Cronograma de actividades de avaliación continua Curso
2020–2021 1º cuadrimestre

Titulación:

PCEO EN TURISMO-XEOGRAFÍA E HISTORIA

Curso:

3º

Coordinador/a:

MARIA MONTSERRAT CRUZ GONZALEZ

Materia: (RRHH)
Turísticas

Xestión

de

Recursos

Humanos

en

Empresas

Profesorado: Isabel Diéguez Castrillón/
Marta Rodríguez de la Fuente
Probas de avaliación continua
Descrición

%

Cronograma
(s/n)
05/10
26/10

Probas teórico-práctica

100

10/11
24/11
14/12
11/01

Observacións:
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.
En caso de confinamente, para a avaliación continua, empregarase Faitic e
Campus Remoto.

Materia:

Economía Aplicada ó Turismo

Profesorado:

María Xosé Vázquez Rodríguez (Coord.)
Probas de avaliación continua
Descrición

%

Cronograma (s/n)

Exame test + proba de resposta curta

25

18/11

Exame test + proba de resposta curta

25

13/01

Traballo: estudo de caso (entrega)

25

22/12

Traballo: estudo de caso (exposición)

5

14/01

Observacións: O 20% da nota restante acádase mediante entrega de tarefas
ó longo do cuatrimestre, relacionadas coas clases de GM, con datas a
determinar.
En caso de non presencialidade obrigatoria, as probas pasarán a realizarse en
remoto pero non variará o seu peso sobre a avaliación final.

Titulación: Grao en Turismo

Curso: 2º

Materia: Marketing turístico
Profesorado: Elisa Alén González
Probas de avaliación continua
Descrición

%

Cronograma (s/n)

Estudos de casos/análises de situacións

40

n

Probas de tipo test

35

n

Probas de resposta curta

25

n

Observacións: A nota de avaliación continua está formada pola resolución de
casos, exercicios e pola interacción/participación na aula, supón o 40% da nota
final.
En caso de situación sanitaria que faga adoptar medidas excepcionais as
porcentaxes cambian segundo o recollido na guía docente

Observacións:
Todas as probas teñen carácter obrigatorio.
Para adoptar a avaliación continua, a asistencia e participación non poderá
ser inferior ao 75%. Se se dá unha asistencia e participación inferior (e
independentemente de se existen motivos xustificados), a/o estudante
deberá optar pola avaliación única. A asistencia e participación continuada
deberá concretarse na realización das tarefas encomendadas para a súa
realización dentro e fóra da aula.
En caso de circunstancias excepcionais sobrevidas que imposibiliten levar a
cabo unha avaliación continua de carácter presencial, procederase a unha
avaliación continua a distancia. En tal contexto, esixirase a participación e
seguimento efectivo a distancia da materia de forma continuada por parte
da/o estudante. Neste escenario, a materia será impartida esencialmente
mediante as canles establecidas pola Universidade (Campus Remoto e
Faitic), que serán, así mesmo, as empregadas para a realización de todas
as probas, que manteñen o seu carácter obrigatorio e a valoración fixada na
avaliación continua presencial (vid. supra).

Materia: Linguas estranxeiras para o turismo IIIA: Inglés
Código O04G240V01502

Profesorado:

MARIA F. LLANTADA DÍAZ

Probas de avaliación continua
Descrición

%

Cronograma (s/n)

PROBA DE WRITING

10%

7 DECEMBRO 2020

PROBA DE SPEAKING

10%

10 DECEMBRO 2020

PROBA DE READING E LISTENING

10%

11 XANEIRO 2021

EXAME
FINAL
ORAL
AVALIACIÓN CONTINUA)

20%

14 XANEIRO 2021

(Se fora necesario polo número do
alumnado, ampliaríase a proba ao
3 de decembro 2020)

(DA

(Se fora necesario polo número do
alumnado, ampliaríase a proba ao
17 de decembro 2020)

EXAME FINAL ESCRITO
AVALIACIÓN CONTINUA)

Observacións:

(DA

50%

NA DATA OFICIAL DO
EXAME FINAL DA
ASIGNATURA FIXADA
POLA FACULTADE (QUE
SERÁ PUBLICADA NA
PÁXINA WEB)

=== 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
Faitic).
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.

