
MÁIS NOVAS PARA 2º DE BACHARELATO 

 

Onte, día 28 de abril, foi un día de varias novas para o alumnado de 2º de 

Bacharelato.  

En primeiro lugar, a Consellería de Educación dita as Instrucións para o 

desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20 onde recolle 

que, con carácter xeral, ”para obter o título de bacharel será necesaria a 

avaliación positiva en todas as materias dos dous cursos de Bacharelato”.  

Nestas mesmas instrucións recóllese que “as sesións de avaliación final de 

segundo curso de bacharelato deberán realizarse antes do día 9 de xuño”. 

A ABAU:  

Hoxe a CIUG deu a coñecer os modelos de exames para as diferentes materias 

que son obxecto de exame na avaliación de bacharelato para o acceso á 

Universidade (ABAU). 

Xa volo comentaramos hai días, pero hoxe volvemos reafirmarnos: os exames 

de cada unha das materias ven reducida a súa dificultade, son máis asequibles, 

en definitiva, máis fáciles porque aumentan a opcionalidade e terás máis 

vantaxes á hora de elixir as preguntas a contestar. Así o recolle a Resolución do 

28 de abril de 2020, conxunta da Secretaria Xeral de Universidades e da 

Dirección Xeral de Educación pola que se ditan instrucións para a realización, 

dentro do curso 2019/2020, da avaliación de bacharelato para o acceso á 

Universidade (ABAU) para o curso 2020/2021 “O alumno ou alumna terá que 

responder, á súa elección, a un número de preguntas determinado previamente. 

O citado número de preguntas fixarase de forma que permita a todos os alumnos 

alcanzar a máxima puntuación na proba, con independencia das 

circunstancias nas que este puidese ter acceso ao ensino e á aprendizaxe 

durante a suspensión da actividade lectiva presencial.” 

 

É polo tanto este o momento de estar tranquila, intentando traballar todo o que 
se poida para acabar o curso ben preparada e cunha cualificación adecuada ao 
teus coñecementos e esforzos á espera da avaliación final que será antes do 9 
de xuño e logo teremos case un mes de preparación da ABAU. Lembra que as 
datas dos exames serán días 7, 8 e 9 de xullo. Quen non titule en xuño, e o faga 
en setembro, examinarase da ABAU antes do 10 de setembro.  

Mantente en contacto co profesorado de cada materia para seguir as súas 

indicacións, eles viron xa os exemplos das probas e poderán aclararche en 

cada materia as particularidades da proba. Xa verás como esta vai ser unha 

ocasión para obter unhas boas cualificacións.  

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/30936
https://www.edu.xunta.gal/portal/node/30936
https://ciug.gal/gal/abau/modelos
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/instrucions_3trimestre.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/instrucions_3trimestre.pdf

