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 ciug.gal

 uvigo.gal  “Estudantes”

 LERDs (Lugares de Entrega e 
Recollida de Documentación)
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* Académicos:

Bacharelato  Superar a ABAU
Ciclo superior  Ter pagada a taxa do título

* Facer unha solicitude de admisión en NERTA 
(preinscrición)

IMPORTANTE:
Coñecer a nota de corte (orientativa)
Saber se precisa proba específica (exm: CAFD)
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Ordinaria 
xuño

Martes 6

Mércores 7

Xoves 8

6

DATAS ABAU  2023

Extraordinaria 
xullo

Martes 11

Mércores 12

Xoves 13
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ESTRUTURA ABAU



CUALIFICACIÓNS ABAU

8

NOTA DE ACCESO
Á UNIVERSIDADE 
(NAU)

40% ABAU (Parte obrigatoria ≥ 4)+ 60% media 
BACHARELATO ≥ 5 (para aprobar)

NOTA DE 
ADMISIÓN
PARA UN GRAO 
UNIVERSITARIO

Nota de admisión = NAU + a1 *M1 + a2*M2
-a1 e a2: porcentaxes de ponderación das 
materias M1 e M2 para esa titulación 
-M1 e M2: cualificacións das dúas materias (de 
entre as cinco que ponderan) que dan a nota 
máis favorable para esa titulación, sempre que 
sexan igual ou superior a 5.



O alumnado que supere o
bacharelato nas convocatorias
de xuño ou de xullo de 2022
farán a matrícula da ABAU no
centro.
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O alumnado recibirá un mail coas 
instrucións para activar a súa 
conta de usuario do NERTA
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ACCESO A NERTA



Pinchar no
botón para
acceder

ue777777

Establecida polo alumno
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Revisar a matrícula na ABAU, ver as 
cualificacións e presentar as solicitudes de 
revisión.
Facer a matrícula en seguintes convocatorias.

Facer a solicitude de admisión (preinscrición), 
xerar o xustificante de preinscrición, ver o 
resultado cando se publiquen as listaxes de 
admitidos, reconfirmar o interese en seguir nas 
listaxes,...
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No apartado PROBA DE ACCESO o alumnado pode coñecer as súas cualificacións e facer a 
solicitude de revisión:  
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PROCESO ÚNICO DE REVISIÓN
(Ver convocatoria matrícula)



Nota de acceso á universidade

Nota de admisión para Grao 
en Educación Infantil

O alumnado pode coñecer a súa nota de admisión para calquera grao accedendo ao NERTA:
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As cualificacións
se envían por
mail ao correo
electrónico que
o alumno ten en
NERTA
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Os que aproben a ABAU, soliciten ou non revisión
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preinscrición  límite prazas

Prazo ordinario

Plataforma informática NERTA  Acceso
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A oferta do 
2023-2024 
publicarase na 
convocatoria 
de admisión 
(preinscrición)
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5 titulacións diferentes,
cun máximo de dez
peticións no caso de
titulacións que se impartan
en máis dun centro

Orde de preferencia

Cotas de reserva



Maiores de 25 anos: 2% (preferencia superación da proba da CIUG)

Maiores de 45 anos: 2% (só proba da CIUG)

Maiores de 40 anos: (só a USC)

Estudantes con discapacidade: 5%

Titulados universitarios: 1%

Deportistas de alto nivel ou de alto de rendemento: 

8% no grao en CAFD e no grao en Fisioterapia

resto graos 3%

Deportistas do decreto 165/2020 (Galicia): 2% no grao en CAFD
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COTAS RESERVA



Se solicitas PREINSCRICIÓN ORDINARIA e

despois fas a matricula na ABAU

EXTRAORDINARIA para subir nota, debes

saber que, estas novas cualificacións non

modifican a nota de admisión da preinscrición xa

feita. Só terá valor para o curso seguinte.
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PLATAFORMA NERTA
EXEMPLO PRÁCTICO
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SOLICITUDE DE ADMISIÓN
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Podedes modificar a solicitude dentro do prazo establecido, pero ao rematar 
sempre se deberá xerar o impreso de preinscrición para ter a seguridade de que os 
cambios están feitos. 

Sempre é mellor 
poñer máis dunha 
titulación para ter 
opción de entrar na 
Universidade



1ª LISTAXE
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Será preciso confirmar o interese en seguir nas listaxes, en cada 
prazo de matrícula, para continuar no proceso. 

¡¡Ollo!! Non 
matricularse na 
3ª preferencia ata 
que se pechen as 
titulacións 
solicitadas con 
maior 
preferencia, no 
caso de querer 
seguir esperando. 
Se reservará esta 
titulación na que 
está convocada 
namentres non 
acade praza 
nalgunha 
titulación de 
maior preferencia 
ou estas pechen



2ª LISTAXE
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3ª LISTAXE
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Importante: OS DÍAS DE MATRÍCULA PUBLICARANSE NA CONVOCATORIA 
(ver a web da CIUG)

Obrigado a 
matricularse 
na 3ª opción, 
xa que as de 
maior 
preferencia 
están 
pechadas
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Xestións asociadas: 
traslado expediente 
ABAU
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