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Departamento de Orientación 

Estrada Soutomaior nº 46C 

36690 Soutomaior -Pontevedra 

Teléfono: 886 159 801/02 

ies.soutomaior@edu.xunta.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Máis información, na web da CIUG: https://ciug.gal/gal/abau 

Preguntas frecuentes: https://ciug.gal/gal/faq-abau 

HORARIO DAS PROBAS: 

 

CALENDARIO COMPLETO: https://ciug.gal/PDF/ABAU2021/calendario_centros.pdf 
 

INTRUCIÓNS: https://ciug.gal/PDF/ABAU2021/convocatoria_abau_2021_extraor.pdf 

O procedemento nesta convocatoria ABAU, variando os prazos, é o mesmo que foi explicado en maio (e 

tedes colgado na aula virtual-Orientación): normas, pegatinas, video... 

 
 

RESUMO de DATAS IMPORTANTES ABAU EXTRAORDINARIA: 
 

14 – 30 xuño: Matrícula anticipada on line para a proba de ABAU na convocatoria 
extraordinaria. 

 

28 – 29 xuño: Prematrícula para a proba de avaliación de bacharelato para o acceso á 
universidade na convocatoria extraordinaria nos centros de Secundaria, onde se entregará a 
cada solicitante un resgardo de matrícula e as instrucións sobre a aplicación NERTA. O 
código de acceso á aplicación NERTA será remitido por E-mail. 

 
Teredes que: 

 
 Cubrir o impreso de matrícula de ABAU. 
 Pagar as taxas no banco (ABAU + TÍTULO BAC). 
 Entregar toda a documentación na secretaría do centro (Paz): 

 
- 2 Impresos de taxas selados polo banco (ABAU + BAC). 

 
- Impreso de matrícula ABAU. 
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- Xustificante de reducción, só se a se solicita (familia numerosa, fillo/a de persoal das 
Universidades do SUG, Discapacidade). 

 

29 – 30 xuño: Matrícula na proba de Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade na 

convocatoria extraordinaria por parte dos centros nos LERD, do alumnado que superou 2º 

Bacharelato na convocatoria extraordinaria. 

 

 O centro cubre na Aplicación Informática Nerta os datos da matrícula e envía ao LERD o listado 

de alunos. 

 O alumnado recibirá no seu correo electrónico un “Código de Acceso” necesario para activar a 

CONTA DE USUARIO e poder ver os seus datos en NERTA e realizar as solicitudes de 

revisión e a solicitude de preinscrición en titulacións con límite de prazas do SUG 
 

 

 

13 – 14 – 15 xullo: ABAU DA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA. 
 

21 xullo: Envío polas persoas responsables do Soporte NERTA ás persoas interesadas, por 
correo electrónico, das cualificacións provisionais da proba de avaliación de bacharelato para 
o acceso á universidade. 

 

22 –26 xullo: 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 

 
 
 

ALUMNADO QUE XA SUPEROU A ABAU ORDINARIA E VALORA PRESENTARSE PARA 

SUBIR NOTA: preguntas frecuentes. 
 

Teño superada a ABAU na convocatoria ordinaria. Podo presentarme na convocatoria 

extraordinaria para mellorar a nota? 
 

Si. Neste caso, como se te volves presentar en posteriores convocatorias, a matrícula xa non se fai a 

través do centro. A nota da parte obrigatoria é unha única cualificación e consérvase a mellor das 

cualificacións. Na parte voluntaria, consérvase a mellor cualificación de cada unha das materias das que 

te examines. Cada nota de materias da parte voluntaria só se conserva durante dous cursos. 

 

Lembra que no proceso de admisión ten prioridade o estudantado que ten superada a ABAU na 

convocatoria ordinaria ou anteriores, polo que se melloras a nota de admisión esta non terá efectos ata 

o curso seguinte. 

 

Teño superada a parte obrigatoria e desexo presentarme á parte voluntaria. Podo elixir como 

segunda lingua estranxeira a mesma da que me examinei na parte obrigatoria como primeira 

lingua estranxeira? Non. 
 

Teño superada a parte obrigatoria nunha convocatoria anterior e desexo presentarme á parte 

voluntaria. Podo elixir a materia troncal de modalidade da que xa me examinei na parte 

obrigatoria? 
 

Si. Neste caso, se o alumno/a volve a presentarse a unha nova convocatoria das ABAU pode examinarse 

da materia de modalidade da que xa se examinou na parte obrigatoria para subir nota, neste caso como 

materia da parte voluntaria. En todo caso, esta nova nota non fará media coa parte obrigatoria e, por 

tanto, non se terá en conta na nota da parte obrigatoria. 
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