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A Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade (en adiante ABAU) ven a substituír a PAU pero no é a PAU. 

Existe aínda un gran descoñecemento de como vai ser esta proba; en moitos casos provocado polas declaracións de 

responsables políticos que afirman nos medios que a ABAU é igual que a PAU e isto non é certo. A nova proba parte da 

base dun gran fortalecemento e reforzo da troncalidade.  

Hai algúns colectivos que este ano non teñen a obriga de facer esta proba, como por exemplo os procedentes da FP ou 

os que cursaron o bacharelato no curso 2015/16. 


Entre os que teñan que facer obrigatoriamente a proba para acceder á Universidade esta vaise estruturar da seguinte 

forma: 


		 A parte obrigatoria para todo o alumnado que puntúa sobre 10 comprende as seguintes materias de 

2º de bacharelato: 


 Lingua castelá e literatura


 Lingua galega e literatura


 Primeira lingua estranxeira 

 Historia de España


 Material troncla de modalidade  

		 Na parte voluntaria para subir nota e que puntúa un máximo de 4 puntos, pódense elixir un máximo 

de catro materias a elexir entre: 


 Todas as troncais de opción. 


 Todas as materias troncais de calquera modalidade aínda que non foran cursadas (agás a troncal da 

propia modalidade) 


 
- Para considerar os catro puntos selecciónanse as dúas mellores notas de entre as materias ás que se presente e 

a da materia troncal da súa modalidade. Así en realidades o alumnado pode dispor de 5 materias para subir nota. 

Unha vez elixidas as mellores notas estas son ponderadas. 


 

- En ningún caso pode elixirse a segunda lingua estranxeira nin ningunha outra materia optativa. 
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