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ORIENTACIÓN VOCACIONAL 2º BACHARELATO

• ¿QUE É?

• É unha proba obrigatoria para as persoas tituladas en bacharelato que desexen acceder                                        

á Universidade. ABAU

• ¿COMO É? 

• Consta de dúas partes:

• Parte Obrigatoria: É preciso superala para acceder a un grao.

• Parte Voluntaria: Serve para subir a nota de acceso á universidade.

• Os exames de cada materia terán 90 minutos de duración e haberá 30 minutos de descanso entre elas.

• ¿CANTAS CONVOCATORIAS HAI?

• Hai dúas convocatorias anuais: unha ordinaria en xuño e unha extraordinaria en xullo.

• É posible presentarse a novas convocatorias para subir nota ou superar a proba (terase en conta a nota 

máis alta)
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ORIENTACIÓN VOCACIONAL 2º BACHARELATO

• As probas  realizaranse sobre as materias troncais de 2º de bacharelato.

 Lingua castelá e literatura II

 Lingua galega e literatura II

 Historia de España

 Primeira lingua estranxeira II

 Materia troncal vinculada á modalidade.

• Realizase unha proba/exame por cada unha das materias.

• A nota máxima é de 10 puntos.

• Ten unha validez indefinida.

• O alumnado disporá dunha única proposta de exame con varias preguntas.

PARTE 

OBRIGAT

ORIA 
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ORIENTACIÓN VOCACIONAL 2º BACHARELATO

• Consiste nun exame dun máximo de 4 materias a escoller entre as materias de 

opción do bloque de materias troncais de calquera modalidade e/ou das materias 

xerais troncais de modalidade distinta daquela da que se examinan na parte 

obrigatoria.

PARTE 

VOLUNT

ARIA
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Modalidade/itinerario Troncais Propias de Modalidade Troncais de Opción

Ciencias Matemáticas II Debuxo Técnico II

Física

Química

Bioloxía

Xeoloxía

Ciencias sociais Matemáticas aplicadas ás 

Ciencias Sociais II

Grego II

Historia da Filosofía 

Xeografía

Historia da Arte

Economía aplicada á Empresa

2ª lingua estranxeira

Humanidades Latín II

Artes Fundamentos da Arte II Cultura audiovisual II

Deseño

Artes escénicas
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ORIENTACIÓN VOCACIONAL 2º BACHARELATO

• As materias escollidas para que puntúen deben acadar unha puntuación mínima de 5 e ser ponderables para a 

titulación elixida (contan 0,1 ou 0,2).

• Sinalar que a materia troncal xeral de modalidade pode contar tamén nesta parte no caso de ser ponderable 

para o grao que se quere cursar. É dicir, a mesma nota contaría dúas veces, unha vez na parte obrigatoria e 

outra na voluntaria. No exemplo das páxinas 10 e 11 podes velo máis claramente.

PARTE 

VOLUNT

ARIA

• A nota terá validez durante o ano en curso e o curso académico seguinte.

• Permite mellorar a nota de acceso.

• A nota máxima é de 4 puntos (tras multiplicar a nota de cada exame por 0,1 ou 0,2).

• No caso de presentarse a máis de dúas materias e aprobar, só se terán en conta as dúas mellores notas 

despois de aplicar os parámetros de ponderación.
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ORIENTACIÓN VOCACIONAL 2º BACHARELATO

• Parte obrigatoria:

• Cada exame puntúase de 0 a 10 puntos, con dous cifras decimais.

• Hai que acadar polo menos un 5 para superar o exame.

• A nota desta fase será a media aritmética das cualificacións de todos os exercicios,                               

con tres decimais, arrondando á milésima máis próxima.

• A nota máxima a obter nesta parte é de 10 puntos.

• Parte Voluntaria:

• Cada unha das materias cualifícase de 0 a 10 con dúas cifras decimais. 

• Hai que acadar polo menos un 5 para superar o exame.

• A nota acadada multiplícase por 0,1 ou 0,2. 

• A nota máxima a obter nesta parte é de 4 puntos.

CÁLCUL

O DAS    

NOTAS
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ORIENTACIÓN VOCACIONAL 2º BACHARELATO

Considérase que se superou a ABAU cando se obteña unha nota maior ou igual a 5 puntos,                            

despois de facer a media entre o bacharelato (60%) e a parte obrigatoria (40%).

Importante:

• É preciso acadar polo menos un 4 na parte obrigatoria. 

• Para a nota media do bacharelato computan todas as materias.

Exemplo:

• Nota de bacharelato: 7,80

• Nota da parte obrigatoria: 7,200

• Nota de acceso: (0,60*7,80)+(0,40*7,200)= 7,560

SUPERA

CIÓN DA 

ABAU
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ORIENTACIÓN VOCACIONAL 2º BACHARELATO

A diferencia entre nota de acceso e nota de admisión é que:

• Nota de acceso

• É a nota mínima que permite acceder a calquera universidade española.

• Conséguese superando o bacharelato e a parte obrigatoria da ABAU.

• Nota de admisión:

• Nota que permite conseguir o acceso a un determinado grao nunha universidade en particular.

• A “nota de corte” infórmanos da nota de admisión que conseguiu o último solicitante matriculado nun 

grao.

• Podemos mellorar a nota de admisión:

• Presentándonos a parte voluntaria da ABAU.

• Elixindo materias vinculadas á rama de coñecemento da titulación elixida.

NOTA DE 

ACCESO 

E NOTA 

DE 

ADMISIÓ

N

8



ab
au

ORIENTACIÓN VOCACIONAL 2º BACHARELATO

• Nota de acceso= 0,6*NMB + 0,4*CPO

• NMB: nota media do bacharelato.

• CPO: cualificación da parte obrigatoria.

• Nota de admisión= 0,6*NMB + 0,4*CPO + a* M1 + b*M2

• NMB: nota media do bacharelato.

• CPO: cualificación da parte obrigatoria.

• M1 e M2: cualificación dun máximo de dúas das catro materias das que se examinase o alumno/a na parte 

voluntaria e/ou da materia troncal de modalidade correspondente, que proporcione mellor nota de acceso, 

unha vez aplicados os parámetros de ponderación.

• a e b: parámetros de ponderación das materias da parte voluntaria e/ou da materia troncal de modalidade 

que proporcionen mellor nota de acceso

FÓRMUL

A PARA 

CALCUL

AR AS 

NOTAS 
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ORIENTACIÓN VOCACIONAL 2º BACHARELATO

Unha alumna quere estudar o Grao en Farmacia e ten as seguintes cualificacións:

• Nota media do Bacharelato: 8,30

• Cualificacións obtidas na parte obrigatoria da ABAU:

• Lingua castelá e literatura II: 7,20

• Historia de España: 8,10

• Primeira lingua estranxeira II: 5,90

• Lingua galega e literatura II: 6,30

• Matemáticas II: 7,80

• Na parte voluntaria obtivo as seguintes cualificacións:

• Bioloxía: 8,50

• Química: 6,30

EXEMPL

O
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ORIENTACIÓN VOCACIONAL 2º BACHARELATO

• Nota media do bacharelato: 8,30

• Nota da parte obrigatoria: 7,060

• Calcúlase sumando as notas obtidas en cada un dos exames e dividindo entre 5.

• Nota de acceso: (0,60*8,30) + (0,40*7,060)= 7,804

• Nota da parte voluntaria: 3,26

• Calcúlase sumando a puntuacións ponderadas das dúas materias con máis nota (neste caso imos 

contar Bioloxía e Matemáticas II que aínda que xa contou na parte obrigatoria, aporta a maior 

nota entre as materias ponderadas)

• (8,50*0,2)+(7,80*0,2)= 3,26

• Nota de admisión: 7,060 + 3,26 =  10,320

EXEMPL

O
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ORIENTACIÓN VOCACIONAL 2º BACHARELATO

Aqueles alumnos/as que soliciten diferentes titulacións, poden ter diferentes notas de

admisión, en función da ponderación (0,1 ou 0,2) das materias elixidas na parte

voluntaria que lle conceda cada titulación.

Por exemplo, se a alumna do exemplo anterior valorase estudar o grao de odontoloxía

deberá ter en conta que as ponderacións cambian, polo tanto:

NOTAS 

DE 

ADMISIÓ

N

Materia Ponderación Farmacia Ponderación Odontoloxía

Bioloxía 0,2 0,2

Física 0,2 0,1

Química 0,2 0,2

Matemáticas II 0,2 0,1

Nota da parte voluntaria para o grao de Farmacia, teremos en conta as cualificacións de Bioloxía e Matemáticas II.

Nota da parte voluntaria para o Grao de odontoloxía, teremos en conta as cualificacións de Bioloxía e Química

obtendo neste caso (8,50*0,2)+(6,30*0,2)= 2,96
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ORIENTACIÓN VOCACIONAL 2º BACHARELATO

Senón estás conforme coas cualificacións obtidas podes solicitar unha revisión durante os                                    

tres días seguintes á publicación das cualificacións.

Poder solicitar a revisión dun ou varios exames, estes son os procedementos de revisión:

• P: primeira revisión de exame

• Tras corrixir os erros de suma a cualificación do exame asígnaselle a letra P e pasa a ser provisional.

• S: segunda corrección por un profesor especialista distinto

• Se hai unha diferencia de menos de dous puntos a cualificación do exame será unha media entre S e P: S+P/2

• A cualificación será definitiva.

• T: terceira corrección por un profesor especialista distinto

• Se hai unha diferencia de máis de dous puntos realízase unha 3ª corrección.

• A cualificación definitiva do exame será unha media das tres: S+P+T/3

REVISIÓN 

DAS 

CUALIFIC

ACIÓNS
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ORIENTACIÓN VOCACIONAL 2º BACHARELATO

Celebración ABAU Ordinaria

• 8, 9 e 10 de Xuño de 2021

Probas extraordinarias 2º Bacharelato 

• Último día: 23 de xuño de 2021

Celebración ABAU Extraordinaria

• 13, 14 e 15 de Xullo de 2021

Podes consultar o calendario de probas aquí. 

DATAS 

ABAU
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https://ciug.gal/PDF/horarioabau.pdf
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ORIENTACIÓN VOCACIONAL 2º BACHARELATO

En primeiro lugar debes solicitar o título de bacharelato: realízase na secretaría do centro.

• Cumprimentar a instancia.

• Cubrir o impreso de abono de taxas e pagar nalgunha das entidades colaboradoras.

• Fotocopia do DNI.

• De ser o caso fotocopia compulsada do carné de familia numerosa.

Despois xa podes matricularte na ABAU: iníciase na secretaría do centro e complétase a través de NERTA

• Cumprimentar o impreso e asinalo.

• Cubrir o impreso de abono de taxas e pagar nalgunha das entidades colaboradoras.

• Fotocopia do DNI.

• De ser o caso fotocopia compulsada do carné de familia numerosa.

Toda a información referida a ABAU podes consultala aquí. 

MATRIC

ULARSE    

NA ABAU
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ORIENTACIÓN VOCACIONAL 2º BACHARELATO

• DNI ou pasaporte.

• Resgardo de matrícula e xustificante de pagamento.

• Bolígrafo azul ou negro imborrable.

• Material para debuxo e pintura.

• Dicionarios de latín e grego con apéndices gramaticais pero sen contidos literarios

do latín ó español (esas páxinas deben gramparse).

• Calculadora non programable para matemáticas, física e química, economía da empresa.

• Non permitido: móbil, smartwatch nin reloxos intelixentes.

• Máscara, non se pode usar pantalla. Recomendable: levar xel desinfectante individual.

• Pódese levar panos de usar e tirar e botella de auga sen etiqueta e mochila, bolso ou carteira.

• Haberá máscaras e bolis de reposto.

• En caso de detectar que un alumno/a copia, instaráselle a saír da aula e puntuarase cun 0 ese exame ou anulación total 

da proba.

DOCUME

NTACIÓN 

PARA O 

DÍA DO 

EXAME
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ORIENTACIÓN VOCACIONAL 2º BACHARELATO

• Todo o alumnado deberá acudir á presentación o primeiro día ás 9:00 horas. 

• O acceso debe ser polas escaleiras, non podendo usar o ascensor.

• O alumnado será chamado de viva voz individualmente para ser identificado e colocado

no seu posto de exame.

• Na presentación, en caso de detectarse erros na matrícula, poderanse facer cambios mediante un 

formulario oficial.

• Ao comezo das probas o alumnado recibirá un xogo de adhesivos de códigos de barra que os identifica. Son 

persoais e intransferibles. Non deben modificarse nin dobrarse.  Recoméndase non deixalos ao alcance 

doutras persoas.

• O acceso ao exame implica sempre a entrega do caderno de exame a un vocal, aínda que se deixase en 

branco.

• Non se pode abandonar a aula do exame ata transcorridos 30 minutos desde o comezo.

PROTOC

OLO 

ABAU
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• Entradas e saídas ordenadas, en fila, mantendo a distancia de seguridade.

• Haberá que manter os pavillóns auditivos despexados (pelo longo recollido).

• Ao remate o exame non se poderá quedar nos corredores, haberá que abandonar o 

centro, evitando  agruparse nas inmediacións.

• Os  enunciados dos exames non se poden fotografiar nin copiar. Serán publicados na web da CIUG ao 

remate de cada xornada.

• O alumnado en illamento por Covid que non poida presentarse á convocatoria de xuño, poderá 

presentarse na de xullo, e será considerado, para efectos de acceso á universidade como estudante da 

convocatoria ordinaria.

PROTOC

OLO 

ABAU
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• En cada exame recibirase un caderno formado por dúas follas A-3 (8 páxinas

de tamaño A4) e unha cabeceira adhesiva que hai que pegar na portada.

• Pódense empregar para redactar todas as páxinas agás a portada. Non se poden 

arrincar nin engadir follas.

• Recoméndase non pegar o adhesivo ata rematar o exame.

• Cada exame constará dun número de preguntas, todas susceptibles de ser elixidas, 

das que deberá responder ao número máximo que se indica. 

CADERN

O DO 

EXAME
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