
Mensaxe acerca da proba-ABAU de Matemáticas II, curso 2019-20. 

Estimados membros da comunidade educativa: 

Como probablemente xa sabedes, o modelo de exame do presente curso 2019-20 é diferente 

do de cursos anteriores, xa que tivo que ser adaptado ás circunstancias provocadas pola 

situación de alarma debida ao COVID-19. 

Consta de 8 preguntas, dúas por cada un dos catro bloques temáticos da materia. É dicir, dúas 

preguntas do bloque “Números e Álxebra”, dúas de “Análise”, dúas de “Xeometría” e dúas de 

“Estatística e Probabilidade”. Cada unha das 8 preguntas poderá estar ou non dividida en 

apartados, que en caso de existir marcaranse con letras minúsculas: a), b)... No enlace 

https://ciug.gal/PDF/novos_modelos_exame_20/20_MATEMATICAS_II.pdf tedes un exemplo á 

vosa disposición. 

Das 8 preguntas, o estudante pode responder un máximo de 5. As preguntas que se responden 

elíxense libremente. Cada pregunta ten un valor de 2 puntos. 

Loxicamente, quedan anuladas tódalas instrucións ou informacións que manteñan vinculación 

co antigo modelo de exame. Seguen vixentes as orientacións xerais e tamén os seguintes puntos 

dos criterios xerais de avaliación: 

• As respostas deberán estar debidamente xustificadas. Se só se achega a solución, sen 

ningún tipo de explicación, a puntuación nese apartado será de cero puntos. 

• Permitirase o uso de calculadoras científicas non programables e que non teñan 

capacidade gráfica. 

• Facilitarase a táboa da distribución normal 𝑁(0,1) que dá as probabilidades 𝑃(𝑍 ≤ 𝑘) 

para valores de 𝑘 de 0 a 4, de centésima en centésima. 

• No desenvolvemento dos exercicios, valorarase: 

o A utilización da linguaxe, notación e símbolos matemáticos adecuados. 

o A utilización de argumentos, xustificacións e razoamentos coherentes. 

o A precisión e rigor adecuados para a resolución dun problema. 

o A interpretación da solución dos exercicios. 

Desexamos o mellor para todos vós e quedamos á vosa disposición para todo aquilo no que 

poidamos ser de axuda. 

 

En Bertamiráns, a 29 de abril de 2020. 

 

 

Asdo.: Óscar López Pouso 

(en nome dos membros do Grupo de Traballo) 
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