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Cronograma de actividades de avaliación continua 

Curso 2019–20 1º cuadrimestre 

 

 

 

Materia:   ECONOMÍA APLICADA Ó TURISMO 

Profesorado:  María Xosé Vázquez Rodríguez 

Probas de avaliación continua 

Descrición % Cronograma (s/n) 

 Exame test + proba de resposta curta 40  6/11/2019 

 Exame test + proba de resposta curta 40  11/12/2019 

     

Observacións: O 20% da nota restante acádase mediante entrega de tarefas ó longo do 
cuatrimestre, relacionadas coas clases de GM, con datas a determinar. 

  
  
 

 
  
 
 

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.  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Titulación: GRAO EN TURISMO 

Curso: 2º GRAO EN TURISMO 

Coordinador/a: LORENA RODRÍGUEZ CAMPO 



Materia:                                             RECURSOS TERRITORIAIS 

Profesorado:  CARLOS ALBERTO PATIÑO ROMARIS Profesor asociado 
T3-P6 Curso 2019–20 

Probas de avaliación continua 

Descrición % Cronograma (s/n) 

Traballos tutelados 15 
18/11 
2/12 

Presentacións/exposicións 15 
18/11 
2/12 

Probas de resposta curta 35 
4/11 
23/1 

 

Probas prácticas, de execución de tarefas reais 
e/ou simuladas 

35 
4/11 
23/1 

Observacións:  

Nas probas de Traballos tutelados y Presentacións/exposicións realizarase a 
presentación dos traballos realizados en grupo acordes ás pautas propostas. 
Probas de resposta curta: Probas sobre aspectos teóricos tratados no temario. 
Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou simuladas: Probas sobre exercicios 
prácticos tratados no temario 

        
   

   

Materia: (RRHH) XESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EMPRESAS TURÍSTICAS  

Profesorado:   ISABEL DIÉGUEZ CASTRILLÓN 

Probas de avaliación continua 

Descrición % Cronograma (s/n) 

Proba de seguemento da avaliación 
continua de conceptos básicos teóricos 
abordados a través de preguntas test e a 
aplicación práctica a través da resolución de casos 
prácticos individualmente 
Actividade B 

20% 07/10 

Proba de seguemento da avaliación 
continua de conceptos básicos teóricos 
abordados a través de preguntas test e a 
aplicación práctica a través da resolución de casos 
prácticos individualmente 
Actividade C 

20% 12/11 

Proba de seguemento da avaliación 
continua de conceptos básicos teóricos 
abordados a través de preguntas test e a 
aplicación práctica a través da resolución de casos 
prácticos individualmente 
Actividade D 

20% 17/12 



Proba final de avaliación global de sintese de 
conceptos 
teórico-prácticos 
Actividade E 

20 
Data oficial xaneiro 

calendario de exames 

Resolución nas sesións dos GM de casos prácticos, 
en grupo ou individualmente, sobre os contidos 
da materia. Exposición  
Actividade A 

20 Todos os GM 

Observacións: 
Primeira convocatoria (xaneiro) 
Alternativa a) Avaliación continua segundo os criterios de avaliación arriba expostos. 
Para superar a avaliación continua é obrigatorio obter como mínimo un 5 sobre 10 
nas actividades avaliativas B, C, D e E. 
Para os estudantes que sigan a avaliación continua e non teñan superado únicamente 
unha das actividades B, C ou D poderán recuperar a actividade suspendida na data 
oficial de xaneiro establecida para a proba global de avaliación da materia. 
Enténdese que os estudantes que teñen algunha cualificación nalgunha das 
actividades obxecto de avaliación seguen a avaliación continua. 
Alternativa b) So para os estudantes que non teñan seguido a avaliación continua. 
Exame global dos contidos da materia. A cualificación do exame será o 100% da nota 
final. 
 
Segunda convocatoria (xullo): 
Alternativa a) Exame global dos contidos da materia no mes de xullo. A cualificación 
do exame será o 100% da nota. 
Alternativa b) Só para estudantes que teñan seguido a avaliación continua e non 
teñan superado UNHA das actividades avaliativas B, C, D e E poderá recuperar a 
actividade suspendida na data oficial de xullo establecida para a proba de avaliación 
da materia 
 

 

Materia:   LINGUAS ESTRANXEIRAS PARA O TURISMO IA: INGLÉS 
2019-2020 

Profesorado:  MARIA F. LLANTADA DÍAZ 

Probas de avaliación continua 

Descrición % Cronograma (s/n) 

 Primeiro exame parcial escrito  40%  25/11/2019 

 Segundo exame parcial escrito  40%  16/12/2019 

 Exame oral  20%  19/12/2019 

Observacións: 

        

 

 



 

 

 
Materia:                                   LINGUAS ESTRANXEIRAS PARA O TURISMO IIC: ALEMÁN 

Profesorado:                             Hans Maslanka 

Probas de avaliación continua 

Descrición % Cronograma (s/n) 

Probas de resposta curta 50 Si  30.10.2019 

Probas prácticas, de execución de tarefas reais 
e/ou simuladas. 

50 Si   30.10.2019 

   

Observacións:   

 

Materia: (FRA) LINGUAS ESTRANXEIRAS PARA O TURISMO IB: FRANCÉS 1º C. 

Profesorado:  MANUEL ÁNGEL GARCÍA FERNÁNDEZ 
 

Probas de avaliación continua 
 

Descrición % Cronograma (s/n) 

 
1º control 
 

25 8/10/2019 

2º control 
 

25 28/10/2019 

Tarefas de clase/casa 
30 

 
 

Glosario 20 Entrega o 28/10/2019 

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 continua, é imprescindible asistir con 
regularidade a clase (do 9/09/2019 ao 28/10/2019). 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. 


