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1. MARCO LEXISLATIVO:

As referencias normativas que se teñen en conta nesta programación son as seguintes: 

- Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE), modificada parcialmente

pola Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa

(LOMCE).

- -  DECRETO 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da

educación primaria para a Comunidade Autónoma de Galicia 

- O Real Decreto 126/2014 que establece o currículo da educación primaria a nivel

estatal e no cal se ten en conta o francés como idioma estranxeiro. 

- Orde ECD/65/2015,DO 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as

competencias, os contidos, e os criterios de avaliación da educación primaria, a

educación secundaria obrigatoria e o bacharelato.

1. CONTEXTUALIZACIÓN 

O centro educativo é un colexio público de Educación Infantil e Primaria, situado na

Ramallosa,  no concello  de Teo.  É una zona rural  na práctica totalidade,  con algúns

retallos periurbanos. Está experimentando una importante transformación por mor das

urbanizacións  de  recente  planificación  que  hai  dentro  do  seu  ámbito.  Pais  e  nais

traballan maioritariamente no sector servizos, e un número importante no funcionariado.

Segundo os datos da enquisa da última avaliación de diagnóstico, o ISEC do centro é

medio alto. De todos xeitos, o dato promedio agacha una notable diversidade do nivel

sociocultural das familias.

Na zona existen equipamentos deportivos, culturais e de ocio.

O alumnado deste nivel presenta una serie de peculiaridades e rasgos comúns en

función do momento educativo no que se atopa pola súa idade.

No sexto curso de primaria están escolarizado 45 alumnos/as repartidos en dúas

aulas.

 Na aula de 6º A. 

 Na aula de 6º B.
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2. ÁREA DA LINGUA ESTRANXEIRA: FRANCÉS

O proceso de progresiva globalización no que, desde a segunda metade do século XX,

atópase inmerso o noso mundo, fai que sexa cada vez máis necesario facer fronte aos

novos retos que se derivan da paulatina desaparición das fronteiras que tradicionalmente

se establecían entre países no plano económico, político, cultural e social. Neste sentido,

resulta evidente que desde as idades máis temperás a educación debe ter entre un dos

seus  principais  obxectivos  o  de  dotar  aos  cidadáns  de  instrumentos  útiles  para

desenvolver  competencias  que  lles  permitan  adaptarse  adecuadamente  a  unha  nova

sociedade cada vez máis interdependiente e global.

A aprendizaxe de linguas estranxeiras cobra unha especial relevancia neste plano, xa que

a capacidade de comunicación é o primeiro requisito que ha de cumprir o individuo para

desenvolverse nun contexto crecentemente pluricultural e plurilingüe. Así o recoñeceron

todos  os  gobernos  da  Unión  Europea,  que  ao  longo  dos  últimos  anos  programaron

diversas actuacións comunitarias en materia de educación co obxectivo último de facer

posible que cada cidadán posúa un coñecemento práctico de polo menos dous idiomas

ademais da súa lingua materna, e así o reflectiu tamén a normativa española, que en

consonancia,  outorga  á  capacitación  para  a  comunicación  nunha  ou  máis  linguas

estranxeiras un lugar destacado entre os fins a cuxa consecución está orientado o noso

actual sistema educativo. 

O concepto plurilingüismo adquiriu importancia no enfoque do Consello de Europa sobre a

aprendizaxe  das  linguas.  Plurilingüismo  é  diferente  a  multilingüismo.  Mentres  que  o

multilingüismo fai  referencia  ao  coñecemento  de  varias  linguas  ou  a  coexistencia  de

distintas  linguas  nun  centro  escolar  ou  nunha  sociedade  determinada,  o  enfoque

plurilingüe salienta o feito de que o individuo non garda as distintas linguas coñecidas

como  compartimentos  mentais  estritamente  separados,  senón  que  desenvolve  unha

competencia comunicativa común, plurilingüe, na que as linguas se relacionan entre si e

interactúan  pondo  en  xogo  na  comunicación  toda  a  bagaxe  lingüística  e  utilizando

recursos

paralingüísticos  (mímica,  xestos,  expresións  faciais,  etc.)  para  dar  sentido  a  un  texto

escrito ou falado nunha lingua previamente descoñecida, recoñecendo palabras dun fondo

internacional que aparecen de forma nova. Desde esta perspectiva, a finalidade do  ensino
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dunha lingua estranxeira queda profundamente modificada. Non se contempla o dominio

dunha ou dúas linguas de forma illada. Pola contra, o obxectivo é o desenvolvemento dun

repertorio lingüístico no que teñan lugar todas as capacidades lingüísticas posibilitando o

desenvolvemento dunha competencia plurilingüe.

O currículo para a etapa de Educación Primaria estrutúrase ao redor de actividades de

lingua tal como estas descríbense no Marco común europeo de referencia para as linguas:

comprensión e produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos. Os contidos,

criterios e estándares están organizados en catro grandes bloques que se corresponden

coas  actividades  de  lingua  mencionadas,  eixo  dos  ensinos  da  materia.  As  relacións

existentes entre estes tres elementos do currículo básico non son unívocas, debido á

especial natureza da actividade lingüística. Isto supón que, para cada unha das tarefas

comunicativas listadas e descritas nos estándares, haberá de incorporarse o conxunto dos

contidos recolleitos para cada bloque de actividade respectivo. Da mesma maneira, para

avaliar  o  grao  de  adquisición  de  cada  un  dos  estándares  de  aprendizaxe  dunha

determinada actividade de lingua, haberán de aplicarse todos e cada un dos criterios de

avaliación recolleitos e descritos para a actividade correspondente. 

Na  etapa  de  Educación  Primaria  deberá  terse  moi  en  conta  que  se  parte  dun  nivel

competencial básico polo que, tanto na interacción comunicativa como na comprensión e

produción de textos, resultará esencial  remitirse sempre a contextos familiares para o

alumnado desta idade, aproveitando así os coñecementos previamente adquiridos e as

capacidades e experiencias que posúe. Partindo deste feito, fomentarase un uso da lingua

contextualizado, no marco de situacións comunicativas propias de ámbitos diversos e que

permitan un uso da lingua real, e motivador. O emprego do xogo, sobre todo nos primeiros

anos, e a realización de tarefas conxuntas, non só son elementos esenciais para sentar

adecuadamente as bases para a adquisición dunha lingua, senón que poden ademais

contribuír a que a materia, lonxe de limitarse a ser un mero obxecto de estudo, convértase

ademais nun instrumento de socialización ao servizo do grupo. A medida que o alumnado

avance en idade poderán introducirse gradualmente explicacións.

de carácter  máis teórico,  evolucionando desde un primeiro procesamento de carácter

esencialmente semántico a un procesamento sintáctico máis avanzado.
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3. OBXECTIVOS ESPECIFICOS DA LINGUA ESTRANXEIRA FRANCESA E BLOQUES

DE CONTIDOS. 

A área de Lingua estranxeira, Francés, terá como obxectivo o desenvolvemento das 

seguintes capacidades:

Escoitar:

Obx.FR1. Comprender expresións e vocabulario frecuente relativo a situacións próximas 

que concirnen a el mesmo, á familia, á súa contorna habitual .

Ler:

Obx.FR2. Ler textos curtos e simples con pronuncia correcta, entoación e ritmo 

adecuado para ser comprendido.

Obx.FR3. Obter información previsible en documentos correntes como artigos 

publicitarios, folletos, menús e horarios.

Obx.FR4. Comprender cartas persoais curtas e simples, nas que se relaten situacións e 

acontecementos coñecidos e habituais.

Falar:

Obx.FR5. Tomar parte dunha conversación comunicando tarefas simples e habituais.

Obx.FR6. Pedir e dar información simple sobre temas e actividades familiares.

Obx.FR7. Utilizar unha serie de frases e expresións para describir de forma sinxela á   

súa familia e compañeiros de clase e a súa contorna próxima.

Obx.FR8. Describir de maneira sinxela as actividades e rutinas diarias que realiza.

Obx.FR9. Falar de acontecementos  coñecidos ocorridos no pasado e anticipar accións 

futuras que poida levar a cabo na súa contorna habitual.

Escribir:

Obx.FR10. Escribir notas e mensaxes sinxelas e curtas: email, postal, invitación, 

felicitación,?

Obx.FR11. Escribir unha carta persoal sinxela na que manifeste agradecemento.
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Obx.FR12. Cumprimentar formularios de rexistro a redes sociais, bibliotecas ou sitios 

web do seu interese.

Estruturas Sintácticas:

Obx.FR13. Utilizar estruturas sintácticas sinxelas de forma correcta en expresións 

curtas, co fin de comunicar informacións relacionadas a situacións coñecidas na súa vida

cotiá.

Obx.FR14. Responder a preguntas de contido sinxelo e coñecido.

Obx.FR15. Comprender o tema dunha conversación sinxela para participar nela por 

iniciativa propia e utilizando as estruturas relacionadas á “politesse”.

Obx.FR16. Relacionar grupos de palabras cos conectores sinxelos como “et”, “mais”, 

“parce que” e “alors”.

Aspecto Sociocultural:

Obx.FR17. Valorar a importancia das linguas estranxeiras como un medio de 

comunicación e entendemento entre persoas de procedencia e cultura diversas.

Obx.FR18. Valorar a lingua estranxeira como resposta enriquecedora á experiencia que 

supón enfrontarse a ámbitos de lingua e cultura diferentes impulsando o 

desenvolvemento favorable da personalidade do alumno.

Estes obxectivos están incluídos dentro de catro bloques de contidos:

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Os catro bloques de contidos traballaranse ao longo do curso. Cunha sesión semanal na

hora de libre configuración en 6º.
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4. CONTRIBUCIÓN  AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

Analizando o perfil competencial da área de Lingua estranxeira, Francés, apréciase a 

súa especial contribución ao desenvolvemento da competencia en comunicación 

lingüística. Ademais achega unha incidencia notable á competencia social e cívica e a 

competencia de aprender a aprender. Tamén contribúe ao desenvolvemento da 

competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor e a competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.

Competencia en comunicación lingüística 

A aprendizaxe de Francés como lingua estranxeira apóiase no ensino e na aprendizaxe 

de facultades básicas comunicativas (falar, escoitar, ler e escribir) que desenvolverán 

esta competencia crave igual que a lingua materna. A súa contribución ao 

desenvolvemento desta competencia farase primordialmente no discurso oral, permitindo

adquirir actitudes de escoita, de expresión oral e de conversación que son 

particularmente importantes nesta etapa de Educación Primaria.                                       

Igualmente, a aprendizaxe de Francés mellora a competencia comunicativa xeral 

contribuíndo ao desenvolvemento da capacidade de expresarse oralmente e por escrito, 

utilizando as convencións e a linguaxe propios de cada situación e interpretando 

diferentes tipos de discurso en contextos diversos.

Por outra banda, o recoñecemento e a aprendizaxe progresiva de regras lingüísticas na 

lingua estranxeira a partir da lingua materna, facilitará a adquisición desta competencia.

Competencia social e cívica

Coñecer unha lingua estranxeira implica o coñecemento de trazos e feitos culturais 

vinculados ás diferentes comunidades de falantes das mesmas. Este feito permite vivir 

en sociedade e favorece a comprensión da realidade social en que se vive, o respecto, o

recoñecemento e a aceptación de diferenzas culturais e de comportamento, promove a 

tolerancia e a integración e axuda a comprender e apreciar tanto os trazos de identidade 

como as diferenzas. 

A aprendizaxe de Francés como lingua estranxeira require o traballo en equipo, o que 

contribúe ao desenvolvemento da habilidade de construír diálogos, de tomar decisións, 
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de atender compromisos adquiridos cos seus iguais incrementando o valor democrático 

de numerosas situacións.

Competencia aprender a aprender

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira incide directamente na reflexión sobre a propia 

aprendizaxe, identificando as estratexias e recursos que os fan máis eficaces (para que 

cada un identifique como aprender mellor e que estratexias fanos máis eficaces como 

aprendices individuais e como membros dun grupo). Isto comporta a conciencia 

daquelas capacidades que entran en xogo na aprendizaxe como a atención, a 

concentración, a memoria, a comprensión, a expresión lingüística e a motivación do 

logro entre outras. Da mesma maneira facilita a capacidade de interpretar e representar 

a realidade, o que lle vai a permitir ao alumnado construír os seus coñecementos, 

formular hipóteses e opinións e expresar e analizar os seus sentimentos e emocións. 

Competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor

Contribúe desde o momento que o Francés, como lingua estranxeira, utiliza 

procedementos que permiten o desenvolvemento de iniciativas para tomar decisións, 

para planificar, organizar e xestionar o traballo. O alumno é quen aprende, constrúe as 

súas competencias e utilízaas, tanto para levar a cabo as tarefas de aprendizaxe na aula

como as que demanda a comunicación real. A articulación clara e convincente de 

pensamentos e ideas e a capacidade de asumir riscos, xunto coa xestión adecuada da 

interacción e o estímulo que supón comunicarse noutras linguas para enfrontar novos 

retos ou resolver problemas en escenarios complexos, son fundamentais no 

desenvolvemento do espírito emprendedor. 

As linguas estranxeiras son ademais a porta a un mundo  de posibilidades no terreo 

laboral e profesional, e o currículo pretende fomentar o emprendimiento como actitude 

ante a vida incorporando actividades concretas nas que o alumno aprende a ser crítico, 

creativo e comprometido tamén nestes contextos.

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía

A lingua estranxeira achega situacións específicas que contribúen ao desenvolvemento 

desta competencia, sobre todo no aspecto de comprensión e expresión. A aprendizaxe 

da lingua estranxeira facilita procedementos e habilidades, nun contexto científico, 

propiciando a construción, en equipo ou individualmente, de elaboración ou deseño de 
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hipótese tanto oral como escrito. As accións e aprendizaxes obtidas enriquécense co 

intercambio de diferentes contornas e contextos, de aí a importancia das linguas 

estranxeiras en canto ao coñecemento doutras culturas e persoas onde se poida dar 

unha relación frutífera na posta en común dos devanditos coñecementos.

Competencia conciencia e expresión cultural

As producións lingüísticas que se utilizan en Francés, conteñen un compoñente cultural 

importante. Ademais de abordar as manifestacións culturais propias da lingua e dos 

países francófonos, permítenos abordar obras e autores que contribuíron á creación 

artística. Para contribuír ao desenvolvemento desta competencia favorécese a expresión

dos seus gustos e a expresión de emocións que supoñen diferentes tipos de 

manifestacións culturais. A realización de traballos creativos de forma individual e 

colectiva como a representación e simulación de narracións levará á apreciación da 

diversidade cultural.

En definitiva, apreciar e gozar a arte e outras manifestacións artísticas constitúe fonte 

imprescindible para a aprendizaxe dunha lingua estranxeira, neste caso, Francés.

Competencia dixital

As Tecnoloxías da Información e a Comunicación ofrécennos a posibilidade de 

comunicar en tempo real con persoas do mundo enteiro. Elas proporciónannos o acceso 

a un fluxo inmediato e inmenso de informacións. O coñecemento dunha lingua 

estranxeira, Francés, permite acceder a estas informacións na lingua propia na que se 

ofrecen, posto que crea contextos reais e funcionais de comunicación e permiten 

aprender sobre o mundo real. O alumno, desta forma, toma conciencia da utilidade do 

Francés para ampliar coñecementos. Doutra banda facilítase a comunicación persoal 

permitindo que mozas de diferentes procedencias e de recunchos de todo o planeta 

poidan intercambiar correos electrónicos en tempo real.

5. ORIENTACIÓN METODOLÓXICA 

A Unión Europea, co obxectivo de promover a conciencia cidadá europea, impulsou

unha serie de accións entre as que se atopa o acordo e concreción dunha política

lingüística común para fomentar o coñecemento doutras linguas comunitarias. O Marco

común  europeo  de  referencia  para  as  linguas:  aprendizaxe,  ensino,  avaliación

establece directrices con respecto á aprendizaxe de linguas e ao establecemento dos 
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niveis do desenvolvemento da competencia comunicativa nas diferentes linguas dun

falante. Estas directrices foron o eixo fundamental do currículo desta área.

O Consello  de  Europa indica  que  o  obxectivo  último da aprendizaxe dunha  lingua

estranxeira  é  que  o  alumnado  alcance  de  forma  progresiva  o  maior  grao  de

competencia  comunicativa,  é  dicir,  que  poida  utilizala  para  comprender,  falar  e

conversar,  ler  e  escribir.  Desde  esta  perspectiva,  na  Educación  Primaria  dáse

prioridade ao desenvolvemento das habilidades comunicativas, primando as destrezas

orais nos primeiros cursos, mentres que nos seguintes, as destrezas desenvolveranse

gradualmente  e  de  forma  integrada.  Os  procedementos  constitúen  o  núcleo  deste

currículo  dirixido  á  consecución  dunha  competencia  comunicativa  oral  e  escrita

efectiva, nun contexto social tal que permita ao alumnado expresarse con progresiva

eficacia e corrección e que abarque todos os usos e rexistros posibles.

Xunto ao Marco común europeo de referencia adquire especial relevancia o Portfolio

Europeo das Linguas. Este documento promovido polo Consello de Europa ten como

obxecto fomentar a descrición clara do que o alumnado é capaz de realizar en cada

idioma e deixar constancia das súas experiencias de aprendizaxe. A aplicación deste

instrumento  favorece  o  desenvolvemento  de  estratexias  de  autoevaluación  da

competencia comunicativa en lingua estranxeira e a adquisición de forma

Finalmente,  a  aposta  do Consello  de  Europa  pola  concepción  plurilingüe fronte  ao

multilingüismo supón e esixe un tratamento integrado da aprendizaxe das linguas, as

maternas  e  estranxeiras,  na  escola,  onde  unhas  apóianse  noutras,  relaciónanse  e

interactúan  desde  un  enfoque  unificado  e  integrador  en  aras  ao  logro  dunha

competencia comunicativa común.

O noso país atópase comprometido como membro da Unión Europea no fomento do 

coñecemento doutras linguas comunitarias. Pola súa banda, o Consello de Europa, no 

Marco europeo de referencia para as linguas: aprendizaxe, ensino, avaliación, describe 

as competencias dun falante, establece directrices respecto das competencias que 

deben adquirir os aprendices de linguas, suxire orientacións metodolóxicas e criterios 

para a valoración das competencias en diferentes linguas. Estas pautas foron unha 

referente clave no currículo da área. 

A competencia lingüística comunicativa que desenvolve o alumno aprendendo o 
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francés como lingua estranxeira ponse en funcionamento coa realización de distintas

actividades da lingua: a comprensión, a expresión, a interacción ou mediación de forma

oral  e  escrita.  Atribúese gran importancia á interacción no uso e a aprendizaxe da

lingua, dado o seu papel preponderante na comunicación.

As actividades de lingua atópanse contextualizadas dentro de ámbitos: o ámbito público 

(refírese á interacción social corrente: medios de comunicación), o ámbito persoal 

(relacións familiares).

Consecuencia das estratexias didácticas definidas anteriormente, o profesorado partirá

das aprendizaxes previas do alumnado combinando os métodos que considere máis

adecuados, sempre tendendo á utilización de métodos globalizados como os centros de

interese ou os proxectos.

O método comunicativo será un referente en traballo de aula xa que pretendemos que o 

francés se use esencialmente para mellorar a competencia comunicativa no alumnado. 

De maneira que sexa capaz de empezar falando sobre si mesmo para acabar 

conseguindo un dominio en lingua estranxeira que lle permita desenvolverse en 

contextos reais.

A aprendizaxe das linguas está centrado na acción. O alumno debe ligar as súas 

competencias adquiridas anteriormente de maneira que percibe ou imaxine a situación e 

leve a cabo a tarefa que ten que realizar nun contexto específico. A realización da tarefa 

non só leva a realización de actividades de lingua senón que debe relacionar o saber 

facer e o saber ser para alcanzar o desenvolvemento das competencias clave.

O francés como segunda lingua estranxeira na etapa de Educación Primaria iníciase co

obxectivo principal de desenvolver a toma de conciencia sobre a lingua, unha

percepción xeral dos fenómenos lingüísticos que relaciona coa súa lingua materna.

O  Marco  común  europeo  define  os  diferentes  estadios  do  desenvolvemento  da

competencia  comunicativa  nunha  determinada  lingua  en  función  da  capacidade  do

alumnado  para  levar  a  cabo  un  conxunto  de  tarefas  de  comunicación  que  esixen

accións  para  o  cumprimento  dunha  finalidade  comunicativa  concreta  nun  contexto

específico. Unha actividade comunicativa concreta require a utilización das destrezas 
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discursivas no medio oral e escrito e o uso de recursos e estratexias de comunicación,

lingüísticas  e  non  lingüísticas,  pertinentes  para  o  contexto  en  que  ten  lugar.  O

alumnado de Educación Primaria pode actuar na maioría destes ámbitos en actos de

comunicación  propios  da  súa  idade.  Entre  estes  cabería  destacar  o  ámbito  das

relacións sociais, que inclúen as relacións familiares, as prácticas sociais habituais e as

situacións e accións cotiás no centro escolar; o académico, relacionado con contidos da

área e con outras áreas do currículo; o dos medios de comunicación e o literario.

O ensino da lingua francesa pon a énfase en:

O recoñecemento da pluralidade de linguas e culturas, aprendendo desde o respecto e

favorecendo o desexo de aprender e a que o alumno se comprometa coa súa propia

aprendizaxe.  A  aprendizaxe  dunha  lingua  estranxeira  ha  de  contribuír  ao

desenvolvemento de actitudes positivas e receptivas cara a outras linguas e culturas e,

ao mesmo tempo, axudar a comprender e valorar a lingua ou linguas propias

A atención á diversidade do alumnado que levará a cabo mediante a combinación de 

actividades que comezan por actividades de presentación, explicación, exercicios e 

actividades de explotación en francés de maneira moi elemental e relacionados coa 

lingua materna do alumno en clase, pero reducindo paulatinamente a referencia á lingua 

materna, xa que a lingua de uso en clase é o francés, e incluíndo tarefas e discursos 

franceses, falados e escritos, e cun aumento do compoñente de estudo autónomo.

No grao que nos permita a avaliación destas actividades irase negociando a interacción

para atender as distintas necesidades dos alumnos.

A inclusión das Tecnoloxías da Aprendizaxe e do Coñecemento (TAC) cobrando unha

dimensión  pedagóxica  máis  aló  da  información  e  a  comunicación.  Esta  utilización

ofrece ao alumno un alto protagonismo para explorar as posibilidades de aprender, de

comunicarse,  de  compartir  información  e  de  realizar  as  súas  propias  achegas  e

creacións na lingua francesa. Pero sempre o seu uso debe estar incluído nas nosas

prácticas de maneira planificada, coñecendo o contido e a finalidade que se quere dar.

O uso eficiente das TAC na aula terá éxito se pomos a énfase na metodoloxía didáctica

e non na propia tecnoloxía.

A creatividade e a emoción: O proceso ensino-aprendizaxe da lingua francesa centrará

o esforzo en non cortar as vías de desenvolvemento creativo dos seus aprendices,

xerando oportunidades para que o talento e as intelixencias múltiples poidan ser 
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desenvolvidas. As emocións non poden estar separadas da cognición e das habilidades

sociais,  estas permitirannos coñecer  que senten outras persoas de diferente  fala  e

costumes á nosa lingua materna. O profesorado deseñará actividades que reforcen a

comunicación,  a  necesidade  de  crear  contextos  reais  aínda  que  sexan  simulados:

diálogos, presentacións, escoita activa en diferentes contextos, lectura de diferentes

tipos  de  texto,  escritura  para  comunicarse  con  outros  para  conseguir  diferentes

propósitos. É de suma importancia no traballo de aula fomentar o traballo en equipo,

composto por diferente número de membros onde o alumno sexa o protagonista da

aprendizaxe xunto cos seus compañeiros cos que comparte e colabora e o profesor

sexa un guía na devandita tarefa.
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