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MATERIA: AMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO 
 

 
 

CURSO: PMAR. 3ºESO                   AVALIACIÓN: 3ª      
 

 

A.-PROGRAMA 

MATEMÁTICAS 

Bloque 5: Estatística e probabilidade 
 

 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE EVALUABLE S 

Contidos 

Estatística: 
 

1. Fases e tarefas dun estudo estatístico. Distinción entre poboación e mostra. Variables 

estatísticas: cualitativas, discretas e continuas. 

2.     Métodos de selección dunha mostra estatística. Representatividade dunha mostra. 

3.     Frecuencias absolutas, relativas e acumuladas. Agrupación de datos en intervalos. 

4.     Gráficas estatísticas. 

5.     Parámetros de posición: media, moda e mediana. Cálculo, interpretación e propiedades . 

6.     Parámetros de dispersión: rango, percorrido e desviación típica. Cálculo e interpretación . 

7.     Interpretación conxunta da media e a desviación típica. 
 

 
 
Probabilidade: 

 

 

1.     Fenómenos deterministas e aleatorios. 

2.     Formulación de conxecturas sobre o comportamento de fenómenos aleatorios sinxelos . 

3.     Frecuencia relativa dun suceso e o seu aproximación á probabilidade. 

4. Experiencias aleatorias. Sucesos elementais equiprobables e non equiprobables. Espazo 

muestral en experimentos sinxelos. 

5.     Táboas e diagramas de árbore sinxelos. 

6.     Cálculo de probabilidades mediante a regra de Laplace en experimentos sinxelos . 
 

 
 

Criterios de avaliación: 
 
 

1.  Elaborar informacións estatísticas para describir un conxunto de datos mediante táboas e 

gráficas adecuadas á situación analizada, xustificando si as conclusións son representativas 

para a poboación estudada.



2. Calcular e interpretar os parámetros de posición e de dispersión dunha variable estatística 

para resumir os datos e comparar distribucións estatísticas. 

3.     Analizar e interpretar a información estatística que aparece nos medios de comunicación, 

valorando a súa representatividade e fiabilidade. 

4.     Diferenciar os fenómenos deterministas dos aleatorios. 

5.     Inducir a noción de probabilidade. 

6. Estimar a posibilidade de que ocorra un suceso asociado a un experimento aleatorio sinxelo, 

calculando a súa probabilidade a partir da súa frecuencia relativa, a regra de Laplace ou os 

diagramas de árbore, identificando os elementos asociados ao experimento. 
 

 
Estándares de aprendizaxe avaliables 

1.1. Distingue poboación e mostra xustificando as diferenzas en problemas contextualizados . 

1.2. Valora a representatividade dunha mostra a través do procedemento de selección, en 

casos sinxelos. 

1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta e cuantitativa continua e pon 

exemplos. 

1.4. Elabora táboas de frecuencias, relaciona os distintos tipos de frecuencias e obtén 

información da táboa elaborada. 

1.5. Constrúe, coa axuda de ferramentas tecnolóxicas si fose necesario, gráficos estatísticos 

adecuados a distintas situacións relacionadas con variables asociadas a problemas sociais , 

económicos e da vida cotiá. 

2.1. Calcula e interpreta as medidas de posición (media, moda e mediana) dunha variable 

estatística para proporcionar un resumo dos datos. 

2.2. Calcula os parámetros de dispersión (rango, percorrido e desviación típica. 

Cálculo e interpretación dunha Variable estatística (con calculadora e con folla de cálculo) 

para comparar a representatividade da media e describir os datos. 

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información 

estatística dos medios de comunicación. 

3.2. Emprega a calculadora e medios tecnolóxicos para organizar os datos, xerar gráficos 

estatísticos e calcular parámetros de tendencia central e dispersión. 

3.3. Emprega medios tecnolóxicos para comunicar información resumida e relevante sobre 

unha variable estatística analizada. 

4.1 Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos dos deterministas . 

4.2. Calcula a frecuencia relativa dun suceso. 

5.1. Describe experimentos aleatorios sinxelos e enumera todos os resultados posibl es, 

apoiándose en táboas, recuentos ou diagramas de árbore sinxelos. 

5.1. Distingue entre sucesos elementais equiprobables e non equiprobables . 

6.1. Utiliza o vocabulario adecuado para describir e cuantificar situacións relacionadas co aza r 
 
 

 

 

 

 

 

FÍSICA E QUÍMICA



Bloque 9 : A Electricidade e a Enerxía 

Contidos: 

1.     Fontes de enerxía. 

2.     Uso racional da enerxía. 

3.      Electricidade e circuítos eléctricos. Lei de Oh m. 
4.     Dispositivos electrónicos de uso frecuente. 

5.     Aspectos industriais da enerxía. 

 
Criterios de avaliación: 

 

 
1.     Valorar o papel da enerxía nas nosas vidas, identificar as diferentes fontes, comparar o 

impacto medioambiental das mesmas e recoñecer a importancia do aforro enerxético para un 
desenvolvemento sostible. 

2. Coñecer e comparar as diferentes fontes de enerxía empregadas na vida diaria nun contexto 

global que implique aspectos económicos e medioambientales. 
3.     Valorar a importancia de realizar un consumo responsable das fontes enerxéticas. 

4. Explicar o fenómeno físico da corrente eléctrica e interpretar o significado das magnitudes 

intensidade de corrente, diferenza de potencial e resistencia, así como as relacións entre elas . 

5.     Comprobar os efectos da electricidade e as relacións entre as magnitudes eléctricas mediante 
o deseño e construción de circuítos eléctricos e electrónicos sinxelos, no laboratorio ou 

mediante aplicacións virtuais interactivas. 

6. Valorar a importancia dos circuítos eléctricos e electrónicos nas instalacións eléctricas e 

instrumentos de uso cotián, describir a súa función básica e identificar os seus distintos 

compoñentes. 

1.  Coñecer a forma na que se xera a electricidade nos distintos tipos de centrais eléctricas, así 

como o seu transporte aos lugares de consumo. 
 

 

Estándares de aprendizaxe avaliables: 
 

 

1.1. Recoñece, describe e compara as fontes renovables e non renovables de enerxía, 

analizando con sentido crítico o seu impacto medioambiental. 

2.1. Compara as principais fontes de enerxía de consumo humano, a partir da distribución 

xeográfica dos seus recursos e os efectos medioambientales. 

2.2. Analiza a predominancia das fontes de enerxía convencionais) fronte ás alternativas, 
argumentando os motivos polos que estas últimas aínda non están suficientemente explotadas . 

3.1. Interpreta datos comparativos sobre a evolución do consumo de enerxía mundial 

propoñendo medidas que poden contribuír ao aforro individual e colectivo. 
4.1. Explica a corrente eléctrica como cargas en movemento a través dun condutor . 

4.2. Comprende o significado das magnitudes eléctricas intensidade de corrente, diferenza de 

potencial e resistencia, e relaciónaas entre si utilizando a lei de Ohm . 

4.3. Distingue entre condutores e aislantes recoñecendo os principais materiais usados como 
tales.



5.1. Describe o fundamento dunha máquina eléctrica, na que a electricidade transfórmase en 

movemento, luz, son, calor, etc. mediante exemplos da vida cotiá, identificando os seus 

elementos principais. 

5.2. Constrúe circuítos eléctricos con diferentes tipos de conexións entre os seus elementos, 

deducindo de forma experimental as consecuencias da conexión de xeradores e receptores en 

serie ou en paralelo. 

5.3. Aplica a lei de Ohm a circuítos sinxelos para calcular unha das magnitudes involucradas a 
partir das dúas, expresando o resultado nas unidades do Sistema Internacional. 

6.1. Asocia os elementos principais que forman a instalación eléctrica típica dunha vivenda cos 

compoñentes básicos dun circuíto eléctrico. 
6.2. Comprende o significado dos símbolos e abreviaturas que aparecen nas etiquetas de 

dispositivos eléctricos. 

6.3. Identifica e representa os compoñentes máis habituais nun circuíto eléctrico: condutores, 

xeradores, receptores e elementos de control describindo a súa correspondente función. 
6.4. Recoñece os compoñentes electrónicos básicos describindo as súas aplicacións pr ácticas e 

a repercusión da miniaturización do microchip no tamaño e prezo dos dispositivos . 

7.1. Describe o proceso polo que as distintas fontes de enerxía transfórmanse en enerxía 

eléctrica nas centrais eléctricas, así como os métodos de transporte e almacenamento da 

mesma. 
 

 
BIOLOGÍA 

O relevo terrestre e a súa evolución 

Contidos: 
 

 
 

1.     Factores que condicionan o relevo terrestre. O modelado do relevo. 

2.     Os axentes xeolóxicos externos e os procesos de meteorización, erosión, transporte e 
sedimentación. 

3.     As augas superficiais e o modelado do relevo. Formas características . 

4.     As augas subterráneas, a súa circulación e explotación. 

5.     Acción xeolóxica do mar. 
6.     Acción xeolóxica do vento. 

7.     Acción xeolóxica dos glaciares. 

8.     Formas de erosión e depósito que orixinan. 

9.     Acción xeolóxica dos seres vivos. A especie humana como axente xeolóxico. 
10. Manifestacións da enerxía interna da Terra. Orixe e tipos de magmas. Actividade sísmica e 

volcánica. Distribución de volcáns e terremotos. 

11.   Os riscos sísmico e volcánico. Importancia da súa predición e prevención. 
12.   Ecosistema: identificación dos seus compoñentes. 

13.    Factores abióticos e bióticos nos ecosistemas. 

14.   Ecosistemas acuáticos. 

15.   Ecosistemas terrestres. 
 

 

Criterios de avaliación:



1.     Identificar algunhas das causas que fan que o relevo difira duns sitios a outros. 

2. Relacionar os procesos xeolóxicos externos coa enerxía que os activa e diferencialos dos 

procesos internos. 
3. Analizar e predicir a acción das augas superficiais e identificar as formas de erosión e 

depósitos máis características. 

4. Valorar a importancia das augas subterráneas, xustificar a súa dinámica e a súa relación coas 

augas superficiais. 
5.     Analizar a dinámica mariña e a súa influencia no modelado litoral. 

6. Relacionar a acción eólica coas condicións que a fan posible e identificar algunhas formas 

resultantes. 
7. Analizar a acción xeolóxica dos glaciares e xustificar as características das formas de erosión e 

depósito resultantes. 

8. Indagar os diversos factores que condicionan o modelado da paisaxe nas zonas próximas do 

alumnado. 
9. Recoñecer a actividade xeolóxica dos seres vivos e valorar a importancia da especie humana 

como axente xeolóxico externo. 

10. Diferenciar os cambios na superficie terrestre xerados pola enerxía do interior terrestre dos 

de orixe externa. 
11.   Analizar as actividades sísmica e volcánica, as súas características e os efectos que xeran . 

12. Relacionar a actividade sísmica e volcánica coa dinámica do interior terrestre e xustificar a súa 

distribución planetaria. 
13.   Valorar a importancia de coñecer os riscos sísmico e volcánico e as formas de previlo. 

14.   Diferenciar os distintos ecosistemas e os seus compoñentes. 

15. Recoñecer factores e accións que favorecen ou prexudican a conservación do medio 

ambiente. 
 

 

Estándares de aprendizaxe avaliables: 
 

 

1.1. Identifica a influencia do clima e das características das rocas que condicionan e inflúen 

nos distintos tipos de relevo. 

2.1. Relaciona a enerxía solar cos procesos externos e xustifica o papel da gravidade na súa 

dinámica. 
2.2. Diferencia os procesos de meteorización, erosión, transporte e sedimentación e os seus 

efectos no relevo. 

3.1. Analiza a actividade de erosión, transporte e sedimentación producida polas augas 

superficiais e recoñece algún dos seus efectos no relevo. 
4.1. Valora a importancia das augas subterráneas e os riscos da súa sobreexplotación. 

5.1. Relaciona os movementos do auga do mar coa erosión, o transporte e a sedimentación 

no litoral, e identifica algunhas formas resultantes características. 

6.1. Asocia a actividade eólica cos ambientes en que esta actividade xeolóxica pode ser 
relevante. 

7.1. Analiza a dinámica glaciar e identifica os seus efectos sobre o relevo. 

8.1. Indaga a paisaxe da súa contorna máis próxima e identifica algúns dos factores que 
condicionaron o seu modelado.



9.1. Identifica a intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión 

e sedimentación. 

9.2. Valora a importancia de actividades humanas na transformación da superficie terrestre. 
10.1. Diferencia un proceso xeolóxico externo dun interno e identifica os seus efectos 

no relevo. 

11.1. Coñece e describe como se orixinan os sismos e os efectos que xeran. 

11.2. Relaciona os tipos de erupción volcánica co magma que os orixina e asóciaos co seu 
peligrosidade. 

12.1. Xustifica a existencia de zonas nas que os volcáns e terremotos son máis frecuentes e 

de maior peligrosidade ou magnitude. 
13.1. Valora o risco sísmico e, no seu caso, volcánico existente na zona en que habita 

e coñece as medidas de prevención que debe adoptar. 

14.1. Recoñece nun ecosistema os factores desencadéante de desequilibrios dun ecosistema. 

15.1. Recoñece e valora accións que favorecen a conservación do medio ambiente. 
. 

AVALIACIÓN 
INSTRUMENTOS DE CONTROL 

 

 

TRABALLO DIARIO. Valorarase o traballo en clase cada día, a orde na exposición dos 

temas e o caderno. 

EXAMES. Faranse dous exames por avaliación de cada asignatura. Haberá unha nota en cada 
materia que será a media dos dous exames sempre que nun deles a nota non sexa inferior a 

3. 

Para aprobar a avaliación hai que ter un 5 facendo a media das tres asignaturas. Nunca se 
fará a media con menos dun 3 en cada materia. 

EXAME 1. Data aproximada: Entre o 7 e o 11 de 

maio EXAME 2. Entre o 11 e o 19 de xuño 
 

 
CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN TRABALLO 

DIARIO:10% EXAMES:90% 

RECUPERACIÓN. Despois de cada avaliación haberá un exame de recuperación de cada 
asignatura. 

NOTA FINAL 
A nota final será a media das tres avaliacións aprobadas (ou recuperadas), ou ben unha 

soa suspensa cunha nota superior a 3. 
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MATERIA: ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO 

CURSO: 3º ESO PMAR  AVALIACIÓN: 3ª  

A.- PROGRAMA 

TEMA 7: 

 DURACIÓN APROXIMADA: 24 HORAS. 

 CONTIDOS: 1. O predicado  nominal e verbal. Oracións activas e pasivas. 2. Formación de palabras: 

composición e derivación. Siglas, acrónimos e acurtamentos. 3. Ortografía: til en palabras compostas.Signos de 

interrogación e exclamación. 4. O Barroco español I: lírica e narrativa. 5. Interferencias lingüísticas entre galego 

e castelán. 6. As perífrases verbais e as locucións adverbiais en galego. 7. A literatura galega do século XIX (2): 

Curros Enríquez e Pondal. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1. Desenvolver a comprensión lectora dun texto. 2. Distinguir distintos tipos de 

predicado. 3. Coñecer a distinción entre oracións activas e pasivas. 4. Identificar e  e aplicar a composición e a 

derivación como métodos de formación de palabras. 5. Recoñecer e corrixir erros ortográficos e de 

acentuación. 6. Identificar e coñecer a lírica e a narrativa do Barroco. 7. Entender as interferencias que se dan 

entre galego e castelán. 8. Identificar e coñecer a literatura galega do século XIX: Curros Enríquez e Eduardo 

Pondal. 9. Facer análises de textos de maneira guiada. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1. Comprende un texto escrito. 2. Identifica e analiza as formas 

simples e compostas do verbo e dos distintos tipos de predicado. 3. Coñece e aplica a distinción entre oracións 

activas e pasivas. 4. Identifica e aplica a composición e a derivación como métodos de formación de palabras. 5. 

Recoñece e corrixe erros ortográficos e de acentuación. 6. Coñece a figura de Miguel de Cervantes e a súa obra, 

especialmente o Quijote. 7. Sabe que outros xéneros literarios cultivou Cervantes e os títulos dalgunhas das 

súas obras. 8. Recoñece algunhas características do culteranismo e do conceptismo. 9. Coñece a obra dos 

poetas barrocas: Góngora e Quevedo. 10. Coñece e valora a obra poética de Curros Enríquez e Pondal. 11. 

Entende as  distintas interferencias que se dan entre galego e castelán. 12. Realiza o comentario dun texto de 

maneira guiada. 13. Comprende e valora textos escritos  de diversa tipoloxía dos ámbitos persoal, académico e 

social. 

TEMA 8 

DURACIÓN APROXIMADA: 24 HORAS. 

CONTIDOS: 1. Complementos do predicado: CD, CI, CR, CPvo, CC. 2. Relacións de significado entre palabras: 

sinonimia, antonimia, hiponimia, homonimia, paronimia. Campo semántico e familia léxica. 3. Ortografía: 

acentuación de verbos con pronomes. As comiñas. Grupos consonánticos en galego. 4. O Barroco español II: 

teatro e outros textos. 5.- Preposicións, locucións preposicionais, conxuncións e interxeccións en galego. 6. A 

literatura galega do século XIX: narrativa e teatro. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1. Desenvolver a comprensión lectora dun texto. 2. Distinguir distintos tipos de 

complementos do verbo. 3. Identificar e aplicar as distintas relacións semánticas que se dan en castelán e 

galego. 4. Recoñecer e corrixir erros ortográficos e de acentuación. 5. Identificar e coñecer o teatro do Barroco. 

6. Comprender a utilización de preposicións, locucións preposicionais e interxeccións en galego. 7. Identificar e 

coñecer a narrativa e o teatro galegos do século XIX. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1. Comprende un texto escrito. 2. Identifica e analiza os distintos 

complementos do verbo. 3. Recoñece e usa sinónimos e antónimos dunha palabra. 4. Identifica e comprende 

casos de polisemia e homonimia. 5. Recoñece e corrixe erros ortográficos e de acentuación. 6. Coñece a obra 

dos principais autores teatrais barrocos: Lope de Vega e Calderón de la Barca. 7. Entende e aplica a utilización 

de preposicións, locucións preposicionais, conxuncións, locucións conxuntivas e interxeccións en galego. 7. 

Coñece e valora a narrativa e o teatro galegos do século XIX. 

TEMA 9 

DURACIÓN APROXIMADA: 24 HORAS 

CONTIDOS: 1. As monarquías modernas. 2. Os decubrimentos xeográficos. 3. As monarquías autoritarias. 4.- A 

unión dinástica de Castela e Aragón. 5.  O Renacemento e o Humanismo: Carlos I de España e V de Alemania.6. 

A América precolombina. Conquista e colonización. 7. A Reforma protestante e a contrarreforma católica. 8.- 

Felipe II. 9. Arte do Renacemento. 10. O século XVII en Europa e España. 11.- A arte barroca en Italia e España. 

12. O Barroco en Europa. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.- Coñecer a importancia dos distintos cambios que se producen na Idade 

Moderna no mundo. 2. Valorar a importancia dos descubrimentos xeográficos dos séculos XVI e XVII. 3. 

Entender a necesidade da unión entre Castela e Aragón para o desenvolvemento posterior de España. 4. 

Sinalar e valorar o reinado de Carlos I. 5. Entender a importancia da Reforma e da Contrarreforma para o 

desenvolvemento posterior de Europa e do mundo.  6. Coñecer o reinado de Felipe II e as súas aportacións. 7. 

Valorar a importancia do Renacemento. 8. Comprender o Barroco como movemento artístico. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1. Sinala os distintos cambios que se producen na Idade Moderna no 

mundo e a súa importancia. 2. Sinala nos mapas os descubrimentos xeográficos dos séculos XVI e XVII e valora 

a súa importancia. 3. Entende a unión de Castela e Aragón como un paso para o desenvolvemento posterior de 

España. 4. Coñece os feitos  máis importantes no reinado de Carlos I. 5. Coñece e valora os cambios que se 

produciron en Europa e no resto do mundo coa Reforma e a Contrarreforma. 6. Valora os feitos máis 

importantes no reinado de Felipe II. 7. Sinala as aportacións do Renacemento. 8. Sinala as aportacións do 

Barroco. 

 

B.- AVALIACIÓN 

 INSTRUMENTOS 

- DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO 

Tarefas, chamadas e participación na aula, pequenas probas escritas sobre aspectos relevantes dos 

contidos, traballos sinxelos… 

- EXAMES 

Faranse tres exames. 

EXAME 1:  

DATA APROXIMADA: principios de maio. 

CONTIDOS E ESTRUTURA : tema 5. 

EXAME 2: 

DATA APROXIMADA: finais de maio. 

CONTIDOS E ESTRUTURA: tema 6 

EXAME 3: 

DATA APROXIMADA: principios de xuño 

CONTIDOS E ESTRUTURA: tema 7. 
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 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

- VALORACIÓN DO TRABALLO DIARIO 

O profesor levará un control das tarefas diarias do alumnado. De non presentar estas ou presentalas 

cun  desinterese claro, recibirá notas negativas que farán que a nota deste apartado se reduza ou 

desapareza. 

- NOTA DE COÑECEMENTOS 

Traballo diario: 30% 

Exames:             70% 

 -NOTA DE AVALIACIÓN: 

 Coñecementos: lectura dun libro obrigatorio: 20%. Caderno e actividades de aula: 10%. Exames 70%. Cada 

falta de ortografía restará 0,20 puntos, podendo descontar un máximo de ata 1,6 puntos. 

 

 CUALIFICACIÓN FINAL 

A nota final do curso será a media das tres avaliacións, sempre que estas teñan unha puntuación igual ou maior ca 

cinco. Valorarase especialmente a evolución positiva do alumnado. Para aquel alumnado que teña cualificación 

negativa nalgunha avaliación haberá un exame final no que se incluirá a recuperación da terceira avaliación. 

 

 

INGLES 

CURSO:   PMAR                                  

A.-PROGRAMA 
TEMA 5 What a story! 

Duracion aproximada 15 dias 

CONTIDOS Vocabulario referido a traballos e emocións, lectura de opinions dos lectores e 

unha critica literaria, pasado simple e continuo,duas audicions sobre un programa de tv e un 

feito pasado, uso de adxectivos e adverbios. 

TEMA 6 Changing styles 

Duracion aproximada 15 dias 

CONTIDOS Vocabulario referente a prendas de vestir e adxectivos para describilas,lectura de 

dous artigos sobre moda e FAQ, verbos modais, escoitar duas conversacios sobre moda,orden 

dos adxectivos 

3ª Aval.  ESTANDARES DE APRENDIZAXE BASICOS O alumno coñece e usa o vocabulario de cada 

unidad. Entende , pregunta e responde por escrito e oralmente acerca de viaxes, oficios e 

prendas de vestir, moda actual e antiga, usa axeitadamente os tempos presentes e pasados 

asi coma os modais, pode expresar opinions e dar consellos seguindo os modelos aprendidos 
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B.-AVALIACIÓN 
INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO CLASSROOM WORK 

  Traballos, chamadas,pequenos exames ou controis, exposicions orais, mostrar interes e participar nas 

actividades propostas tanto individuais como de grupo. A inclusion dun libro de lectura e opcional según 

o criterio de cada profesor. 

 EXAMES:Maximo dous por avaliacion 

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: Mediados de Abril aprox. 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Todo o estudiado anteriormente mais  o tema  5 

  EXAMEN 2:        

   DATA APROXIMADA: Mediados de Xuño 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Igual que o anterior mais os temas  6 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 Listening 10% 

Reading 10% 

Writing 20% 

Grammar 15% 

Vocabulary 15% 

Speaking 20% 

Classroom Work 10% 

O alumno ten que ter acadado un minimo dun 30% en cada apartado 

para que se considere aceptable. Non podera haber ningun apartado 

en blanco. No caso de non superar a avaliacion  pode recuperala na 

seguinte dado a continuidade da materia. 

     

   

 


