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A Orde ECD/1941/2016 foi publicada no BOE de 23 de decembro. Desenvólvese así parte do Real 
Decreto-lei 5/2016, de 9 de decembro, de medidas urxentes para a ampliación do calendario de 
implantación da Lei Orgánica 8/2013. Nela establécense as características e deseño da avaliación do 
bacharelato para o acceso á universidade. 


Agora publícanse as instrucións que concretan para Galicia a realización en 2016/2017 da avaliación de 
bacharelato para o acceso a Universidade (en adiante ABAU) no curso 2017/2018. 


A avaliación do bacharelato terana que realizar exclusivamente o alumnado que queira acceder ás 
ensinanzas universitarias. A avaliación externa xa non é necesaria para titular en bacharelato. 


MATERIAS: 
A proba versará exclusivamente sobre as materias xerais cursadas do bloque das troncais de 


segundo curso da modalidade elixida para a proba e de lingua galega e literatura. 


O alumnado que queira mellorar a súa cualificación de admisión poderá, voluntariamente, examinarse 
dun máximo de 4 materias a elixir de entre as de opción do bloque das materias troncais de segundo 
curso e as materias xerais troncais específicas de modalidade distintas daquela da que se examinen na 
parte obrigatoria da proba. 


CARACTERÍSTICAS E DURACIÓN DAS PROBAS: 


As matrices de especificacións, que inclúen a concreción dos estándares de aprendizaxe avaliables 
asociados a cada un dos bloques de contidos, para cada unha das probas das materias xerais do 
bloque das materias troncais son as recollidas no anexo I da Orde ECD/1941/2016 de 22 de decembro. 


Na materia de Lingua Galega e Literatura a elaboración da proba realizarase segundo a matriz de 
especificacións establecida no anexo I das instrucións as que fai referencia esta circular. 


Realizarase unha proba por cada unha das materias avaliables, que conterán entre 2 e 15 preguntas. 
Cada proba presentará dúas opcións das que o alumnado elixirá unha. Poderase utilizar o galego ou o 
castelán agás nas probas correspondentes a Lingua Castelá e Literatura, Lingua Galega e Literatura e 
Lingua Estranxeira que deberán realizarse nos seus respectivos idiomas. 
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Cada proba durará 90 minutos e haberá un descanso de, como mínimo, 30 minutos entre cada unha 
delas. Todas as probas durarán 3 días. 


Cada proba conterá preguntas abertas e semiabertas que alcanzarán o mínimo do 50% da 
puntuación. Tamén poderán utilizarse preguntas de opción múltiple. 


A cualificación de cada proba debe abarcar como mínimo o 70% de entre os estándares de aprendizaxe 
definido na matriz de especificacións que figura no anexo I da Orde ECD/1941/2016 e das instrucións 
citadas no caso da Lingua Galega e Literatura. O 30% restante pode ser completado pola 
administración educativa galega de entre os establecidos no currículo básico da ESO (RD 1105/2014). 


Faranse dúas convocatoria. As probas ordinarias deberán finalizar antes do 16 de xuño e os resultados 
provisionais ser publicados antes do 30 de xuño. 


As probas extraordinarias deben finalizar antes do 8 de xullo ou do 15 de setembro (segundo a 
administración autonómica decida facela en xullo ou setembro). Os resultados provisionais deben ser 
publicados antes do 22 de xullo ou, no seu caso, o 23 de setembro. 


CUALIFICACIÓN: 


Cada un dos exercicios das materias xerais do bloque das materias troncais da modalidade elixida e da 
materia de Lingua Galega e Literatura II, cualificarase de 0 a 10 con dúas cifras decimais. 


No caso da avaliación das materias das que se examinen voluntariamente será a media aritmética das 
cualificacións de cada unha das probas realizadas nunha escala de 0 a 10 con dúas cifras decimais. 
Supérase a proba con cualificación igual ou superior a 5 puntos. 


Para a mellora da nota de admisión terase tamén en consideración a cualificación obtida na fase 
obrigatoria na materia xeral específica de cada modalidade do bloque das materias troncais 
(Matemáticas II, Latín II, Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais e Fundamentos da Arte II), sempre e 
cando a cualificación acadada na materia correspondente sexa igual ou superior a 5 puntos. 


A cualificación da ABAU para o acceso á universidade será a media aritmética das cualificacións de 
cada unha das probas realizadas nunha escala de 0 a 10 con tres cifras decimais redondeada á 
milésima. Supérase a proba con cualificación igual ou superior a 4 puntos. 


A cualificación final obterase da ponderación do 40% da cualificación da proba anterior e o 60% da 
cualificación final da etapa do bacharelato. O total da ponderación debe ser igual ou superior a 5 
puntos. 
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REVISIÓN: 


O prazo para presentar solicitude de revisión da cualificación da proba será de 3 días hábiles dende a 
data da publicación dos resultados. Serán corrixidas de novo en segunda e, no seu caso, terceira 
corrección por profesorado diferente no prazo máximo de cinco días hábiles, contados a partir da data 
de finalización do prazo de presentación de solicitudes de revisión. Os reclamantes terán dereito a ver as 
probas revisadas ao final do proceso. O prazo é de 10 días dende a notificación da resolución da 
revisión. 


Existen dous procedementos de revisión. Un deles é de reclamación e da lugar unicamente a unha 
revisión e o outro é de segunda corrección podendo dar lugar a unha terceira revisión. No primeiro caso 
a cualificación é a da revisión e no segundo caso a cualificación é a media das dúas ou tres 
cualificacións. 


Unha vez finalizado o procedemento de revisión adoptarase a resolución que estableza as cualificacións 
definitivas. Contra esta resolución adoptada pola CiUG, que porá fin á vía administrativa,poderá 
interpoñerse recurso potestativo de reposición no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da 
publicación ante a propia CiUG. Neste caso non se poderá interpoñer o recurso contencioso-
administrativo mentres non se dite resolución expresa do recurso potestativo de reposición ou se 
produza o acto presunto. 


ORGANIZACIÓN DAS PROBAS: 


A organización e realización material das probas será organizada pola administración educativa en 
colaboración coas universidades o que se concreta na CIUG. Para a ABAU a CiUG estará composta 
polos delegados dos reitores das universidades do sistema universitario de Galicia e por tres profesores 
ou profesoras de educación secundaria nomeados pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria. 


A CiUG facilitará aos centros de educación secundaria e aos lugares de entrega e recollida de 
documentación (LERD) os impresos para o aboamento das taxas e a relación de entidades bancarias en 
que os e as estudantes poderán realizar o ingreso 


Os cuestionarios de contexto serán competencia das administracións educativas. 
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