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Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa 
CIFP DO SISTEMA EDUCATIVO DE GALICIA 

Programación do 3º trimestre adaptada ó RD 
463/2020  

Módulo: MP0041 Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas 
industriais  

Ciclo Formativo: Instalacións frigoríficas e de 
climatización. 
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1. Identificación da programación  

1.1 Centro educativo 

Código Centro Concello Ano académico 

15014556 CIFP COROSO RIBEIRA 2019/2020 

1.2 Ciclo formativo 

Código da 
familia 

profesional 

Familia profesional Código do 
ciclo formativo 

Ciclo formativo Grao Réxime 

IMA Instalación e mantemento CMIMA01 Instalacións frigoríficas 
e de climatización 

MEDIO MODULAR 
(COVID-19) 

1.3 Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*) 

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 

MP004 Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas 
industriais 

2019-2020 6 210 210 

MP0041_12 Montaxe de instalacións frigoríficas industriais 2019-2020 6 70 70 

MP0041_22 Posta en marcha e mantemento de instalacións 
frigoríficas industriais 

2019-2020 6 140 140 

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración. 

1.4 Profesorado responsable 

Elaboración Ramón Creo González 

Impartición Ramón Creo González 
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2. Mínimos esixibles para alcanzar a avaliación 
positiva e os criterios de cualificación 

 
                                 Criterio de avaliación                                                             Mínimo                    Peso 
UD1

CA1.1.1 Dimensionáronse os compoñentes da instalación. S 10 

CA1.1.2 Identificouse o funcionamento dos compoñentes. S 5 

CA1.1.3 Seleccionáronse en catálogos comerciais os compoñentes fundamentais da instalación. S 5 

CA1.1.4 Esquematizouse unha instalación tipo segundo a simboloxía apropiada nun programa informá-
tico CAD 

S 10 

CA1.1.5 Representouse a instalación nun diagrama p-H. S 6 

CA1.2 Tívose en conta a regulamentación das instalacións frigoríficas. S 2 

CA1.3 Trazouse a instalación relacionando os planos e o espazo de montaxe. S 2 

CA1.4 Seleccionáronse as ferramentas e o material necesario para a montaxe da instalación. S 2 

CA1.5 Operouse coas ferramentas coa calidade requirida. S 2 

CA1.6 Aplicáronse técnicas de conformación de tubos. S 2 

CA1.7 Fixáronse e niveláronse os equipamentos, os tubos e os accesorios. S 2 

CA1.8 Interconectáronse os equipamentos.  0 

CA1.8.1 Interconectáronse os equipamentos mediante unións soldadas. S 2 

CA1.8.2 Interconectáronse os equipamentos mediante unións roscadas. S 2 

CA1.9 Realizouse a montaxe respectando os tempos estipulados. N 2 

CA1.10 Realizáronse os traballos con orde e limpeza. N 2 

CA1.11 Distribuíuse o traballo equitativamente e traballouse en equipo. N 2 

CA1.12 Operouse con autonomía nas actividades propostas. S 2 

CA2.1 Determináronse os valores de presión que se deben alcanzar nas probas de estanquida-
de nos sectores de alta e baixa. 

S 4 

CA2.2 Seleccionáronse os equipamentos e os instrumentos de medida apropiados. S 2 

CA2.3 Comprobouse que o dispositivo utilizado para elevar a presión do circuíto estea provisto de ma-
nómetro de saída e válvula de seguridade ou limitador de presión. 

S 1 

CA2.4 Engadíronse aditivos ao gas para facilitar a detección de fugas. S 1 

CA2.5 Introduciuse no circuíto o gas adecuado, sen presenza de gases nin mesturas combusti-
bles. 

S 1 

CA2.6 Alcanzáronse as presións estipuladas na realización da proba. S 1 
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CA2.7 Realizouse a proba de estanquidade co gas adecuado, sen presenzas de gases nin mesturas 
combustibles no interior do circuíto, alcanzando as presións estipuladas. 

S 2 

CA2.8 Localizáronse e solucionáronse as posibles fugas na instalación. S 2 

CA2.9 Realizáronse as probas de estanquidade coa calidade requirida. S 1 

 
CA2.10 Aplicáronse os criterios regulamentarios correspondentes. S 1 

CA2.11 Arranxáronse as continxencias en tempos de execución xustificados. N 1 

CA2.12 Operouse con autonomía nas actividades propostas. S 1 

CA2.13 Redactouse unha memoria descritiva dos traballos efectuados e do tempo empregado 
en executalos. 

S 6 

CA2.14 Realizouse unha valoración técnica e económica dos materiais empregados. S 6 

CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, 
utensilios, máquinas e medios de transporte. 

S 1 

CA4.2 Manexáronse as máquinas respectando as normas de seguridade. S 1 

CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, 
ferramentas e máquinas de corte e conformación, etc. 

S 2 

CA4.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguri-
dade e protección persoal requiridas. 

S 2 

CA4.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental. S 2 

CA4.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. N 1 

CA4.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de 
prevención de riscos. 

N 1 

 Total 100 

 
UD2 

CA3.1 Realizáronse ou interpretáronse os esquemas eléctricos de protección, mando e 
potencia coa simboloxía correcta. 

 0 

CA3.1.1 Definiuse o proceso de montaxe en base ás necesidades de funcionamento. S 5 

 
CA3.1.2 Identificouse o funcionamento dos compoñentes. S 10 

CA3.1.3 Representáronse os esquemas de mando e forza da instalación. S 10 

CA3.1.4 Dimensionáronse os condutores. S 5 

CA3.2 Identificáronse as características técnicas da instalación frigorífica. S 5 

CA3.3 Relacionáronse as proteccións eléctricas regulamentarias coas características dos receptores.  0 

CA3.3.1 Determínanse as proteccións eléctricas necesarias para as instalacións. S 5 

CA3.3.2 Montáronse as proteccións eléctricas necesarias para unha cámara frigorífica. S 5 
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CA3.4 Mecanizouse a placa de montaxe, as vías de suxeición, etc. S 2 

CA3.5 Distribuíronse e colocáronse os elementos do cadro con criterios de funcionalidade e de redución 
do espazo. 

S 2 

CA3.6 Montáronse os elementos de protección e distribución dos cadros eléctricos e sistemas 
automáticos de acordo cos esquemas das instalacións. 

S 2 

CA3.7 Realizouse o cableamento respondendo aos esquemas eléctricos características dos condutores. S 10 

CA3.8 Conectáronse os condutores aos elementos do cadro. S 2 

CA3.9 Verificouse o funcionamento das conexións eléctricas cos elementos periféricos de mando e 
potencia (presóstatos, sondas, motores, térmicos, etc.). 

S 5 

CA3.10 Programáronse os sistemas de control automáticos de acordo coas secuencias frigoríficas 
das instalacións. 

S 10 

CA3.11 Realizouse a montaxe e as comprobacións de acordo coa calidade requirida. S 10 

CA3.12 Aplicouse algún método de identificación dos condutores nos circuítos eléctricos.  0 

CA3.12.1 Identificáronse condutores en circuítos eléctricos. S 3 

CA3.12.2 Empregáronse identificadores alfanuméricos para identificar os condutores nos cadros eléc-
tricos. 

S 3 

CA4.2 Manexáronse as máquinas respectando as normas de seguridade. S 2 

CA4.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alarmas, pasos de 
emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, 
etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe de instalac 

S 2 

CA4.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben 
adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe das instalacións frigoríficas e 
as súas instalacións asociadas. 

N 2 

 Total 100 

 
UD3 

CA1.1 Describíronse a secuencia da posta en marcha (verificación das válvulas, baleiro, 
rotura do baleiro e carga) e os ensaios previos. 

S 8 

CA1.2 Realizáronse os ensaios previos á posta en marcha (de resistencia á presión, de estanquida-
de e de funcionamento dos dispositivos de seguridade) e a conformidade do conxunto da instalación. 

S 2 

CA1.3 Comprobouse a secuencia de funcionamento dos elementos de control, seguridade 
e receptores eléctricos da instalación. 

S 2 

CA1.4 Realizáronse o baleiro e a carga de refrixerante en condicións de seguridade e seguindo a 
regulamentación de instalacións frigoríficas, logo de verificar o estado das válvulas. 

 0 

CA1.4.1 Caracterizáronse as operacións de baleiro e a carga de refrixerante seguindo a 
regulamentación das instalacións. 

S 10 

CA1.4.2 Realizouse o baleiro en condicións de seguridade e segundo a regulamentación adecuada, 
verificando o estado das válvulas. 

S 8 

CA1.4.3 Realizouse a carga de refrixerante en condicións de seguridade e segundo a regulamen-
tación adecuada, verificando o estado das válvulas. 

S 10 

CA1.5 Verificouse que as xuntas estean libres de óxido, sucidade, aceite e outros materiais estraños. N 1 

CA1.6 Verificouse visualmente o sistema e comprobouse que todos os elementos estean conectados 
entre si de xeito estanco. 

N 1 

CA1.7 Realizouse a regulación e a calibraxe dos equipamentos e dos elementos da instalación segun-
do os parámetros correctos de funcionamento (presóstatos, termóstatos, válvula de expansión, sondas, 
etc.). 

 0 

CA1.7.1 Regulouse o termóstato segundo os parámetros de funcionamento. S 6 
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CA1.7.2 Reguláronse os presóstatos segundo os parámetros de funcionamento. S 5 

CA1.7.3 Identificouse e indicouse a posición dos parámetros de regulación dos presóstatos 
para unha regulación óptima. 

S 5 

CA1.7.4 Seleccionouse e regulouse a VET para a instalación. S 6 

CA1.8 Verificáronse os parámetros de funcionamento da instalación (carga de refrixerante, niveis de 
aceite, saltos térmicos e tempos de desxeamentos, etc.). 

S 5 

CA1.9 Efectuouse o trazado do ciclo sobre o diagrama PH. S 8 

CA1.10 Comprobouse o subarrefriamento de líquido, o requecemento na aspiración, a temperatura de 
descarga do compresor e a variación de humidade relativa entre entrada e saída do evaporador. 

S 8 

CA1.11 Elaborouse a memoria das actividades desenvolvidas, dos procedementos 
utilizados e dos resultados obtidos, utilizando ferramentas informáticas. 

S 2 

CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, 
utensilios, máquinas e medios de transporte. 

S 2 

CA5.2 Manexáronse as máquinas respectando as normas de seguridade. S 2 

CA5.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alarmas, pasos de 
emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, 
etc.) que se deben empregar nas operacións de posta en marcha e m 

S 2 

CA5.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas 
de seguridade e protección persoal requiridas. 

S 2 

CA5.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.   

CA5.7.1 Empregáronse tecnoloxías e técnicas de reducción do PCA das instalacións frigoríficas N 4 

CA5.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. N 1 

 Total  100 

 
UD4 

CA3.1 Identificáronse os síntomas de avarías ou disfuncións a través das medidas 
realizadas e da observación da instalación. 

S 10 

CA3.2 Realizáronse as medidas dos parámetros de funcionamento, utilizando os medios, os equipa-
mentos e os instrumentos adecuados. 

S 5 

CA3.3 Propuxéronse hipóteses das posibles causas da avaría e a súa repercusión na instalación. S 5 

 
CA3.4 Localizouse a avaría, analizado os síntomas de acordo cos procedementos 
específicos para o diagnóstico e a localización de avarías de instalacións frigoríficas (eléctricas, 
mecánicas, termodinámicas, de regulación, etc.). 

 0 

CA3.4.1 Localizouse unha avaría eléctrica, analizado os síntomas de acordo cos 
procedementos específicos para o diagnóstico e a localización de avarías de instalacións frigoríficas 

S 5 

CA3.4.2 Localizouse a avaría mecánica, analizado os síntomas de acordo cos 
procedementos específicos para o diagnóstico e a localización de avarías de instalacións frigoríficas 

S 5 

CA3.5 Describíronse os procedementos de intervención necesarios para a reparación 
(probas, medidas, axustes e secuencias de actuación). 

S 5 

CA3.6 Seleccionáronse as ferramentas e os instrumentos adecuados para a diagnose de avarías, e 
operouse con eles. 

S 3 

CA3.7 Realizouse a diagnose de avarías de acordo coa calidade requirida e a regulamen-
tación. 

S 5 

CA3.8 Operouse con autonomía nas actividades propostas. N 2 
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CA4.1 Elaborouse a secuencia de intervención para a reparación da avaría tanto eléctrica como frigorí-
fica, tendo en conta a seguridade e o respecto polo ambiente. 

S 5 

CA4.2 Salvagardáronse e illáronse os compoñentes que cumpra substituír ou reparar (motores, 
compresores, tubaxes, etc.). 

S 2 

CA4.3 Baleirouse e evacuouse, de ser o caso, o tramo ou o compoñente que cumpra reparar ou 
substituír. 

S 2 

CA4.4 Operouse coas ferramentas adecuadas coa calidade requirida. S 2 

CA4.5 Substituíronse ou, de ser o caso, arranxáronse os compoñentes danados ou avariados. S 2 

CA4.6 Ensaiáronse e verificáronse os compoñentes reparados ou substituídos. S 5 

CA4.7 Restablecéronse as condicións iniciais de funcionamento do equipamento ou da instalación. S 2 

CA4.8 Realizáronse as intervencións de mantemento correctivo de acordo coa calidade requirida. S 2 

CA4.9 Verificáronse os aparellos de medida, de control e de seguridade, así como os sistemas de 
protección e alarma, logo da realización das operacións de mantemento correctivo. 

S 2 

CA4.10 Operouse con autonomía nas actividades propostas. N 2 

CA4.11 Elaborouse unha memoria posterior á reparación das actividades desenvolvidas, dos proce-
dementos utilizados e dos resultados obtidos. 

S 2 

CA4.12 Valorouse e realizouse algunha modificación para minimizar un problema ou mellorar a 
instalación. 

 0 

CA4.12.1 Apuntáronse e esquematizáronse modificacións de mellora da instalación. S 10 

CA4.12.2 Realizouse algunha modificación para minimizar un problema ou mellorar a instalación. S 5 

CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, 
utensilios, máquinas e medios de transporte. 

S 2 

CA5.2 Manexáronse as máquinas respectando as normas de seguridade. S 2 

CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, 
ferramentas e máquinas de corte e conformación, etc. 

S 3 

CA5.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na 
preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento das instalacións frigoríficas e 
as súas instalacións asociadas. 

S 3 

CA5.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro 
factor de prevención de riscos. 

N 2 

 Total 100 

 
Ud 5 

CA2.1 Identificouse a periodicidade do mantemento dos equipamentos e dos elementos de 
acordo coa potencia da instalación. 

S 15 

CA2.2 Identificáronse as medidas que se vaian realizar nas máquinas frigoríficas e as operacións 
de mantemento indicadas na normativa. 

S 10 

CA2.3 Identificouse en esquemas os planos e os programas de mantemento, os equipamen-
tos e os elementos que cumpra inspeccionar. 

S 10 

CA2.4 Realizouse a limpeza dos elementos indicados na normativa ou en plans de mantemento 
(evaporadores, condensadores, etc.). 

S 5 

CA2.5 Verificouse a estanquidade da rede de tubaxes, válvulas, etc. S 5 

CA2.6 Verificouse a composición e a ausencia de refrixerante no fluído secundario e nos auxiliares. S 2 
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CA2.7 Verificáronse os niveis de aceite. S 2 

CA2.8 Comprobáronse e taráronse os elementos de seguridade. S 2 

CA2.9 Medíronse os parámetros eléctricos e verificouse o consumo da instalación. S 5 

CA2.10 Realizáronse revisións do estado dos equipamentos que requiran operacións de desmontaxe 
e montaxe (compresores, filtros, intercambiadores, bombas, ventiladores, correas, etc.). 

S 10 

CA2.11 Elaborouse un rexistro das operacións de mantemento. S 8 

CA2.12 Valoráronse os resultados obtidos e as posibles melloras en aforro enerxético e rendemen-
tos. 

S 5 

CA2.13 Diferenciáronse os tipos de mantemento (preventivo, preditivo e correctivo) nas instalacións 
frigoríficas industriais. 

S 5 

CA5.2 Manexáronse as máquinas respectando as normas de seguridade. S 5 

CA5.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alarmas, pasos de 
emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, 
etc.) que se deben empregar nas operacións de posta en marcha e m 

S 5 

CA5.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas 
de seguridade e protección persoal requiridas. 

S 3 

CA5.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na 
preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento das instalacións frigoríficas e 
as súas instalacións asociadas. 

N 3 

 Total 100 

 
 
Ata o decreto do estado de alarma do 13 de marzo que ocasionou a suspensión das actividades lectivas presen-
ciais, impartíronse as UD 1, UD 2 e o 88% da UD 3 (53h). 
 
Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo, evidenciarán a consecución de todos os resul-
tados de aprendizaxe vistos ate o 13 de marzo de 2020, segundo os criterios de avaliación recollidos anterior-
mente, dun xeito equilibrado e cun grao de participación activa nos traballos e actividades a propostas.  
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2.1 Criterios de cualificación 

 

3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 

3.1 Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Para a recuperación dos dous primeiros parciais proporanse tarefas para realizar polos alumnos, de manei-
ra non presencial, durante o periodo no que estén restrinxidas as actividades docentes presenciais. Estas 
actividades versarán sobre supostos de aplicación dos contidos vistos no primeiro e segundo parcial que 
terán que ser desenvoltas polos alumnos. As tarefas serán valoradas polo docente segundo os criterios de 
cualificación descritos no punto anterior. 

A avaliación e cualificación adaptarase, tendo en consideración que se realizará sobre as aprendizaxes 
desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, 
recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real 
Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie ao alumnado. 
 
Dado que se realiza avaliación continua, partirase das cualificacións dos anteriores trimestres e ampliaran-
se cunha serie de traballos realizados para recalculala nota media sempre e cando non se minore a nota do 
segundo trimestre. Este apartado non é de aplicación para a proba de avaliación extraordinaria. 
 
En función da evolución do estado de alarma, se é posible, realizaranse probas de avaliación presenciais. 
 
Durante o período de restricción das actividades presenciais, os alumnos realizarán tarefas de maneira non 
presencial. Estas tarefas serán de repaso, reforzo e ampliación dos contidos vistos ata o 13 de marzo para 
aqueles alumnos que non acadaron unha avaliación superior a 5 nos dous primeiros parciais. Para os 
alumnos que aprobaron os dous primeiros parciais avanzaránse, na medida do posible, os contidos funda-
mentais que terían que ser vistos no terceiro parcial.  
 
Sobre os contidos vistos proporanse tarefas individuais que serán realizadas polos alumnnos.  
As tarefas serán valoradas polo docente de 0 a 10 segundo os seguintes criterios de cualificación: 
– Si se entende que está completa e correcta cualificarase con 10 puntos. 
– Si se entende que falta algún contido (ou os resultados son incorrectos)  que represente o redor do vinte 
por cento cualificarase con 6 a 8 puntos. 
– Si se entende que faltan contidos (ou os resultados son incorrectos) que representen a metade dos solici-
tados, cualificarase con 2 a 5 puntos, segundo a importancia do que se deixase de reflectir. 
– Cualificarase cun 1 punto cando se entenda que o expresado, é moi inexacto con relación ao solicitado, 
ou cando os resultados son incorrectos. 
- Respectaranse as datas de entrega das tarefas, restarase 1 punto se se entrega con retraso. 
 

Para a obtención da cualificación do terceiro parcial tomarase a maior das seguintes: 
- Nota do segundo parcial. 
- Media da nota dos dous primeiros parciais coa media das tarefas do terceiro parcial. 

 

A nota da avaliación final será igual á do terceiro parcial. 
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3.2 Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria 
para o alumnado con perda de dereito a avaliación continua e 
Proba libre (de ser o caso). 

Estarase ao disposto polas autoridades sanitarias segundo a evolución do estado de restrición da mobili-
dade. 
De non poder realizarse de xeito presencial, o alumnado deberá contar cunha conexión informática para a 
realización da proba. Os criterios de corrección cumpliran o descrito no presente documento. Realizaránse 
dúas probas unha teórica e outra de aplicación práctica ou simulada. 
De pasar a primeira parte da proba poderá acceder á segunda parte, que de non poder realizarse de xeito 
presencial deberá realizar un traballo substitutivo, baseado nas probas de taller deseñadas. En tanto aos 
criterios de avaliación estarase ao indicado no apartado 2.1. Criterios de cualificación. 
Para estes alumnos non hai restricións no alcance do temario. 
 
A proba escrita estará composta por cuestións e resolución de problemas. A proba superarase cunha nota 
de 5 puntos, calquera cualificación inferior aos 5 puntos non permitirá asistir á proba práctica de taller. As 
preguntas poderán referirse a esquemas, problemas, exercizos, imaxes, cuestións teóricas, e calquera 
outra dentro dos contidos mínimos explicitados na presente programación. Esta proba terá carácter elimi-
natorio, se non se supera non se poderá realizar a parte práctica no taller/traballo equivalente. 
 
A proba práctica, poderá ser no taller ou mediante un traballo a desenvolver a distancia, dependendo das 
restricións de mobilidade.  Consistirá na resolución de varios exercizos prácticos a realizar no taller ou me-
diante unha simulación práctica, sobre calquera aspecto dos citados na relación de contidos mínimos. 
A nota mínima para considerar superado o módulo será dun 5 de media dos dous exercizos, sendo a nota 
mínima coa que terá que superarse a primeira parte de 5 ptos. 

4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de 
contidos e aprendizaxes anteriores  

Metodoloxía 
O docente deseñará actividades a desenvolver polo alumnado de simulación en base a supostos vistos nos 
anteriores trimestres e realizables a distancia. Os problemas de conectividade foron comunicados polo 
alumnado e resoltos pola dirección do centro. 
 
Actividades 
Realización de supostos prácticos de aplicación como debuxo de planos, elaboración de esquemas de 
control, simulación de posta en marcha de instalacións e análisis e resolución de averías de instalacións 
frigoríficas industriais. 
 
Materiais e recursos 
- Correo electrónico coma canle de comunicación co alumnado. 
- Emprego da plataforma Moodle para distribución da documentación e proposta de tarefas. 
- Equipos informáticos, conexión a internet. 
- Apuntes do docente. 
- Páxinas web. 
- Plataforma de videoconferencias Webex 

 


