
PROBA DE ACCESO Á UNIVERSIDADE 

Estrutúrase en dúas fases denominadas respectivamente fase xeral e fase específica. 

1) Fase xeral da proba (obrigatoria e de validez indefinida) 

Constará de cinco exercicios: 

-  Lingua castelá e literatura. 

-  Lingua galega e literatura. 

-  Historia de España ou Historia da Filosofía (escoller unha). 

-  Lingua estranxeira (a escoller entre inglés, francés, alemán, italiano ou portugués). 

-  Unha materia de modalidade do 2º curso do bacharelato. 

Cada un dos exercicios desta fase xeral será cualificado de 0 a 10 puntos, con dúas cifras 

decimais. 

A cualificación da fase xeral será a media aritmética das cualificacións de todos os exercicios, 

expresada en forma numérica de 0 a 10 puntos, con tres cifras decimais, arredondada á milésima 

máis próxima e no caso de equidistancia á superior. 

 

2) Fase específica da proba (voluntaria e con dous anos de validez): Permite 

mellorar a cualificación obtida na fase xeral. 

Na Fase Específica cada estudante poderá examinarse dun máximo de catro materias de entre as 

de modalidade do segundo curso de bacharelato que deberán ser distintas da materia de 

modalidade elixida para a Fase Xeral. 

O estudante indicará na solicitude de matrícula para a proba de acceso, as materias de 

modalidade das que se examinará na fase específica e que, en todo caso, non poderán coincidir 

coa materia de modalidade escollida para a fase xeral. 

Cada unha das materias das que se examine o estudante na fase específica será cualificada de 

0 a 10 puntos, con dúas cifras decimais. Considerarase superada a materia cando se obteña unha 

cualificación igual ou superior a cinco puntos. 

A duración de cada un dos exercicios tanto da fase xeral como específica será dunha hora e 

media. Deberá establecerse un intervalo mínimo de 45 minutos entre o final dun exercicio e o 

comezo do seguinte. Os exercicios presentarán dúas opcións diferentes entre as que o estudante 

deberá elixir unha. 



SUPERACIÓN DA PROBA DE ACCESO Á UNIVERSIDADE: Mínimo 5 puntos 

Considerarase superada a proba de acceso á universidade cando o estudante obtivese unha nota 

igual ou superior a cinco puntos como resultado da media ponderada do 60 por cen da nota media 

do bacharelato e o 40 por cen da cualificación da fase xeral, e sempre que obtivese un mínimo de 

catro puntos na cualificación da fase xeral. 

0,6 * NMB + 0,4*CFX = >5 

 

NMB = Nota media do Bacharelato. 

CFX = Cualificación da Fase Xeral (mínimo de 4 puntos) 

 

NOTA DE ADMISIÓN ÁS ENSINANZAS DE GRAO CON LÍMITE DE PRAZAS 

Para a admisión ás ensinanzas universitarias oficiais de grao nas que se produza un 

procedemento de concorrencia competitiva, é dicir, nas que o número de solicitudes sexa 

superior ao número de prazas ofertadas, as universidades públicas empregarán para a 

adxudicación das prazas a nota de admisión que corresponda, que se calculará coa seguinte 

fórmula e se expresará con tres cifras decimais, arredondada á milésima máis próxima e no caso 

de equidistancia á superior. 

No caso de empate na nota de admisión, para a adxudicación de prazas, terán opción preferente 

os estudantes que na Fase Xeral elixiran unha materia de modalidade vinculada á rama de 

coñecemento da ensinanza á que se solicite acceder. 

Nota de admisión = 0,6 * NMB + 0,4*CFX + a*M1 + b*M2 

NMB = Nota media do Bacharelato. 

CFX = Cualificación da Fase Xeral. 

M1, M2 = As dúas materias superadas da fase específica con mellor cualificación unha vez 

aplicados os parámetros de ponderación. 

a, b = Parámetros de ponderación das materias da Fase Específica. 

A nota de admisión incorporará as cualificacións das materias superadas da fase específica, 

sempre que estas materias estean adscritas á rama de coñecemento do título ao que se queira 

ser admitido. 

 

 


