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Cronograma de actividades de avaliación continua 

Curso 2019/2020 - 2º cuadrimestre 

(aprobado pola Comisión de Implantación do Grao o 19 de xaneiro de 2012) 

Titulación: GRAO EN TURISMO 

Curso: 1º GRAO EN TURISMO 

Coordinador/a: DOLORES RIVERO FERNÁNDEZ 

Materia: (CONT II) EMPRESA: CONTABILIDADE DE ORGANIZACIÓNS 

TURÍSTICAS II 

Profesorado: DOLORES RIVERO FERNÁNDEZ 

Probas de avaliación continua 

Descrición % Cronograma (s/n) 

Traballos e proxectos: Realización e 
presentación dos traballos polos diferentes 
grupos configurados para tal fin. 

40 S 

30 marzo 2020 

Proba tipo test: Selección dunha 
resposta entre un número limitado. 

60 S 
11 maio 2020 

Observacións: 

Materia: (ING) IDIOMA MODERNO: INGLÉS PARA TURISMO 

Profesorado: FRANCISCA LLANTADA DÍAZ 

Probas de avaliación continua 

Descrición % Cronograma (s/n) 

 Primeiro exame parcial escrito  40%  23/03/2020 

 Segundo exame parcial escrito  40%  18/05/2020 

 Exame oral  20%  19/05/2020 

Observacións: En caso de presentarse moitos/as alumnos/as ao exame 
oral do 19 de maio, faríanse parte dos orais o martes 12 de maio 

Materia: (DXET II) EMPRESA: DIRECCIÓN E XESTIÓN DE 
ENTIDADES TURÍSTICAS II 

Profesorado: PILAR PÉREZ BOUZAS 

Probas de avaliación continua 

Descrición % Cronograma (s/n) 

Estudo de casos 5 N 

Probas de tipo test e respostas curtas 70 S 

20 Febreiro, 27 
Marzo, 10 Abril 

Traballos e proxectos 25 S 
Entrega 10 de maio 



Materia: (DLEXT II) DEREITO: LEXISLACIÓN TURÍSTICA 

Profesorado: SARA MENOR CONDE 

Probas de avaliación continua 

Descrición % Cronograma (s/n) 

Resolución de problemas e/ou 
exercicios. Probas de tipo test 

40 S 
VID. OBSERVACIÓNS

OBSERVACIÓNS: 

Dado que a materia divídese en tres partes, ao longo do cuadrimestre 
proporánse dous exercicios que computarán a efectos de avaliación continua 
(40% da cualificación final) en cada unha delas. Deste xeito: 

-Na parte de Dereito Mercantil (docencia do 27 de xaneiro ao 13 de marzo) 

entregaránse prácticas os días 13 de febreiro e 6 de marzo de 2020. 

-En Dereito do traballo (docencia do 16 de marzo ao 24 de abril) entregaranse 

casos prácticos os días 28 de marzo e 11 de abril de 2020. 

-En Dereito tributario (docencia do 27 de abril ao 19 de maio) faránse 
pequenas probas tipo test nos grupos medianos as duas últimas semanas nas 
que se imparte esta docencia. O que significa que se farán probas tipo test 
para os GM do 7 e o 14 de maio de 2020. 

Finalmente, recórdase que na data oficial de exame farase unha proba final 
de resposta curta e/ou test na que se poderán plantexar cuestións sobre todo 
o contido da materia e que representará o 60% da avaliación final. A proba

constará de tres partes, correspondentes a cada unha das que ten a materia. 

Subject: Accounting 

of tourism 
organisations 2 

Lecturers:  Ernesto López-Valeiras Sampedro 

Continuous assessment 

Description % Schedule (y/n) 

Random midterm individual tests and/or 
short essays carried out during the course 

40 N 

Final exam 60 YES 

May: 04/06/20 

June: 29/06/20 

Comments: 




