CALENDARIO XERAL CENTROS – ABAU 2022

CALENDARIO CiUG
ABAU (Conv. Ordinaria e Extraordinaria) 2022
Os resaltes en amarelo corresponden a aspectos específicos da Convocatoria ABAU Extraordinaria

ABRIL 2022
22 – 25

Publicación na web dos impresos da CiUG dos impresos necesarios para a matrícula
da proba ABAU

26

Envío aos centros con XADE das instrucións sobre NERTA.

29

Envío aos centros sen XADE das instrucións sobre NERTA.

MAIO 2022
6 – 25

Matrícula anticipada on line para a realización da proba de ABAU do estudantado que
ten superado o Bacharelato ou FP en anos anteriores.

19 – 23

Prematrícula na proba ABAU nos centros de secundaria, onde se entregará a cada
solicitante un resgardo de matrícula e as instrucións sobre a aplicación NERTA. O
código de activación da conta á aplicación NERTA seralles remitido por E-mail.

20 – 23

Gravación nos centros sen XADE das cualificacións de 2º bacharelato.

24

Reclamación nos centros de secundaria ás listaxes provisionais de matriculados/as nas
ABAU (ata as 14:00 horas).

24 - 25

Matrícula Ordinaria na proba ABAU por parte dos centros nos LERD, para alumnado
que superou 2º Bacharelato na convocatoria de xuño 2022 e envío preferentemente
escaneado por correo electrónico (ou por mensaxería urxente) aos LERD polos centros
de Secundaria da listaxe de matriculados/as xerada en NERTA.

17-25

Comunicación á CiUG por parte dos centros da relación de estudantes con
Necesidades Específicas de Apoio Educativo que superou bacharelato e está
matriculado na ABAU.

25 – 27

Resolucións específicas sobre a forma de realizar e lugar de realización das ABAU
para o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.

XUÑO 2022
x

Matrícula extraordinaria para alumnado que aprobe 2º bacharelato na convocatoria
xuño despois da resolución das reclamacións pola Comisión de Supervisión da
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional (A matrícula deberá
realizarse o día seguinte da comunicación da resolución).

6

Constitución das Comisións Delegadas, ás 18:00 horas, nas sedes da proba ABAU.

7 -8 -9

REALIZACIÓN DA PROBA DE ABAU ORDINARIA.

10 - 13

Publicación na Web da CiUG dos criterios específicos de avaliación..

14 – 16

Publicación na Web dos impresos para a matrícula na ABAU da convocatoria
extraordinaria de xullo.
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16

Xeración e Publicación on-line das actas de cualificacións provisionais da proba de
ABAU e das listaxes nominais de aprobados/as por Comisión Delegada (a partir das
20:00 horas).

16 – 17

Envío polas persoas responsables do Soporte NERTA ás persoas interesadas, por
correo electrónico, das cualificacións provisionais da proba de ABAU.

17 - 21

Solicitudes de “Revisión” ás cualificacións da proba de ABAU (ata as 14:00 horas do
día 21).

23

Xeración en NERTA das tarxetas de cualificacións definitivas para o alumnado da proba
de ABAU ordinaria con modificación de nota no proceso de “Revisión”.

23 – 24

Envío por correo electrónico das tarxetas de cualificacións definitivas para o alumnado
da proba de ABAU ordinaria.

27

Os centros de ensino secundario poderán consultar e imprimir unha copia da acta de
cualificacións da ABAU correspondente ao seu centro directamente a través da
aplicación informática NERTA.

27 – 28

Prazo para solicitar ver os exames (ata as 14h. do día 28). A solicitude farase nos
LERDs.

29

Límite para a gravación nos centros sen XADE (programa de Xestión Administrativa da
Educación da Xunta de Galicia) das cualificacións de 2º bacharelato na convocatoria
extraordinaria.

28 - 29

Prematrícula para a proba de avaliación de bacharelato para o acceso á universidade
na convocatoria extraordinaria nos centros de Secundaria, onde se entregará a cada
solicitantes un resgardo de matrícula e as instrucións sobre a aplicación NERTA. O
código de acceso á aplicación NERTA seralles remitido por E-mail.

29

Reclamación nos centros de Secundaria ás listaxes provisionais de matriculados na
proba ABAU (ata as 14:00)

29 - 30

Matrícula na proba de Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade na
convocatoria extraordinaria por parte dos centros nos LERD, do alumnado que superou
2º Bacharelato na convocatoria extraordinaria

29 – 1xullo

Envío por correo electrónico da documentación relacionada na convocatoria de
matrícula na proba de ABAU da convocatoria extraordinaria.

XULLO 2021
1

Vista dos exames por parte das persoas que o solicitaron despois da “revisión”. Terá
lugar ás 10:00 horas no Edificio Fontán da Cidade da Cultura (sede da CiUG).

1–5

Xeración en NERTA na CiUG, LERD e centros de secundaria das listaxes provisionais
de matriculados/as por centro para a proba de avaliación de bacharelato para o acceso
á universidade na convocatoria extraordinaria (ás 14:00 horas).

1

Consulta en NERTA das listaxes provisionais de matriculados/as por centro para a
proba de ABAU na convocatoria extraordinaria (a partir das 14.00 horas).

X

Matrícula extraordinaria para a realización da proba de avaliación de bacharelato para
o acceso á universidade na convocatoria extraordinaria do alumnado que aprobe 2º
bacharelato na convocatoria extraordinaria despois da resolución das reclamacións
polas Xefaturas Territoriais da Consellería. (A matrícula deberá realizarse o día
seguinte da comunicación da resolución).

11

Constitución Comisións Delegadas, ás 18:00 nas sedes das Comisións.

12 – 13 - 14

REALIZACIÓN DA PROBA DE AVALIACIÓN DE BACHARELATO PARA O ACCESO Á
UNIVERSIDADE (ABAU) DA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.

15 - 18

Publicación na Web da CiUG dos criterios específicos de avaliación..
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20

Xeración e publicación on line das actas de cualificacións provisionais da ABAU e das
listaxes nominais de aprobados/as por Comisión Delegada (a partir das 20:00 horas).

20

Envío dende a CiUG ás Reitorías e aos LERD da resolución sobre cualificacións
provisionais da proba de avaliación de bacharelato para o acceso á universidade para
a súa publicación.

20

Envío polas persoas responsables do Soporte NERTA ás persoas interesadas, por
correo electrónico, das cualificacións provisionais da proba de avaliación de
bacharelato para o acceso á universidade.

20 – 21

Xeración en NERTA e envío das tarxetas de cualificacións provisorias da proba de
ABAU da convocatoria extraordinaria.

21 – 26

Solicitudes de “Revisión” ás cualificacións da proba de avaliación de bacharelato para
o acceso á universidade da convocatoria extraordinaria, ata as 14:00 horas do día 26.

27

Xeración e publicación on line do anexo das solicitudes de “revisión” (a partir das 20:00
horas).

27

Envío polos responsables do Soporte NERTA aos interesados, por correo electrónico,
das cualificacións.

27

Xeración en NERTA e envío das tarxetas de cualificacións definitivas da proba de
ABAU da convocatoria extraordinaria.

28

Prazo para solicitar ver o exame do alumnado da convocatoria extraordinaria que
solicitou “Revisión” (ata as 14:00 horas). A solicitude farase nos LERDS.

29

Vista dos exames por parte das persoas que o solicitaron despois da “revisión”. Terá
lugar ás 10:00 horas nos espazos do Edificio Fontán da Cidade da Cultura (sede da
CiUG).
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