
MATRICULA PROBAS DA ABAU. CURSO 2016-17. CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA.

• O  alumnado  que  aproba  en  setembro  e  se  presente  as  probas  de  acceso  a
Universidade deberán facer a matrícula entre os días 06 e 07 de setembro ( hora
de remate do prazo de matrículas as 13:00 horas do día 07 de setembro).

•  Os/As alumnos/as que soliciten reclamación de cualificacións  recibirán a resposta o
día 07 de setembro. Si a reclamación é positiva, teñen de prazo para matricularse  ata
as 13:00 horas dese mesmo día. 

• Aqueles alumnos/as que non estean dacordo coa resolución do Departamento poden
presentar  o  día  07  de  setembro reclamación ante  a  Comisión  de  Supervisión  da
Consellería de Educación e ordenación Universitaria.   Si a reclamación é positiva e
o/a  alumno/a  pode ir  as  probas  ten un prazo extraordinario  de  matrícula  para  as
ABAU: o día 11 de setembro.

• Os  alumnos  e  alumnas  deberán  recoller  na  Secretaría  do  centro  os  seguintes
impresos:

◦ Impreso de matrícula ( debedes cubrir e asinar).
◦ Impreso de Taxas de pagamento da proba de acceso. ( 63,67 euros para

unha matrícula ordinaria; 31,84 para familias numerosas e gratuíta para
alumnos/a  con discapacidade,  vitimas  de  terrorismo ou violencia  de
xénero, persoal da  universidade). Págase no Banco de Santander o en
Abanca.

◦ Impreso de Taxas de pagamento do título ( non é imprescindible pagar
neste  momento  o  depósito  do  título  pero  é  aconsellable.   É  fácil
esquecerse de facelo e o tempo que tarda en chegar o título oficial e de
case dous anos).

◦ Impreso de pre-matrícula ( o dá o centro cuberto. Debedes comprobar
que todos os datos que aquí aparecen son correctos. Se existen erros o
comunicaredes no momento de entrega de toda a documentación. Se
está correcto, asinalo e entregalo xunto co resto de impresos 

◦ Deben  presentar  tamén  con  todo  anterior  Fotocopia  do  DNI  ou
Pasaporte.

• No momento da matrícula, xenerarase unha solicitude de conta de usuario para poder
acceder a NERTA ( é o programa que xestiona as cuestións relativas a selectividade:
a  vosa  matrícula,  publicación  de  cualificacións,..)  autmáticamente.  O  alumnado
recibirá  na  súa  conta  de  correo  electrónico  información  cos  pasos  a  seguir  para
completar a activación da conta de usuario.


