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3º PCEO ADE-DEREITO 

Cronograma de actividades de avaliación continua 

Curso 2019-20 – 1º Cuadrimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia: ECONOMETRÍA (ECON) 

Profesorado: Juan Pintos Clapés 

Probas de avaliación continua 

Descrición % Cronograma (s/n) 

Exame Parcial  25 Si (31/10/2019) 

Proba de Laboratorio 30 Si (10/12/2019) 

Proba de Problemas 20 Si (19/12/2019) 

Exame Parcial  25 Si (19/12/2019) 

Observacións:  

 

Non hai 

 



Materia: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (RRHH) 

Profesorado: Mª Isabel Diéguez Castrillón e Ana I. Gueimonde Canto 

Probas de avaliación continua 

Descrición % Cronograma (s/n) 

Resolución de problemas e exercicios, presentacións, 

exposicións, traballos e proxectos:  

Actividade A: Casos prácticos GM  

(25% - 15% contido , 10% participación) 
50 

Non 

Actividade B: Nóminas e retribucións (25%) Non (data exame final de 

xaneiro) 

Actividade C: Proba 1 (12,5%)  

Actividade D: Proba 2 (12,5%)  

Actividade E: Proba final dos temas 1-7 (20%)  

50 

Si (28/10/2019) 

Si (16/12/2019) 

Non (data exame final de 

xaneiro) 

Observacións:   

 

Convocatoria xaneiro 

Alternativa a) Avaliación continua segundo os criterios de avaliación arriba expostos. Para superar a 

avaliación continua é obrigatorio obter como mínimo un 5 sobre 10 nas actividades avaliativas B, C, D, E. 

Para os estudantes que sigan a avaliación continua e non teñan superado UNHA das actividades C ou D 

poderán recuperar a actividade suspendida na data oficial de xaneiro establecida para o exame global de 

avaliación da materia. 

Enténdese que os estudantes que teñen algunha calificación nalgunha das actividades obxecto de 

avaliación seguen a avaliación continua. 

 

Alternativa b) So para os estudantes que non teñan seguido a avaliación continua. Exame global dos 

contidos da materia. A cualificación do exame será o 100% da nota final. 

 

Segunda convocatoria (xullo): 

Alternativa a) Exame global dos contidos da materia no mes de xullo. A cualificación do exame será o 

100% da nota. 

Alternativa b) Só para estudantes que teñan seguido a avaliación continua e non teñan superado unha 

das actividades avaliativas B, C, D, E, poderá recuperar a actividade suspendida na data oficial de xullo 

establecida para a proba de avaliación da materia. 
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