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Cronograma de actividades de avaliación continua 
 

 

  

 

Titulación:        Turismo                           Curso: 3º 

Materia: Linguas estranxeiras para o turismo IIIB: Alemán 

Profesorado: Hans Maslanka 

Probas de avaliación continua 

Descrición % Cronograma (s/n) 

Probas de resposta curta 50 Si 04.11.2020 

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

40 Si 04.11.2020 

Traballos e proxectos 10 
 

Acordaráse co cada 
alumno 
individualmente 

Observacións:  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 IIIB: 

Portugués 

 

Profesorado: Débora González Martínez  

Probas de avaliación continua 

Descrición % Cronograma (s/n) 

Traballo escrito obrigatorio 15% 19/10/2020 

Traballo-exposición oral obrigatoria 15% 29/10/2020 

Proba teórico-práctica:  

 expresión escrita e 

coñecementos gramaticais 
 comprensión escrita 

 comprensión oral 

 

45% 

05/11/2020 

Proba de expresión oral 15% 05/11/2020 

Titulación:  Grao en Turismo 

Curso: 2020-2021 

Coordinador/a: María Xosé Vázquez Rodríguez 



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 

(Se fora necesario polo número do 

alumnado, ampliaríase a proba ao 3 

de decembro 2020) 

10% 10 DECEMBRO 2020 

PROBA DE READING E LISTENING 10% 11 XANEIRO 2021 

EXAME FINAL ORAL (DA 

AVALIACIÓN CONTINUA) 

(Se fora necesario polo número do 

alumnado, ampliaríase a proba ao 

17 de decembro 2020) 

20% 14 XANEIRO 2021 

 



 

EXAME FINAL ESCRITO (DA 

AVALIACIÓN CONTINUA) 

50% 

 

 

 

 

NA DATA OFICIAL DO 

EXAME FINAL DA 

ASIGNATURA FIXADA 

POLA FACULTADE (QUE 

SERÁ PUBLICADA NA 

PÁXINA WEB) 

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 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. 

Materia:   (XREF) Xestión de Recursos Financeiros 

Profesorado: Patricio Sánchez Fernández 



Probas de avaliación continua 

Descrición % Cronograma (s/n) 

Proba teórico-práctica temas 1 e 2 33 28/10/2020 

Proba teórico-práctica temas 3 e 4 33 25/11/2020 

Proba teórico-práctica temas 5 e 6 33 16/12/2020 

Observacións:  

Materia:(XREST)  XESTIÓN DA RESTAURACIÓN 

Profesorado:  Francisco Javier Sánchez Sellero (coord.) 

María del Carmen Gil Pereiras 

Materia: (FRA) LINGUAS ESTRANXEIRAS PARA O TURISMO IIIB: 

FRANCÉS (1º C.) 

Profesorado:  MANUEL ÁNGEL GARCÍA FERNÁNDEZ 

 

Probas de avaliación continua 

 

Descrición % Cronograma (s/n) 

 

1º control 

 

25 14/10/2020 

2º control 

 
25 05/11/2020 

Tarefas de clase/casa 
30 

 

 

Glosario 
20 

Entrega o 

05/11/2020 

 

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%) entregarase  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. 

 
 



Probas de avaliación continua 

Descrición % Cronograma (s/n) 

 

Probas de Resposta Curta 

 

60 

1º Parcial: 19/10 

2º Parcial: 23/11 

3º Parcial: 11/01 

Resolución de Problemas, Casos e 

Exercicios 
40 Non 

Observacións: A entrega de problemas, casos, exercicios ou informes sobre 

vídeos, textos ou proxeccións se lle solicitará ao alumnado ao rematar as 

sesión prácticas dos GMs dos xoves. En caso de confinamento as porcentaxes 

de avaliación xeral mudarán; 50% a través de parciais e 50% froito da 

resolución de casos, problemas e exercicios. 

Materia: (SIXT) SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA A 

XESTIÓN TURÍSTICA 

Profesorado:  Pablo de Carlos Villamarín 

Probas de avaliación continua 

Descrición % Cronograma (s/n) 

Exame de preguntas obxectivas 50 (*) Xaneiro 2021 

Presentacións 
50 

27/10/2020 

15/12/2020 

Observacións:  

 Realizarase unha proba de tipo test na data establecida no calendario 

oficial de exames da Facultade [(*) o período de exames do primeiro 

cuadrimestre vai do 15 ao 28 de xaneiro de 2021]. 

 Realizaranse dúas presentacións de casos prácticos durante dúas clases 
dos GMs: 

 Primeira presentación (25%): martes 27 de outubro de 2020 ás 16 

horas (GM1) e ás 18 horas (GM2). 
 Segunda presentación (25%): martes 15 de decembro de 2020 ás 

16 horas (GM1) e ás 18 horas (GM2). 

 

Se, debido á situación excepcional, non se poden facer as probas de 

avaliación dun modo presencial, as devanditas probas, tanto o exame como 

as presentacións, faranse de forma virtual mediante Campus Remoto, co 

reforzo, se é necesario, da plataforma de teledocencia Faitic. 

  



Materia: Turismo e Desarrollo Económico Territorial (TDET) 

Profesorado:  Nemesio Pereira Lorenzo 

Probas de avaliación continua 

Descrición % Cronograma (s/n) 

Prueba escrita el 16/12/20 90 si 

   

Observacións: 

 


