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CALENDARIO XERAL 
ABAU 2023 

(Conv. Extraordinaria) 
 

 

X U Ñ O  2 0 2 3   
 

21 – 29   Matrícula anticipada on line para a proba ABAU na convocatoria 
extraordinaria. 

21 - 22  Límite para a gravación nos centros sen XADE das cualificacións de 2º bacharelato na 
convocatoria extraordinaria. 

27 - 28  Prematrícula para a proba de avaliación de bacharelato para o acceso á universidade 
na convocatoria extraordinaria nos centros de Secundaria. 

28  Reclamación nos centros de Secundaria ás listaxes provisionais de matriculados na 
proba ABAU (ata as 14:00) 

28 - 29   Matrícula na proba de Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade na 
convocatoria extraordinaria por parte dos centros de bacharelato, do alumnado que 
superou 2º Bacharelato na convocatoria extraordinaria 

28 - 29  Envío aos LERDs por correo electrónico da documentación relacionada na 
convocatoria de matrícula na proba de  ABAU da convocatoria extraordinaria por parte 
dos centros de Bacharelato. 

30  Consulta en NERTA das listaxes provisionais de matriculados/as por centro para a 
proba de ABAU na convocatoria extraordinaria (a partir das 14.00 horas). 

30 – 1 xullo  Xeración en NERTA na CiUG, LERD e centros de secundaria das listaxes provisionais 
de matriculados/as por centro para a proba de avaliación de bacharelato para o acceso 
á universidade na convocatoria extraordinaria (ás 14:00 horas). 

 

X U L L O  2 0 2 3   

10   Constitución Comisións Delegadas, ás 18:00 nas sedes das Comisións. 

11– 12 - 13    REALIZACIÓN DA PROBA ABAU EXTRAORDINARIA. 

19  Publicación on line das cualificacións provisionais da ABAU (a partir das 20:00 h.). 

19  Envío de NERTA ás persoas interesadas, por correo electrónico, das cualificacións 
provisionais da proba de avaliación de bacharelato para o acceso á universidade. 

19 – 20    Envío de NERTA ás persoas interesadas das tarxetas de cualificacións provisorias da 
proba de ABAU da convocatoria extraordinaria. 
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20  Cada Centro de Ensino Medio descarga as tarxetas provisorias de cualificacións da 
proba de ABAU da convocatoria extraordinaria. 

20 – 24   Solicitudes de “Revisión” ás cualificacións da proba de avaliación de bacharelato para 
o acceso á universidade da convocatoria extraordinaria, ata as 14:00 horas do día 26. 

24  Publicación na páxina Web do plazo para solicitar ver os exames. 

26  Publicación on line do Anexo das solicitudes de “revisión” (a partir das 20:00 horas). 

26  Envío polos responsables do Soporte NERTA aos interesados, por correo electrónico, 
das cualificacións resultantes da revisión. 

26  Xeración en NERTA das tarxetas de cualificacións da proba de ABAU da convocatoria 
extraordinaria con modificación de nota. 

26 – 27  Cada Centro de Ensino Medio pode descargar as tarxetas de cualificacións da proba 
de ABAU da convocatoria extraordinaria.  
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