
ABAU  2022 
Ordinaria: 7, 8, e 9 de xuño. 

Extraordinaria: 13, 14 e 15 de xullo.   



ESTRUTURA DA ABAU: PARTE 

OBRIGATORIA 

Parte obrigatoria da ABAU 
Materias xerais do bloque de materias troncais 

Historia de España II 

Lingua Castelá e Literatura II  

Primeira Lingua Estranxeira II  

Lingua Galega e Literatura II 

Materias xerais do bloque de materias troncais segundo a modalidade ou o itinerario 

 

Artes 

 

Ciencias 

Humanidades e Ciencias Sociais 

Ciencias Sociais Humanidades 

Fundamentos da Arte II Matemáticas II Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais II Latín II 

A fase obrigatoria ten validez indefinida 
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ESTRUTURA DA ABAU: PARTE 

VOLUNTARIA 

Parte voluntaria 
Materias troncais de opción 

(cursadas ou non cursadas) 

Materias xerais troncais de modalidade 

(agás a da modalidade cursada) 

Artes Escénicas – Grego II Fundamentos da Arte II 

Bioloxía – Historia da Arte Latín II 

Cultura Audiovisual II – Historia da Filosofía Matemáticas II 

Debuxo Técnico II – Química Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais II 

Deseño – Xeoloxía 

Economía da Empresa – Xeografía 

Física – Segunda Lingua Estranxeira II 

Matrícula dun máximo de 4 materias  

Validez temporal: As cualificacións da fase voluntaria terán validez, sempre 

que se aprobe a fase obrigatoria, para dous cursos académicos.  (22-23 e 23-24) 

NOTA DE ACCESO Á  

UNIVERSIDADE (NAU)  

40% ABAU (Parte obrigatoria ≥ 4)+ 60% media BACHARELATO  

≥ 5 (para aprobar) 



LUGAR: Facultade de Ciencias da Educación e do 

Deporte, Pontevedra. 

COMISIÓN DELEGADA: 24. 

 

 

 



MATRÍCULA   ABAU 
(ENTREGARASE TODA A DOCUMENTACIÓN IMPRESA) 

 

 Cubrir o impreso de matrícula de 
ABAU. 

 Pagar as taxas no banco (ABAU 
+ TÍTULO BAC). 

 Entregar toda a documentación 
na Secretaría do centro: 

- 2 Impresos de taxas selados se o 
pago foi no banco (ABAU + BAC). 

- Impreso de matrícula ABAU. 

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

 O centro cobre na Aplicación 
Informática Nerta os datos da 
matrícula e envía ao LERD a 
listaxe do alumnado o 24-25 
maio. 

 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. 

 25 de maio: revisar posibles 
erros e comunicar ao centro 
antes das 14h. 

DO 19 AO 23 DE MAIO 

(12 AO 14 de xullo extraordinaria) 
A PARTIR DE AÍ… 

Impreso_prematricula_BACH.pdf
https://www.edu.xunta.gal/nerta/


MATERIAL NO EXAME.  

Levar 
DNI en vigor ou pasaporte. 

Resgardo de matrícula e xustificante de pagamento. 

Bolígrafo azul ou negro imborrable. 

Material para Debuxo (Debuxo Técnico 2). 

Dicionarios de Latín e Grego cos apéndices Gramaticais (non contidos literarios sobre a evolución 
do latín ao español, estas páxinas deben graparse). 

Calculadora non programable (Matemáticas, F/Q, Economía). 

Máscara. 

Non está 
permitido 

Teléfonos, reloxos intelixentes, etc. activados. 

Haberá reloxos ben visibles para o control do tempo de 
exame. 

Opcional Xel desinfectante, panos de usar e tirar, botella de auga 
sen etiqueta. 

Mochila, carteira ou bolsa de deporte, coas pertenzas, 
incluídas comida e bebida, 

       



PROTOCOLO   ABAU 

Hai que estar  presentes  ás  9.00  horas  e  acudir  despois  puntualmente  aos  
exames.   

Pedirase aos/ás alumnos/as formar unha fila (con distancia interpersoal a 
máscara). 

Chamarase a viva voz, individualmente, para identificación e colocación no seu 
posto (para todos os exames ). 

Recibiranse etiquetas adhesivas con código de barras. Hai que levalas sempre, 
evitando o contacto co xel desinfectante. En caso de perda ou deterioro, deben 
comunicalo á comisión delegada (NUNCA entregar un exame sen as etiquetas). 

De detectar erros na matrícula, comunicalo ao presidente/a. Despois do acto de 
presentación non se permitirán cambios de materias.  

Manter despexados os pavillóns auditivos. 

Permanecer na aula polo menos 30 minutos. 

Cada exame consta dun número de preguntas, todas susceptibles de ser elixidas, 
das que deberá responder o número máximo que se indica.. Nunca responder 
máis, pois corríxense as primeiras. 



O CADERNO E AS ETIQUETAS. 
PODES VER O SEU USO E UN RESUMO DOS ASPECTOS ANTERIORES NO VÍDEO DE MARZO 2022 DA 

CIUG:HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=8F8TCNDXIMY   

 

Na portada do caderno: 

 Pegar a cabeceira na 

zona indicada. 

 Marcar as preguntas 

realizadas. 

 

 - Podedes escribir nas 7 

pax do caderno, non na 

portada. 

 



Na cabeceira adhesiva: 

 Poñer nome e código e 

da materia (entregaranse 

ao alumnado e 

escribiranse no 

encerado). 

 Pegar o código de barras 

persoal. 



ASÍ QUEDARÁ O CADERNO DE EXAME: 



 

 

XUÑO: 

 Cualificacións: 16 xuño (provisionais) e 23 (definitivas). 

 Tarxetas de cualificacións: 17 (provisionais) e 24  (definitivas). 

 As reclamacións: realízanse en NERTA nos 3 días hábiles a 

partir da publicación das cualificacións (17 a 21 xuño ás 14h). 

 

 

 1ª  

• Revisión de cálculos. 

• Corrixirase, á alza ou á baixa, a nota. 

2ª 

• 2ª correción por un/unha novo/a profesor/a. 

• Se a diferenza é <2, a nota será a media 
de ambas e finaliza o proceso. 

3ª 

• Se a diferencia é ≥2:  

• Corrixe un/unha 3º profesor/a e a nota será 
a media das 3 correccións. 



UNHA VEZ SUPERADA A ABAU…  

O ACCESO Á UNIVERSIDADE. 

 Previsiblemente: en 

xuño (ordinaria) e xullo 

(extraordinaria).  

 Xullo e agosto: estar 

pendentes dos 

chamamentos para 

matricularse. 

 Ver vídeo explicativo 

(USC). 

https://www.youtube.com/w

atch?v=n1NKM1CkHlE  

 

 

CALENDARIO PENDENTE 

DE PUBLICAR  

 

Preinscrición a través de 

NERTA. 

 

ACCESO AO SIUG:  

Importante: confirmar que se quere continuar 

en listaxe de espera, se non entramos no 

Grao que solicitamos como 1ª opción (min 

5´20´´ a 8´).  

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/PDF/Acceso2021/calendario_preinscricion.pdf


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

 A matrícula realízase online na web de cada universidade. 

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

 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 en: https://ciug.gal/gal/faq-acceso  

 Máis información en: https://ciug.gal/gal/admision-sug  

 

 

https://www.edu.xunta.es/nerta/
https://ciug.gal/gal/faq-acceso
https://ciug.gal/gal/faq-acceso
https://ciug.gal/gal/faq-acceso
https://ciug.gal/gal/faq-acceso
https://ciug.gal/gal/admision-sug
https://ciug.gal/gal/admision-sug
https://ciug.gal/gal/admision-sug
https://ciug.gal/gal/admision-sug
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No apartado PROBA DE ACCESO o alumnado pode coñecer as súas cualificacións e facer a solicitude de  

revisión: 

PROCESO ÚN ICO  DE REVISIÓN  

(Ver convocatoria matrícula) 
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Nota de acceso á universidade 

Nota de admisión para Grao  

en Educación Infantil 

O  alumnado pode coñecer a súa nota de admisión para calquera grao accedendo ao NERTA: 
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As tarxetas de cualificación  

se envían por mail ao  

correo electrónico que o  

alumno ten en NERTA 
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Quen: 

• Os que aproben a ABAU, soliciten ou non revisión. 

• O alumnado de ciclo superior que teña aboados os dereitos de expedición do título. 

Lugar: plataforma informática NERTA 

Cando: prazo indicado na convocatoria 

 
Poden solicitar ata 5 titulacións universitarias diferentes, cun máximo de dez peticións no  
caso de titulacións que se impartan en máis dun centro. O máis importante é poñelas na  
orde da súa preferencia. 

Se están nalgún dos casos recollidos con cota de reserva (estudantes con discapacidade,  
deportistas AN e AR) poden marcar a cota pero deberán aportar a documentación  
xustificativa no LERD asignado. 

Ao final do procedemento deben xerar un xustificante 

1
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TODAS AS TITULACIÓN DO SUG TEÑEN LÍMITE DE PRAZAS POLO QUE 
É  NECESARIO FACER UNHA PREINSCRICIÓN 



A oferta do 2022-2023  

publicarase na  

convocatoria de  

admisión  

(preinscrición) 
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PLATAFORMA NERTA 

EXEMPLO PRÁCTICO  

2

2 



SOLICITUDE DE ADMSIÓN 

Podedes modificar a solicitude dentro do prazo establecido, pero ao rematar  

sempre se deberá xerar o impreso de preinscrición para ter a seguridade de que os  

cambios están feitos. 

2

3 

Sempre é mellor  

poñer máis dunha  

titulación para ter  

opción de entrar na  

Universidade 



1ª LISTAXE 

Será preciso confirmar o interese en seguir nas listaxes, en cada  

prazo de matrícula, para continuar no proceso. 

¡¡Ollo!! Non  

matricularse na  

3ª preferencia ata  

que se pechen as  

titulacións  

solicitadas con  

maior  

preferencia, no  

caso de querer  

seguir esperando.  

Se reservará esta  

titulación na que  

está convocada  

namentres non  

acade praza  

nalgunha  

titulación de  

maior preferencia  

ou estas pechen 

2
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2ª LISTAXE 

2
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3ª LISTAXE 

Importante: DOUS  DÍAS DE MATRÍCULA (non computan sábados e domingos) 

Obrigado a  

matricularse  

na 3ª opción,  

xa que as de  

maior  

preferencia  

están  

pechadas 

2
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MATRÍCULA UNIVERSITARIA  

ONLINE 

2
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Xestións asociadas:  

traslado expediente  

ABAU 
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