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Nota de admisión á Universidade: 



Datas importantes ABAU 2021 

 

 

Para os que titulen en XUÑO 

Convocatoria 
Ordinaria 

Para os que titulen en  

Convocatoria 
Extraordinaria 

PRE-MATRÍCULA 
DA ABAU NO 
CENTRO 

20 ao 24 de maio 28-29 de xuño 

MATRICULA 
EXTRAORDINARIA 
ABAU (alumnado que 

titule en Bacharelato 
despois das reclamacións 
na Consellería) 

1 de xuño 6 de xullo 

DATAS DOS 
EXAMES DA 
ABAU 

8, 9 e 10 de xuño 13, 14  e 15 de xullo 

Calendario ABAU, admisión é matrícula   
   

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


 

 

DOCUMENTACIÓN  e MATERIAL PARA O DIA DO EXAME ABAU 

Máscara 

DNI ou documento identificativo: pasaporte, permiso de residencia etc. 

Resgardo de Matrícula e xustificante de pago. 

Bolígrafo ou pluma de tinta indeleble azul ou negra 

Material de debuxo e pintura para os exames de Debuxo técnico II e Deseño 

Latín II e Grego II: diccionarios (ver instruccións específicas) 

Calculadora sen capacidade de programación e sen capacidade gráfica 
exclusivamente nos exercicios de:  Matemáticas II, Matemáticas aplicadas ás 
ciencias sociais II, Física, Química e Economía da empresa.  

Cada alumno/a poderá levar consigo: xel desinfectante (recomendable), panos de 
usar e tirar e bebida (auga ou refresco en botella transparente sen etiquetado). 

Non se permite acceder á aula con teléfono móbil, reloxo ou calquera outro 
dispositivo electrónico activados. De darse o caso, sería motivo de medida 
disciplinaria (expulsión da aula, cualificación do exame con 0 puntos ou anulación 
total da proba). 

O alumno/a pode introducir na aula unha mochila, carteira ou bolsa de deporte, 
con todas as súas pertenzas, incluídas comida e bebida, sempre que cumpra o 
que se indica nas normas específicas de prevención. 

https://ciug.gal/PDF/protocolo_abau2020.pdf
https://ciug.gal/PDF/PROTOCOLO_ABAU_2021.pdf
https://ciug.gal/PDF/PROTOCOLO_ABAU_2021.pdf
https://ciug.gal/PDF/PROTOCOLO_ABAU_2021.pdf
https://ciug.gal/PDF/PROTOCOLO_ABAU_2021.pdf


 

 

NORMAS E INSTRUCCIÓNS ABAU : 

É obrigatorio o uso de máscara para todo o alumnado, nas filas de acceso e 
dentro da aula, e debe manterse a distancia interpersoal de seguridade.  
A máscara deberá ser usada debidamente, cubrindo boca e nariz.  

Recoméndase a aplicación frecuente de xel desinfectante. 

Recoméndase o lavado das mans, frecuente e meticuloso, con auga e xabón. 

Só poderán acceder ao centro onde se celebra a proba: o alumnado, 
docentes representantes dos centros de secundaria e acompañantes de 
estudantes que precisen asistencia. 

As entradas e saídas do centro e da aula serán ordenadas, cos alumnos/as 
en fila, usando máscara e mantendo a distancia interpersoal de dous metros, 
sempre que sexa posible. 



 

 

NORMAS E INSTRUCCIÓNS ABAU : 

Todo o alumnado deberá acudir á presentación o primeiro día das 
probas ás 9.00 horas da mañá e despois presentarse a realizar os exercicios 
á hora sinalada para o comezo de cada un deles.  

O alumnado que detecte erros na matrícula ABAU deberán comunicalo ao 
presidente/a da comisión delegada no momento da presentación, mediante 
solicitude en formulario. Despois do acto de presentación non se permitirán 
cambios de materias. Se un alumno/a se examina dunha materia distinta das 
que figuran na súa matrícula, o exame correspondente quedará anulado. 

Dentro do centro os alumnos/as accederán á aula polas escaleiras, deixando os 
ascensores só para persoas que realmente os precisen. 

Os alumnos/as serán chamados de viva voz, individualmente, identificados e 
colocados nos seus postos dentro da aula polos vogais. 



 

 

NORMAS E INSTRUCCIÓNS ABAU: 

Os alumnos/as recibirán un xogo de etiquetas adhesivas con código de 
barras, garantes da súa identificación e anonimato. Deben levalas sempre 
consigo e en bo estado, evitando o contacto co xel desinfectante, que pode 
danalas e inhabilitar a súa lectura. Son persoais e instransferibles. Non 
deben deixarse nas aulas nin ao alcance de persoas estrañas. Non deben 
dobrarse nin modificarse. En caso de perda ou deterioro, deben comunicalo á 
comisión delegada, que as substituirá por unhas etiquetas de incidencias (en 
ningún caso deberán entregar un exame sen as novas etiquetas). 

Colocado por un vogal no seu asento correspondente, o alumno/a deberá 
manter despexadas as orellas para comprobación, sen molestias, de que 
non leva dispositivos non autorizados. 

Distribuídos os exames, os alumnos/as deberán permanecer na aula polo 
menos 30 minutos.  

Todos os exames (incluso os exames en branco) terán que ser entregados a un 
dos vogais, debidamente etiquetados. Nunca se deixarán exames nos pupitres 
nin nas mesas. 



 

 

O CADERNO DE EXAME 

En cada materia entregaráselle ao alumno/a un caderno de exame con: 
dúas follas A3 (portada), unha cabeceira adhesiva e sete páxinas A4 en 
branco. O alumno/a deberá escribir nas sete páxinas A4; non poderá 
nin engadir nin arrincar páxinas do caderno de exame. 

Para redactar as respostas o alumnado pode utilizar as sete páxinas en 
branco. Non pode usar a portada. 

Os exames son anónimos e non poden asinarse nin deberán 
presentar marcas de ningún tipo (fluorescentes, subliñados en cor, etc.) 
que poidan permitir unha eventual identificación persoal. O 
incumprimento desta norma pode ser causa de anulación do exame. 

Cada exame consta dun número de preguntas, todas susceptibles de 
ser elixidas, das que deberá responder o número máximo que se 
indica. Na portada do caderno de exame o alumno/a deberá 
especificar con claridade cales son as preguntas que vai 
contestar. Se responde máis preguntas das permitidas, só serán 
corrixidas as primeiras respondidas ata o número máximo permitido, 
tal e como se indica nos exames. 



 

 

NORMAS E INSTRUCCIÓNS ABAU 

A recollida dos exames farase evitando aglomeracións e mantendo 
sempre a distancia interpersoal de seguridade. O alumno/a 
entregaralle o exame a un vogal, quen comprobará se cumpre todos 
os requisitos. 

Ao final de cada exame, o alumnado deberá saír da aula de forma 
espaciada e mantendo en todo momento a distancia persoal de 
seguridade. O alumnado fóra da aula non poderá permanecer nos 
corredores e deberá abandonar o centro. 

Se un membro da comisión delegada detecta a un alumno/a 
copiando ou non respectando estas instrucións, despois da súa 
identificación, poderá ser obxecto de medida disciplinaria (expulsión 
da aula, cualificación do exame con 0 puntos e posible anulación 
total da proba). 



 

 

NORMAS E INSTRUCCIÓNS ABAU 

Haberá bolígrafos de substitución para que, se un alumno/a se queda sen 
bolígrafo por esgotamento ou deterioro, non pida outro a un compañeiro senón a 
un dos vogais da comisión delegada.  

 O alumno/a pode ter na aula unha mochila, carteira ou bolsa de deporte, na que 
meterá todas as súas pertenzas, incluídas comida e bebida. Durante os exames 
deberá deposítala ao seu carón, á vista dos vogais da comisión delegada. 

Sobre dispoñibilidade de espazos para descanso e comida, recomendaráselles 
aos alumnos/as zonas ao aire libre do campus, evitando a formación de grupos 
numerosos e respectando sempre a distancia interpersoal de seguridade.  

O alumnado en illamento por COVID-19, debidamente acreditado, que estando 
matriculado na convocatoria ordinaria de xuño non poida presentarse, pero poida 
facelo na extraordinaria de xullo, será considerado, para os efectos de acceso ao 
Sistema Universitario Galego, alumnado de convocatoria ordinaria. 



Preinscripción e matrícula no Sistema 
Universitario Galego (S.U.G.) 

 

 
• Solicitude a través de Nerta 

•Na aplicación indícanse por orde de preferencia 
ata un máximo de 5 titulacións, podendo chegar 
ata 10 se son titulacións iguais en diferentes 
centros.  

• Publicación de sucesivos listados de admitidos/as. 

•Reconfirmar interese en continuar en lista de 
espera ou matricularse (2 días). 

•Matrícula na universidade onde foi admitido/a. 

Todo o proceso se realiza on line 
 



Procedemento para a matrícula na universidade: 

Publicaranse sucesivos listados de admitidos segundo calendario publicado na 
web da CIUG, (CALENDARIO) logo da publicación de cada listado o alumnado ten 
un prazo de  dous días para formalizar a matrícula ou re-confirmar que 
desexa seguir en lista de espera (desde as 00.01 h do primeiro día ata as 23.59 
h do segundo día). 

Se o solicitante aparece convocado para matricularse na titulación da súa 
primeira preferencia, deberá matricularse no prazo establecido, do contrario 
perderá todos os seus dereitos. 

Se o solicitante aparece convocado para matricularse nunha titulación que non 
sexa a de primeira preferencia, poderá esperar a matricularse  nela en tanto non 
se peche a matrícula nas titulacións solicitadas con maior preferencia. 

Despois de cada chamamento e durante o período de matrícula (2 días), o 
alumnado que non se matricule, deberá re-confirmar o  seu interese en 
seguir nas listaxes da CiUG (de non confirmalo, entenderase que xa non ten 
interese nas titulacións solicitadas e decaerá nos seus dereitos). 

No caso de matricularse na titulación que non sexa de primeira preferencia decae 
nos seus dereitos de continuar no proceso de ingreso no resto de titulacións 
seleccionadas. 

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


Xestións e documentación para 
abau 

 

 



Vídeo explicativo proceso de 
pre-inscripción na 
universidade e matrícula: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=n1NKM1CkHlE 

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


Datas importantes despois da ABAU 2021  

 CONVOCATORIA ORDINARIA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

PUBLICACIÓN DAS CUALIFICACIÓNS 17 de xuño, a partir das 20:00 h 21de xullo,  a partir das 20:00 h 

SOLICITUDE DE REVISIÓN DE 
CUALIFICACIONS 

Do 18 ao 22 de xuño ata as 14:00 h. Do 22 ao 26 de xullo, ata as 14:00 h. 

PUBLICACIÓN DAS CUALIFICACIÓNS 
DEFINITIVAS 

24 de xuño, a partir das 20:00 h 27 de xullo, a partir das 20:00 h 

PREINSCRIPCIÓN NA 
UNIVERSIDADE 
(maximo 5 titulacións diferentes ou 
10 se hai titulacións repetidas) 

Do 22 ao 30 de xuño (ata as 14.00 h) Do 22 ao 22 de xullo (ata as 14.00 h) 

MATRÍCULA NA 
UNIVERSIDADE 
Ao longo do mes agosto 
(convocatoria ordinaria) ou 
setembro/outubro(convocatoria 
extraordinaria) publicaránse  
listaxes de admitidos con dous 
días para formalizar a matrícula. 
Neses dous días hai que 
matricularse ou reconfirmar o 
interese de continuar en lista de 
espera nas listaxes da CIUG. 

1º listado –8 de xullo 
PRAZO MATRÍCULA 9-12 de xullo 
2º listado – 14 de xullo 
PRAZO MATRÍCULA 15-16 de xullo 
3º listado – 20 de xullo 
PRAZO MATRÍCULA 21-22 de xullo 
4º listado – 23 de xullo 
PRAZO MATRÍCULA 24-27 de xullo 
5º listado – 29 de xullo 
PRAZO MATRÍCULA 30 de xullo-2 de 
agosto 
6º listado – 3 de agosto 
PRAZO MATRÍCULA 4-5 de agosto 
7º listado – 6 de agosto 
PRAZO MATRÍCULA 7-10 de agosto 
8º listado – 11 de agosto 
PRAZO MATRÍCULA 12-13 de agosto 

 
5º listado – 29 de xullo 
PRAZO MATRÍCULA 30 de xullo-2 de 
agosto 
6º listado – 3 de agosto 
PRAZO MATRÍCULA 4-5 de agost 
7º listado – 6 de agosto 
PRAZO MATRÍCULA 7-10 de agosto 
8º listado – 11 de agosto 
PRAZO MATRÍCULA 12-13 de agosto 



Importante:  
 
Suxírese que se faga a matrícula no primeiro día do prazo para poder 
resolver calquera incidente que poida xurdir. 

 
Durante o período de matrícula, o alumnado que non se 
matricule, deberá confirmar o interese en seguir nas 
listaxes da CIUG (de non confirmalo, entenderase que 
xa non ten interese nas titulacións solicitadas e 
decaerá dos seus dereitos). 

 
 



Matrícula a través da web da CIUG 
nos enlaces das universidades 



Webs 

CIUG: https://ciug.gal/gal/home 
Explicación da ABAU (datas, horario, normas e instruccións…). 

Prazos e procedemento de matrícula. 

Acceso a NERTA. 

Notas de corte. 

Ponderacións das materias da parte voluntaria. 

 

Preguntas frecuentes sobre acceso á universidade (FAQs – 
acceso): https://ciug.gal/gal/faq-acceso 

 

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

