
 

 

INSTRUCCIÓNS PROBA DE AVALIACIÓN DE BACHARELATO PARA O 
ACCESO A UNIVERSIDADE. CONVOCATORIA ORDINARIA- XUÑO DE 

2017. 

 

O día 10 de maio de 2017 foi publicada pola CIUG as instruccións e calendario de 
probas para o acceso a universidade.. 

1.- MATRÍCULA ANTICIPADA ( do 12 ao 26 de maio de 2017). 

• Efectuaráse preferentemente a través da aplicación informática Nerta ( 
https://www.edu.xunta.es/nerta/). De facelo nos lugares de Entrega e Recollida 
de Documentación (LERDS), deberá facelo no LERD 1 Campus de Santiago de 
Compostela ( Servizo de Xestión Académica. Pavillón Estudiantil, 2º andar-
Campus vida). 
 

• Poden matricularse neste prazo: 
 

o Alumnado dos centros de Bacharelato da C.A. de Galicia que obtivesen o 
título de bacharelato en anos anteriores e non teñan aprobada a PAU ( 
aqueles que obtivesen o título antes do curso 2015-2016 deberán 
matricularse obrigatoriamente da proba de Avaliación de Bacharelato 
para o acceso á universidade e, de ser o caso, da Parte Voluntaria da 
ABAU. O alumnado que obtivese o título no curso 2015-16 que non se 
presentase ou non superase as PAU-2016 nalgunha das súas 
convocatorias, poderá matricularse da proba de Avaliación de 
Bacharelato para o acceso á Universidade e, de ser o caso, da Parte 
Voluntaria da ABAU-2017). 
 

o Alumnado dos centros de Bacharelato da C.A. de Galicia que tendo 
aprobada a PAU esexe mellorar a súa cualificación. Poderá matricularse 
da Parte Obrigatoria e/ou da Parte Voluntaria da ABAU. 

 
o Alumnado dos centros de Bacharelato de fóra da C.A. de Galicia que 

tendo aprobada a PAU desexe mellorar a súa cualificación. Poderá 
matricularse da Parte Obrigatoria e/ou da Parte Voluntaria da ABAU 
(deberán acreditar a súa residencia na C.A. de Galicia). 

 
o Alumnado procedente de ordenación educativas anteriores ( PREU, 

COU, LOXSE, MÚSICA E DANZA) en posesión do Título de 
Bacharelato ou equivalente, que desexe mellorar a súa cualificación de 
acceso. Poderán matricularse da Parte Obrigatoria e/ou da Parte 
Voluntaria da ABAU (o alumnado de centros de fóra de Galicia deberán 
acreditar a súa residencia na C.A. de Galicia). 

 



o Alumnado de FP de anos anteriores que estea en posesión do título de 
Técnico Superior de FP, TS., Artes Plásticas e Deseño ou Técnico 
Deportivo Superior ou equivalentes que desexen mellorar a súa 
cualificación de acceso. Poderá matricularse únicamente da Parte 
Voluntaria da ABAU (o alumnado de centros de fóra de Galicia deberán 
acreditar a súa residencia na C.A. de Galicia). 

 
o Alumnado de FP pertencente a centros da C.A. de Galicia que esta en 

disposición de acadar o título de Técnico Superior de FP, Artes Plásticas 
e Deseño ou Técnico Deportivo Superior ou equivalentes na 
convocatoria de xuno de 2017, e queiran mellorar a súa nota de acceso á 
universidade, . mediante a realización da Parte Voluntaria da ABAU 
(Deberán presentar certificación académica oficial provisional). 

 
o Alumnado de anos anteriores en posesión do título de Bacharelato 

Europeo, que desexe mellorar a súa cualificación. Poderá matricularse 
únicamente da Parte Voluntaria da ABAU (o alumnado de centros de 
fóra de Galicia deberán acreditar a súa residencia na C.A. de Galicia). 

 
o Alumnado de anos anteriores procedentes de sistemas educativos de 

estados membros da UE ou de estados que teñan subscritos acordos 
internacionais aplicables ao respecto que desexe mellorar a súa 
cualificación. Poderá matricularse únicamente da Parte Voluntaria da 
ABAU (o alumnado de centros de fóra de Galicia deberán acreditar a 
súa residencia na C.A. de Galicia). 
 

o Alumnado de anos anteriores procedentes de sistemas educativos de 
estados que non sexan membros da UE cos que non se teñan subscritos 
acordos internacionais aplicables ao respecto, que cumpran os requisitos 
esixidos nos seus sistemas educativos para acceder ás súas universidades 
e que desexen mellorar a súa cualificación ou Nota de Acceso a 
Universidade. Poderán matricularse únicamente da Parte Voluntaria da 
ABAU (Deberán acreditar a súa residencia na C.A. de Galicia). 

 
 

o Alumnado de anos anteriores procedentes de sistemas educativos de 
estados que non sexan membros da UE cos que non se teñan subscritos 
acordos internacionais aplicables ao respecto, que non cumpran os 
requisitos esixidos nos seus sistemas educativos para acceder ás súas 
universidades e que desexen mellorar a súa cualificación ou Nota de 
Acceso a Universidade. Poderán matricularse da Parte Obrigatoria e- de 
ser o caso- da Parte Voluntaria da ABAU (Deberán acreditar a súa 
residencia na C.A. de Galicia).	

	
	
	
	



 
• Documentación  xeral para todos o alumnado de matrícula Anticipada: 

 
o Fotocopia DNI ou Pasaporte 
o Resgardo acreditativo de ter aboados os presos públicos de matrícula ou, 

no seu caso, documentación que acredite a exención destes segundo o 
estipulado na convocatoria de matrícula. 

o Impreso oficial de matrícula na ABAU debidamente cumprimentado ( 
datos persoais, académicos e de matrícula para a ABAU). 

 
• Documentos específicos para matrícula anticipada segundo o tipo de 

alumnado: 
 

o Alumnado dos centros de Bacharelato da C.A. de Galicia que obtivese o 
título de Bacharelato en anos anteriores pero non teñan aprobada a PAU: 

 
§ Fotocopia compulsada do Título de Bacharelato ou, no seu caso, 

resgardo acreditativo de ter efectuado o depósito deste. 
§ Certificación expedida polo centro onde consten as cualificacións 

dos dous cursos do Bacharelato ou equivalente. 
 

o Alumnado dos centros de Bacharelato da C.A. de Galicia que tendo 
aprobada a PAU desexe mellorr a súa cualificación: 
 

§ Fotocopia compulsada da Tarxeta de Cualificación da PAU. 
 

o Alumnado dos centros de Bacharelato de fóra de Galicia que tendo 
aprobada a PAU desexe mellorar a súa cualificación: 
 

§ Fotocopia compulsada da Tarxeta de Cualificación da PAU 
§ Resolución da Inspección da Consellería de adscrición ao centro 

polo que concorrerá á proba. 
§ Acreditación da súa residencia actual en Galicia. 

 
o Alumnado procedente de Ordenacións anteriores (PREU, COU, 

LOXSE): 
 

§ Fotocopia compulsada do Título de Bacharelato ou, no seu caso, 
resgardo acreditativo de ter efectuado o depósito deste. 

§ Certificación expedida polo centro onde consten as cualificacións 
dos dous cursos do Bacharelato ou equivalente. 
 

o Alumnado de Música e Danza: 
 

§ Resolución da Inspección da Consellería de adscrición ao centro 
polo que concorrerá á proba. 



§ Certificación de estar en posesión do título de Bacharelato ou 
equivalente. 

§ Certificación das cualificacións obtidas nos seus estudos do 3º 
Ciclo de Música ou Danza. 
 

o Para alumnado de FP de anos anteriores, ver a convocatoria ( páxina 5). 
 

o Para Alumnado de centros de fóra da C.A. de Galicia, ver a convocatoria 
(páxina 5). 

 
o Para os casos de titulacións procedentes de sistemas educativos de 

estados de estados membros da UE, non membros, con acordos e sen 
acordos ver  a convocatoria ( páxinas 5 e 6), 
 

2.- MATRÍCULA ORDINARIA (do 22 ao 24 de maio de 2017 no IES A 
Pontepedriña) E EXTRAORDINARIA ( día 06 de setembro). 

 

• Documentos comúns para o alumnado: 
 

o Fotocopia DNI ou Pasaporte 
o Resgardo acreditativo de ter aboados os presos públicos de matrícula ou, 

no seu caso, documentación que acredite a exención destes segundo o 
estipulado na convocatoria de matrícula. 

o Impreso oficial de matrícula na ABAU debidamente cumprimentado 
(datos persoais, académicos e de matrícula para a ABAU). 

o Fotocopia do Título de Bacharelato LOMCE ou LOE ou, no seu caso, 
resgardo acreditativo de ter efectuado o depósito deste. 
 

3.- CALENDARIO DOS EXAMES DA PROBA ORDINARIA 
 
Os exames Terán lugar os días 07,08 e 09 de xuño de 2017 

 
4.- PRESENTACIÓN DE ALUMNADO AOS EXAMES: 

 
• Todo o alumnado deberá acudir á presentación o primerio día ás 09:00 

horas e logo presentarse á realización dos exercicios á hora convocada para o 
comezo de cada un deles. 
 

• Deberán concorrer provistos do DNI ou pasaporte, pluma ou bolígrafo, e do 
material axeitado para realizar as probas correspondentes ás materias de 
Debuxo, así como diccionarios de Latín e Grego para a realización dos exames. 
 

• Non está permitida a asistencia aos exames con teléfonos móviles nin outros 
dispositivos electrónicos excepto calculadoras non programables. O 
imcumprimento desta norma poderá ser motivo de medida disciplinaria. 



 
 
 
 

5.-  LUGAR E HORARIO DOS EXAMES: 
 
 Os alumnos e alumnas do IES A Pontepedriña realizan a súa proba na 
Comisión Delegada nº 1, na FACULTADE DE MATEMÁTICAS (Santiago de 
Compostela). 
 
 Horario das probas: 
 
PRIMEIRO DÍA: 07 DE XUÑO.                                                          

MATERIAS COMÚNS	

MAÑÁ	 TARDE	

09:00 – 10:00	 Presentación	 15:30 – 17:00	 Lingua Galega e Literatura II	

10:00 – 11:30	 Lingua Castelá e Literatura II	 17:00 – 17:30	 Descanso	

11:30 – 12:00	 Descanso	 17:30 – 19:00	 Primeira Lingua Estranxeira II	

12:00 – 13:30	 Historia de España	 19:00 h	 Fin sesión	

13:30 h	 Fin sesión	 	 	

	

SEGUNDO DÍA: 08 DE XUÑO    

MATERIAS TRONCAIS DE MODALIDADE E MATERIAS DE OPCIÓN	

MAÑÁ	 TARDE	

09:00 – 10:30	 • Matemáticas Aplicadas CCSS 

• Fundamentos da Arte II	

16:00 – 17:30	 • Física 

• Xeografía 

• Cultura Audiovisual II	

10:30 – 11:00	 Descanso	 17:30 – 18:00	 Descanso	

11:00 – 12:30	 • Matemáticas II 

• Latín II	

18:00 – 19:30	 • Química 

• Grego II	

12:30 – 13:00	 Descanso	 19:30 h	 Fin sesión	

13:30 - 14:30	 • Débuxo Técnico II 

• Artes Escénicas	

	 	

14:30	 Fin sesión	 	 	

	

TERCEIRO DÍA: 09 DE XUÑO 



MATERIAS TRONCAIS DE MODALIDADE DE MATERIAS DE OPCIÓN	

MAÑÁ	 	

09:00 – 10:30	 • Bioloxía 

• Historia da Arte	

10:30 – 11:00	 Descanso	

11:00 – 12:30	 • Xeoloxía 

• Historia da Filosofía	

12:30 – 13:00	 Descanso	

13:30 - 14:30	 • Economía de Empresa 

• Deseño	

14:30	 Fin sesión	

 
6.-  PUBLICACIÓN DAS CUALIFICACIÓNS: 
 

• Faránse públicas na internet o día 16 de xuño, a partir das 20:00 horas. 
 

• O día 22 de xuño faranse públicas as cualificacións despois da resolución das 
solicitudes de segunda corrección e das solicitudes de reclamación ( a partir das 
13:00 horas). 

• O día 29 de xuño (a partir das 15:00 horas) as cualificacións definitivas despois 
das reclamación ao resultado da segunda corrección. 

 
7.- ENTREGA DAS TARXETAS DE CUALIFICACIÓN. 
 

• O día 20 de xuño serán enviadas as tarxetas de Cualificación o Centro 
Educativo. 
 

• O día 26 de xuño serán enviadas as tarxetas de Cualificación coa modificación 
de notas ( se procede) despois do primeiro prazo de revisión  de cualificacións. 

 
• O día 29 de xuño serán enviadas as tarxetas de Cualificación coa modificación ( 

se procede) da nota despois da segunda revusión das cualificacións. 
 
8.- REVISIÓN DAS CUALIFICACIÓNS. 
 
• PRIMEIRO PRAZO: SOLICITUDES DE RECLAMACIÓN E SEGUNDA       

CORRECCIÓN.      
 

o O prazo de presentación de solicitudes de reclamación ou de 
segunda corrección será de tres días hábiles contados a partir 
da data de publicación das cualificacións (16 de xuño). Prazo 
do 17 ao 20 de xuño- 



 
o Reclamación:  Revisados por un profesor/a especialista 

distinto o que realizou a primeira corrección. A cualificación 
definitiva será a que resulte desta corrección sempre que sexa 
superior a primeira.  

o Segunda corrección: A cualificación desta dobre corrección  
será a media aritmética de ambas correccións. Se existen 
unha diferencia de dous ou máis puntos entre ambas 
correccións, un tribunal distinto fará unha terceira 
corrección. A cualificación final será a media aritmética das 
tres. 
 

• SEGUNDO PRAZO: SOLICITUDES DE RECLAMACIÓN Á SEGUNDA 
CORRECCIÓN.  
 

o Presentación: no prazo de tres días hábiles contados a partir 
da data de publicación da resolución da segunda corrección ( 
do 23 ao 27 de xuño). 
 

o A cualificación será a que resulte desta revisión. 
 

 
 


