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Departamento de Orientación 

Estrada Soutomaior nº 46C 

36690 Soutomaior -Pontevedra   
Teléfono: 886 159 801/02 

ies.soutomaior@edu.xunta.es 
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RESUMO PREINSCRICIÓN E MATRÍCULA NA UNIVERSIDADE 2021/2022 
 

 

Pincha nos enlaces en azul para acceder a información oficial relacionada. 

 

 

RECORDATORIO DE ASPECTOS BÁSICOS...  

 

 Oferta de prazas  (provisional). 

 Notas de corte 2020/21 

 A preinscrición realizase en NERTA para todas as universidades de Galicia. 

 Podes solicitar ata un máximo de 5 titulacións diferentes, ou 10 se son repetidas en 

diferentes campus universitarios.  

 No momento da preinscrición subirase unha copia da documentación solicitada no lugar 

destinado para elo na Aplicación NERTA. Só no caso de resultar admitido e unha vez que 

formalice a matrícula, será necesario entregar a documentación orixinal ou cotexada na 

universidade en que se matricule, dentro dos prazos e lugares establecidos na convocatoria de 

matrícula da mesma. 

 Finalizada a preinscrición publicaranse un total de 8 listaxes de admitidos/as para a 

convocatoria ordinaria e 5 listaxes de admitidos/as para a convocatoria extraordinaria.  

 Despois de cada listaxe de admitidos/as dispoñerase de dous días para realizar a matrícula na 

titulación na que se é convocado/a. 

 Se se é admitido/a nunha titulación de menor preferencia e algunha das titulacións de 

maior preferencia non pechou aínda matrícula, tense que confirmar en Nerta que se desexa 

seguir nesa listaxe de espera; nese caso non se deberá formalizar a matrícula. Pero se todas as 

titulacións de maior preferencia aparecen pechadas e sen lista de espera é obrigatorio formalizar 

matrícula na titulación convocada. 
 Le as dúbidas frecuentes: https://ciug.gal/gal/faq-acceso  

 Se precisas máis información, podes consultar o documento oficial do procedemento de 

preinscrición:  https://ciug.gal/PDF/Acceso2021/Convocatoria_Preinscricion.pdf  

 Antes de facer a preiscrición en NERTA, mira este vídeo explicativo (USC). 

https://www.youtube.com/watch?v=n1NKM1CkHlE   

 A matrícula realízase online na web de cada universidade. 

 

 

 

PRAZOS PREINSCRICIÓN: https://ciug.gal/PDF/Acceso2021/calendario_preinscricion.pdf  

 

 22 ao 30 xuño ás 14h: alumnado que supera ABAU na convocatoria ordinaria. Teñen 

preferencia (á marxe da nota) sobre a extraordinaria. 

 Os estudantes da convocatoria ordinaria que solicitaron o máximo de titulacións permitido e 

están en lista de espera ou con titulacións pechadas e non foron convocados a matrícula en 

ningunha das titulacións solicitadas despois dos 4 primeiros chamamentos poden solicitar 

unha modificación da preinscrición do 24 ao 26 de xullo, para substituír as titulacións xa 

pechadas por titulacións con prazas vacantes. Para elo deberán cubrir a súa solicitude mediante o 

formulario que figurará na páxina Web da CiUG: https://ciug.gal/gal/admision-sug  

 22 ao 28 xullo ás 14h: alumnado que supera ABAU na convocatoria extraordinaria.  

 Xullo e agosto: estar pendentes dos chamamentos para matricularse. 

https://ciug.gal/PDF/Acceso2021/Convocatoria_Anexo%20II.pdf
https://ciug.gal/PDF/notascorte2020.pdf
https://www.edu.xunta.es/nerta/
https://ciug.gal/gal/faq-acceso
https://ciug.gal/gal/faq-acceso
https://ciug.gal/PDF/Acceso2021/Convocatoria_Preinscricion.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=n1NKM1CkHlE
https://www.youtube.com/watch?v=n1NKM1CkHlE
https://www.youtube.com/watch?v=n1NKM1CkHlE
https://ciug.gal/PDF/Acceso2021/calendario_preinscricion.pdf
https://ciug.gal/gal/admision-sug
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PROCEDEMENTO DE MATRÍCULA 

 

Despois da preinscrición haberá 12 adxudicacións (listaxes de admitidos). Os catro últimos listaxes 

inclúen ao alumnado que fixo a preinscrición en convocatoria extraordinaria. 

 

É preciso estar pendente do CALENDARIO e de cada publicación de listaxe, pois despois de cada 

listaxe disponse de dous días para actúar (matricularse ou confirmar interese). Poderanse consultar as 

listaxes de espera na internet, accedendo a Nerta co contrasinal, e valorar a posición na lista de espera.  

 

Hai que ter en conta que: 

-  Despois de cada convocatoria de matrícula poden quedar prazas vacantes como consecuencia de 

que algún dos alumnos/ as convocados non formalicen a súa matrícula. Neste caso, sobre as 

prazas vacantes realizarase unha reatribución automática e convocarase aos alumnos/ as para 

formalizar a matrícula, nos sucesivos prazos sinalados no calendario de matrícula.  

- Unha vez que se está admitido/a en unha titulación, o resto das titulacións solicitadas de menor 

preferencia eliminaranse automaticamente da lista de espera.  

- O peche de matrícula dunha determinada titulación implica a desaparición automática das listas 

de espera, de maneira que non se volverá a abrir de novo a matrícula desa titulación. 

- Cando se publican as listaxes de admitidos os solicitantes poden ocorrer dúas cousas: 

 

1. Os solicitantes convocados para matricularse na ensinanza solicitada en primeiro lugar 

de preferencia, deberán matricularse no prazo establecido para o efecto; de non facelo 

perderán todos seus dereitos de matricula. Enténdese por primeira preferencia aquela que o 

alumnado solicite en primeiro lugar, ou en lugares sucesivos se as ensinanzas universitarias 

solicitadas por enriba dela esgotaron as súas prazas e figuran como “PECHADA”. 

 

2. Se o solicitante aparece convocado/a nunha titulación que non sexa a de primeira 

preferencia: poderá matricularse ou confirmar interese para esperar a matricularse nela (en 

sucesivas convocatorias) en tanto non se peche a matrícula nas titulacións solicitadas con maior 

preferencia. No caso de matricularse nela, decae dos seus dereitos de continuar no proceso de 

ingreso en titulacións con preferencia superior. 

 

Lembra que: esto é así despois de cada chamamento e durante o período de matrícula. Se apareces 

convocado/a nunha titulación que non sexa a de primeira preferencia e desexas continuar en lista de 

espera en tanto non se peche a matrícula nas titulacións solicitadas con maior preferencia, tes que 

confirmar que desexas seguir en Lista de Espera en Nerta despois da publicación de cada unha das 

listaxes de admitidos, durante os dous días que dura de prazo de matrícula que se establece para esa 

quenda. Se non confirmas a permanencia na lista de espera serás eliminado/a. 

 

FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA:  

 

A formalización da matrícula realízase en liña, pero non en Nerta, faise accedendo ás ligazóns de cada 

unha das universidades de Galicia, as cales están dispoñibles na páxina web da CIUG: 

UNIVERSIDADE DA CORUÑA: https://matricula.udc.es/matriculaprimeiro/ 
UNIVERSIDADE DE VIGO: https://matricula.uvigo.es/matriculaprimeiro/ 
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO: https://matricula.usc.es/matriculaPrimeiro/ 
 
 
 
 
 

https://ciug.gal/PDF/Acceso2021/calendario_matricula.pdf
http://matricula.udc.es/matriculaprimeiro/
https://matricula.uvigo.es/matriculaprimeiro/
https://matricula.usc.es/matriculaPrimeiro/
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EN CASO DE DÚBIDAS... 

Podes contactar coa CIUG, LERD ou UNIVERSIDAD nos seguintes teléfonos: 

 CIUG: 881 813 452  
 UVIGO: 986 812 000 

 UDC: 981 167 000 

 USC: 881 811 000 
 LERDs (Lugares de Entrega e Recollida de Documentación): cada Campus ten un, con 

teléfonos e correos electrónicos que podes consultar: https://ciug.gal/gal/matricula-sug  

 

 

SE CRES QUE NON TE DARÁ A NOTA PARA O QUE QUERES ESTUDAR... 

 

Pensa que sempre hai opcións, tenta non desanimarte e valorar posibilidades como as seguintes: 

- Realizar varias solicitudes, para cursar outros estudos universitarios que podan interesarte. 
- Facer a solicitude nun Ciclo de FP Superior: do 25 de xuño ao 5 de xullo ás 13:00. Rematado 

este, poderás acceder á Universidade coa nota do ciclo (e presentarte se é preciso á parte 

voluntaria de ABAU). 
- Presentarte á ABAU para subir nota, de cara ao curso universitario 2022/23 (a todo, ou só a 

parte voluntaria - a nota da parte obrigatoria podes mantela sempre e a voluntaria só 2 cursos-).  

 

- Estudar fóra de Galicia:  

 

Lembra que podes facer á vez solicitudes en calquera outra Comunidade Autónoma de España. Terías 

que encher un formulario en liña por comunidade e fixarte nos propios prazos de preinscrición e 

matrícula. 

 

Nesta APLICACIÓN do MEC podes consultar os Estudos Oficiais que foron verificados polo Consello 

de Universidades e programacións conxuntas dos mesmos (non se inclúen títulos propios) 
 

Indica o nome do Grao que queres cursar e podes filtrar e ver datos como prezo, o número de prazas, as 

notas de corte e páxina web. 

 

 

https://ciug.gal/gal/matricula-sug
https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/busquedaSimple.action

