
 

NOVO MODELO DE EXAME ABAU 2020 

MATERIA  

1 As  recomendacións do Grupo de Traballo cas que habíamos empezado o curso seguen a 

selas mesmas. 

2 Tamén se seguen mantendo as cuestións que se formulaban para cada unha das obras e a 

súa puntuación: Clasificación 1 punto, Contexto Histórico 1 punto, Análise ou Comentario 2 

puntos.  

3 Así mesmo se segue mantendo un texto con oito voces resaltadas, das cales os alumnos 

terán que escoller catro. O valor de cada voz non varía. Isto é 0,50 puntos. 

 

CAMBIOS NO MODELO DE EXAME 

4 O cambio principal do novo modelo de exame é a optatividade. Haberá solo una opción, pero 

nesta escollerase dúas obras das cinco propostas (antes había que escoller dúas de tres en 

cada unha das opcións propostas). 

5 As cinco láminas propostas se corresponderan con cada un dos cinco bloques en que temos 

dividido o programa da materia unha vez que habíamos reunido toda a arte do século XX en un 

so bloque. De este xeito, tanto si se comezou a explicar o programa polo principio, coma si se 

fixo polo final, os alumnos terían que ter explicada —cando se suspenderon as clases 

presenciais— a materia suficiente para poder responder a dúas das cinco obras. 

6 Fixarvos ben na nova estrutura das preguntas, pois é conveniente que lla expliquedes aos 

vosos alumnos. Pola adecuación a mesma estrutura para todas as materias sometidas a 

avaliación, tivemos que cambiala respecto a que seguíamos anteriormente. Agora hai so dúas 

preguntas que teñen cada unha catro apartados. Os tres primeiros remiten a lámina escollida 

(clasificación 1 punto, contexto histórico 1 punto e comentario 2 punto) e o último apartado 

remite ao texto cas voces. Aquí o alumno terá que escoller dúas das oito propostas e terá que 

excluír ao responder a segunda pregunta as voces que escolleu na primeira. Cada voz valerá 

O,5 puntos e as dúas 1 punto, polo que o total de cada pregunta valerá 5 puntos e o total do 

exame 10. 

Se tiverades algunha dubida, facédema chegar a través do meu correo electrónico. 

Josemanuel.lopez.vazquez@usc.es 

Os meus mellores déseos de saúde para todos 


