
 
Información alumnado de ciclos superiores 

(ABAU - XULLO DE 2020) 

 
 
 

¿QUEN PODE PARTICIPAR?  
 
Parte Obrigatoria e Parte Voluntaria  
 
• Alumnado co bacharelato superado no curso 2019/20 ou anteriores en Galicia.  
 

• Alumnado que aprobou o bacharelato establecido na Ley Orgánica 8/2013 en convocatorias 
anteriores, nun centro da Comunidade Autónoma de Galicia e que non teña superada a proba 
ABAU.  
 

• Alumnado que teña superada a proba ABAU en convocatorias anteriores na Comunidade 
Autónoma de Galicia ou que acredite a súa residencia na C.A. e desexe mellorar a súa 
cualificación.  
 
 
Parte Voluntaria 
 
• Alumnado que teña superada a parte obrigatoria en Galicia.  

• Alumnado de FP que obtivese o título neste curso 2019-20 en Galicia.  
 
 

TIPOS DE MATRÍCULA: 
 
MATRÍCULA ANTICIPADA  
 
•Alumnado de FP pertencente a centros da C.A. de Galicia que acadase ou estea en 
disposición de acadar o título de FP na convocatoria de xuño de 2020  
 

• Alumnado que teña aprobado o bacharelato en convocatorias anteriores e que non 
superase a proba ABAU deberá matricularse obrigatoriamente da parte obrigatoria (das 5 
materias) da ABAU e, se o desexa, da Parte Voluntaria da dita proba.  

• Alumnado que teña aprobado o bacharelato ou un título equivalente en convocatorias 
anteriores e que xa superase a proba ABAU poderá matricularse da parte obrigatoria (das 5 
materias) da ABAU e/ou da Parte Voluntaria.  
 



 

PRAZO DE MATRÍCULA ANTICIPADA: 
 
Do 1 ao 17 de xuño de 2020  
 
 

PROCEDEMENTO MATRÍCULA ANTICIPADA  
 
1. O Centro grava as cualificacións do alumnado na Aplicación Informática Nerta  

2. O Centro asinará o certificado de que o/a alumno/a abonou os dereitos de expedición do 
título ou de que ten superados todos os módulos para poder presentarse á Parte Voluntaria 
das ABAU.  

3. O/A alumno/a imprime o documento de Taxas e fai o pago no Banco.  

4. O/A o alumnado cubre o impreso de matrícula coa indicación das materias da parte 
voluntaria das que se desexa examinar.  
 
Podes acceder ós impresos no seguinte enlace: 
https://ciug.gal/gal/abau/impresos-abau-2020 
 
5. O alumnado deberá enviar por correo electrónico ao LERD correspondente ( no noso caso 
LERD 1. Campus de Santiago.) dentro do prazo de matrícula a seguinte documentación:  

a) Impreso de Matrícula cos seus datos e indicación das materias das que desexa examinarse 
na Parte Voluntaria  

b) Certificado indicado no apartado 2.  

c) Xustificante de ter pagadas as Taxas no Banco.  
 

 
 
 
O alumnado recibirá no seu correo electrónico un “Código de Acceso” necesario para poder 

realizar na aplicación informática NERTA as solicitudes de revisión e a solicitude de 

preinscrición en titulacións con límite de prazas do SUG. 

https://ciug.gal/gal/abau/impresos-abau-2020


 
 

PREZOS PÚBLICOS, EXENCIÓNS E AXUDAS  
 
O importe do prezo de matrícula para estas probas é de: 63,67 euros.  
Deberse aboar os prezos de matricula, dentro do prazo do 1 ao 17 de xuño, na entidade 
bancaria.  
O aboamento para as probas ABAU farase no impreso establecido.  
O alumnado con dereito a exencións debe enviar copia da xustificación por correo 
electrónico ao Lerd correspondente. 
 
EXENCIÓNS NO PAGAMENTO DE PREZOS PÚBLICOS  

Familia numerosa - Categoría Xeral  31,84 euros  

Familia numerosa - Categoría Especial  Gratuíta  

Persoas con discapacidade (>= 33%), vítimas de terrorismo ou de 
violencia de xénero  

Gratuíta  

AXUDAS  
Persoal das Universidades do SUG  

Gratuíta  

 

Notas  

(1) Os beneficiarios/as de Familia Numerosa de Categoría Xeral e de Familia Numerosa de Categoría Especial 
deberán achegar, no momento da matrícula, xunto co xustificante bancario, fotocopia cotexada do carné de 
Familia Numerosa vixente no momento da matrícula  
(2) A condición de persoa con discapacidade (>=33%), de vítima de acto terrorista acreditarase coa 
correspondente resolución administrativa pola que se recoñecese a condición correspondente que deberá 
presentarse, necesariamente, no prazo de matricula fixado, vixente nese momento para que teña eficacia.  
(3) A condición de vítima de violencia de xénero acreditarase no momento da matrícula mediante o 
documento acreditativo da dita condición que deberá estar adoptado ou emitido no prazo de 5 anos 
inmediatamente anteriores á data de formalización da matrícula.  
(4) Axudas: Persoal docente e de administración e servizos, os seus fillos/as, así como o seu cónxuxe ou 
persoa con análoga relación das tres Universidades de Galicia terá a matricula gratuíta. A gratuidade deberá 
acreditarse mediante certificación dos respectivos Servizos de Persoal e, no caso de cónxuxe e fillos/as, 
ademais, por medio da fotocopia cotexada do Libro de Familia. A situación que dá dereito a axuda deberá 
estar vixente no momento da matrícula.  

 

 

PUBLICACIÓN DA LISTAXE DE MATRICULADOS  
 
▪ 17 de xuño. O alumnado deberá revisar os seus datos podendo interpoñer, no seu centro, 
reclamación aos mesmos, ata as 14.00 horas dese día se detecta algún erro. 
▪ 19 de xuño o alumnado poderá consultar en NERTA a súa matrícula na ABAU.  
 

 

EXAMES. COMISIÓNS DELEGADAS E CENTROS DE SECUNDARIA QUE AS 
INTEGRAN  
 



O alumnado matriculado nestas probas convócase para realizar os correspondentes 
exercicios formando grupos, integrado cada un deles por centros de ensino secundario e 
distribuídos por Comisións Delegadas. 
O lugar de exame será publicado na Páxina WEB da CiUG antes do 24 de xuño. 
 
 

DATAS DE REALIZACIÓN DA ABAU 2020 
 
Convocatoria ordinaria 7, 8 e 9 de xullo en xornada de mañá e tarde os tres días.  
Convocatoria extraordinaria 15, 16 e 17 de setembro. 
 
 

PUBLICACIÓN DAS CUALIFICACIÓNS  
 
16 de xullo, a partir das 20.00 horas.  
 
23 de xullo cualificacións definitivas despois da resolución das solicitudes de revisión (a partir 
das 20:00 horas).  
 
 

ENTREGA DAS TARXETAS DE CUALIFICACIÓN  
 
O día 16 de xullo, enviarase por correo electrónico ao alumnado a súa Tarxeta de 
Cualificación da ABAU asinada dixitalmente.  
As tarxetas de cualificación estarán marcadas como provisionais mentres o alumnado exerza 
ou teña dereito a exercer as posibilidades de revisión da súa cualificación. 
 
O día 23 de xullo, envío por correo electrónico da Tarxeta Definitiva da ABAU.  
 
Para poder enviar a Tarxeta de Cualificación da ABAU é necesario ter rexistrado un correo 
electrónico válido en Nerta.  
O alumnado que non rexistrase un correo electrónico válido en Nerta poderá solicitar a 

Tarxeta no seu centro de bacharelato. 

 

 

REVISIÓN DAS CUALIFICACIÓNS  
 
• Solicitudes: 17 a 21 de xullo (ata as 14:00h. do 21 de xullo) a través de Nerta.  
 
• ACCESO E CONSULTA DOS EXAMES REVISADOS.  
 
-Solicitude entre o 24 e o 27 de xullo (ata as 14:00h.) 
 
-Data de consulta, Publicarase na Web da CiUG antes do día 28 de xullo.  



 
 

PROCEDEMENTO DE REVISIÓN DAS CUALIFICACIÓNS  
 
O alumnado, pais, nais ou titores/as legais poderán solicitar a revisión da cualificación obtida 
nun ou en varios exames no prazo de tres días contados a partir da data de publicación das 
cualificacións. Neste proceso de revisión as modificacións das cualificacións poden ser tanto 
á alza como á baixa.  
 
PRAZO.  
O prazo de presentación destas solicitudes será de tres días hábiles, contados a partir da data 
de publicación das cualificacións: 17 a 21 de xullo (ata as 14:00h. do 21 de xullo)  
 
SOLICITUDE.  
As solicitudes de revisión poderanse facer a través da aplicación informática NERTA, 
empregando o seu código de acceso. O alumnado deberá gardar copia da súa solicitude en 
calidade de resgardo e xustificación de presentación desta.  
 
PROCEDEMENTO.  
No proceso de revisión procederase do seguinte xeito:  
 
a) En primeiro lugar, analizarase se houbo algún erro material na corrección do exame da 
persoa interesada (sumas mal calculadas ou preguntas sen corrixir). No caso de existir algún 
erro material, modificarase a cualificación, tanto á alza como á baixa.  
A cualificación provisoria obtida (identificada como P) pasa a ser a nova cualificación despois 
de modificar segundo o erro material detectado. No caso de non haber erros materiais, 
mantense como cualificación provisoria a cualificación orixinal (identificada tamén como P).  
 
b) Deseguido, realizarase unha segunda corrección por un novo corrector/a especialista, 
distinto ao que efectuou a primeira corrección. Se esta segunda cualificación (identificada 
como S) ten unha diferenza menor de dous puntos, a cualificación definitiva será a media 
aritmética entre S e P, nomeadamente (S+P)/2.  
 
c) No suposto de que existise unha diferenza de dous ou máis puntos entre ambas as 
cualificacións (P e S), un terceiro profesor/a especialista distinto dos anteriores efectuará 
unha terceira corrección (identificada como T). Neste caso, a cualificación definitiva será a 
media aritmética das tres cualificacións, nomeadamente (P+S+T)/3.  
 
Contra a resolución adoptada pola CiUG, que porá fin á vía administrativa, poderá 
interpoñerse recurso potestativo de reposición no prazo dun mes contado desde o día 
seguinte ao da publicación ante a propia CiUG. Neste caso non se poderá interpoñer o 
recurso contencioso-administrativo mentres non se dite resolución expresa do recurso 
potestativo de reposición ou se produza o acto presunto.  
 



ACCESO E CONSULTA DOS EXAMES REVISADOS.  
O alumnado e, se é o caso, os pais, nais ou titores legais terán dereito a ver as probas 

revisadas unha vez finalizado o proceso de revisión. Para a consultas dos exames poderá 

facerse a solicitude entre o 24 e o 27 de xullo (ata as 14:00h.) presentando o formulario 

correspondente nun dos LERDs.  

A CiUG anunciará na súa páxina WEB, antes do día 28 de xullo, o lugar e horario indicado para 

poder exercer este dereito. 

 

 

 

Podes consultar a información completa nos seguintes enlaces: 

Convocatoria ordinaria: 

https://ciug.gal/PDF/procedemento_matricula_abau.pdf 

Procedemento de matrícula: 

https://ciug.gal/PDF/procedemento_matricula_abau.pdf 

Impresos para a matrícula: 

https://ciug.gal/gal/abau/impresos-abau-2020 

 

https://ciug.gal/PDF/procedemento_matricula_abau.pdf
https://ciug.gal/PDF/procedemento_matricula_abau.pdf
https://ciug.gal/gal/abau/impresos-abau-2020

