Como todos os anos, a Universidade da Coruña porá a disposición da CIUG os centros
universitarios necesarios para a realización da Avaliación de Bacharelato Acceso á
Universidade (ABAU). A Consellería de Cultura, Educación e Universidades fixou como datas
de realización destas probas os días 8, 9 e 10 de xuño (convocatoria ordinaria) e 13, 14 e 15
de xullo (convocatoria extraordinaria). Durante os días da celebración da ABAU, os centros só
poderán acoller alumnado de bacharelato, non sendo posible a convivencia co estudandado
universitario. Desde a CIUG, informóusenos de que os días 10 de xuño e 15 de xullo non se
celebrará pola tarde ningún exame, polo que os centros poderán dispoñer desas tardes para
a realización de probas.
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RESOLUCIÓN REITORAL DO 22 DE FEBREIRO DE 2021 SOBRE AMPLIACIÓN DAS DATAS DE
AVALIACIÓN NOS CENTROS AFECTADOS POLA CELEBRACIÓN DAS PROBAS DA ABAU

En atención ás anteriores consideración, esta reitoría
RESOLVE
Autorizar os centros afectados pola celebración da convocatoria ordinaria e/ou extraordinaria
da ABAU a ampliar as datas da avaliación do segundo cuadrimestre ou anuais até o día 17 de
xuño, así como as da segunda oportunidade até o 22 de xullo (ambos incluídos). Igualmente,
poderán modificar as datas de entrega de actas para as materias afectadas do segundo
cuadrimestre ou anuais até o 25 de xuño, e até o 30 de xullo para as da segunda oportunidade.
Os cambios nas datas de entrega de actas deberán ser notificados ao SOA.
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