


ACCESO DIRECTO

NOTA MEDIA DO CICLO FORMATIVO
DE GRAO SUPERIOR (NMC):

de 5 a 10, expresarase con dúas cifras decimais.

Suma das cualificacións dos módulos, de 1 a 
10, sen decimais e división do resultado polo 

número total de módulos, coa excepción 
da formación en centros de traballo e 

do módulo de proxecto.
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COMO SE PODE MELLORAR A NOTA?

VALIDEZ TEMPORAL
(acceso nos 2 cursos seguintes) MÁXIMO 4 PUNTOS

Presentándose á parte voluntaria da ABAU (Avaliación do 
Bacharelato para o Acceso á Universidade)



MATERIAS TRONCAIS DE OPCIÓN, TRONCAL ESPECÍFICA
DE MODALIDADE E 2ª L. ESTRANXEIRA

MATERIA XERAL TRONCAL ESPECÍFICA DE MODALIDADE:

    Matemáticas II         Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Socias II   
    Latín II                      Fundamentos da Arte II

TRONCAIS DE OPCIÓN:

       Bioloxía                         Hª da Arte       
       Xeoloxía                        Hª da Filosofía
       Física                             Xeografía
       Química                         Artes escénicas
       Debuxo Técnico II        Cultura Audiovisual II      
       Economía de empresa Deseño        
       Grego II

2ª L. Estranxeira:

Inglés 
Francés
Italiano
Alemán 

Portugués



Cada exame durará unha hora e media, cun intervalo mínimo 
de 30  minutos entre un exercicio e outro.

Cada exame durará unha hora e media, cun intervalo mínimo 
de 30  minutos entre un exercicio e outro.

Para a realización dos exercicios poderá empregarse calquera 
das linguas oficiais da Comunidade Autónoma Galega, excepto

no exercicio de 2ª Lingua Estranxeira.

Para a realización dos exercicios poderá empregarse calquera 
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Cada un dos exercicios cualificarase entre 0 e 10 puntos, 
con dúas cifras decimais.

Cada un dos exercicios cualificarase entre 0 e 10 puntos, 
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Ten en conta que:

A parte voluntaria permite mellorar a cualificación para 
acceder a un Grao universitario.

A parte voluntaria permite mellorar a cualificación para 
acceder a un Grao universitario.



Podes examinarte dun máximo de 4 materias,
pero só se terán en conta as dúas mellores notas.

Podes examinarte dun máximo de 4 materias,
pero só se terán en conta as dúas mellores notas.

Para que unha materia conte para subir nota é necesario
 sacar un 5 ou máis e que pondere (0,1 ou 0,2) para 

o Grao elixido (ver táboa de ponderacións).

Unha materia pode ponderar para un Grao 0,1, para outro 0,2  
e para outro nada. Polo que podes ter máis dunha nota de

admisión, se solicitas distintos Graos con materias
con diferente ponderación.
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https://ciug.gal/PDF/poderacions.pdf
https://ciug.gal/PDF/poderacions.pdf


MELLORAR A NOTA DE ADMISIÓN

NMC: nota media do ciclo formativo de grao superior.
a,b: parámetros de ponderación (0,1 ou 0,2) das materias da parte
voluntaria.
M1 e M2: nota das materias da parte voluntaria que proporcionen
mellor nota de admisión. 

0,6*NMB + 0,4* NPO + a*M1 + b*M2

A nota de admisión incorporará as cualificacións das materias da
parte voluntaria, no caso de que estean adscritas á rama de 

coñecemento do Grao no que se queira ser admitido, de 
acordo cos parámetros de ponderación 
fixados polas universidades (ver táboa).

 NMC  +  a x M1  +  b x M2 
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acordo cos parámetros de ponderación 
fixados polas universidades (ver táboa).

 NMC  +  a x M1  +  b x M2 

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


NOTA MÁXIMA:  14

NMC + 0,2 x M1 + 0,2 x M2

 10  +  0,2 x 10  + 0,2 x 10

 10   +   2   +   2    =   14



Nas seguintes ligazóns da CIUG podes consultar:

Normas de presentación
e realización dos

exames

Procedemento para a
solicitude de revisión das 

cualificacións

Exames de anos anteriores Notas de corte

https://ciug.gal/PDF/instrucionsabau.pdf
https://ciug.gal/PDF/solicitud_revision.pdf
https://ciug.gal/gal/abau
https://ciug.gal/PDF/notascorte20.pdf


TAMÉN DEBES SABER QUE...

Cada ano hai unha
convocatoria ordinaria
e unha convocatoria

extraordinaria.

Podes presentarte en sucesivas
convocatorias para subir nota

Tomarase en consideración a
nova nota se é superior á 

anterior.

Se queres cursar un Grao fóra
de Galicia tes que consultar 

as ponderacións e notas 
de corte da universidade 

correspondente.



PARA MÁIS INFORMACIÓN CONTACTA

CO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

DO TEU CENTRO EDUCATIVO


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11

