
ABAU 2020 
IES PEDREGAL DE IRIMIA 



DATAS 



LUGAR 

FACULTADE DE ADMINISTRACIÓN E DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
(antiga Empresariais) 
Avda. Alfonso X o Sabio 
LUGO 



PUNTO DE ENCONTRO 

MARTES, DÍA 15 DE SETEMBRO 
EXPLANADA DA FACULTADE DE ADE 
ÁS 8:40 h 



HORARIO 



PRESENTACIÓN 



AULARIO 



ERROS NA MATRÍCULA 



REALIZACIÓN DOS EXAMES 



REALIZACIÓN DOS EXAMES 



REALIZACIÓN DOS EXAMES 



REALIZACIÓN DOS EXAMES 



REALIZACIÓN DOS EXAMES 



MATERIAL ESPECÍFICO 



MATERIAL ESPECÍFICO 



MATERIAL NON PERMITIDO 



COPIA E SANCIÓNS 



PUBLICACIÓN DAS 
CUALIFICACIÓNS 



TARXETAS DE 
CUALIFICACIÓNS 



VARIOS 
• Chegar con suficiente antelación (chegar co tempo xusto incrementa os 

nervios). Cun retraso de máis de 30 min xa non se pode entrar na aula. 
• Levar o material preciso: DNI, resgardo de matrícula e xustificante de 

pagamento, etiquetas (a partires do primeiro día), bolígrafos (azul ou negro) 
e material específico (debuxo, dicionarios e/ou calculadora). 

• En xeral, sobra o tempo para facer os exames polo que é conveniente 
“perder” tempo ao comezo lendo ben as dúas opcións para facer unha boa 
escolla. 

• Comezar sempre polo exercicio máis doado (daranos confianza). 
• Sede curiosos e ordenados para facilitar a lectura do corrector. 
• É mellor explicar de máis que quedarse curto (pensando en que o corrector 

vai a ser un compañeiro que non sabe case nada e non un profesor). 
• Cando rematedes, repasade o exame e corrixide os erros que observedes, 

faltas de ortografía, erros de expresión... Non vos apuredes en entregar!!! 
• Antes de entregar, pegade o adhesivo no caderno, asegurándovos de que 

está o código identificativo pegado e a identificación da materia escrita 
(nome e código). 
 



VARIOS 
• Está pechada a cafetaría da Facultade de ADE polo que deberedes levar 

comida e bebida (está permitido levala nas mochilas). 
• Moi preto da Facultade de ADE está a Biblioteca Intercentros por se tedes 

moito tempo entre exames e queredes aproveitar para repasar. 
• Levade unha mochila para meter apuntamentos, dispositivos electrónicos... 

Durmide o suficiente eses días! 
• Lembrade que á media hora de comezar o primeiro exame rematan os 

nervios da ABAU! 
• Crearemos un grupo de WhatsApp voluntario para comunicarnos (non para 

mandar monadas!): só cousas importantes relacionadas coa ABAU. 
• Diante de calquera problema (perda da documentación, etiquetas, 

retrasos...) avisade aos profesores acompañantes: Mario ou Rubén. 
 



PROTOCOLO COVID-19 
• A CIUG insistirá na obriga do uso de máscara para todo o alumnado, mentres 

estean nas filas de acceso e dentro da aula, e recomendará o uso de xel 
hidroalcohólico individual. 

• Prohibido o uso dos ascensores (uso de escaleiras). 
• Na mesa, a maiores do material comentado antes, tamén podedes ter panos 

de usar e tirar, bebida (en botella transparente e sen etiquetado) e o xel 
hidroalcohólico. 

• Cando se remate o exame o alumnado non pode quedar nos corredores, 
tendo que abandonar o centro. 

• Non podedes pedir bolígrafos a outros compañeiros. Se tedes problemas co 
voso debedes pedilos ao profesorado vixiante, que vos entregará un 
bolígrafo desinfectado. 

• A mochila estará nas proximidades do alumno/a e á vista do profesor/a 
vixiante. 

• Antes de cada exame, ou para o descanso e comida, poderedes pedir unha 
botella de auga aos profesores/as vixiantes. 
 



Moita, moita 
sorte!!! 


