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ABAU 2021

CONSTARÁ DE DÚAS PARTES

▸ Parte obrigatoria.

▸ Parte voluntaria para mellorar a nota 

obtida. 



PARTE OBRIGATORIA

▸ Lingua Galega e Literatura II

▸ Lingua Castelá  e Literatura II

▸ Primeira Lingua Estranxeira II

▸ Historia de España 

▸ Matemáticas II/ Latín II/ Matemáticas Aplicadas ás CCSS II/ 

Fundamentos da arte II



PARTE VOLUNTARIA

▸ Máximo 4 materias (ademais da feita na Fase Obrigatoria)

▸ Para mellorar a nota tamén se terá en conta a materia de

modalidade da que se examinara a persoa na fase obrigatoria

sempre que a nota obtida sexa igual ou superior a 5

▸ As cualificacións teñen unha validez de dous cursos 

académicos. 

▸ Puntuación mínima de 5 en cada proba para que sexan 

ponderadas. 

▸ Só se terán en conta as dúas mellores notas unha vez aplicados 

os parámetros de ponderación. 
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CÁLCULO DA NOTA DE ADMISIÓN

0,6xNMB+0,4xCPO+axM1+bxM2

▸ NMB: nota media do bacharelato. 

▸ CPO: cualificación da parte obrigatoria. 

▸ M1, M2: cualificación das dúas materias da parte voluntaria e/ou 

da troncal de modalidade da que se examinou na parte 

obrigatoria que proporcionen mellor nota unha vez ponderadas

▸ a, b: parámetros de ponderación das materias da parte voluntaria 

e/ou da materia troncal de modalidade. 
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CUALIFICACIÓN

▸ Fase obrigatoria: de 0 a 10 puntos con 2 decimais

▸ Fase voluntaria: de 0 a 10 puntos con 2 decimais. Cualificación igual o maior 

a 5 en cada proba para consideralas superadas. 

▸ Cualificación da ABAU: Media aritmética das cualificacións das materias da 

fase obrigatoria, expresada de 0 a 10 con tres cifras decimais (redondeada 

á milésima máis cercana e en caso de equidistancia á superior) DEBERÁ 

SER IGUAL OU SUPERIOR A 4 PUNTOS

▸ Cualificación de acceso á universidade: ponderación 40% cualificación 

ABAU e 60% cualificación final da etapa. DEBERÁ SER IGUAL OU 

SUPERIOR A 5. 



 CARACTERÍSTICAS DAS PROBAS 

▸ Un só modelo de exame. Portada e sete follas (non máis)

▸ En cada unha das probas indícase cantas hai que contestar.

▸ Se se contestan máis das indicadas, contarán as primeiras.

▸



 CARACTERÍSTICAS DAS PROBAS 

▸ Permitidos os dicionarios en Latín e Grego. Poden ter 

apéndice gramatical pero NON LITERARIO (se o noso 

dicionario o ten hai que levalo grampado)

▸ Permítense as calculadoras non programables nin con 

capacidade gráfica en Matemáticas, Matemáticas Aplicadas 

ás CCSS, Física, Química e Economía da Empresa.

▸ Prohibidos os aparellos electrónicos de todo tipo: Móbiles, 

smartwatches, etc.

▸ En caso de ser pillad@s copiando: Cualificación de 0 nesa 

proba e posible sanción de anulación de toda a ABAU.

mailto:pillad@s


CALENDARIO 
CONVOCATORIA 
2021



CALENDARIO ABAU CONVOCATORIA ORDINARIA

 21 e 22 de maio: Matrícula na ABAU no IES (se o 24 non recibiches 

o correo de acceso a NERTA, comunícao!)

 8, 9 e 10 de xuño: Celebración das probas.

 17 de xuño: Publicación das cualificacións provisionais.

 18 ao 22 de xuño ás 14 horas: Solicitude de revisión de exames.

 22 de xuño: Publicación das tarxetas de cualificación definitivas para 

persoas que non solicitaron revisión.

 24 de xuño: Publicación das cualificacións despois das revisións.



CALENDARIO ABAU CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

 28 e 29 de xuño: Matrícula na ABAU no IES.

 13, 14 e 15 de xullo: Celebración das probas.

 21 de xullo: Publicación das cualificacións provisionais.

 22 ao 26 de xullo ás 14 horas: Solicitude de revisión de 

exames.

 27 de xullo: Publicación das tarxetas de cualificacións 

despois das revisións. 



PROVISIONAL A 19 DE 
MAIO!!!!!!!
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Calendario de preinscrición nas universidades galegas

https://ciug.gal/PDF/Acceso2021/calendario_preinscricion.pdf
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PROCESO 
DE 
REVISIÓN:

EN CASO DE 
DESACORDO 
CON ALGUNHA 
CUALIFICACIÓN
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REVISIÓN
▸ Primeiro analízase se hai un erro material (preguntas sen puntuar ou 

erros de suma). No caso de erro material modifícase a cualificación 

tanto á alza como á baixa Cualificación P (provisional)

▸
▸ A continuación, os exercicios serán revisados por un/ha profesor/a 

distinta/o     Cualificación S.

▸ Se entre P e S hai menos de dous puntos de diferencia, a 

cualificación definitiva é a media das dúas.

▸ Se entre P e S hai dous ou máis puntos de diferencia, un/ha 

terceiro/a profesor/a corrixirá o exame. A nota definitiva será a media 

das tres correccións.

▸ Despois do proceso de revisión pódese solicitar ver os exames.



PROTOCOLO 
COVID-19
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▸ Obriga do uso de máscara nas filas, nos accesos e na aula.

▸ Pódese e recoméndase levar un bote de xel hidroalcohólico.

▸ Acompañantes: Non poden acceder ao centro.

▸ Respectar as distancias de seguridade e as normas de acceso e 

saída en todo momento. Seguir as indicacións neste sentido dos 

membros da Comisión Delegada. Non usar ascensores salvo 

causa xustificada.

▸ PUNTUALIDADE. Evitar chegar con demasiada antelación.
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▸ Ao acceder á aula chamarán por orde de lista e un/ha profesor/a 

vos identificará e fará entrega das etiquetas. Tamén vos indicará 

o voso sitio (o mesmo para todas as probas salvo que vos 

indiquen o contrario). 

▸ Levar: Etiquetas, DNI, Resgardo de Matrícula, xustificante de 

pagamento das taxas, bolígrafo azul ou negro e máscara 

(dicionarios, material de debuxo e calculadora de ser o caso)

▸ “o alumnoa/a non pode acceder á aula con teléfono móbil, reloxo 

dixital (smartwatch) ou calquera outro dispositivo electrónico 

activado. De darse o caso sería motivo de medida disciplinaria 

(expulsión da aula e cualificación do exame con 0)”

▸ Pódese levar unha mochila ou bolsa de deporte pero non abrila 

na aula.





PERMANECEDE ATENTAS/OS Á WEB 
DA CIUG www.ciug.gal, NERTA 
https://www.edu.xunta.es/nerta/ E Á 
WEB DO IES.    

PARA CALQUERA DÚBIDA DURANTE 
O PROCESO:
- Teléfono departamento de orientación: 
881867127 (ata o 30 de xuño)
- Correo: cristinagaldo@edu.xunta.gal
(durante todo o verán)
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http://www.ciug.gal
https://www.edu.xunta.es/nerta/
mailto:cristinagaldo@edu.xunta.gal


GRAZAS POLA 
VOSA ATENCIÓN 
E MOITA SORTE! 
:)
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