
INFORMACIÓN ALUMNADO 2º BAC

- CUALIFICACIÓNS – 9 XUÑO:    As cualificacións poderanse consultar o día 9 de Xuño a

partires das 10:00 horas, a través da aplicación ABALAR. Para isto haberá que descargar

dita aplicación no móbil. Se non fose posible haberá que poñerse en contacto co titor/a.

- RECLAMACIÓNS –  10  e  11  (ata  as  14:00  h)  DE  XUÑO:   En  primeiro  lugar,  o

alumnado deberá poñerse en contacto por correo electrónico co profesor da materia

(máis información sobre as reclamacións).

Alumnado de BACHARELATO que queira tramitar o título, requisito necesario para

presentarse as ABAU ou matricularse nun ciclo superior de FP . 

1.- Deberá recoller na Secretaría do Centro (de 10:00 a 13:00h) unha folla de instrucións e o

impreso de taxas para pagar os dereitos do título.

2.- Unha vez pagadas as taxas no Banco ten que traer a Secretaría do Centro unha copia do

impreso das taxas pagadas e unha copia do DNI co orixinal para compulsar.

3.- A Secretaría do Centro expediralle unha certificación académica.

Alumnado de BACHARELATO que queira presentarse ás ABAU: 

a) Deberá descargar nesta ligazón (https://ciug.gal/gal/abau) os seguintes documentos: 

 folla informativa  

 impreso de matrícula   

 impreso para pagar as taxas de matrícula das ABAU   (este último por triplicado).

b) Unha vez pagadas as taxas* no Banco ten que traer a Secretaría do Centro unha copia do

impreso das taxas pagadas, a solicitude de matrícula cumprimentada e unha copia do DNI

co orixinal para compulsar.

* As taxas para os dereitos do título e as da matrícula das ABAU poderanse pagar simultáneamente.

c)    Prazos: Do 10 ao 17 de Xuño (de 10:00 a 13:00h) para tramitar toda a documentación. 

d)   Datas do exame ABAU: 7, 8 e 9 de Xullo.

Este  alumnado  poderá  poñerse  en  contacto  cos  profesores  de  cada  materia  para  a

preparación das probas.

https://ciug.gal/PDF/impreso_taxas_abau.pdf
https://ciug.gal/PDF/impreso_matricula_abau_bach.pdf
https://ciug.gal/PDF/procedemento_matricula_abau.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/reclamacionsbacharelato
https://ciug.gal/gal/abau

