Acceso ao sistema universitario de Galicia
PAU e Preinscrición

Instrucións para os estudantes

Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG)

A Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG) xestiona as distintas probas de acceso á universidade
(PAU) e o proceso de admisión ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do sistema universitario de
Galicia (SUG).
Enderezo web: http://ciug.cesga.es/
No sitio web da CiUG deberanse consultar: datas, lugares, calendarios, documentación a presentar, …
dos distintos procesos da PAU e do acceso a ensinanzas universitarias con límite de prazas do sistema
universitario de Galicia
Lugares de entrega e recollida de documentación (LERD)
Os estudantes realizarán os trámites administrativos da PAU e do acceso a ensinanzas universitarias do
SUG nun dos LERD, pero recoméndase que os realicen, sempre que sexa posible, a través da aplicación
informática nerta.
Hai un LERD en cada un dos campus das universidades do SUG:
Universidade da Coruña
LERD 3 - Campus de Elviña - A Coruña
Pavillón de Estudantes
Campus de Elviña
15192 - A Coruña
Teléfono: 981 167 196
Fax: 981 167 198
Correo electrónico: lerdcoruna@udc.es
LERD 4 - Campus de Ferrol
Campus de Esteiro
Edificio de Usos Administrativos, planta baixa
15403 - Ferrol
Teléfono: 981 337 451
Fax: 981 337 456
Correo electrónico: lerdfer@udc.es
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Universidade de Santiago de Compostela
LERD 1 - Campus de Santiago de Compostela
Servizo de Xestión Académica
Pavillón Estudantil, 2º piso
Campus Universitario Sur
15782 Santiago de Compostela
Teléfonos: 881 812 000 / 881 811 000
Fax: 881 814 855
Correo electrónico: sxa@usc.es
LERD 2 - Campus de Lugo
Edificio Biblioteca-Intercentros, planta baixa
Campus Universitario
27002-Lugo
Teléfonos: 982 285 900 extensións: 23577/23579
Fax: 982 285 907
Correo electrónico: sxa@usc.es
Universidade de Vigo
LERD 5 - Campus de Vigo
SIOPE
Edificio Miralles
Campus Universitario - Lagoas Marcosende
36310 - Vigo
Teléfonos: 986 813 630
Fax: 986 813 639
Correo electrónico: siope@uvigo.es
LERD 6 - Campus de Ourense
Unidade Administrativa - Área de Servizos á Comunidade
Campus As Lagoas
32004 - Ourense
Teléfono: 988 387 102
Fax: 988 387 165
Correo electrónico: siope-ou@uvigo.es
LERD 7 - Campus de Pontevedra
Escola Universitaria de Enxeñaría Técnica Forestal – Área de Servizos á Comunidade
Campus A Xunqueira, s/n
36005 - Pontevedra
Teléfono: 986 801 949
Fax: 986 802 060
Correo electrónico: siope-po@uvigo.es
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Aplicación informática nerta

nerta é a aplicación informática para a xestión do acceso ao sistema Universitario de Galicia, en
concreto, a proba de acceso á universidade (PAU) e o acceso ás ensinanzas universitarias con límite de
prazas do sistema universitario de Galicia (SUG).
Coa finalidade de que os estudantes poidan acceder á información a través da web, desenvolveuse un
módulo da aplicación para que poidan consultar os datos e cubrir instancias destes procesos.
Enderezo web
https://www.edu.xunta.es/nerta/alumnado , tamén hai un enlace no portal educativo da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria na sección ‘Servizos en curso’.
Tipos de acceso a nerta
 Por documento de identidade e contrasinal: como norma xeral os estudantes accederán a nerta
indicando o seu documento de identidade e un contrasinal. Na aplicación poderán realizar as
seguintes operacións:
 Consulta de datos
 Persoais e académicos dos estudos de acceso.
 Matrícula e cualificacións da PAU.
 Admisión en ensinanzas universitarias con límite de prazas.
 Formularios
 Matrícula na PAU
 Reclamación e segunda corrección de cualificacións da PAU.
 Admisión en ensinanzas universitarias con límite de prazas.
 Por documento de identidade: os estudantes poderán entrar en nerta indicando unicamente o seu
documento de identidade cando se publiquen: as cualificacións da PAU ou os estudantes
convocados a matrícula en ensinanzas universitarias con límite de prazas. Unicamente poderán ver
os seus datos publicados.
 Pechado: Os estudantes non poderán acceder a nerta nos momentos previos á publicación das
cualificacións de PAU ou dos estudantes convocados a matrícula en ensinanzas universitarias con
límite de prazas, tampouco cando aplicación estea en mantemento.
Contrasinal de nerta
 O contrasinal de acceso a nerta é o código de acceso: do impreso de prematrícula, do impreso de
matrícula na PAU ou do impreso de preinscrición que lle entregaron no centro ou no LERD.
 Pode solicitarse o envío do contrasinal ao teléfono móbil e/ou ao correo electrónico na opción
Reenvío do contrasinal da pantalla principal da aplicación nerta.
 Os estudantes que non teñan informatizado ningún dato en nerta, deberán cubrir previamente os
seus datos persoais na opción Alta de novo usuario da pantalla principal da aplicación nerta e
entregar/enviar unha fotocopia do documento de identidade e a documentación cos seus datos
académicos a un LERD para que llos informaticen.
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Proba de acceso á universidade de bacharelato (PAU)
 Matrícula: Poderán presentarse á PAU aqueles estudantes que estean en posesión do título de
bacharel ou título equivalente para estes efectos.
Estudantes de bacharelato da convocatoria actual
Estudantes que obteñen o título de bacharel na mesma convocatoria que se presentan á PAU.
 Realización da PAU: realizarán a PAU na universidade á cal estea adscrito, para os efectos
indicados, o centro de educación secundaria no que obtivesen o título de bacharel.
 Xestións: realizarán a matrícula da PAU no seu centro de educación secundaria, as demais xestións
realizaranas na aplicación nerta ou no LERD asignado ao seu centro.
 Datos académicos:
 Os centros de educación secundaria informatizarán na aplicación nerta os datos persoais e
académicos dos estudantes que obteñan o título de bacharel.
 O centro entregaralles un impreso de prematrícula para que comproben que os seus datos son
correctos.
 Os estudantes comunicarán na secretaría do centro se hai algún erro nos datos. É importante
que estea informatizado o teléfono móbil e/ou o correo electrónico para poder recibir
información da PAU e do acceso a través deles.
 Taxas de matrícula:
 Solicitarán no seu centro o impreso de pago de taxas de matrícula.
 Aboarán as taxas na entidade bancaria elixida.
 Entregarán o xustificante de ter aboadas as taxas e a documentación que acredite o dereito á
redución de matrícula (se procede).
 Solicitude de matrícula:
 Formalizarán a solicitude de matrícula para a PAU nas datas que determine a CiUG.
 Entregarán a solicitude na secretaría do centro no que superen o segundo curso do
bacharelato, indicando na solicitude os seus datos persoais e as materias elixidas para a
realización da fase xeral e/ou da fase específica.
 Poderán solicitar a exención do exercicio de lingua galega.
 O centro informatizará estes datos e entregaralles o impreso de matrícula.
 Os estudantes poderán modificar en nerta os datos da matrícula mentres esta estea aberta.
 Cualificación da PAU: consultarán as cualificacións da PAU.
 Reclamación e segunda corrección: solicitarán en nerta reclamacións ou segundas correccións aos
exercicios da PAU e verán os seus resultados.
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Estudantes de bacharelato de convocatorias anteriores
Estudantes que obtiveron o título de bacharel ou equivalente en convocatorias anteriores.
 Realización da PAU: os estudantes realizaran a PAU na universidade á cal estea adscrito, para os
efectos indicados, o centro de educación secundaria no que obtivesen o título de bacharel ou
equivalente, tamén poderán realizala na universidade á cal estea adscrito o centro de educación
secundaria máis próximo ao seu lugar de residencia (previa solicitude na inspección da Consellería
de Educación e Ordenación Universitaria).
 Xestións: os estudantes realizarán as xestións da PAU na aplicación nerta ou no LERD que lle
corresponda ao centro de secundaria elixido.
 Datos académicos:
 Os centros de educación secundaria informatizaron os datos persoais e académicos destes
estudantes cando obtiveron o título de bacharel ou equivalente.
 Se os datos académicos non están informatizados:
 Os estudantes solicitarán unha certificación académica oficial de bacharelato no seu centro
de secundaria.
 Os estudantes engadirán os seus datos persoais en nerta.
 Dirixiranse ao LERD que lles corresponda, e será este o que lles informatice os datos
académicos.
 O LERD entregaralles un impreso de prematrícula para que comproben que os seus datos
son correctos.
 Os estudantes comunicarán se hai algún erro nos datos académicos. É importante que
estea informatizado o teléfono móbil e/ou o correo electrónico para poder recibir
información da PAU e do acceso a través deles.
 Solicitude de matrícula:
 Formalizarán a solicitude de matrícula para a PAU nas datas que determine a CiUG.
 Solicitarán a matrícula na aplicación nerta, indicando na solicitude as materias elixidas para a
realización da fase xeral e/ou da fase específica.
 Poderán solicitar a exención do exercicio de lingua galega no seu LERD.
 Xerarán o impreso de matrícula (contén o impreso de taxas de matrícula) e imprimirano.
 Poderán modificar os datos da matrícula mentres esta estea aberta.
 Taxas de matrícula:
 Co impreso de pago de taxas xerado en nerta, aboarán as taxas de matrícula na entidade
bancaria elixida.
 Entregarán ou enviaran ao LERD (por correo postal ou por medios telemáticos) o xustificante de
ter aboadas as taxas e a documentación que acredite o dereito á redución de matrícula (se
procede).
 O LERD informatizará o aboamento das taxas. O non pagamento das taxas suporá a perda do
dereito á realización dos exercicios da PAU.
 Cualificación da PAU: consultarán as cualificacións da PAU.
 Reclamación e segunda corrección: solicitarán en nerta reclamacións ou segundas correccións aos
exercicios da PAU e verán os seus resultados.
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Fase específica da proba de acceso á universidade de FP, APD e ED
 Matrícula: Poderán presentarse á fase específica da PAU aqueles estudantes que estean en
posesión dun título de técnico superior de formación profesional, técnico superior de artes plásticas
e deseño ou técnico deportivo superior, ou títulos equivalentes.
 Realización da PAU: os estudantes realizaran a PAU na universidade á cal estea adscrito, para os
efectos indicados, o centro de educación secundaria no que obtivesen o título de técnico superior
de formación profesional, técnico superior de artes plásticas e deseño ou técnico deportivo
superior, ou equivalentes. Os estudantes que obtivesen o título en convocatorias anteriores tamén
poderán realizala na universidade á cal estea adscrito o centro de educación secundaria máis próximo ao seu lugar de residencia (previa solicitude na inspección da Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria).
 Xestións: os estudantes realizarán as xestións da PAU na aplicación nerta ou no lugar de entrega e
recollida de documentación (LERD) que lle corresponda ao centro elixido.
 Datos académicos:
 Estudantes que presentaron preinscrición en convocatorias anteriores ou se presentaron a
algunha PAU no SUG dende o ano 2008: os seus datos académicos están informatizados en
nerta.
 Estudantes con datos sen informatizar en nerta:
 O centro pode informatizar os datos:
• Solicitará no centro o traspaso dos datos persoais e académicos dende a aplicación
xade á aplicación nerta.
• O centro entregaralles un impreso de prematrícula para que comproben que os seus
datos son correctos.
 O centro NON pode informatizar os datos:
• Os estudantes solicitarán unha certificación académica oficial no centro.
• Os estudantes engadirán os seus datos persoais en nerta.
• Dirixiranse ao LERD que lles corresponda, e será este o que lle informatice os datos
académicos.
• O LERD entregaralles un impreso de prematrícula para que comproben que os seus
datos son correctos
 Os estudantes comunicarán se hai algún erro nos datos académicos. É importante que
estea informatizado o teléfono móbil e/ou o correo electrónico para poder recibir
información da PAU e do acceso a través deles.
 Certificación académica oficial: Cando sexa necesario presentar unha certificación académica oficial
para realizar a matrícula na fase específica da PAU, será suficiente que conste:
 Ciclos formativos de grao superior de formación profesional: a superación de todos os
módulos que compoñen o ciclo formativo de que se trate, a excepción do de formación en
centros de traballo e, se é o caso, o módulo de proxecto.
 Ciclos formativos de grao superior de artes plásticas e deseño: a superación de todos os
módulos que compoñen o ciclo formativo de grao superior de que se trate, a excepción da
formación práctica en empresas, estudo e talleres e o módulo de proxecto integrado.
 Ensinanzas deportivas: a superación dos módulos que compoñen o ciclo de grao superior de
que se trate, a excepción dos módulos de formación práctica e de proxecto final.
 A certificación terá, en todo caso, o carácter de documentación provisional, e non se poderá
proceder á admisión nos estudos universitarios de grao ata a consecución e entrega no LERD
da documentación acreditativa de estar en posesión do correspondente título.
 Solicitude de matrícula:
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 Formalizarán a solicitude de matrícula para a PAU nas datas que determine a CiUG.
 Solicitarán a matrícula na aplicación nerta, indicando na solicitude as materias elixidas para a
realización da fase específica.
 Xerarán o impreso de matrícula (contén o impreso de taxas de matrícula) e o imprimirán.
 Poderán modificar os datos da matrícula mentres esta estea aberta.
 Taxas de matrícula:
 Co impreso de pago de taxas xerado en nerta, aboaran as taxas de matrícula na entidade
bancaria elixida.
 Entregaran ou enviaran ao LERD (por correo postal ou por medios telemáticos) o xustificante de
ter aboadas as taxas e a documentación que acredite o dereito á redución de matrícula (se
procede)
 O LERD informatizará o aboamento das taxas. O non pagamento das taxas suporá a perda do
dereito á realización dos exercicios da PAU.
 Cualificación da PAU: consultarán as cualificacións da PAU.
 Reclamación e segunda corrección: solicitarán en nerta reclamacións ou segundas correccións aos
exercicios da PAU e verán os seus resultados.
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Acceso a ensinanzas universitarias con límite de prazas
 Acceso: Poderán acceder ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do sistema universitario de
Galicia as persoas que reúnan calquera dos seguintes requisitos:
 Ter superada a proba de acceso á universidade para aqueles que se encontren en posesión do
título de bacharel ou equivalente, ou segundo normativas anteriores, estando en posesión de
calquera dos títulos e certificados que se indican a continuación:
 Título de bacharel.
 Certificado acreditativo de ter superado o curso de orientación universitaria.
 Certificado acreditativo de ter superado o curso preuniversitario.
 Calquera outro título que o Ministerio de Educación declare equivalente, para estes
efectos, ao título de bacharel.
 Título homologado ao título español de bacharel para estudantes de sistemas educativos
estranxeiros.
 Cumprir os requisitos exixidos para o acceso á universidade nos sistemas educativos de Estados
membros da Unión Europea ou doutros Estados con que España subscribise acordos
internacionais nesta materia.
 Posuír un título de técnico superior de formación profesional, técnico superior de ensinanzas de
artes plásticas e deseño ou técnico deportivo superior, ou títulos equivalentes.
 Posuír un título universitario oficial de grao ou título equivalente.
 Posuír un título universitario oficial de diplomado, mestre, arquitecto técnico, enxeñeiro
técnico, licenciado, arquitecto, enxeñeiro, correspondentes á anterior ordenación das
ensinanzas universitarias, ou título equivalente.
 Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos, ou tela superada no
sistema universitario de Galicia, segundo normativas anteriores.
 Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 45 anos.
 Xestións: realizarán os trámites administrativos na aplicación nerta ou no LERD que elixan.
 Datos académicos:
 Estudantes que presentaron preinscrición en convocatorias anteriores ou se presentaron a
algunha PAU no SUG: os seus datos académicos están informatizados en nerta.
 Outros casos:
 Engadirán os seus datos persoais en nerta.
 Entregarán ou enviarán a documentación necesaria ao LERD onde queiran presentar a
preinscrición.
 O LERD informatizará os datos académicos en nerta.
 Solicitude de preinscrición:
 Solicitarán a preinscrición na aplicación nerta, indicando na solicitude de acceso ata cinco
ensinanzas universitarias diferentes, cun máximo de dez peticións no caso de ensinanzas
universitarias autorizadas en máis dun centro.
 Xerarán o impreso de preinscrición e o imprimirán ou o gardarán.
 Poderán modificar os datos da preinscrición mentres esta estea aberta.
 Resultados da asignación: consultarán os resultados da asignación de prazas nas ensinanzas
universitarias con límite de prazas en cada prazo de matrícula.
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Matrícula nas ensinanzas universitarias do SUG
Os estudantes formalizaran a matrícula nos sitios web das universidades ou nos lugares que se
designen.
Universidade da Coruña

Enderezo web de matrícula: http://www.udc.es/matricula/
Matrícula presencial nos centros onde se imparten as ensinanzas universitarias.
Universidade de Santiago de Compostela

Enderezo web de matrícula: http://matricula.usc.es
Matrícula presencial nas unidades de xestión académica.
Universidade de Vigo

Enderezo web de matrícula: https://matricula.uvigo.es
Matrícula presencial nos centros onde se imparten as ensinanzas universitarias.
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Aplicación para a xestión do acceso ao
Sistema Universitario de Galicia

Manual de usuario
Estudantes

Tipos de acceso
 Por documento de identidade e contrasinal: como norma xeral os estudantes accederán a nerta
indicando o seu documento de identidade e un contrasinal. Na aplicación poderán realizar as
seguintes operacións:
 Consulta de datos
 Persoais e académicos dos estudos de acceso.
 Matrícula e cualificacións da PAU.
 Admisión en ensinanzas universitarias con límite de prazas.
 Formularios
 Matrícula na PAU
 Reclamación e segunda corrección de cualificacións da PAU.
 Admisión en ensinanzas universitarias con límite de prazas.
 Por documento de identidade: os estudantes poderán entrar en nerta indicando unicamente o seu
documento de identidade cando se publiquen: as cualificacións da PAU ou os estudantes
convocados a matrícula en ensinanzas universitarias con límite de prazas. Unicamente poderán ver
os seus datos publicados.
 Pechado: Os estudantes non poderán acceder a nerta nos momentos previos á publicación das
cualificacións de PAU ou dos estudantes convocados a matrícula en ensinanzas universitarias con
límite de prazas, tampouco cando aplicación estea en mantemento.
Alta de novo usuario
Os estudantes que non teñan informatizado ningún dato en nerta, deberán cubrir previamente os seus
datos persoais na opción Alta usuario da pantalla principal da aplicación nerta. Os datos dos estudantes
de bacharelato da convocatoria actual engádeos o seu centro de secundaria, non é necesario que o faga
o estudante.

 Cubrimos o documento de identidade, a data de nacemento e o correo electrónico e/ou o teléfono
móbil onde queremos que nos envíen o contrasinal.






Prememos o botón
.
Aparece a mensaxe ‘Unha vez recibido o contrasinal poderá acceder a nerta’.
Nos seguintes minutos recibimos o contrasinal no medio elixido.
Entramos en nerta e cubrimos o resto dos datos persoais.
Entregamos/enviamos unha fotocopia do documento de identidade e a documentación cos datos
académicos a un LERD para que os informaticen.
 Esperamos a que o LERD informatice os datos académicos, cando estean poderemos matricularnos
da PAU ou realizar a preinscrición.
Reenvío do contrasinal
O contrasinal de acceso a nerta é o código de acceso: do impreso de prematrícula, do impreso de
matrícula na PAU ou do impreso de preinscrición que lle entregaron no centro ou no LERD.
Pode solicitarse o envío do contrasinal ao teléfono móbil e/ou ao correo electrónico na opción Reenvío
contrasinal da pantalla principal da aplicación nerta.
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 Introducimos o documento de identidade.
 Prememos o botón
.
 Estudantes que teñen cuberto o correo electrónico e/ou o teléfono móbil:

 Seleccionamos o medio polo que desexamos recibir o contrasinal: correo electrónico e/ou
teléfono móbil.
 Prememos o botón
.
 Aparece a mensaxe ‘Unha vez recibido o contrasinal poderá acceder a nerta’.
 Nos seguintes minutos recibimos o contrasinal no medio elixido.
 Se queremos cambiar o teléfono móbil ou o correo electrónico prememos o botón
e
seguimos os pasos do apartado seguinte (teléfono móbil e correo electrónico non
informatizados).
 Estudantes de convocatorias anteriores que NON teñan informatizados en nerta nin o correo
electrónico nin o teléfono móbil.

 Cubrimos o correo electrónico e/ou o teléfono móbil ao que queremos que nos envíen o
contrasinal.
 Prememos o botón





.

Prememos o botón
.
Imprimimos o informe e remitímolo cunha fotocopia do documento de identidade ao LERD.
O LERD informatizará os datos solicitados e reenviaranos o contrasinal.
Tamén podemos realizar presencialmente este procedemento no LERD.
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Acceso á aplicación
Accédese á aplicación a través dun navegador web (actualizar á última versión). Na barra de direccións,
situada
na
parte
superior
da
pantalla,
introducimos
o
enderezo
http://www.edu.xunta.es/nerta/alumnado e a continuación prememos a tecla Enter. Tamén hai un
enlace no portal educativo da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria na sección ‘Servizos
en curso’ e na páxina web da CiUG http://ciug.cesga.es . Prememos
na parte superior
esquerda .

Introducimos o documento de identidade e o contrasinal (se procede) e prememos o botón
Unha vez identificados accedemos á aplicación e aparece o menú da mesma.

.

Inicio
Nesta páxina atopamos información con datos de interese: datas dos distintos procesos de PAU e
acceso ao SUG, e o estado das solicitudes e expedientes.
Alumnado
Neste apartado visualizamos e/ou modificamos os datos: persoais, académicos dos estudos de acceso e
os expedientes de PAU. A información preséntase agrupada en tres fichas, podemos cambiar dunha
ficha á outra premendo na pestana de cor azul.

Datos persoais
Nesta ficha podemos visualizar os datos persoais.

Premendo no botón
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Os datos persoais están agrupados por apartados, podemos modificar os datos correspondentes a:
 Contacto: teléfono, teléfono móbil e o enderezo de correo electrónico para transmitir información
ao estudante.
 Residencia: país, provincia, concello, localidade, enderezo e código postal.
 Nacemento: país, provincia, concello, data de nacemento e nacionalidade. Sempre que os datos
non estean validados pola administración
Os recadros de verificación ‘Residente en Galicia’ e ‘Nacemento en Galicia’ permiten, para facilitar a
selección, que nos campos de ‘Provincia’ só aparezan as provincias de Galicia.
Premendo o botón
grávanse os datos modificados e premendo o botón
volvemos á
pantalla anterior sen gravar os cambios realizados.
Cando engadimos nos os nosos datos persoais e o LERD comproba que falta algún documento por
enviar/entregar, aparece o seguinte cadro no que se nos indica a documentación pendente de entregar.

Datos académicos
Na ficha de datos académicos, no recadro ‘Ensinanzas de acceso’ (parte inferior), visualizamos as
ensinanzas de acceso superadas.
Se a columna ‘Estado’ ten o valor ‘Confirmada’ quere dicir que se engadiron todos os datos académicos,
entón xa podemos solicitar matricularnos na PAU e/ou a preinscrición. Se o estado é ‘Incompleto’,
indica que faltan datos, dirixímonos ao noso LERD para resolver a incidencia.
Premendo nunha das opcións da columna ‘Ensinanza de acceso’ visualizamos, no recadro superior,
información detallada desa ensinanza.
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Expediente PAU
Nesta ficha pódense visualizar os expedientes de PAU de convocatorias anteriores e o seu estado (se
procede).
Nota de admisión
Nesta ficha pódese visualizar a nota de admisión nas distintas ensinanzas universitarias do sistema
universitario de Galicia.
 Seleccionamos unha das nosas ensinanzas que nos permiten o acceso.
 Eliximos a ensinanza universitaria na lista despregable, podemos empregar os filtros opcionais de
‘Universidade’ e ‘Campus’ para que na lista aparezan só as súas ensinanzas universitarias.
 No cadro ‘Ponderación’ aparecen a cualificación ponderada de cada materia da PAU aprobada e
válida para ponderar.
 No campo ‘Nota de admisión’ vemos a nota de admisión á ensinanza universitaria.
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PAU
Neste apartado podemos realizar as xestións dunha convocatoria determinada da PAU. A información
preséntase agrupada en varias fichas, podemos cambiar dunha ficha á outra premendo na pestana de
cor azul.
Na lista despregable podemos seleccionar a convocatoria da PAU, por defecto aparecerá activa a que se
celebre nese momento.
Matrícula
Os estudantes de bacharelato de convocatorias anteriores e os de Formación profesional, Artes
plásticas e deseño e Ensinanzas deportivas poden realizar a matrícula en nerta, os estudantes de
bacharelato de convocatoria actual matricúlanse no seu centro de secundaria. Para matricularnos
seleccionamos a convocatoria da PAU e aparece a pantalla:

 Prememos
.
 Se temos máis dunha ensinanza de acceso de Formación profesional, Artes plásticas e deseño ou
Ensinanzas deportivas que nos permitan presentarnos á fase específica da PAU, teremos que elixir
previamente unha delas. A elección determinará a comisión delegada onde nos examinaremos.

 Seleccionamos a(s) fase(s) pola(s) que queremos presentarnos.
 Seleccionamos o tipo de matrícula (taxas) e a entidade bancaria onde realizamos o pagamento.
 Seleccionamos SMS e/ou EMAIL se desexamos recibir información da PAU e do acceso ao SUG por
estas vías (só se activan estes botóns no caso de que estes datos estean introducidos na pantalla de
datos persoais).
 Fase xeral (se procede):
 As materias das que teñen que examinarse todos os estudantes aparecen seleccionadas.
 Para solicitar a exención de realizar o exame da materia de lingua galega e literatura iremos a
un LERD.
 Eliximos entre Historia de España e Historia da filosofía.
 Eliximos a materia de modalidade da fase xeral
 Fase específica (se procede):
 Eliximos a(s) materia(s) de modalidade da fase específica
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 Premendo no botón
podemos seleccionar nas listas despregables materias non
cursadas en segundo de bacharelato. Na fase específica de FP aparecen sempre todas as materias.
 Prememos o botón

.

 Visualizamos a ficha que contén os datos de matrícula.
 Co botón
a matrícula en nerta).
 Co botón

xeramos o impreso de matrícula (só estudantes que poidan realizar

podemos modificar a matrícula de PAU.

 Co botón

podemos eliminar a matrícula de PAU.

Cualificacións
Nesta ficha poden visualizarse: listaxe de cualificacións das materias de cada fase, cualificación da fase
xeral, cualificación do expediente e cualificación da PAU. Tamén se pode observar o resultado das
reclamacións realizadas ás cualificacións das materias da PAU.

Reclamacións
Nesta ficha xestionamos as reclamacións en cada prazo.
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 Na lista despregable ‘Prazo reclamación’ aparece seleccionado o prazo actual, podemos cambiar de
prazo pero só se poderá solicitar reclamación co prazo aberto.
 Prememos o botón

e ábrese unha nova pantalla.

 Seleccionamos a materia premendo nela no recadro ‘Materias’ ou cubrindo o campo ‘Código’ no
recadro ‘Engadir reclamación’ e premendo a tecla do tabulador ou enter.
 Cubrimos o tipo de reclamación e as razóns xustificativas da mesma.
 Prememos o botón
.
 Repetimos o proceso para cada materia da que queiramos reclamar.
 Para eliminar a reclamación dunha materia seleccionámola e prememos o botón
.
 No 2.º prazo de reclamación só se pode presentar reclamación a aquelas materias ás que se
solicitara segunda corrección no 1.º prazo.
 Prememos no

para volver á ficha.

 Xeramos o impreso de reclamación co botón
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Acceso
Neste apartado xestiónase o acceso a ensinanzas universitarias con límite de prazas do Sistema
Universitario de Galicia.
A información preséntase agrupada en varias fichas: ‘Solicitudes’, ‘Resultados’ e ‘Estado’, podemos
cambiar dunha ficha á outra premendo na pestana de cor azul.
Solicitudes
Nesta ficha engádese ou modifícase a solicitude para acceder a ensinanzas universitarias con límite de
prazas do Sistema Universitario de Galicia.
Para engadir a preinscrición é necesario ter informatizados nesta aplicación os datos académicos dunha
PAU ou dalgunha ensinanza, que permita o acceso, con estado 'Confirmada' na ficha de datos
académicos.
Cando a solicitude aínda non está presentada aparece na pantalla unha lista despregable coas
convocatorias, por defecto seleccionada a convocatoria aberta, e as datas nas que se pode realizar a
preinscrición.

 Seleccionamos a convocatoria, se procede.
 Premendo no botón

aparece a pantalla de engadir a preinscrición:

 Seleccionamos o campus no que desexamos presentar a preinscrición.
 Seleccionamos SMS e/ou EMAIL se desexamos recibir información do acceso ao SUG por estas vías
(só se activan estes botóns no caso de que estes datos estean introducidos na pantalla de datos
persoais).
 Seleccionamos as cotas e ensinanzas de acceso polas que solicitamos a preinscrición, por defecto
están seleccionadas todas. Se queremos solicitar polas cotas para deportistas de alto nivel ou de
alto rendemento, ou para os estudantes que teñan recoñecido un certo grao de discapacidade,
deberemos dirixirnos a un LERD.
 Se prememos o botón:



volvemos á pantalla anterior sen gravar a preinscrición.
gravamos a solicitude e aparece a pantalla que permite engadir as ensinanzas
universitarias.
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 No cadro ‘Engadir titulación’ escribimos a orde de preferencia da ensinanza universitaria que
queremos engadir, por defecto aparece ‘1’ ou o seguinte número de orde .
 Eliximos a ensinanza universitaria na lista despregable e prememos o botón
. Podemos
empregar os filtros opcionais de ‘Universidade’ e ‘Campus’ para que na lista aparezan só as súas
ensinanzas universitarias.
 Repetimos o proceso para cada ensinanza universitaria que queiramos engadir.
 Para eliminar unha ensinanza universitaria prememos Eliminar na columna ‘Opcións’.
 Rematada a inserción das ensinanzas universitarias, prememos o botón

 Xeramos o impreso de preinscrición co botón
o documento.
 Se prememos o botón
seleccionada.
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Se solicitamos preinscrición en mais dunha convocatoria, na lista despregable pódese elixir previamente
a convocatoria da que se quere ver/modificar a preinscrición.
Cando a solicitude xa está presentada, ao premer
preinscrición.

, na pantalla aparece información sobre a

 Para engadir novas ensinanzas universitarias:
 Aparece o seguinte número de orde en ‘Orde de preferencia’ na última fila do cadro
‘Ensinanzas universitarias’.
 Eliximos a ensinanza universitaria na lista despregable e prememos o botón
. Podemos
empregar os filtros opcionais de ‘Universidade’ e ‘Campus’ para que na lista aparezan só as súas
ensinanzas universitarias.
 Para modificar unha ensinanza universitaria prememos Modificar na columna ‘Operación’ da
ensinanza universitaria, modificamos os datos da ensinanza universitaria e prememos o botón
.
 Para eliminar unha ensinanza universitaria prememos Eliminar na columna ‘Operación’ da
ensinanza universitaria.
 Para modificar as cotas e ensinanzas de acceso polas que solicitamos a preinscrición, prememos o
botón
.

 Modificamos as cotas e ensinanzas de acceso polas que solicitamos a preinscrición.
 Se prememos o botón:



volvemos á pantalla anterior sen gravar a preinscrición.
gravamos a solicitude.
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Resultados
Nesta ficha visualízase o estado da matrícula nas ensinanzas universitarias solicitadas.

 Na lista despregable ‘Prazo de matrícula’ aparece seleccionado o prazo de matrícula actual,
podemos cambiar a prazos anteriores (se procede).
 Convocatoria: convocatoria na que solicitamos admisión.
 Orde pref.: orde na que solicitamos as ensinanzas universitarias.
 Cota: cota pola que solicitamos admisión, un estudante pode ter solicitudes por varias cotas.
 Xeral (PAU Bacharelato, FP, Artes plásticas e deseño e Ensinanzas deportivas).
 Maiores de 25 anos de idade.
 Maiores de 40 anos de idade.
 Maiores de 45 anos de idade.
 Discapacitados.
 Deportistas de alto nivel ou de alto rendemento.
 Titulados universitarios.
 Ensinanza universitaria: nome da ensinanza universitaria solicitada.
 Campus: campus da ensinanza universitaria solicitada.
 Estado: estado no que se atopa a solicitude na ensinanza universitaria e cota.
 Matriculado: o estudante formalizou a matrícula na ensinanza universitaria.
 Convocado: o estudante está convocado a matricularse na ensinanza universitaria no prazo
seleccionado.
 En espera: o estudante está agardando a que o convoquen a matricularse na ensinanza
universitaria.
 Liberado: o estudante non formalizou a matrícula ou está matriculado ou convocado nunha
ensinanza universitaria con mellor preferencia.
 Non matriculado: o estudante foi convocado nun prazo anterior na súa ensinanza universitaria
de 1ª preferencia e non se matriculou.
 Non acceso: o estudante non cumpre as condicións para acceder a esa ensinanza universitaria,
non ten a proba de acceso a esa ensinanza universitaria, sobrepasou o número de ensinanzas
universitarias solicitadas, ...
 Pechada: a ensinanza universitaria está pechada e non ten posibilidade de estar convocado
nela.
 Nota de admisión.
 Opcións: Premendo no enlace Posición vese información das prazas da ensinanza universitaria e o
estado da matrícula do estudante con respecto ao último estudante matriculado - convocado nesa
ensinanza e cota.
O total de prazas que para cada ensinanza universitaria e centro ofertan as universidades, repártense
entre a cota xeral e as cotas de reserva.
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As prazas para as cotas de reserva son:
 2% para maiores de 25 anos de idade.
 1% para maiores de 40 anos de idade.
 2% para maiores de 45 anos de idade.
 5% para discapacitados.
 3% para os deportistas de alto nivel ou de alto rendemento, agás en grao en ciencias da
actividade física e do deporte e grao en fisioterapia en que se reservará un 8 por cento do total.
 2% para titulados universitarios.
O resto das prazas asígnanse á cota xeral, incluídas as prazas obxecto de reserva que queden sen cubrir.
 Cadro 'Posición':
 Nº de solicitude: Orde do estudante entre o total de solicitantes da ensinanza universitaria.
 Nº matricula: Orde do estudante entre os estudantes: matriculados, convocados e en espera na
ensinanza universitaria.
 As universidades adxudican as prazas atendendo aos seguintes criterios:
 Convocatoria: primeiro aos estudantes que solicitan preinscrición na convocatoria ordinaria
(xuño), despois aos da convocatoria extraordinaria (setembro).
 Nota de admisión: As solicitudes da mesma convocatoria ordénanse en función da nota de
admisión.
 Opción preferente: Nos casos de empate na nota de admisión, asígnase praza aos
estudantes con opción preferente, segundo:
• A materia de modalidade da fase xeral para os estudantes de bacharelato.
• A vía da PAU para os estudantes de bacharelato LOXSE.
• A opción da PAU para para os estudantes de COU.
• A opción de PAU para os maiores de 25 anos.
• A rama do ciclo formativo para os estudantes de FP, Artes plásticas e deseño e
Ensinanzas deportivas.

 Premendo o botón 'Ver listaxe de matrícula' vemos nunha nova ventá a listaxe con todos os
solicitantes da ensinanza na cota.
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