
 

CIRCULAR EXPLICATIVA DOS NOVOS EXAMES DE LINGUA CASTELÁ E 

LITERATURA ABAU 2020 

 

Estimadas e estimados colegas: 

O 28 de abril subíronse á páxina web da CIUG modelos dos exames aos que o 

alumnado que se presente á ABAU do 2020 terá que enfrentarse. Entre eles, claro está, 

o de Lingua Castelá e Literatura. Quixeramos  compartir con vós algunhas reflexións e 

presentar algunas aclaracións ás dúbidas que o novo modelo de exame vos poda 

plantexar:  

1. En primeiro lugar, os exames deste ano non son os que nós proporíamos. No 

mes de febreiro entregamos os correspondentes a este curso, segundo o modelo e 

ás directrices de comezo de curso. 

2. Nos novos exames seguimos as instrucions que nos deron. Tanto no formato 

como na estrutura do exame.  

3. Así, non pode haber preguntas obrigatorias. Todas terán que ser elixibles e 

descartables e ter o mesmo valor. 

4. Non hai opción A e B, senón un único exame con 8 peguntas das que poderán 

responder (combinadas como estimen oportuno) ata un máximo de 5. Todas as 

preguntas terán un valor de 2 puntos. 

5. Haberán de escoller preguntas e non apartados de preguntas. Polo tanto, non 

poderán respostar á cuestión 1.1. máis a 3.1., por exemplo, senón ás preguntas 1 

e/ou 3. 

6. A pregunta 1 terá dous apartados: 1.1. versará sobre resumo ou esquema do 

texto e o 1.2. será una cuestión de lingua. Por que esta combinación? Pareceunos 

excesivo darlle 2 puntos ao resumo e xa sinalamos que non íamos preguntar 

sobre significados de palabras ou expresións. 

7. A pregunta 2 será o comentario crítico do texto.  

8. As preguntas 3 e 4 sobre cuestións de língua ou gramática poden constar dun ou 

de dous apartados. Ollo: pode haber preguntas sobre cuestións sinxelas de 

corrección de erros ou desviacións da norma. Que non figuren no modelo non as 

descarta. 

9. As preguntas 5 e 6 serán sobre as obras lidas con texto de apoio.  

10. As preguntas 7 e 8 sobre a Historia da Literatura non levarán (contra o que nós 

quixeramos) textos de apoio. A posibilidade (remota quizáis, pero posible) de 

que alguén elixa as preguntas 5, 6, 7, e 8 e outra máis, obrigounos a alixerar o 

contido destas cuestións. Sei que nesto damos a sensación dun paso atrás (só 

este curso), pero volveremos para o ano a insistir nos textos para avaliar a 

capacidade de conexión e reflexión do aprendido polo alumnado e completar a 

avaliación sobre a súa competencia escrita.  



11. Unha cuestión non menor: na pregunta 4 do exame modelo aparece a distinción 

entre FN e Fsust. Por favor, desculpade este desliz ou despiste que vén 

axudarnos a fixar posicións: Non aparecerán preguntas que poidan penalizar ao 

alumnado por empregar determinada categorización ou nomenclatura ou por 

seguir determinado modelo de explicación lingüística.  

12. Grazas a todas e todos pola comprensión. Somos conscientes de que o novo  

exame non é o noso exame. É o resultado dun traballo desenrolado seguindo 

instrucións, tendo presente a excepcionalidade das circunstancias e tratando de 

non perxudicar nunca ao alumnado.  

Vigo, a 29 de abril de 2020 

O Director do Grupo de Traballo de Lingua Castelá e 

Literatura 

Joaquín Sueiro Justel 


