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OBXECTIVOS e CONTIDOS

OBXECTIVOS CONTIDOS*

1
ª A

V
A

      -  Recoñecer a importancia da busca espiritual de Deus no ser humano.
-  Identificar o ser humano como un ser capaz de buscar e descubrir a Deus.
-  Aplicar e interpretar correctamente o relato bíblico «Historia de Sansón».
-  Experimentar e expresar o autocoñecemento e o sentimento de compaixón por medio dun cuestionario. 
Descubrir e expresar o valor da fe en Deus.
 Descubrir cales son as características do sentido último da vida.
-  Coñecer as principais características e diferenzas do sentido da vida para as relixións monoteístas.
-  Comprender o significado e as ensinanzas que se poden extraer do relato bíblico «Xesús e Zaqueo».
-  Investigar e experimentar sobre o sentido da vida e a presenza de Deus nas persoas e nos acontecementos.
-  Descubrir e aplicar á vida persoal e social valores que lle dan sentido á vida.
  Recoñecer como Deus intervén na historia para ofrecernos a curación e o perdón.
-  Coñecer as principais características e a liturxia dos sacramentos do Perdón e da Unción de enfermos.
-  Analizar criticamente as ensinanzas morais e relixiosas que propón o relato bíblico «O pecado orixinal».
-  Desenvolver e experimentar a dimensión espiritual por medio do perdón e do sentimento de arrepentimento.
-  Descubrir e aplicar á vida persoal e social o valor de perdoar.

 -  A persoa pode descubrir a Deus.
-  Camiños persoais e cristiáns para coñecer e encontrarse con Deus.
-  O relato bíblico «Historia de Sansón».
-  O coñecemento dun mesmo e o sentimento de chorar.
-  O valor da fe en Deus.
-  A busca de sentido: características do sentido último da vida humana.
-  Características do sentido á vida segundo as relixións monoteístas.
-  O relato bíblico «Xesús e Zaqueo».
-  Sentido da vida e Providencia.
-  Valores que lle dan sentido á vida.
-  Deus revélase na historia para curar e perdoar.
-  Características dos sacramentos do Perdón e da Unción.
-  O relato bíblico «O pecado orixinal».
-  O perdón na arte e o sentimento de arrepentimento.
-  O valor de perdoar.

OBXECTIVOS CONTIDOS

2
ª A

V
A

       Descubrir e valorar a vocación cristiá xeral e as súas tres vocacións particulares.
-  Recoñecer as principais características do sacramento da Orde e os ritos da súa liturxia.
-  Investigar as claves fundamentais de interpretación e as ensinanzas do relato bíblico «Conversión e vocación de San Paulo».
-  Coñecer e expresar a propia vocación cristiá e o sentimento da vocación.
-  Descubrir e aplicar á vida persoal e social o valor cristián do servizo.
  Tomar conciencia da actual construción da cultura da vida que promoven conxuntamente grupos de persoas crentes e non 
crentes.
-  Coñecer as principais características, principios éticos e comportamentos morais da moral católica da vida humana.
-  Coñecer e interpretar correctamente o relato bíblico «Caín e Abel».
-  Interpretar a creación como obra de Deus e afondar no sentimento de loanza.
-  Descubrir e enumerar valores que humanizan a persoa e a Terra.
 Tomar conciencia de que o encontro con Cristo transforma a vida persoal. 
-  Coñecer as principais características, principios éticos e comportamentos morais da moral católica do consumo.
-  Interpretar correctamente o relato bíblico «A multiplicación dos pans e dos peixes».
-  Coñecer e experimentar as virtudes para vencer os pecados capitais e o sentimento espiritual da xenerosidade. 
-  Descubrir e aplicar á vida persoal e social o valor da caridade

 -  Vocación cristiá xeral e vocacións particulares. 
-  Características do sacramento da Orde.
-  O relato bíblico  «Conversión e vocación de San Paulo».
-  O sentimento de vocación e as vocacións cristiás particulares.
-  O valor do servizo.
 -  Feitos e comportamentos actuais a favor e en contra da vida humana. 
-  Características, fundamentos, principios éticos e comportamentos morais da moral católica da 
vida humana.
-  O relato bíblico «Caín e Abel».
-  A vida humana e o sentimento de vivir.
-  O valor de celebrar a vida.
    -  A persoa transformada polo encontro con Xesús.
-  Características, principios éticos e comportamentos morais da moral católica do consumo.
-  O relato bíblico «A multiplicación dos pans e dos peixes».
-  As virtudes e os pecados capitais, e o sentimento de xenerosidade.
-  O valor da caridade.

OBXECTIVOS CONTIDOS



3
ª A

V
A

        Recoñecer o vínculo indisoluble entre o encontro con Cristo e a pertenza á Igrexa.
-  Coñecer a tripla misión da Igrexa e a organización da Igrexa católica.
-  Analizar o relato bíblico «A primeira comunidade cristiá».
-  Percibir e expresar como practicar a espiritualidade cristiá desenvolvendo o sentimento de colaboración.
-  Descubrir e aplicar á vida persoal e social o valor da solidariedade
 Descubrir o máis orixinal e permanente da Igrexa ao longo da súa historia.
-  Coñecer os principais acontecementos, personaxes e ensinanzas da primeira metade da historia da Igrexa.
-  Investigar o relato bíblico «Simón, o meigo».
-  Expresar e experimentar a historia persoal desexada e as crenzas máis profundas que lle dan sentido á vida.
-  Descubrir e aplicar á vida persoal e social o valor da cooperación co grupo.
-  Valorar as grandes relixións, en especial o cristianismo, como creadoras da arte e da cultura que forman parte da historia e do 
patrimonio da humanidade.
-  Investigar as principais achegas do cristianismo e da Igrexa católica ao desenvolvemento do patrimonio cultural e artístico da 
humanidade.
-  Interpretar correctamente o relato bíblico «Salomón e o templo de Xerusalén».
-  Experimentar e expresar a espiritualidade das peregrinacións e o sentimento de piedade.
-  Descubrir e aplicar á vida persoal e social o valor da tolerancia. 

   -  A Igrexa, lugar de encontro con Cristo.
-  A organización da Igrexa católica e a súa tripla misión.
-  O relato bíblico «A primeira comunidade cristiá».
-  A práctica da espiritualidade cristiá e o sentimento de colaboración.
-  O valor da solidariedade.
 -  A dobre dimensión da Igrexa.
-  Acontecementos e personaxes da historia da Igrexa na Idade Antiga e na Idade Moderna.
-  O relato bíblico «Simón, o meigo».
-  A interioridade e o sentimento de fe.
-  O valor de cooperación.
  -  Relación entre a fe, a arte e a cultura.
-  Achegas do cristianismo ao patrimonio artístico e cultural da humanidade.
-  O relato bíblico «Salomón e o templo de Xerusalén».
-  Espiritualidade das peregrinacións e sentimento de piedade.
-  O valor da tolerancia.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e MÍNIMOS ESIXIBLES

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
MÍNIMOS

ESIXIBLES

1
ª A

V
A

  Enumerar as razóns e os camiños máis importantes polos cales a persoa pode descubrir a 
Deus.
Expresar os medios persoais e cristiáns que propón a Igrexa católica para que a persoa 
poida encontrarse con Deus.
 Identificar os personaxes e os valores do relato bíblico «Historia de Sansón».
Desenvolver a espiritualidade mediante o autocoñecemento e a expresión de sentimentos. 
 Mostrar interese na formulación da fe en Deus.
Redactar en que consiste o sentido último da vida humana.
Resumir as principais características do sentido á vida que dan o xudaísmo, o cristianismo e
o islamismo.
 Expresar o argumento e as ensinanzas para aplicar hoxe o relato bíblico «Xesús e Zaqueo».
 Describir en que consiste a Providencia de Deus e como vivir a vida con maior sentido e 
felicidade.
  Elixir e xerarquizar valores que lle dan sentido á vida.
 Reflexionar sobre os sacramentos de curación e os seus efectos.
 Explicar as características fundamentais dos sacramentos do Perdón e da Unción e os ritos 
da súa liturxia.
 Contextualizar e interpretar o relato bíblico «O pecado orixinal».
 Reflexionar e experimentar a espiritualidade do perdón e do arrepentimento.
Concienciarse sobre o valor de perdoar.

  Expresa os principais camiños persoais para descubrir e coñecer a Deus. 
 Describe os camiños persoais e cristiáns que ensina a Igrexa para encontrarse con Deus.
 Le e resume o argumento e a ensinanza do relato bíblico «Historia de Sansón».
Enumera valores e antivalores dos seus personaxes.
Autoavalíase por medio dun cuestionario de coñecemento persoal.
Participa en debates sobre os sentimentos.
 Participa nun cinefórum sobre a busca e relación persoal con Deus.  
 Define que é o sentido último da vida humana.
Resume o sentido da vida que dan as relixións monoteístas.
Sintetiza en que consiste o sentido cristián da vida.
 Resume o argumento e a ensinanza que se extrae do relato bíblico «Xesús e Zaqueo».
Elabora unha lista de valores que permiten transformar a vida para mellor.
  Expresa mediante un bo consello como desenvolver a espiritualidade e vivir máis feliz. 
 Participa nun cinefórum sobre a Providencia de Deus.
 Reflexiona e xerarquiza valores e antivalores.
  Explica como Deus intervén na historia para curar e perdoar a persoa.
Expresa en que consisten os sacramentos do Perdón e da Unción e as súas respectivas liturxias.
  Investiga sobre o sacramento do Perdón. 
Resume o argumento e a principal ensinanza do relato bíblico «O pecado orixinal».
 Elabora un relato actual sobre o pecado.
Contempla e expresa o que lle transmite unha obra de arte.
 Recoñece erros persoais.
Avalía a súa capacidade para perdoar.


-  Camiños persoais e 
cristiáns para coñecer e 
encontrarse con Deus.
-  A busca de sentido: 
características do 
sentido último da vida 
humana.
-  Características do 
sentido á vida segundo 
as relixións 
monoteístas.
-  Valores que lle dan 
sentido á vida.
-  O perdón na arte e o 
sentimento de 
arrepentimento.
-  O valor de perdoar.



2
ª A

V
A

  Valorar a vocación cristiá e as súas formas.
  Resumir as características fundamentais do sacramento da Orde e os ritos da súa liturxia.
 Narrar o argumento e extraer unha ensinanza persoal do relato bíblico «Conversión e 
vocación de San Paulo».
  Reflexionar e expresar sentimentos sobre a vocación. 
  Razoar e dialogar sobre o valor do servizo aos demais.
Enumerar feitos e comportamentos relacionados coa cultura da morte e coa construción da 
cultura e da moral da vida humana.
Resumir os fundamentos, principios éticos e comportamentos morais que compoñen a 
moral católica da vida humana.
Sintetizar o argumento, as principais claves de interpretación e algunhas das ensinanzas que
se poden extraer do relato bíblico «Caín e Abel».
 Constatar e expresar como a espiritualidade mellora a vida humana, que se concibe como o
maior ben, valor e regalo.
 Participar nun discofórum.
 Recoñecer que o encontro con Cristo cambia a forma de comprender o mundo, a realidade 
e as persoas.
  Resumir a moral católica sobre o consumo.
 Expresar as principais claves e ensinanzas para interpretar adecuadamente o relato bíblico 
«A multiplicación dos pans e dos peixes».
 Redactar unha crítica moral e cristiá aos antivalores que propón a publicidade enganosa.
 Recoñecer a caridade como a práctica de amar a Deus e aos demais como irmáns.

  Enumera e describe as formas de vocación cristiá. 
 Sintetiza que é o sacramento da Orde e os seus principais ritos e símbolos.
 Resume o argumento e a ensinanza que se extrae do relato bíblico «Conversión e vocación de San Paulo».
 Reflexiona sobre a vocación persoal.
Participa nun debate sobre a vocación.
. Describe os tipos de servizos presentes na súa vida diaria.
  Anota un compromiso persoal ao servizo dos demais.  
  Enumera feitos e comportamentos relacionados coa actual cultura da morte e coa cultura da vida humana.
 Define qué é a moral católica da vida humana.
Cita principios e exemplos de comportamentos cristiáns a favor da vida humana.
Resume o argumento e a ensinanza do relato bíblico «Caín e Abel».
 Investiga na Biblia sobre a vida humana.
Escribe unha poesía para dar grazas pola vida.
Establece diferenzas entre a letra da canción «Celebra la vida» e o texto sobre a vida humana de YOUCAT.
Expresa xuízos respectuosos sobre a novidade que o encontro con Cristo introduciu na forma de entender o mundo.
Define qué é a moral católica do consumo. 
 Enumera comportamentos e valores que son necesarios para solucionar algún problema actual derivado do consumismo 
inmoral, insolidario e anticristián.
Resume o relato bíblico «A multiplicación dos pans e dos peixes» e algunha das súas ensinanzas para solucionar as 
consecuencias do actual consumismo.
 Analiza e critica un anuncio publicitario desde a óptica dos pecados capitais e das súas respectivas virtudes.
 Participa nun discofórum para desenvolver o sentimento de xenerosidade.
 Dialoga nun debate sobre unha película seguindo unhas pautas dadas.  


-   O  relato  bíblico
«Conversión  e
vocación  de  San
Paulo».
-  O valor do servizo.
-   Características,
fundamentos,
principios  éticos  e
comportamentos
morais  da  moral
católica  da  vida
humana.
-  A vida humana e o
sentimento  de  vivir.
-   Características,
principios  éticos  e
comportamentos
morais  da  moral
católica  do  consumo.

3
ª A

V
A

 Tomar conciencia do vínculo indisoluble entre o encontro con Cristo e a pertenza á Igrexa.
 Expresar a tripla misión da Igrexa e as características da organización que ten actualmente a
Igrexa católica.
 Resumir o relato bíblico e a súa ensinanza principal sobre «A primeira comunidade cristiá».
 Afirmar como o desenvolvemento da espiritualidade leva consigo o exercicio de colaborar 
na misión da Igrexa.
Afondar no verdadeiro sentido da solidariedade.
Expresar a dobre dimensión humana e divina da Igrexa.
Enumerar os principais acontecementos, personaxes e ensinanzas da primeira metade da 
historia da Igrexa.
 Sintetizar a principal ensinanza moral e relixiosa do relato bíblico «Simón, o meigo».
 Reflexionar e experimentar a historia persoal desexada e as crenzas máis profundas.
 Cooperar na preparación e no desenvolvemento dun concurso.
 Indicar as principais razóns polas cales as relixións son creadoras de arte e cultura.
  Expresar as principais achegas da Igrexa católica ao patrimonio cultural e artístico da 
humanidade.
 Sintetizar o argumento, as claves de interpretación e as ensinanzas que se extraen do relato 
bíblico «Salomón e o templo de Xerusalén».
Tomar conciencia, desde a dimensión espiritual, das peregrinacións e da piedade cristiá.
Comprender o valor da tolerancia.

 Expón como o encontro con Xesús cambia a vida e converte as persoas en discípulos seus e membros da Igrexa.
 Resume cal é a tripla misión da Igrexa.
 Redacta quen forma a Igrexa católica e cal é a súa organización actual.
Le e sintetiza o relato bíblico «A primeira comunidade cristiá» e algunha das ensinanzas e dos valores que se poden extraer 
para mellorar a vida actual.
 Participa en debates sobre «como practicar a espiritualidade», tema formulado nun cinefórum.
 Expresa o sentimento de colaboración por medio dun poema ou dunha oración.
 Toma conciencia, de forma colaboradora, da importancia de ser solidario.  
 Explica en que consiste a dobre dimensión humana e divina da Igrexa.
  Define os conceptos de concilio, herexía e cisma.
 Resume dous importantes acontecementos, personaxes e ensinanzas da primeira metade da historia da Igrexa.
 Escribe o argumento e a principal ensinanza que se pode extraer do relato bíblico «Simón, o meigo».
  Investiga sobre os significados do termo «maxia».
Reflexiona sobre a historia persoal que desexaría vivir.
 Expresa as crenzas máis profundas que lle dan sentido á vida.
Participa nun concurso de forma cooperativa.  
Redacta unha síntese que relacione a fe coa arte e a cultura.
Escribe exemplos de achegas da Igrexa católica ao patrimonio cultural e artístico da humanidade.
 Enche a ficha do relato bíblico «Salomón e o templo de Xerusalén».
Explica o sentido das peregrinacións cristiás.
 Interpreta unha obra de arte.
Obtén información sobre a tolerancia.
 Aplica o valor da tolerancia ao estudo de casos, como o culto das imaxes cristiás.

-  O valor da 
solidariedade.
-  A interioridade e o 
sentimento de fe.
-  O valor de cooperación.
  -  Relación entre a fe, a 
arte e a cultura.
-  Achegas do 
cristianismo ao 
patrimonio artístico e 
cultural da humanidade.
-  O valor da tolerancia

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Actitude* 30%

Conceptos e procedementos

50% Probas obxectivas escritas

20% Traballos / Expresión escrita

0% Lecturas / Audicións

0% Laboratorios / Expresión oral



*Ainda que a valoración da actitude do alumno ten una compoñente subxectiva alta, imos tratar de medila dun xeito o máis obxectivo posible. Neste apartado, e en base ás notas tomadas polo profesor/a da materia,
este valorará, como mínimo, o traballo na casa e na aula coa observación sistemática do realizado polos alumnos na aula e no traballo que o profesor indica que debe facerse na casa (tamén se pode valorar, a criterio
do profesor, a orde e pulcritude do caderno da materia e calquera outro ítem capaz de ser valorado dun xeito minimamente obxectivo). O/A profesor/a da materia informará ós seus alumnos o comezar o curso.

PROCEDEMENTO DA AVALIACIÓN

     A cualificación final de cada avaliación responderá a todas as valoracións que se teñan feitas ao longo da mesma.
Observación da actitude do/a alumno/a na aula para descubrir se ten un proceso
de aprendixaje correcto e axeitado. Observación sistemática da asistencia, atención en clase, participación, interés pola materia.
Traballos realizados, como intervencións, resúmenes, e a puntuación polo caderno de aula
Realización de exercicios sobre cada tema que sexa explicado na aula.
Realización de traballos, ben en grupo, ben de forma individual, en diferentes 
formatos, para descubrir á súa capacidade de síntese, atención, potenciación da memoria, etc
Realización de diferentes actividades na aula que permitan ós /as alumnos/as
asimilar os diferentes contidos: lectura, realización de esquemas e resúmenes, debuxos, elaboración de relatos.
Criterios CONCEPTUAL E PROCEDIMENTAL:
Ó longo da avaliación realizaránse diferentes actividades e exercicios en formas diversas para avaliar os contidos, traballos realizados,  intervencións, resúmenes, e a puntuación polo caderno de aula,
controles e exames temáticos consultando o texto, probas de grupo, test,concursos,xogos didácticos...
Probas obxectivas  30 % da nota
Traballos / Expresión escrita 20 % da nota
Lecturas  10 % da nota
Expresión oral 10 % da nota
A nota media de todos eles constituirá o 70% da nota final da avaliación.
Criterio  ACTITUDINAL : 30 % da nota
Unha actitude positiva dentro de aula (atención, curiosidade, interese, realización de preguntas e exercicios, participación nos grupos) poderase entender como un intento máis cara a comprensión dos
contidos, polo que será unha cualificación moi positiva a ter en conta.
Do mesmo xeito, unha actitude negativa dentro da aula, reflexará unha avaliación negativa, por entender un desinterese non so cara ós contidos senon que é tamén una  falta de ó dereito de formación
dos seus compañeiros/as, aínda que os contidos da mesma estiveran superados suficientemente.
Cuidado de todo o material que se emprega na aula, libros, cadernos,apuntamentos.
Estes criterios constitutirán o 30 % da nota final da avaliación.
Con todos estes datos formarase a nota media do alumno que dará lugar a súa nota Final polo que a cualificación final de cada avaliación responderá a todas as valoracións que se teñan feitas ao 
longo da mesma. 

                                                                        ACTIVIDADE LECTIVA SEMIPRESENCIAL E/OU NON PRESENCIAL  

Avaliación Media aritmética Procedementos _ Instrumentos _ Cualificación
1ª Aval.

Menos de 5

O alumno/a fará como mínimo 1 proba, traballo. Será preferentemente escrita, e será telemática (a través da aplicación Cisco Webex Meetings ou calquera
outro método que permita levala a cabo) se a situación sanitaria non permitira a realización de probas presenciais. 
O seguimento das clases virtuais desa avaliación aportará un 10%, a realización das actividades de dita avaliación aportará tamén un 10%, e a proba aportará
un 80% do total da cualificación. 
A nota  desta avaliación nunca será inferior á media aritmética acadada durante o período lectivo presencial.

5 ou máis de 5
Á media aritmética obtida polo alumno/a ata o  momento, Sumaráselle 1,0 puntos polos traballos  realizados durante o trimestre(ata un 25% seguimento
clases virtuais e un 75% pola realización de actividades) e un 1,0 puntos polo traballos/probas que se solicitaran na actividade non presencial. Finalmente ,



redondearase a cualificación obtida ó enteiro máis próximo tendo en conta o dito anteriormen te apartado correspondente da programación (A nota se
redondeará ó seguinte número enteiro a partir da décima 6 (por exemplo 7,5 -7- e 7,6-8-).
Se o alumno/a non mostrase interese no seguimento das clases, elaboración de traballos e/ou o resultado da proba fose inferior a 3 puntos, poderíaselle
rebaixar a nota da media aritmética ata 1 punto (aínda que nunca se lle podería poñer unha nota de avaliación inferior a 5).

Avaliación Media
aritmética

Procedementos _ Instrumentos _ Cualificación

2ª Aval.

Menos de 5

O alumno/a fará como  mínimo 1 proba.  Esta proba será preferentemente escrita,  e será telemática (a través da aplicación Cisco Webex Meetings ou
calquera outro método que permita levala a cabo) se a situación sanitaria non permitira a realización de probas presenciais. 
O seguimento das clases virtuais desa avaliación aportará un 10%, a realización das actividades de dita avaliación aportará tamén un 10%, e a proba aportará
un 80% do total da cualificación. 
A nota  desta avaliación nunca será inferior á nota acadada na 1ª avaliación.

5 ou máis de 5

Á media aritmética obtida polo alumno/a ata o  momento, Sumaráselle 1,0 puntos polos traballos  realizados durante o trimestre(ata un 25% seguimento
clases virtuais e un 75% pola realización de actividades) e un 1,0 puntos polo traballos/probas que se solicitaran na actividade non presencial. Finalmente ,
redondearase a cualificación obtida ó enteiro máis próximo tendo en conta o dito anteriormen te apartado correspondente da programación (A nota se
redondeará ó seguinte número enteiro a partir da décima 6 (por exemplo 7,5 -7- e 7,6-8-).
Se o alumno/a non mostrase interese no seguimento das clases, elaboración de traballos e/ou o resultado da proba fose inferior a 3 puntos, poderíaselle
rebaixar a nota da media aritmética ata 1 punto (aínda que nunca se lle podería poñer unha nota de avaliación inferior a 5 nin inferior á nota da 1ª
avaliación).

Avaliación Media
aritmética

Procedementos _ Instrumentos _ Cualificación

3ª Aval.

Menos de 5 O alumno/a fará como  mínimo 1 proba.  Esta proba será preferentemente escrita,  e será telemática (a través da aplicación Cisco Webex Meetings ou
calquera outro método que permita levala a cabo) se a situación sanitaria non permitira a realización de probas presenciais. 
O seguimento das clases virtuais desa avaliación aportará un 10%, a realización das actividades de dita avaliación aportará tamén un 10%, e a proba aportará
un 80% do total da cualificación. 
A nota  desta avaliación nunca será inferior á nota acadada na 2ª avaliación.

5 ou máis de 5 Á media aritmética obtida polo alumno/a ata o  momento, Sumaráselle 1,0 puntos polos traballos  realizados durante o trimestre(ata un 25% seguimento
clases virtuais e un 75% pola realización de actividades) e un 1,0 puntos polo traballos/probas que se solicitaran na actividade non presencial. Finalmente ,
redondearase a cualificación obtida ó enteiro máis próximo tendo en conta o dito anteriormen te apartado correspondente da programación (A nota se
redondeará ó seguinte número enteiro a partir da décima 6 (por exemplo 7,5 -7- e 7,6-8-).

Se o alumno/a non mostrase interese no seguimento das clases, elaboración de traballos e/ou o resultado da proba fose inferior a 3 puntos, poderíaselle
rebaixar a nota da media aritmética ata 1 punto (aínda que nunca se lle podería poñer unha nota de avaliación inferior a 5 nin inferior á nota da 2ª
avaliación).

Non se aceptarán traballos fóra do prazo indicado ou por outros medios que non sexan os precisados polo profesorado. Todas as probas e traballos esixidos serán de carácter obrigatorio.


