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CALENDARIO XERAL 
ABAU 2023 
(Conv. Ordinaria) 

 

A B R I L  2 0 2 3   
 

25  Envío aos centros con XADE das instrucións sobre NERTA.  

28  Envío aos centros sen XADE das instrucións sobre NERTA.  

 

M A I O  2 0 2 3   

5 - 23   Matrícula anticipada on line para a realización da proba de ABAU do estudantado que ten 
superado o Bacharelato ou FP en anos anteriores. 

12   Centros de Ensino Medio que comunicaron que tiñan alumnado con discapacidade ou 
necesidades educativas específicas que nos indiquen o antes posible os que superaron 
bacharelato e están en condicións de matricularse na ABAU. 

18 – 22  Prematrícula na proba ABAU nos centros de secundaria. 

19 – 22  Gravación nos centros sen XADE das cualificacións de 2º bacharelato. 

23  Reclamación nos centros de secundaria ás listaxes provisionais de matriculados/as nas 
ABAU (ata as 14:00 horas).  

23 - 24  Matrícula Ordinaria na proba ABAU por parte dos centros nos LERD. 
 

 

X U Ñ O  2 0 2 3   
 

5  Constitución das Comisións Delegadas, ás 18:00 horas, nas sedes da proba ABAU. 

6 - 7 - 8    REALIZACIÓN DA PROBA DE ABAU ORDINARIA. 

15  Xeración e Publicación on-line das actas de cualificacións provisionais da proba de 
ABAU (a partir das 20:00 horas). 

15 – 16 Envío de NERTA ás persoas interesadas, por correo electrónico, das cualificacións 
provisionais da proba de ABAU. 

16 - 20  Solicitudes de “Revisión” ás cualificacións da proba ABAU (ata as 14:00 horas). 

22  Publicación on-line da resolución das solicitudes de “Revisión” (a partir das 20 horas). 

22    Xeración en NERTA das tarxetas de cualificacións definitivas para o alumnado da proba 
de ABAU ordinaria con modificación de nota no proceso de “Revisión”. 
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22  Anunciar na páxina Web o prazo de solicitude para ver os exames os que solicitaron 
“Revisión”. 

22  Os centros de ensino secundario poderán consultar e imprimir unha copia da acta de 
cualificacións da ABAU a través da aplicación informática NERTA. 

23  Envío polos responsables do Soporte NERTA ás persoas interesadas, por correo 
electrónico, das cualificacións. 
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