PROBA DE AVALIACIÓN DE BACHARELATO PARA O ACCESO Á UNIVERSIDADE (ABAU)

PARTE VOLUNTARIA

PARTE OBRIGATORIA

Partes

Contido

Duración e
características

 Lingua Castelá e
Literatura II (E1)

NOTA DE ADMISIÓN

◘ Exprésase de 0 a 10
puntos, con tres cifras
decimais, redondeada á
milésima máis próxima.

E1 + E2 + E3 + E4 + E5
5

• Unha única

proposta de exame,
 Primeira Lingua con varias
Estranxeira II (E4) preguntas.
 Materia troncal
Modalidade (E5)

Superación da Proba
Cualificación das partes (NOTA DE ACCESO Á
UNIVERSIDADE)

Cualificación Parte
Obrigatoria

 Lingua Galega e
Literatura II (E2)
 Historia de
España (E3)

Puntuación

◘ Cando haxa máis solicitudes que
 Superación da Proba: prazas ofertadas.
► Cualificación: de 0 a 10 0,6*NMB + 0,4*CPO ≥ 5 ◘ Exprésase con tres cifras
puntos, con tres cifras
decimais, redondeada á milésima
decimais, redondeada á
máis próxima. Pode ser ata 14.
Nota media do
milésima máis próxima. NMB:
Bacharelato.

• Pódese contestar

► Mínimo necesario: un 4 CPO: Cualificación da Parte
Obrigatoria.
en Galego ou
- Cada exercicio:
► Validez: indefinida.
Castelán, agás nos
correspondentes
 Como máximo, exercicios e nos de de 0 a 10 puntos,
con dúas cifras
catro materias
L. Estranxeiras.
decimais.
(cursadas ou non)
► Para superar cada
entre:
materia: nota igual ou
• Unha hora e
superior a 5. Non se
- Materias de
media cada
ponderarán materias con
opción do bloque exercicio.
nota inferior a 5.
das materias
troncais de 2º
• Intervalo mínimo
► Só se consideran para
curso de calquera de 30 minutos entre
a nota de admisión se as
modalidade.
exercicios.
materias están adscritas
- Materias xerais
ás respectivas ramas de
troncais
coñecemento.
específicas de
modalidade
► Validez: nos dous
distintas da que se
cursos seguintes á súa
examine na Parte
superación.
Obrigatoria.
- 2ª L. Estranxeira.

Nota de admisión:
0,6*NMB + 0,4*CPO + a*M1 + b*M2

M1, M2: As materias superadas da Parte
Voluntaria e/ou a materia troncal de
modalidade da Parte Obrigatoria (se está
superada) con mellor cualificación unha vez
aplicados os parámetros de ponderación.
a, b: Parámetros de ponderación (0,1 ou 0,2)
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