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PAGO DE TAXAS NUNHA EDICIÓN QUE PERMITE O PAGO CON TARXETA 

Algúns cursos xestionados en bubela permiten o pago de taxas con tarxeta. A inscrición nun destes cursos é 

lixeiramente diferente a como se viña facendo ata agora.  

Nas seguintes capturas tes unha guía de como inscribirte. Ten en conta de que se o curso ten preinscrición e 

matrícula ou só matrícula, as pantallas concretas poden ter pequenas variacións. 

1. Se o curso ten preinscrición previa, terás que inscribirte primeiro e, cando a dirección do curso

acepte a túa preinscrición, solicitar a matrícula.

Podes preinscribirte nunha edición premendo no botón Preinscribir de esa edición, dende o 

apartado Catálogo de cursos. 

2. Solicitude de matrícula.

Unha vez que che acepten a preinscrición, para matricularte nunha edición debes acceder á pestana

proceso de admisión premendo no botón Entrar desa edición dende o apartado Catálogo de cursos.
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A continuación debe premer no botón Matricular. 

Cando te matricules terás que escoller a taxa de matrícula que che corresponde. Isto xerará un 

abonaré pola cantidade correspondente que logo deberás pagar. 
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Unha vez que teñas a túa solicitude de matrícula realizada, poderás proceder a realizar o pago de 

taxas de matrícula: 

 Empregando unha tarxeta

 ou ben dirixíndose a unha oficina de ABANCA
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PAGO DAS TAXAS CON TARXETA 

Para realizar o pago das taxas con tarxeta: 

1. Dende a pestana Proceso de admisión podes realizar o pago con tarxeta premendo no botón Pago

con tarxeta.

Tamén podes realizar o pago con tarxeta premendo no botón Pago con tarxeta da pestana Pago de 

taxas. 

2. Para confirmar o pago debes premer no botón Pagar do apartado Pago de taxas mediante tarxeta.
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3. Isto conectarate coa pasarela de pago de Abanca. Enche os datos correspondentes e preme de novo

no botón Pagar na pasarela de pago.

Unha vez que realices o pago con tarxeta das taxas de matrícula, a túa solicitude de matrícula será 

aceptada automáticamente. 
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PAGO DAS TAXAS NUNHA OFICINA DE ABANCA 

Para realizar o pago das taxas dende una oficina de ABANCA: 

1. Debes xerar previamente o documento de pago premendo no botón Instruccións para pagar na

oficina de Abanca das pestanas Proceso de admisión ou Pago de taxas.

Unha vez confirmado o pago das taxas de matrícula nunha oficina de ABANCA, a túa solicitude de 

matrícula será aceptada manualmente pola dirección do curso. 


