
 

INSTRUCCIÓNS PARA A MATRÍCULA NA ABAU DE XUÑO 

 

Do 19 ao 30 de maio 

0. Prematrícula (19 ao 23 de maio). 

Esta prematrícula farase a través da aplicación Nerta (https://www.edu.xunta.es/nerta/). Coa prematrícula xérase 

unha conta de usuario en Nerta e cada estudante recibe os datos de acceso no seu correo electrónico. Con estes 

datos, e despois de activar a conta, o alumnado pode acceder a Nerta. 

1. Petición do título de bacharel no IES. 

1. Cubrir o documento de taxas do título de bacharel (recóllese na secretaría do centro) e cubrir cos 

seguintes códigos: 

 

 Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria CÓDIGO 07 

 Delegación de Servizos Centrais CÓDIGO 13 

 Servizo de Ensino Medio CÓDIGO 03 

 Taxa denominación: Expedición de Títulos Académicos e Profesionais correspondentes ás ensinanzas 

establecidas pola LOMCE CÓDIGO: 302001 

 

2. Aboar as taxas no banco. 

 Tarifa normal: 54.00 € 

 Familia numerosa categoría xeral: 27.03 € 

 Familia numerosa categoría especial: 0 € 

 

3. Entregar no centro fotocopia do DNI e do xustificante de pago das taxas. E, se é o caso, o libro de 

familia numerosa (actualizado) e unha fotocopia do mesmo.  

2. Matrícula ABAU 

1. Cubrir matrícula coas materias https://ciug.gal/PDF/ABAU2022/impreso_prematricula_bach.pdf  

2. Cubrir impreso de taxas https://ciug.gal/PDF/ABAU2022/impreso_taxas.pdf 

 Tarifa normal: 63.67 € 

 Familia numerosa categoría xeral: 31.84 € 

 Familia numerosa categoría especial: 0 € 

3. Aboar as taxas no banco e conservar o xustificante de pago. 

4. Entregar no centro: fotocopia do DNI ou pasaporte, o impreso de matrícula e o xustificante das taxas. 

7, 8 e 9 DE XUÑO 

PROBAS ABAU 

16 DE XUÑO 

A partir das 20:00 publicación das cualificacións. 

DO 17 AO 21 DE XUÑO (até as 14:00 h) 

Presentación de solicitudes de revisión a través de NERTA 

23 DE XUÑO 

Xeración en Nerta das tarxetas de cualificación definitivas para o alumnado que solicitase revisión. 
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