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Cronograma de actividades de avaliación continua 
Curso 2022–23 2º cuadrimestre 

 

Titulación: Grao en Administración e Dirección de Empresas (GADE) 
Curso: 1º CURSO 
Coordinadora: Mónica Villanueva Villar (monicavv@uvigo.es) 
 

Materia: MATEMÁTICAS DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS 
Profesorado: Mónica Villanueva Villar (GM) + lista agarda (GG y GP) 

Probas de avaliación continua 
Descrición % Cronograma (s/n) 
 Proba tipo test sobre teoría temas 1, 2 e 3 20  S (22/03/23) 
 Proba tipo test sobre teoría temas 4, 5 e 6 20  S (18/05/23) 
 Resolución exercicios individuais ou grupais en 
laboratorio ou clase (en cada clase de GP) 

10   N  

Exame final sobre a práctica da materia 50 S: Maio-xuño: 
(05/06/23) 
Xullo: (07/07/23) 

Observacións:  A explicación completa de toda a avaliación está na guía docente 
da materia (ver na web). 
 

Materia: XESTIÓN DE EMPRESAS 
Profesorado: Gueimonde Canto, Ana (coordinadora), Rodríguez López, Nuria, 
Vázquez Abad, Jesús, Reyes Santias, Francisco (docencia en inglés) 

Probas de avaliación continua 
Descrición % Cronograma (s/n) 
Avaliación continua ao longo das sesións presenciais do curso. 
Consiste na resolución, de maneira individual ou en grupo, de 
cuestións expostas, orientadas e supervisadas polo 
profesorado. 

40% 

 

PROBA FINAL. A proba poderá consistir en cuestións test, 
exercicios, resolucións de casos prácticos e/ou preguntas de 
razoamento. 

60% 
SI  

(Data oficial exame 
final) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Materia: ESTATÍSTICA 
Profesorado: Ana Pérez González, Manuel A. Mosquera Rodríguez 

Probas de avaliación continua 
Descrición % Cronograma (s/n) 
Realización de probas tipo test 
de cada tema. 

20 
 S (15/02/23; 29/03/23; 
10/05/23) 

Probas de avaliación da 
materia   

40 
 S (en cada clase de GP) 

Realización de probas sobre 
as prácticas 

40 
 S (15/02/23; 29/03/23; 
10/05/23) 

Observacións:  
 En cada clase de Grupo Pequeno (GP) haberá unha proba de avaliación escrita. 
 As actividades e probas realizadas ao longo do curso constituirán o 100% da nota 

final. 
 Aqueles estudantes que non alcancen unha nota final igual ou superior a 5 ptos. 

(sobre 10) terán a obriga de ir a un exame final onde serán avaliados de acordo ao 
tipo de avaliación non continua. 

 Poderanse implementar metodoloxías alternativas para determinar se o estudante 
pode ou non seguir coa avaliación continua. 

 
Materia: DEREITO MERCANTIL 

Profesorado: Juan Manuel de los Ríos. 
Probas de avaliación continua 
Descrición % Cronograma (s/n) 

Test nº 1 25 
Final do primeiro mes 
de clases. 

Test nº 2 25 
Final do segundo mes 
de clases. 

Test nº 3 25 
Final do terceiro mes 
de clases. 

Observacións: Segundo o previsto na guía docente, a avaliación continua consiste en probas 
tipo test ao longo do curso. As tres primeiras serán nas datas que se fixarán co estudantado 
en función da explicación dos contidos e evitando interferir con outras materias. A derradeira 
farase na data do exame final.  

 
 

Materia: ECONOMÍA ESPAÑOLA E MUNDIAL  
Profesorado: Miguel Rodríguez (GG + GP) y David Soto (GM) 

Probas de avaliación continua 
Descrición % Cronograma 
 Probas escritas 90% 28 marzo GG 

16 maio GG 
 Observación Sistemática 10%   
 
Observacións:  
A avaliación da materia será continua. Quen suspenda a avaliación continua, poderá 
presentarse ó exame final da primeira convocatoria 
Aqueles alumnos que non acaden un rendemento satisfactorio mínimo poderán ser 
suspendidos do sistema de avaliación continuo antes de rematar o curso.  
O exame final poderá incluír o mesmo tipo de probas que as empregadas ó longo da 
avaliación continua, e que poderán ser de diverso tipo (tipo test, resposta curta), coa 
excepción da “observación sistemática”. 

 
 


