACCESO Á UNIVERSIDADE POLO SEU CUPO
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CHAMAMENTOS E CALENDARIO
DE MATRÍCULA
Para poder facer catro chamamentos antes de rematar o mes de xullo e
facilitar a matrícula do alumnado, os chamamentos para a matrícula
realizaranse en dous días (desde as 00.01h do primeiro día ata as 23.59h do
segundo día), no lugar de dous días e medio que se viña facendo.
Despois de cada chamamento e durante o período de matrícula, o alumnado
que non se matricule, deberá confirmar o interese en seguir nas listaxes da
CiUG (de non confirmalo, entenderase que xa non ten interese nas titulacións
solicitadas e decaerá nos seus dereitos).
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RESALTAR (1)
Erros na información do alumnado. Son poucos pero bastante frecuentes:
- Estudantes que pensan que teñen que matricularse na titulación na que están
convocados aínda que teñan graos en "espera", e que se o fan así, continuarán na lista
de agarda das titulacións que pediron con maior preferencia.
- Insistir na importancia (vinculación) da orde de preferencia na solicitude dos graos e que
so serán admitidos nun único grao.
- Insistir en que a “nota de corte” é orientativa. Alcanzar a nota de corte do curso anterior
non garante a obtención dunha praza polo que sería conveniente que non se limitasen a
pedir un só grao.
- Insistir en que non se pode realizar a preinscrición en xuño/xullo (convocatoria ordinaria)
e tamén en agosto (convocatoria extraordinaria).
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RESALTAR (2)
Erros na información do alumnado. Son poucos pero bastante frecuentes:
- Insistir en que NON hai reserva de prazas para o alumnado que accede con estudos de
FP. Hai estudantes que non se presentan á parte voluntaria perdendo así a opción a
praza nalgúns graos.
- Informar que desde calquera modalidade de bacharelato ou FP poden pedir calquera
grao, non teñen que pertencer á mesma rama de coñecemento
- Informar que, na USC, non hai pasarelas entre graos. Para acceder a un novo grao terán
que facer sempre preinscrición e competir coa súa nota de admisión á universidade. O
único xeito de acceder a unha titulación dende outra é pola cota de titulados
universitarios.
- Insistir na necesidade de matricularse ou confirmar a lista de espera nos prazos de
matrícula.
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Moitas grazas e moi boa sorte!!
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