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  4º PCEO ADE-INFORMÁTICA 

Cronograma de actividades de avaliación continua 

Curso 2019-20 – 1º Cuadrimestre 

Materia: DIRECCIÓN DE OPERACIÓNS (DOP) 

Profesorado: Nuria Rodríguez López e Jesús Lampón Caride 

Probas de avaliación continua 

Descrición % Cronograma (s/n) 

Pruebas de avaliación teórico-prácticas 80 Si (14/10/2019) 

Si (4/11/2019) 

Si (2/12/2019) 

Si (9/12/2019) 

Evaluación grupos pequenos 20 Si (13/12/2019) 

Observacións:  Si (14/12/2017) 

O conxunto de probas especificado arriba constitúe o sistema de avaliación continua. Para aqueles 

estudantes que non sigan a avaliación continua o sistema de avaliación será unha proba global de toda 

a materia que valerá o 100% da nota. 

 

Subject: OPERATIONS MANAGEMENT (OPM) 

Lecturer: Nuria Rodríguez López  

Continuous assessment 

Description % Timetable (y/n) 

Exams 100 Yes (15th of October) 

Yes (5th of November) 

Yes (3th of December) 

Yes (10th of December) 

Other comments:  Si (14/12/2017) 

Students who aren't assessed by continuous evaluation, must take a complete exam of all the course 

material, which is worth 100% of the mark. 



 

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. 

 

 

 

 



 

Materia: Teoría da organización e desenvolvemento organizatizo, TEO 

Profesorado:Elena Rivo López; Sánchez Sellero, Francisco Javier 

Probas de avaliación continua 

Descrición % Cronograma (s/n) 

 Probas avaliación continua  20  S 

 Traballo GP  30  S 

 Exame final  50  S 

Observacións:   

Proba Avaliación Continua I: 29/10/2019 (Temas 1 ó 5) 

Proba Avaliación Continua II: 10/12/2019 (Temas 6 e 7) 

Exames: 

Fin de carreira: 16/10/2019 

Xaneiro: 20/01/2020 

Xullo: 06/07/2020 

 

Titulación: ADE-INF Curso: 4º     

Materia: Dirección Estratéxica (DE)     

Profesorado: Diego R-Toubes (coord.), Pablo de Carlos, Trinidad Domíngez Vila, Nuria Rodríguez 

López  

Probas de avaliación continua       

Descrición   % Cronograma (s/n) 

Probas de coñecementos adquiridos 30 

Probas parciais só para a materia en 

inglés (Strategic Management): 

Final test: 11 de December (20%) 

Project presentation: 13 December 

(10%) 

 

Realización e entrega en prazo dos estudos de caso 

dos GM 
40 

 

Proxecto-traballo do GP 10 
Presentación proxectos do GP: 13 

decembro  

Observacións:  
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