
Proba de acceso á Universidade (Selectividade)  
 

 

1. Que requisitos deben cumprirse para poder realizar a fase xeral da Proba de 

Acceso á Universidade (PAU)? 

Poderán presentarse á Proba de Acceso á Universidade (PAU) as persoas que reúnan calquera 

dos seguintes requisitos: 

Aquelas que se encontren en posesión do título de Bacharelato ou equivalente, establecido no 

Real Decreto 1892/2008,  do 14 de novembro, ou segundo normativas anteriores, estando en 

posesión de calquera dos títulos e certificados que se indican a continuación:  

 

 Título de Bacharelato establecido pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 

educación. 

 Título de Bacharelato establecido pola Lei Orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de 

Ordenación Xeral do Sistema Educativo. 

 Certificado acreditativo de ter superado o curso de orientación universitaria. 

 Certificado acreditativo de ter superado o curso preuniversitario.  

 Calquera outro título que o Ministerio de Educación declare equivalente, para 

estes efectos, ao título de Bacharelato regulado pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de 

maio, de educación. 

 

2. Cando se realiza a Proba de Acceso á Universidade (Selectividade)? 

Anualmente realizaranse dúas convocatorias da Proba de Acceso ás ensinanzas oficiais de  

Grao (PAU): 

 Ordinaria, a mediados do mes de xuño 

 Extraordinaria, a mediados do mes de setembro 

3. Como me matriculo para realizar a Proba de Acceso á Universidade (PAU)? 

 

 On line: para estudantado que xa foi á PAU nesta Comunidade Autónoma 
Accédese á aplicación a través dun navegador web. Na barra de enderezos, situada na 

parte superior da pantalla, introduce o enderezo http://www.edu.xunta.es/nerta/ e a 

continuación preme a tecla Enter. Tamén hai un enlace no portal educativo da 

Consellaría, na sección “Alumnos”. 

 No LERD, unidade administrativa, do teu campus universitario  

 

 Se aprobas este ano o Bacharelato, terás que formalizar a túa matrícula da PAU no 

teu propio centro de secundaria. No momento da matrícula no centro, xerarase unha 

solicitude de conta de usuario para poder acceder a nerta automaticamente. Recibirás na 

túa conta de correo electrónico información cos pasos que deberás seguir para completar a 

activación da conta de usuario. 

 

4. Onde me examino? 

 
Unha vez que formalices a matrícula, faráseche entrega da folla de matrícula da PAU e nela 

poderás comprobar a comisión delegada  que che corresponde así como o seu enderezo. 

  



5. Como e cando coñezo as cualificacións? 

 
Se indicaches na folla de matrícula que se te avisara por correo electrónico, recibirás por esta 

vía o comunicado. Tamén  podes comprobar as túas cualificacións na páxina  

http://ciug.cesga.es/  accedendo co teu NIF. 

 

As cualificacións publícanse o venres da semana seguinte dos exames. 

 

6. Podo pedir que me revisen o exame? Como? 

Sobre a cualificación outorgada de cada materia despois da primeira corrección e no prazo de 

tres días hábiles contados a partir da data de publicación das cualificacións, cada estudante 

poderá presentar solicitude de: 

 Reclamación 

 Segunda corrección 

As solicitudes de reclamación e segunda corrección poderán presentarse no lugar de entrega e 

recollida de documentación (LERD) no cal se entregou a solicitude de matrícula para a PAU, 

empregando os impresos específicos para tal efecto, ou a través da aplicación informática 

NERTA, non sendo preciso neste caso a entrega das solicitudes nos LERD. Para iso é 

necesario o código de acceso do resgardo de matrícula para a PAU. 

 1. Reclamación: 

Unha vez publicadas as cualificacións provisionais, o alumnado poderá presentar unha 

solicitude de reclamación ante a Comisión Organizadora das PAU sobre a cualificación 

outorgada a cada unha das materias das que fixese exame naqueles exercicios nos que se 

considere incorrecta a aplicación dos criterios xerais de avaliación e/ou específicos de 

corrección. 

Os exercicios sobre os que se solicite reclamación serán revisados co obxecto de verificar que 

todas as cuestións fosen avaliadas cunha correcta aplicación dos criterios xerais de avaliación 

e/ou específicos de corrección, así como a comprobación de que non existen erros materiais 

no proceso de cálculo da cualificación outorgada. 

A cualificación definitiva da materia ou materias obxecto da reclamación será a que resulte do 

antedito proceso de revisión, sempre que esta sexa superior á outorgada na primeira 

corrección, agás nos casos de erros materiais de cálculo da cualificación, no que a 

cualificación será a que resulte do cálculo correcto. 

A presentación de reclamación excluirá a posibilidade de solicitar a segunda corrección 

 2. Segunda corrección: 

Publicadas as cualificacións provisionais, o alumnado poderá presentar, ante o presidente do 

Tribunal, solicitude dunha segunda corrección dos exercicios nos que se considere incorrecta a 

aplicación dos criterios xerais de avaliación e/ou específicos de corrección. 

Os exercicios sobre os que se presente unha solicitude de segunda corrección serán corrixidos 

por un profesor ou profesora especialista distinto ao que levou a cabo a primeira corrección. 

http://ciug.cesga.es/


A cualificación resultará da media aritmética das cualificacións obtidas nas dúas correccións. 

No suposto de que existise unha diferenza de 2 ou máis puntos entre as dúas cualificacións, o 

tribunal efectuará, de oficio, unha terceira corrección. A cualificación final será a media 

aritmética das tres cualificacións. 

Este procedemento efectuarase no prazo máximo de cinco días hábiles, contados a partir da 

data de finalización do prazo establecido anteriormente. 

Sobre a cualificación outorgada despois do proceso de segunda corrección, o estudante 

poderá presentar reclamación ante a Comisión Organizadora, no prazo de tres días 

hábiles, contados a partir da data de publicación da resolución da segunda corrección. A 

cualificación definitiva será a que resulte desta revisión, sempre que sexa superior a outorgada 

na segunda corrección. 

Contra a resolución adoptada pola Comisión Organizadora, que porá fin á vía 

administrativa, poderá interpoñerse, no prazo dun mes, recurso potestativo de reposición 

perante a propia comisión. Neste caso non se poderá interpoñer o recurso contencioso-

administrativo mentres non se dite resolución expresa ou presunta do recurso potestativo de 

reposición. 

 

7. De cantas convocatorias se dispoñen cada ano para superar a Proba de Acceso? 
 

De dúas convocatorias: a ordinaria en xuño e a extraordinaria en setembro 

 

8. Unha vez superada a PAU, podo volver a examinarme dela? 

O estudantado poderá presentarse en sucesivas convocatorias para mellorar a cualificación da 

fase xeral ou de calquera das materias da fase específica. Tomarase en consideración a 

cualificación obtida na nova convocatoria, sempre que esta sexa superior á anterior. 

Nas sucesivas convocatorias a proba de acceso realizarase na universidade pública á que estea 

adscrito, para os indicados efectos, o centro de educación secundaria no que se superase o 

segundo curso de Bacharelato ou na universidade á que estea adscrito o instituto de educación 

secundaria máis próximo ao seu lugar de residencia. 

A superación da fase xeral terá validez indefinida. 

A cualificación das materias da fase específica terá validez para o acceso á universidade 

durante os dous cursos académicos seguintes á superación destas. 

 

9. Formalicei a matrícula para a PAU pero decidín non presentarme este ano. 

Podería dalguhna maneira anular a matrícula? Podo solicitar a devolución do 

importe aboado? 

 
Si, terías que remitir unha instancia á CIUG (Comisión Interuniversitaria de Galicia) desde o 

LERD no que estás adscrito indicando o número de conta da Caixa/Banco para a transferencia 

e sempre antes dos exames. 

 

10. Se me presento á selectividade para subir a nota e saco menos que na anterior, 

que nota é a que me deixan, a primeira ou a última? 

 
Tomarase en conta a cualificación maior, neste caso sería a primeira. 



 

11. Vou matricularme na Universidade e pídenme a tarxeta de selectividade. Hai 

alguhna forma de conseguir unha copia ou duplicado? 

 
Tes que ir ao LERD. 

 

12. Fun admitido nun centro da Universidade XXX e pídenme o traslado de 

expediente. Eu superei a PAU na UDC, como podo realizar estes trámites? 

 
Tes que ir ao LERD. 

 

13. Teño superada a PAU, pero quero presentarme a subir nota. Podo presentarme 

soamente á parte específica ou debo realizar a proba integramente? 

 
Tendo superada a PAU  para subir nota podes facer o seguinte: 

 

- Ir soamente á fase xeral 

- Ir soamente á fase específica 

- Ir ás dúas fases, tanto á xeral como á específica 

 

O que terás que ter en conta é a nota de corte da titulación universitaria que pretendes estudar. 

 

14. Cal é a cualificación da Proba de Acceso á Universidade? 

Considerarase superada a Proba de Acceso á Universidade cando o estudante obtivese unha 

nota igual ou superior a cinco (≥ 5) puntos como resultado da media ponderada do 60 por 

100 da nota media do Bacharelato e o 40 por 100 da cualificación da fase xeral, sempre que 

se obtivese un mínimo de 4 puntos na cualificación da fase xeral. 

A nota media do Bacharelato será a media aritmética das cualificacións de todas as materias, 

(agás a cualificación obtida nas ensinanzas de relixión), expresada con dúas cifras decimais e 

redondeada á centésima máis próxima e en caso de equidistancia á superior. 

1. Para estudantado de Bacharelato que supere  a PAU regulada polo RD 1892/2008, do 14 de 

novembro: 

Nota de admisión = 0,6 * NMB + 0,4 * CFX + a * M1 + b * M2 

NMB = Nota media do Bacharelato  

CFX = Cualificación da Fase Xeral da PAU 

M1, M2 = 

Cualificacións dun máximo de dúas das materias da Fase 

Específica das que se examinase o alumno/a que proporcionen 

mellor nota de acceso. 



a, b = Parámetros de ponderación das materias da Fase Específica 

A nota de admisión incorporará as cualificacións das materias da fase específica no caso de 

que as devanditas materias estean adscritas á rama de coñecemento do título ao que se queira 

ser admitido, de acordo cos parámetros de ponderación establecidos polas tres universidades 

do SUG para o acceso aos cursos académicos 2011-2012, que fixo públicos a CiUG e están 

recollidos no Anexo I da ORDE do 25 de marzo de 2011, pola que nomean os membros da 

Comisión Interuniversitaria de Galicia e se publican os parámetros de ponderación das 

materias da Fase Específica da proba de acceso á universidade de Bacharelato e FP, para o 

acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do sistema universitario de Galicia no 

curso 2011-2012 (DOG do 10 de maio). 

2.- Para estudantado de Formación Profesional: 

Quen estea en posesión dos títulos de técnico superior de formación profesional, técnico 

superior de artes plásticas e deseño, ou técnico deportivo superior a que se refiren os artigos 

44, 53 e 65 da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio de Educación, ou títulos equivalentes, 

poderá acceder ás ensinanzas universitarias oficiais de grao, sen necesidade de proba. 

Tal e como se establece no Real Decreto 558/2010, de 7 de maio, a partir da admisión para o 

curso 2011-2012 o estudantado que estea en posesión dos títulos de Técnico Superior, Técnico 

Superior Deportivo ou Técnico Superior en Artes Plásticas e Deseño que desexe solicitar a 

admisión a ensinanzas universitarias nas que se produza un procedemento de concorrencia 

competitiva (é dicir, que haxa máis solicitudes ca prazas ofertadas), poderá presentarse á fase 

específica para mellorar a nota de admisión. Neste caso, as universidades públicas utilizarán 

para a adxudicación de prazas a nota de admisión que corresponda, que se calculará coa 

seguinte fórmula: 

Nota de admisión = NMC + a * M1 + b * M2 

NMC = Nota media do Ciclo Formativo de Grao Superior 

M1, M2 = 

Cualificacións dun máximo de dúas das materias da Fase 

Específica das que se examinase o/a alumno/a que proporcionen 

mellor nota de acceso. 

a, b = Parámetros de ponderación das materias da Fase Específica 

 

 

http://www.emes.es/LinkClick.aspx?fileticket=2K7X2DW2GOo=&tabid=46&mid=355&forcedownload=true&name=Ley_organica_2-2006.pdf


15. Coa nova regulamentación da PAU, que nota máxima podo sacar? 

  
Se vas á fase específica 14 puntos e se non vas 10 puntos. 

 

16. É certo que non é necesario examinarse da fase específica da nova PAU? 

 
Efectivamente. É recomendable presentarse á fase específica cando a nota de corte da 

titulación universitaria desexada está moi alta. 

 

17. A nova PAU, estrutúrase en dúas fases: xeral e específica, cal é a validez das 

cualificacións obtidas? 
 

A fase xeral non ten caducidade, é indefinida. 

 

A fase específica ten caducidade, a cualificación das materias da fase específica terá validez 

durante os dous cursos académicos seguintes a súa superación; así, por exemplo, para 

alguén que superase a fase específica da PAU nalgunha das convocatorias do ano 2014, a 

validez desta será para o acceso no curso 2014/2015 e 2015/2016. 

 

 

18. Cursei (ou vou cursar) o segundo curso de Bacharelato no estranxeiro, onde 

debo realizar a PAU? 

A Proba de Acceso á Universidade será a organizada pola Universidade Nacional de 

Educación a Distancia (UNED), que se celebrará nos centros asociados da UNED, ou nos 

lugares que acorde o órgano competente desta. 

19. Obtiven o título de Bacharelato nun centro doutra provincia e desexo realizar ou 

repetir a PAU na UDC, que podo facer? 

 
O primeiro que debes facer e ir ás dependencias da Consellaría de Educación para saber a que 

centro de secundaria te adscriben para facer a proba e presentar toda a documentación para a 

matrícula no LERD.  

 

20. Quero presentarme a subir nota, pero soamente quero ir á fase específica, podo 

presentarme á materia modal que escollín  no seu día na fase xeral? 

 
Si, xa que a normativa o que di é que a materia modal da fase específica deberá ser distinta da 

materia de modalidade elixida para o 5º exercicio da Fase Xeral, sempre que o estudante se 

examine da fase xeral e da fase específica na mesma convocatoria. 

 



21.  Cursei Bacharelato de Artes, pero quero estudar Enfermaría, podo 

presentarme na fase específica ás materias que non cursei en Bacharelato? 

 
Si. Podes comprobar neste enlace  http://ciug.cesga.es/grupos/ o temario das distintas materias 

modais de Tecnoloxía/Ciencias 

 

22.  A cantas materias podo presentarme na fase específica? Cóntanme  todas se as 

aprobo? 

 
Na fase específica da PAU cada estudante poderá examinarse dun máximo de catro materias 

de entre as de modalidade de segundo curso de Bacharelato. Despois de facer os cálculos coas 

correspondentes ponderacións, escolleranse as dúas mellores notas. 

 

Por exemplo: á  Universidade á que optas valorou para o Grao de Belas Artes: Economía da 
Empresa 0.1, Xeografía 0.2 e Literatura Universal 0.1. 
As cualificacións obtidas destas materias na fase específica foron: Economía da Empresa= 8.0, 

Xeografía= 7.5 e Literatura Universal= 6.0 
 
- multiplícanse as notas obtidas pola ponderación dada en cada caso: por tanto, as túas notas    

na parte específica son as siguintes:  
 
      Economía da Empresa: …… 8.0x0.1=0.8 
      Xeografía:  ………………………   7.5x0.2=1.5 
      Literatura Universal  ………….. 6.0x0.1=0.6,  

 
As mellores son: Economía da Empresa con 0.8 e Xeografía 1.5,  polo tanto a  
cualificación da fase específica é  0.8+1.5= 2.30 

 

23.  Na fase xeral quero presentarme á lingua estranxeira de Portugués, pero eu en 

Bacharelato estudei Inglés, que podo facer? 

 
Non hai ningún problema en escoller Portugués para a fase xeral independentemente de que o 

estudaras no Bacharelato ou non. 

 

 

24. Podo presentarme na fase específica a Italiano? 

 
Non. A materia de lingua estranxeira  de Italiano sería para a fase xeral, non se podería 

escoller esta materia para a fase específica. 

 

No seguinte enlace podes comprobar os parámetros de ponderación das materias da fase 

específica da PAU para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema 

Universitario de Galicia. 

 

http://ciug.cesga.es/PDF/ppond2503.pdf 

  

 

25.  Teño PAU e agora acabo un Ciclo Superior en xuño; podo matricularme á fase 

específica da PAU a pesar de que me falten as prácticas do Ciclo?  

 
 Si. A matrícula sería no prazo de matrícula anticipada, na segunda quincena do mes de maio, 

no LERD. 

http://ciug.cesga.es/grupos/
http://ciug.cesga.es/PDF/ppond2503.pdf


Admisión á Universidade  
 

1. Cal é a nota de admisión ás ensinanzas universitarias oficiais de Grao? 
 

A nota de admisión vai depender da titulación escollida e dos factores de ponderación que se 

apliquen. Isto significa que un/unha alumno/a pode ter varias notas de admisión pero soamente 

unha nota de acceso. 

 
Dentro da cota xeral da reserva de prazas (alumnado de PAU e titulados de Formación 

Profesional) e dependendo se se posúe a fase específica da PAU a nota de admisión sería: 

 

 Alumnado de Bacharelato con PAU:   

 A nota máxima de acceso (fase xeral) = 10 

 A nota máxima de admisión (fase xeral + fase específica) = 14 

 Alumnado de Formación Profesional: 

 

 A nota máxima de acceso (media do expediente de FP) = 10 

 A nota máxima de admisión (nota media do expediente + fase específica) = 14 

 

2. Que é a “nota de corte”? 

 
É a cualificación que establece o último alumno/a admitido/a nunha titulación con límite de 

prazas unha vez rematado o procedemento de adxudicación. Dependerá cada curso do: 

número de prazas que se oferten, do número de solicitantes que concorran por ela e das 

cualificacións que acrediten os/as solicitantes. 

 

3. Cando se solicita a admisión? 
 

Estritamente durante os “prazos de presentación das solicitudes”. Para consultar o calendario 

accede ao seguinte enlace http://ciug.cesga.es/calendariopreins.php 

 

4. Na solicitude de admisión, cantas titulacións podo poñer? 
 

Cada alumno/a poderá solicitar ata cinco titulacións diferentes, podendo chegar ata un 

máximo de dez se as solicitudes corresponden a titulacións iguais impartidas en diferentes ou 

no mesmo centro. 

 

5. Podo solicitar no mesmo impreso as titulacións propias e as de matrícula 

inmediata (sen límite)? 

 
Non, a solicitude soamente se pode cumprimentar con titulacións con límite de prazas. 

 
 
 

6. Podo cambiar a orde das titulacións unha vez feita a solicitude? 
 

Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes de admisión non podes facer 

ningunha modificación, pero o que si podes facer e que antes da publicación da primeira 

listaxe de convocados ir ao LERD para facer a solicitude de modificación na túa solicitude. 

http://ciug.cesga.es/calendariopreins.php


7. Presentada a solicitude, despois que teño que facer? 

 
Hai que esperar a que se publique a primeira listaxe de convocados a matrícula (normalmente 

no mes de xullo saen entre dúas ou tres listaxes) e comprobar como está a túa situación nestas 

listaxes. 

 

8. Que ocorre se me conceden praza na titulación en 1ª preferencia e non formalizo 

a matrícula? 

 
Se apareces convocado/a na titulación da túa primeira preferencia, deberás matricularte no 

prazo establecido, do contrario perderás todos os teus dereitos. Non obstante, chegado este 

caso, preséntate no LERD para tramitar unha instancia á CIUG solicitando, se hai aínda prazas 

nesa titulación ou ben non está pechada, ser novamente convocado para a matrícula. 

 

9. Se  me conceden praza na 3ª titulación e estou en espera nas dúas primeiras, 

espero?, formalizo a matrícula? 

 
Deberías esperar á seguinte listaxe de convocados xa que se formalizas matrícula na terceira 

preferencia decaes dos teus dereitos de continuar no proceso de ingreso nas dúas primeiras. 

 

10. No caso anterior. Pechada a 1ª e en espera na 2ª? 

 
Mesma resposta que na pregunta anterior, deberías esperar á seguinte listaxe de convocados. 

 

11. E se están as dúas primeiras pechadas? 

 
Entón deberás matricularte na terceira preferencia no prazo establecido, do contrario perderás 

todos os teus dereitos. 

 

12. Se solicito praza en tres titulacións distintas e non me conceden ningunha, quedo 

sen matricularme en cualquera titulación con límite? 

 
O que poderías facer e ir ao LERD e mandar unha instancia á CIUG solicitando ampliación na 

solicitude de admisión a aquelas titulacións que aínda non están pechadas. 

 

13. Interésame unha titulación sen límite ou estudo propio, que teño que facer? 

Cando formalizo a matrícula? 

 
Neste caso terías que contactar coa administración do centro onde se imparte ese estudo. 

 

14. Como teño que facer para solicitar unha titulación que se imparte fóra de 

Galicia? 

 
Terás que informarte na web respectiva desa universidade. 

Enlace sobre webs das universidades españolas e servizos de información: 

http://ciug.cesga.es/universidades.php 

 

 



15. Se a nota de PAU de xuño non me permitiu acceder á titulación preferente,  podo 

repetir en setembro para mellorar a nota? Se obteño unha nota superior, 

cambiaría a miña situación na listaxe  da titulación preferente? 

 O estudantado poderá presentarse en sucesivas convocatorias para mellorar a cualificación 

da fase xeral. Tomarase en consideración a cualificación obtida na nova convocatoria, 

sempre que esta sexa superior á anterior. 

 O estudantado poderá presentarse en sucesivas convocatorias para mellorar a cualificación 

de calquera das materias da fase específica. Tomarase en consideración a cualificación 

obtida na nova convocatoria, sempre que esta sexa superior á anterior, e tendo en conta o 

período de validez de superación das materias de modalidade da fase específica 

establecido no número 2 do artigo 11º da Orde do 24.03.2011 da Consellaría de 

Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia. 

 A túa situación non cambiaría na convocatoria de setembro xa que es alumno/a con 

solicitude de admisión de xuño do mesmo ano; valeríache para facer a admisión para o 

vindeiro curso académico. 

 

16. Que teño que facer se quero estudar unha carreira distinta da que viña 

cursando? 

 
Terías que facer de novo a solicitude de admisión por PAU e despois solicitar o 

recoñecemento dos créditos correspondentes da ensinanza universitaria que abandonaches. 

 

Enlace sobre a  Normativa de recoñecemento e transferencia de créditos para titulacións 

adaptadas ao Espazo Europeo de Educación Superior mediante a que se desenvolve o RD 

1393/2007, do 29 de outubro, modificado polo RD 861/2010, do 2 de xullo, polo que se 

establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais: 

 

http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/Norm_tceees_adapta

da_g.pdf 

 

17. Unha vez publicada a listaxe, se non estou conforme cos resultados,  que podo 

facer? 

 
Presentarías no LERD unha instancia á CIUG. 

 

18. Pódese solicitar ao mesmo tempo praza fóra de Galicia e praza no Sistema 

Universitario de Galicia (SUG) no mesmo impreso? 

 
Non, na solicitude de admisión para Galicia soamente poden aparecer as ensinanzas 

universitarias do Sistema Universitario de Galicia.  

 

19. Como e onde solicito praza fóra de Galicia? 

 
Terás que acceder á web respectiva da universidade de destino e obterás toda a información 

correspondente de como facer a admisión. 

 

20. Podo  solicitar ao mesmo tempo praza para o SUG  e para cada unha das 

universidades de fóra de Galicia que imparten a titulación que quero estudar? 

 
Si. 

http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/Norm_tceees_adaptada_g.pdf
http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/Norm_tceees_adaptada_g.pdf


21. Pode ser diferente a nota de admisión dun estudante para a mesma titulación en 

Galicia e fóra de Galicia? 

 
Si, xa que as ponderacións das materias modais da fase específica poden variar. 

 

22.  Solicitei praza para Madrid e para Galicia, pero eu estou interesado en Galicia. 

Unha vez que se publican as listaxes de admitidos estou convocado a formalizar 

matrícula en Madrid e en Galicia estou en espera, que podo facer?, matricúlome 

en Madrid? e se me matriculo en Madrid, perdo a solicitude de praza en Galicia? 

 
Deberías matricularte en Madrid achegando o xustificante da solicitude de admisión de 

Galicia e se despois saes convocado a matrícula en Galicia, solicitarías anulación de matrícula 

en Madrid e formalizarías a matrícula en Galicia.  

 

23. Pódese consultar a listaxe de espera dunha titulación que me interesa? 

 
Na mesma aplicación Nerta (opción “Acceso”) podes comprobar as listaxes das titulacións 

que solicitaches, non obstante no LERD publicaranse todas as listaxes tanto de convocados 

como en espera en cada un dos prazos de todas as ensinanzas universitarias de Galicia. 

 

24. Hai algunha maneira de acceder a unha titulación en que sabes seguro que non 

che chega a túa nota de admisión para entrar?  

 
Ben podes presentarte novamente  á PAU para subir nota ou ben formalizar matrícula nunha 

titulación universitaria da mesma rama de coñecemento (segundo o Real Decreto 861/2010, de 2 

de xullo, polo que se modifica o Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro, polo  que se establece a 

ordenación das ensinanzas universitarias oficiais,  “O plano de estudos deberá conter un mínimo 

de 60 créditos de formación básica. Deles polo menos 36 créditos estarán vinculados a 

algunha das materias que figuran no anexo II deste real decreto para a rama de coñecemento á 

que se pretenda adscribir o título”) e despois solicitar continuación de estudos por 

recoñecementos  de créditos xa que: 

 
 segundo o punto 1 do artigo 56 do RD 1892/2008, de 14 de novembro, polo que se regulan as 

condicións para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao e os procedementos de 

admisión ás universidades públicas españolas:  

 

“As solicitudes de prazas de estudantado con estudos universitarios oficiais españois parciais 

que desexen ser admitidos noutra universidade e/ou estudos universitarios oficiais españois e 

se lles recoñeza un mínimo de 30 créditos de acordo co disposto no artigo  6 do Real Decreto 

1393/2007, de 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas 

universitarias, serán resoltas polo Reitor da Universidade, de acordo cos criterios, que para 

estes efectos, determine o Consello de Goberno de cada universidade”.  

 

 Normativa de Xestión Académica da Universidade da Coruña, en concreto no Título 

II, páxina 22. 

http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/normativa_xestion_ac

ademica1314.pdf   

 

http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/normativa_xestion_academica1314.pdf
http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/normativa_xestion_academica1314.pdf


25. Se hai dous alumnos/as coa mesma nota de admisión e queda unha praza, quen 
ten a prioridade? 

 

Segundo a Orde do 24 de marzo de 2011 pola que se regulan as probas de acceso ás 

ensinanzas universitarias oficiais de grao e o proceso de admisión ás tres universidades do 

sistema  universitario de Galicia, enlace:  http://ciug.cesga.es/PDF/24marzo.pdf 

 

Artigo 49º.-Preferencia para a adxudicación de prazas. 

 

Nos casos de empate na nota de admisión, terán opción preferente na adxudicación de prazas 

da: 

 

Cota xeral. 

 

a) O estudantado que na fase xeral da proba de acceso á universidade elixise unha materia de 

modalidade vinculada á rama do coñecemento do ensino a que solicita acceder, tendo en 

conta o disposto no anexo I desta orde. 

 

b) O estudantado que superase as probas de acceso á universidade, segundo normativas 

anteriores, por unha opción ou vía de acceso vinculada á rama do coñecemento do ensino 

a que solicita acceder, tendo en conta o disposto no anexo II desta orde. 

 

c) O estudantado que acredite estar en posesión dun título de técnico superior de formación 

profesional, técnico superior de artes plásticas e deseño ou técnico deportivo superior, 

establecidos pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación ou títulos equivalentes, 

adscritos ás ramas de coñecemento do ensino a que solicita acceder, tendo en conta o 

disposto no anexo III desta orde. 

 

 

Polo tanto, se os dous alumnos/as posúen preferencia para a adxudicación da praza, entrarían 

os dous. 

http://ciug.cesga.es/PDF/24marzo.pdf

