PROCESO PARA MATRICULA ORDINARIA ABAU 2020.
ALUMNADO DE BACHARELATO / CICLO SUPERIOR FP
Do 10 ao 16 de xuño (preferiblemente facelo antes do 12 de xuño)
1. O alumnado descarga e enche oIMPRESO DE MATRÍCULA ABAU 2020coa indicación das materias
das que se quere examinar (escolla o modelo adecuado: Bacharelato ou FP). Importante encher todos
os datos con claridade. O correo electrónico debe ser claramente lexible.
2. O alumnado imprime o DOCUMENTO DE TAXAS ABAUe fai o pago no banco. (3 copias, unha para
o banco, outra para o centro e outra para o/a interesado/a)
3. O alumnado debe tamén pagar as taxas de expedición do título de Bacharelato / FP (imprescindible
para ir a ABAU). Pode confeccionar o impreso de pago das taxas On-line aquí
Para encher o impreso de taxas de expedición do título use os seguintes códigos:
Consellería de Educación, Universidade e F.P.
Delegación de : Servizos Centrais
Servizo de : Ensino Medio
Taxa denominación : Expedición de títulos
Obxecto do pago :

Código 07
Código 13
Código 03
Código 302003
Título de Bacharel / FP

Os prezos (2020) son
Título de bacharel ou técnico superior

52,94 // 26,60 // 0

(tarifa normal / Familia numerosa cat. xeral / Familia numerosa cat. especial)
No caso de non dispoñer de impresora os tres impresos poden ser tamén recollidos nun sobre no instituto no hall de entrada.

4. O alumnado entrega os dous xustificantes de pago das Taxas (ou xustificantes de exención: libro de
familia numerosa...), copia do DNI e impreso de matrícula na Secretaría do centro.

17 de xuño
O alumnado debe revisar os seus datos na listaxe de matriculados que publicará o centro, e pode facer a
reclamación ata as 14:00 h dese día en caso de detectar algún erro.
Unha vez feita a matrícula a través do centro se crea automáticamente unha solicitude de conta en NERTA. O
alumnado recibirá no seu correo electrónico instrucións para activala.
19 de xuño
O alumnado pode consultar en NERTA a súa matrícula na ABAU.

MAIS INFORMACIÓN ABAU 2020 NA PÁXINA DA CIUG https://ciug.gal/gal/abau

