
Cálculo de notas nas oposicións da Xunta de Galicia. 
 

Debemos ter en conta que a maior parte das probas realizadas na Xunta de Galicia son 

carácter eliminatorio, esto implica que coas puntuacións resultantes debemos facer unha 

división en dous conxuntos totalmente distintos, estes serán o conxunto dos aprobados e 

o conxunto dos suspensos. Para pertencer ao conxunto dos aprobados, o número de 

respostas acertadas finais (despois de aplicar os descontos por fallo) debe ser maior ou 

igual ó número de acertos especificado como corte, mentres que todos los opositores 

con número de acertos menor entrarán a formar parte do conxunto dos suspensos, ou o 

que é o mesmo, ó conxunto dos que non superaron a proba eliminatoria. 

 

Debemos ter en conta que o corte inicial non se realiza por nota, se non, por número de 

acertos finais. 

 

Entendemos por número de acertos finais, o valor resultante de realizar a seguinte 

operación: 

 

(Nº total de preguntas acertadas) – (Nº total de fallos DIV 3) 

 

coa matización de que a operación (Nº total de fallos DIV 3) só pode devolver un 

número enteiro, o que implica que por cada grupo de 3 fallos resta unha resposta 

correcta, para completar a explicación proporemos un exemplo: 

 

Nº de respostas correctas = 20 

Nº de fallos = 15 

Resta por fallos = (15 DIV 3) = 5 

Acertos Finais = 20 – 5 = 15 

 

Nº de respostas correctas = 20 

Nº de fallos = 17 

Resta por fallos = (17 DIV 3) = 5 

Acertos Finais = 20 – 5 = 15 

Nº de respostas correctas = 20 

Nº de fallos = 18 

Resta por fallos = (18 DIV 3) = 6 

Acertos Finais = 20 – 6 = 14 

 

Antes de proceder o cálculo da nota debemos ter en conta que as preguntas en branco 

non contabilizan en ningún sentido e as preguntas nas que se marcou por erro varias 

respostas contabilizan como fallos, polo que en caso de necesitar eliminar coa goma 

algunha resposta, debemos asegurarnos que o cadro correspondente á opción 

errónea debe quedar totalmente borrado. 

 

A nota final de cada opositor non se pode calcular de modo independente, debe 

coñecerse de antemán o número de acertos finais especificados como corte. 

 

Unha vez coñecido este dato xéranse os conxuntos de aprobados e de suspensos que 

recibirán un tratamento lixeiramente distinto. 



O sistema basease en establecer un principio de proporcionalidade absoluto en cada un 

dos conxuntos, de modo que o mesmo incremento de acertos represente un incremento 

igual da nota final ponderada no mesmo conxunto. 

 

Na seguinte figura podemos ver de forma gráfica a relación entre número de acertos 

finais e a nota final ponderada, de forma que podemos ver claramente o tratamento 

independente dos conxuntos de aprobados e suspensos, así como o criterio de 

proporcionalidade existente en cada uno deles. 

 

Como podemos apreciar, para poder calcular a nota final ponderada debemos coñecer o 

número máximo de preguntas válidas, o número de acertos finais especificados como 

corte, o intervalo de valores entre os que queremos asignar as notas, e finalmente a nota 

que deberían ter os opositores con número de acertos igual o especificado como corte. 

 

No exemplo partimos dos seguintes datos: 

 

Nº máximo de preguntas: 50 

Rango de notas: entre 0 e 20 puntos 

O corte establecese en 33 acertos 

Nota asignada para o corte: 10 

 

 
 

 

Como podemos ver, o especificar o corte en 33, que é maior que a media das preguntas, 

cada unha das preguntas no grupo dos aprobados ten un valor maior de puntuación que 

para o grupo dos suspensos, como pode apreciarse graficamente. 

 


