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ABAU 2021 

RESUMO INFORMATIVO PARA O ALUMNADO DESTE CENTRO 

(Este é un resumo de cara ao alumnado deste centro coa información que considero necesaria para vós. 

Na páxina da CIUG atoparedes a normativa e toda a información necesaria. En caso de discrepancia, 

prevalece a información da páxina web da CIUG) 

 

1. CALENDARIO DE MATRÍCULA PARA O ALUMNADO DE FP:  

Tedes que matricularvos entre o 7 ao 25 de MAIO de 2021 que é o período 

que vos corresponde: MATRÍCULA ANTICIPADA. 

 

2. QUEN PODE MATRICULARSE NESTE PERIODO? 

O alumnado que obtivese en anos anteriores ao 2020 – 2021 o título de bacharelato ou o título declarado 

equivalente ou o título de Técnico Superior de FP, ... e se atope nalgunha das seguintes situacións: 

c. Alumnado de FP que estea en disposición do título de Técnico Superior de FP, ... en anos 

anteriores poderá matricularse da Parte Voluntaria. 

g. Alumando de Formación Profesional pertencente a centros de Galicia que estea en 

disposición de acadar o título de Técnico Superior de FP, (...) ou equivalentes na 

convocatoria de xuño de 2021, aínda que estean pendentes da finalización da FCT e, se é 

o caso, o módulo de proxecto que non levan cualificación numérica, e desexe mellorar a súa 

nota de acceso á universidade mediante a realización da Parte Voluntaria. É imprescindible 

a presentación de certificación académica oficial provisional. 

 

3. PROCEDEMENTO E DOCUMENTACIÓN: 

A matrícula anticipada realizarase a través da aplicación informática Nerta 

(https://www.edu.xunta.es/nerta) e, de non ser posible, enviarase a documentación por correo 

electrónico ao correspondente Lugar de Entrega e Recollida de Documentación (LERD) que procederá 

a súa matrícula. Só excepcionalmente poderá facerse “in situ”, previa cita, nos LERD habilitados en 

cada un dos sete campus de Galicia. 

❖ O alumnado que teña unha conta de usuario e os datos informatizados en Nerta, ten que realizar 

a matrícula a través da aplicación Nerta.  

a. Coa realización da matrícula en Nerta, xerarase un impreso de liquidación para o ingreso dos 

prezos públicos. O alumnado pode acceder á súa conta e realizar o pagamento das taxas de 

forma telemática, utilizando unha tarxeta de crédito. Este pagamento xa se reflicte de forma 

automática en Nerta, sen necesidade de enviar xustificante.   

b. Se decidides realizar o pagamento nunha oficina bancaria, deberás imprimir o impreso de 

liquidación e unha vez aboado, deberás enviar copia do xustificante de ingreso ao LERD 

correspondente para que reflictan a realización do pagamento en Nerta, dentro do prazo de 

matrícula. Recoméndase o ingreso a través da pasarela de pagamento porque se reflicte de 

forma automática en Nerta. 

c. O alumnado con dereito a exencións tamén debe enviar copia da xustificación por correo 

electrónico ao LERD correspondente, dentro do prazo de matrícula. 

https://www.edu.xunta.es/nerta
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d. Documentación a entregar por correo electrónico ao LERD correspondente: 

i. Fotocopia do DNI ou Pasaporte 

ii. Impreso oficial da matrícula na ABAU debidamente cumprimentado que poderedes 

baixar da páxina web da CIUG. 

iii. Resgardo acreditativo de ter aboados os prezos públicos de matrícula ou, no seu caso, 

documentación que acredite a exención deste, segundo o estipulado na convocatoria de 

matrícula. 

iv. Acreditación de ter aboadas as taxas para a expedición do título. 

❖ Se non tes conta de correo en Nerta, a documentación a entregar ao LERD 

correspondente vía correo electrónico os teus datos persoais e académicos: 

a. Fotocopia do DNI ou Pasaporte 

b. Impreso oficial da matrícula na ABAU debidamente cumprimentado que poderedes baixar 

da páxina web da CIUG. 

c. Resgardo acreditativo de ter aboados os prezos públicos de matrícula ou, no seu caso, 

documentación que acredite a exención deste, segundo o estipulado na convocatoria de 

matrícula. 

d. Acreditación de ter aboadas as taxas para a expedición do título. 

e. Os que queiran presentarse á Parte Voluntaria:  

i. Certificación expedida polo centro das cualificacións obtidas nos respectivos estudos, 

segundo o modelo oficial da CIUG. 

ii. Acreditación de ter aboadas as taxas para a expedición do título. 

2. O alumnado que estea en disposición de acadar o título de Técnico Superior de FP en xuño 

de 2021, aínda que estea pendente da finalización da Formación en Centros de Traballo (FCT) que 

non levan cualificación numérica: 

a. Deberá enviar por correo electrónico ao LERD correspondente os documentos comúns que se 

atopan na base terceira, 1.3. Procedemento e Documentación: 

i. Fotocopia do DNI ou Pasaporte 

ii. Impreso oficial da matrícula na ABAU debidamente cumprimentado que poderedes 

baixar da páxina web da CIUG. 

iii. Resgardo acreditativo de ter aboados os prezos públicos de matrícula ou, no seu caso, 

documentación que acredite a exención deste, segundo o estipulado na convocatoria de 

matrícula. 

iv. Certificación académica oficial provisional segundo o modelo da CIUG e, 

posteriormente, a certificación expedida polo centro das cualificacións obtidas nos 

respectivos estudos, segundo o modelo oficial da CIUG e a acreditación de ter aboadas 

as taxas para a expedición do título. 

 

4. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR A DOCUMENTACIÓN: 

 

1. A documentación asinada dixitalmente e con CSV pode enviase por correo electrónico ao 

LERD correspondente. 

2. Os documentos que se dirixan á CIUG pódense enviar a través dos seguintes rexistros: 

a) Nos Rexistros xerais das tres universidades do SUG ou nos rexistros auxiliares. 
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b) Nos Rexistros oficiais da Administración Xeral do Estado ou das Comunidades 

Autónomas 

c) Nos Rexistros de entidades que integran a Administración Local, sempre que se asine 

o oportuno convenio. 

d) Nas oficinas de Correos de España, na forma que regulamentariamente estea 

establecida. 

e) Nas Representacións diplomáticas ou oficinas consulares de España no estranxeiro. 

 

5. PREZOS PÚBLICOS: 

PREZOS, EXENCIÓNS E AXUDAS CANTIDADE 

Matrícula 63.67€ 

Familia numerosa de categoría xeral1 31.84€ 

Familia numerosa de categoría especial 1 

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

de xénero (Consultar a documentación que hai que presentar) 

Persoal das Universidades do SUG (Consultar a documentación que hai 

que presentar) 
(1) Deberán achegar, no momento da matrícula, xunto co xustificante bancario, fotocopia 

cotexada do carné de Familia Numerosa vixente no momento de matrícula. 

 

6. DATAS DE INTERESE: 

 

Publicación da listaxe de matriculados 26 de maio 

Consulta da súa matrícula en Nerta 27 de maio 

 

 


