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Cronograma de actividades de avaliación continua 

Curso 2021–22 2º cuadrimestre 

 
 

 
Profesorado:         ANA PEREZ GONZALEZ 

Probas de avaliación continua 
Materia:(EST) ESTADÍSTICA  

Descrición % Cronograma (s/n) 
Proba tipo Test (1) 
Práctica Ordenador (1) 
Resolución de problemas(1) 
 
Proba tipo Test (2) 
Práctica Ordenador (2) 
Resolución de problemas(2) 
 
 
 
Proba tipo Test (3) 
Práctica Ordenador (3) 
Resolución de problemas(3) 
 
 

1/3 de 10% 
1/3 de 30% 
1/3 de 60% 

 
1/3 de 10% 
1/3 de 30% 
1/3 de 60% 

 
 
 

1/3 de 30% 
1/3 de 30% 
1/3 de 60% 

 

S(07/3/2022) 
S(07/3/2022) 
S(07/3/2022) 

 
S(04/4/2022) 
S(04/4/2022) 
S(04/4/2022) 

 
 
 

S(09/5/2022) 
S(09/5/2022) 
S(09/5/2022) 

Exame Final 
 

100% 30/5/2022(1ªopor) 
05/07/2022(2ª opor.) 

Observacións: 
As actividades e probas realizadas ao longo do curso para a avaliación continua constituirán un 
100% da nota final. 
Aqueles estudantes que non alcancen unha nota final igual ou superior a 5 ptos. (sobre 10) no 
promedio ponderado das probas de avaliación continua, terán a obriga de ir a un Exame Final 
onde serán avaliados de acordo ao tipo de Avaliación NON Continua. 
 
=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN  EN CASO DE CONFINAMENTO === 
Só se adaptará a avaliación si se evalou de maneira presencial menos dun 60% da nota final. 
En caso de modificarse, as probas restantes servirán para que o alumno obteña unha 
puntuación máxima de 5 ptos. (sobre 10). Todo aquel alumno que non chegue a esa nota ou que 
queira obter unha nota superior deberá optar pola avaliación Non continua. 
 
 

 
 

 

Titulación: GRAO EN TURISMO-HISTORIA 
Curso: 2º  
Coordinador/a: DOLORES RIVERO FERNÁNDEZ 



Materia: (PC) 
PATRIMONIO CULTURAL 

 

Profesorado: FÁTIMA BRAÑA REY 
Probas de avaliación continua 

Descrición % Cronograma (s/n) 
Resolución de problemas 20 Todas as semanas 

 
Traballo  50 S 09/05/2022 
Exame preguntas abxectivas 30 S 08/06/2022 
   
Observacións: Neste curso comezamos cunha metodoloxía de aprendizaxe servizo que sustitúe 
para 5 alumnos a resolución de problemas por Observación sistemática 20% e o traballo por 
Cartafol 50% 
 
A evaluación contínua realízase a través da resolución de problemas 
 
  
 
 

 
 
 
 
materia:  (A) 
ALEMÁN II  

 

Profesorado: HANS MASLANKA 
Probas de avaliación continua 

Descrición % Cronograma (s/n) 
Probas de resposta curta 50 S 28/03/2022 
Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou 
simuladas. 

50 S 28/03/2022 

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: (P) PORTUGUÉS   
Profesorado: FERNANDO DACOSTA PÉREZ 

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

Presentación traballos escritos 20 3/3/2022 
Exposición oral 20 14/3/2022 
Proba teórica escrita e proba de comprensión e 
oral 60 21/3/2022 

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. 

 



 
 
 
 
Materia: (I) INGLÉS II 
 
Profesorado:  ELENA DE PRADA CREO 

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

 Examen parcial que recolla todas as destrezas da 
materia 1 

 35%  21/04/2022 

 Examen parcial que recolla todas as destrezas da 
materia 2 

 35%  12/05/2022 

 Proba oral  30%  19/05/2022 

Materia: (FRA) : FRANCÉS   
Profesorado:  MANUEL ÁNGEL GARCÍA FERNÁNDEZ 
 

Probas de avaliación continua 
 

Descrición % Cronograma (s/n) 
 
1º control 
 

25 22/02/2022 

2º control 
 25 23/03/2022 

Tarefas de clase/casa 30  
 

Glosario 20 Entrega o 23/03/2022 
Observacións: 
Será necesario alcanzar como mínimo un 5 en cada un dos controis para facer a media. As tarefas 
de clases 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 e realizar as tarefas de clase/casa. 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. 
 



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. 
 

 
 
 


