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Cronograma de actividades de avaliación continua 
Curso 2021–2022 1º cuadrimestre 

materia: Linguas estranxeiras para o turismo IIC: Alemán 
Profesorado: Hans Maslanka 

Probas de avaliación continua 
Descrición % Cronograma (s/n) 

Probas de resposta curta 50  20.10.2021 
Probas prácticas, de execución de tarefas 
reais e/ou simuladas. 

50   20.10.2021 

Observacións: :  En caso de exames a distancia no Campus Remoto o exame 
vai ser oral e a avaliación continua contará un 70 por cen. 

Materia: Linguas estranxeiras para o turismo IA: Inglés 

Profesorado: Maria F. LLantada Díaz 
 

Descrición % Cronograma (s/n) 
1ª PROBA DE SPEAKING 
(Se fora necesario polo número do 
alumnado, ampliaríase a proba ao 11 de 
novembro) 

10% 18 NOVEMBRO 
2021 

1ª PROBA DE WRITING 10% 22 NOVEMBRO 
2021 

PROBA DE USE OF ENGLISH 
PROBA DE LISTENING 
PROBA DE READING 
2ª PROBA DE WRITING 

40% 
10% 
10% 
10% 

13 DECEMBRO 
2021 

2ª PROBA DE SPEAKING 10% 16 DECEMBRO 
2021 

PCEO TURISMO-XEOGRAFÍA E HISTORIA 
Curso:  2º 



(Se fora necesario polo número do 
alumnado, ampliaríase a proba ao 9 de 
decembro) 

Observacións: MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS === 
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada polo 
COVID- 19, a Universidade establece unha planificación extraordinaria que 
se activará no momento en que as administracións e a propia institución 
determíneno atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e 
garantindo a docencia nun escenario non presencial ou non totalmente 
presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa 
preceptivo, o desenvolvemento da docencia dunha maneira mais áxil e eficaz 
ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o 
profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías 
docentes DOCNET. 

=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS === 

No caso de ter que adoptar a docencia non presencial, non haberá ningunha 
modificación e mantéñense metodoloxías, contidos, avaliación e titorías coa 
excepción de que se realizarán coas ferramentas proporcionadas pola 
Universidade de Vigo (aulas e despachos virtuais, correo electrónico e 
Moovi). 

Plan de continxencia sobre a modalidade mixta: Unha parte do estudiantado 
asistirá ás aulas de forma presencial e outra parte seguirá as clases dun modo 
síncrono (preferentemente) ou asíncrono: o profesorado manterá as 
metodoloxías, a atención personalizada e os sistemas de avaliación como se 
indica para a modalidade presencial, adaptando os grupos de estudantes e as 
quendas para cumprir coa normativa sanitaria que se estableza no seu 
momento. 

Materia: ) Linguas Estranxeiras para o Turismo IB: Francés 
Profesorado: Manuel Ángel García Fernández 

 

Descrición % Cronograma (s/n) 

1º control 25 29/09/2021 

2º control final 25 21/10/2021 

Tarefas de clase/casa 30 

Glosario 20 A entregar o 
21/10/2021 



 
Observacións: Será necesario alcanzar como mínimo un 5 no control final 
para facer a media. As tarefas de clase son aquelas que se piden para facer en 
clase ou en casa e as que se outorga unha cualificación das que se fará a media 
(30%). O glosario francés-español (20%) será entregado o último día de clase 
no que se fai o 2º control. 
Para acollerse a esta modalidade de avaliación contínua, é imprescindible 
asistir con regularidade a clase. Pasarase polo tanto lista e aqueles alumnos 
que teñan máis de 3 faltas sen xustificar terán que presentarse ao exame final 
en data prevista pola Xunta de Facultade. 
En caso de confinamento, manteríanse as mesmas porcentaxes, as tarefas 
entregaríanse por faitic, así como os controis se farían a través do campus 
virtual. 
 
 
 
 

Materia: :  Linguas estranxeiras para o turismo IB: Portugués II 
Profesorado: Mercedes González Vázquez 

 

 
Descrición % 

Presentación traballos escritos 20 
Exposición oral 20 
Proba teórica escrita e proba de comprensión 
e oral 
 

60 

Observacións: É condición obrigatoria para ser avaliada/o de forma continua a 
asistencia a un 80% das aulas, a non ser que haxa motivos xustificados para 
unha asistencia lixeiramente inferior, que deberán ser comunicados ao 
profesorado o antes posible. 
 
No caso de non poder realizarse as probas de xeito presencial realizaranse de 
xeito virtual polo Campus Remoto coas adaptacións que correspondan ao medio 
pero mantendo as mesmas características. 
 
 

 


