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PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO
DO 

IES PLURILINGÜE ELVIÑA
(Curso 2017/18)

9. Proxecto lingüístico de dinamización da lingua galega

1. BREVE ESTUDO SOCIOLINGÜÍSTICO DO CENTRO

1.1. Contorno sociolingüístico do centro

     O IES Elviña é un centro de ensino, situado nun barrio periférico da cidade da Coruña. É habitual escoitar
o  galego  nas  rúas  e  establecementos  do  barrio,  mais  case  sempre  ligado  a  pouco  prestixio  cultural,
económico e  social,  é  falado por  axentes  que non poden servir  de  modelo social  de  prestixio  ao  noso
alumnado, aínda que lle permita asimilar o idioma de maneira inconsciente e dotalo de competencias latentes
que debería consolidar e ampliar no seu paso polo noso centro educativo.
     As asociacións e institucións do barrio –centros relixiosos (Igrexa católica e evanxelistas), centro de
saúde,  asociacións veciñais,  clubs  deportivos ...-  non axudan á visibilización do idioma na súa práctica
lingüística e ampliar así os contextos de uso do noso alumnado.
Especial incidencia ten o centro cívico do concello coruñés, onde os nosos alumnos e alumnas participan en
actividades lúdicas e creativas e mesmo aulas de apoio escolar, e que non ten o noso idioma como lingua
vehicular preferente, mesmo dependendo dunha institución que debería fomentar o uso do galego nos seus
contextos de actuación.
     Eis o entorno social das familias do alumnado do IES Elviña. A reflexión sobre a situación do idioma non
ocupa lugar entre as súas reflexións e a transmisión da lingua familiar galega interrómpese. De todos xeitos,
agás raras excepcións, non atopamos no barrio unha actitude hostil cara o idioma; sen embargo, constatamos
unha postura nada reflexiva e de aceptación pasiva das circunstancias.
     No curso 2010-2011 incorporouse ao proxecto Abalar coa finalidade de incorporar as TIC na educación.
Na actualidade os grupos incorporados a este proxecto son o 1º ciclo da ESO. Indicar que a maioría dos
recursos didácticos (incluso nas materias que se imparten en galego) están en castelán.
    No curso 2011-2012 súmase á rede de centros plurilingües. Impártese en inglés o Proxecto Integrado (1º
de ESO) e as Atencións Educativas (2º de ESO).
    Nos cursos 2013-2016, mantívose o proxecto Abalar (só en 1º e 2º de ESO) sen extender a 3º da ESO
debido aos recortes orzamentarios que se estaba a padecer.
     No presente curso 2016/17 mantense o proxecto Abalar. Adícase unha hora de reforzo de lingua galega ao
alumnado de 2º de ESO.

1.2. Situación do profesorado

     O claustro de profesores do IES Elviña semella evolucionar favorablemente asumindo sen presa, máis con
reflexión e consenso, o seu lugar na normalización do idioma e na súa responsabilidade como modelo diante
do noso alumnado.
     As aulas establecidas pola lei desenvólvense en galego, aínda que con certas vacilacións e desequilibrios
na asimilación do que conleva “impartir aulas en galego”. Menos presenza atopamos nos corredores ou nas
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comunicacións orais  informais  entre  o profesorado e  os  rapaces  e  rapazas  do centro nas  súas  relacións
habituais.
     En caso de tratarse de reunións oficiais (claustros, sesión de avaliacións, consellos escolares, reunións de
titores,  relación persoal  coas  familias..  .)  unha parte do profesorado intervén en galego,  mais  á maioría
presentan unha actitude de falante pasivo, usando o idioma só ante persoas monolingües en galego, mais
nunca tomando a iniciativa no uso activo da lingua. 
     A case totalidade dos departamentos utilizan a nosa lingua nas tarefas burocráticas e de programación,
tamén nos traballos de exposición nos corredores do centro por parte dos distintos departamentos educativos.
Mención  especial  merece  o  Departamento  de  Orientación  e  a  súa  instalación  en  galego,  pois  este
departamento resulta indispensable pola súa relación cos estudantes, a súa responsabilidade na atención de
necesidades  educativas  especiais,  incluído  o  mundo  xitano  e  os  estudantes  de  nova  incorporación  non
galego-falantes, e máis a súa relación coas familias no seu deseño do plan de acción titorial,  e máis co
exterior do centro pola súa relación profesional cos departamentos de orientación dos colexios de primaria.

1.3. Situación do alumnado

     O alumnado procede maioritariamente do contorno do barrio de Elviña (2ª fase) e da zona educativa que é
moi ampla abarcando a periferia do concello de A Coruña (parroquias de San Vicenzo de Elviña e San
Cristovo das Viñas con importantes núcleos urbanos e periurbanos como A Pasaxe, Palavea, Feáns, Mesoiro,
barrio de Novo Mesoiro, Someso, Martinete, Birloque...), e mesmo a maior parte cursaron neste - a escasa
distancia- os niveis de primaria e teñen perfectamente asimilado a existencia de dúas linguas nesta área
espacial. A súa ligazón coa lingua existe por ligazón familiar e de contorno: o noso alumnado presenta unha
competencia "natural" e unha asimilación das estruturas lingüísticas que non provoca ningún obstáculo para
a súa actualización. Mais manteñen, sen pór en dúbida, aínda que carentes de fortes prexuízos e con actitudes
bastante favorables cara o idioma, unha vivencia diglósica que non lles permite considerar o galego como
lingua de prestixio e de uso.
     Mesmo cada ano somos testemuña da evolución de alumnos e alumnas galego-falantes de partida que van
abandonando o uso do idioma de seu baixo a presión castelanizadora que sofre no centro. Esta situación
tampouco  favorece  o  cambio  lingüístico  do  alumnado  español-falante  de  partida  -de  dentro  e  fóra  da
comunidade autónoma, e do alumnado de procedencia estranxeira que vai incrementando a súa presenza nas
aulas ano a ano.

     O IES insírese nas estatísticas que amosan a falta de uso real do idioma
na nosa mocidade –futuro da lingua– pois, aínda que asimilen no seu paso
pola vida académica as competencias básicas nos dous idiomas oficiais, a
valoración e prestixio da lingua propia de Galicia e o seu uso espontáneo
nos contextos de actuación dos nosos alumnos e alumnas, é a asignatura
pendente do IES Elviña no seu camiño normalizador e dinamizador.

     O número total do alumnado neste curso é de 284. Repartido por niveis
do seguinte xeito (ver táboa da esquerda).

     O alumnado estranxeiro ascende aos 36, o que representa o 12,6% do alumnado da ESO e Bacharelato.
En relación á procedencia presentamos o pictograma máis abaixo (vid. figura 1),  onde máis que o país
refírese á zona xeográfica.
     É significativo o peso do alumando inmigrante que padece o sistema público de ensino e en concreto o
noso instituto. Se comparamos coa media española (8,4% segundo os datos do Ministerio de Educación e
Cultura correspondentes ao pasado curso 2015/16), ou coa galega, a máis baixa de todas as comunidades
autónomas españolas (2,6% na mesma enquisa do MEC, moi similar  para a provincia da Coruña) e do
concello da Coruña (4%) a porcentaxe do 12,6%, se ben non moi acusada, adquire unha certa perspectiva das
necesidades e dificultades coas que se atopa o instituto na seu día a día.
     Por outra banda, predomina o alumnado inmigrante procedente de países hispanoamericanos:  República
Dominicana (12), Venezuela (6), Brasil (5), Cuba (3), Ecuador, Panamá, Bolivia (1). De Europa representan
un 20,9% desglosados  como sigue:  Suiza  (5),  Bulgaria,  Romanía,  Armenia,  Ucraína  (1).  A minoría  do

CURSOS ALUMNADO

1º ESO 84

2º ESO 56

3º ESO 42

4º ESO 45

1º BACH 28

2º BACH 29

TOTAL 284
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alumnado estranxeira está constituída polos africáns e asiáticos (tres alumnas, unha chinesa, unha marroquí e
unha senegalesa).
     Por último destacar o alumnado de etnia xitana. Son un total de 28 alumnos (a maioría nos dous primeiros
cursos do 1º ciclo da ESO). Na meirande parte, residen no barrio de Elviña, no Novo Mesoiro e no poboado
das Rañas. É significativo os enormes índices de abandono escolar e de absentismo deste colectivo. Este
proxecto tratará de vinculalos ao idioma e cultura galega.

1.4. Situación lingüística do centro

     O centro debería ser lugar de adestramento intensivo desa competencia, pois a presenza nos medios: cine,
televisión (especialmente as series xuvenís),  anuncios na rúa, tendas de moda xuvenil, modelos musicais,
televisión... presentan uns modelos sociais que prestixian a lingua castelán e agachan a existencia para o
contorno do noso alumnado da realidade lingüística global do país. Obsérvanse avances na actitude do centro
en xeral canto á utilización do idioma, aínda que o camiño aínda debe seguir recorréndose.
     A dirección do centro semella asimilar o seu papel normalizador e dinamizador e a proxección social que
os cargos conlevan. Obsérvanse posturas favorables máis na relación co alumnado do centro segue a ser o
castelán a lingua habitual.
     O galego é a lingua do material utilizado na administración e da correspondencia oficial, así como de
todos os documentos de proxección interna: actas, comunicados, horarios, avisos.... producindo este feito,
que sen dúbida é positivo, unha visión litúrxica e ritualizadora do idioma.
     Os visitantes en poucas ocasións son recibidos en galego como lingua natural e, mesmo cando é así, ao
tratarse de persoas de idade e baixo nivel cultural, inconscientemente estamos situando o idioma lonxe do
prestixio social que o centro, en todas as súas dependencias, debe fomentar.
     O persoal non docente pode manter sen ningún problema un monolingüismo en galego na súa oralidade,
aínda que a carencia deste idioma no ambiente do centro, fai que cambien de rexistro segundo o interlocutor,
sen decatarse do seu papel como axente lingüístico no noso instituto.
     Canto ao alumnado de nova incorporación non galego falante, comeza neste curso a andaina do Grupo de
Adquisición de Linguas onde se  imparten seis horas de inmersión en galego e seis horas  de inmersión
lingüística en castelán. Nas aulas de apoio mantense a mesma distribución lingüística que nas asignaturas de
referencia.
     O Equipo de Dinamización da Lingua Galega dispón dun local con mesa de reunións, dotado de material
ofimático. A coordinación do equipo ten unha redución horaria de tres horas semanais, exento de titorías e
asiste ás reunións da comisión de coordinación pedagóxica. Reúnese mensualmente para seguir as pautas do

1

Figura 1: Puntos xeográficos de procedencia do alumnado inmigrante no IES Plurilingüe Elviña
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traballo  a  realizar  no  proxecto.  Conta  ademais  cun  coordinador  con  tres  horas  para  a  dinamización
lingüística.

2.  DESCRICIÓN DOS OBXECTIVOS ADECUADOS A CADA UN DOS SECTORES

2.1. Contorno

• Proxectar socialmente no barrio e nas familias o traballo realizado polo EDLG do centro.
• Contactar cos centros de primaria adscritos e compartir o proxecto lingüístico para un traballo de

normalización coherente e progresivo
• Contactar  cos  servizos  de  Normalización  e  Dinamización  Lingüística  do  concello  co  fin  de

normalizar o centro cívico ao que asiste o noso alumnado.

2.2. Profesorado

• Aumentar a sensibilidade da comunidade escolar sobre o uso do galego cun espírito e integración,
cooperación,  intercambio e reflexión compartida.

• Lograr unha actitude positiva da comunidade educativa en favor da normalización e da importancia
do seu papel como modelos de lingua e promotores de usos lingüísticos.

• Propiciar  que  o  galego  sexa  a  lingua  habitual  de  comunicación,  de  expresión  e  de  traballo  da
comunidade escolar.

• Implicar  a  todos  os  departamentos  de  linguas  para  estudar  as  diferentes  realidades  lingüísticas,
poñéndoas en conexión con outras linguas minorizadas e hexemónicas do mundo insistindo nos
beneficios do plurilingüismo social.

2.3. Alumnado

• Favorecer o uso oral da lingua galega por parte do estudantado e consolidar a súa competencia oral e
escrita.

• Conseguir para a lingua galega máis espazos de uso e fomentar a súa presenza oral en contextos
vivos

• Integrar o alumnado de fóra da comunidade autónoma galega.
• Promover unha visión de utilidade e de modernidade da lingua galega, a través do seu emprego en

traballos relacionados coas novas tecnoloxías da información.
• Compartir  e  colaborar  con  outros  centros  educativos  de  secundaria  para  acadar  unha  dinámica

normalizadora enmarcada nun proxecto social máis amplo. 

2.4.Centro

• Dinamizar a realidade lingüística do centro a través do Equipo de Dinamización, facendo ver que
representa ao conxunto do centro, mediante a súa colaboración nos distintos proxectos do centro.

• Implicar ao maior número de membros da comunidade escolar no proceso de dinamización da nosa
lingua.

• Promover o aumento da presenza da lingua galega nas diferentes tarefas escolares e extraescolares,
especialmente naquelas en que o seu uso sexa moi escaso.

• Fomentar a presenza da cultura e realidade galega no centro.
• Consolidar a lingua galega como idioma habitual de uso na xestión escolar, nos servizos, actividades

extraescolares e complementarias que o centro organice.
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3. DESCRICIÓN DAS ACTIVIDADES PREVISTAS PARA O CURSO 2017/18

3.1. TEMPORALIZACIÓN

3.1.1. ACTIVIDADES PERMANENTES

• Convocatoria da reunión do Equipo de Dinamización da Lingua Galega. Fóra do horario lectivo.
O profesorado que  forma  parte  do  equipo  (salvo  o  coordinador)  non conta  con ningunha  hora
complementaria para o exercicio da dinamización da lingua.

• Asesoramento á comunidade educativa nos aspectos específicos da normalización (legais, formais,
lingüísticos...).

• Elaboración dun novo número da revista do instituto Xiada en formato dixital .  A revista do ano
pasado pódese ver no seguinte enlace: http://xiadadixital1415.blogspot.com.es/ (que será colgado na
páxina web do instituto e no blog www.gavieira.blogspot.com) co fin de informar sobre a vida do
centro e o contorno.

• Actividades de animación á lectura en colaboración co equipo de dinamización da biblioteca do
Centro. 

• O  mantemento do panel informativo de Normalización Lingüística,  no que se informará das
novas relacionadas coa zona ou co mundo sempre seleccionadas dos xornais en galego, así como
aspectos máis lúdicos como letras de cancións, fotografías, debuxos...

• Mantemento  dos  contidos  de  Dinamización  na  sección  adicada  na  páxina  web  do  instituto.
http://centros.edu.xunta.es/ieselvina/?q=category/6/40

• Mantemento  do  blog “www.gavieira.blogspot.com”,  caderno  de  bitácora  do  Equipo  de
Dinamización da Lingua Galega.

• Apoio ao alumnado inmigrante na súa inmersión lingüística.
• Apoio ao alumnado de etnia xitana no uso do galego.
• Asistencia a reunión organizativas da carreira a prol do idioma “Correlingua”.
• Asesoramento aos distintos Departamentos.
• Organización de visitas a exposicións e  eventos culturais que se  realicen na cidade e  que se

poidan enfocar desde un punto de vista da dinamización do noso idioma.
• Posibilidade  de  realizar algunha conferencia ao  longo do  curso  sobre  a  narrativa  xuvenil  en

galego a cargo de coñecidos autores deste xénero.
• Posibilidade  de  asistencia  a  algunha  representación  teatral realizada  preferentemente  por

alumnos doutros centros de secundaria da comarca ou do grupo teatral do Centro.
• Celebración das conmemoracións  especialmente o Samaín, o día das linguas europeas o 30 de

xaneiro día da paz, 14 de febreiro día dos namorados, 8 de marzo día da muller, 27 de marzo día
do teatro, 5 de xuño día mundial do medio ambiente e a Semana das letras galegas  (maio).

3.1.1. ACTIVIDADES NON PERMANENTES

SETEMBRO- DECEMBRO 2017

• 26 Setembro:  Día Europeo das linguas. Lecturas de poemas nas diversas linguas faladas no noso
centro. Alumnos de ESO e BAC. Departamentos de linguas do centro.

• 31 de Outubro: Samaín. Proxecto para os alumnos/as da ESO, coa colaboración dos Departamentos
de Galego, Castelán, Historia...

• 25 de novembro: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

XANEIRO-XUÑO 2018

Galego con ciencia. 

http://xiadadixital1314.blogspot.com.es/
http://www.gavieira.blogspot.com/
http://centros.edu.xunta.es/ieselvina/?q=category/6/40
http://www.gavieira.blogspot.com/
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Este proxecto contará  coa participación :  Matemáticas,  Tecnoloxía,  Física  e Química e Ciencias
Naturais  na que elaboraran distintas  exposicións,  obradoiros,  concursos...  ao longo dos distintos
trimestres do curso (preténdese que haxa polo menos dúas actividades por trimestre elaborada por
algún dos departamentos implicados).
Celebrarase un concurso relacionado coas áreas indicadas.
Destinatarios: alumando de todas as etapas.

 Colaboración nas actividades do departamento de Música.
Colaboración co departamento de música nas actividades musicais que se celebrarán no Nadal e fin
de curso para que o galego estea presente tanto con contidos tradicionais como no mundo da música
actual.
Departamento implicado: Música, Lingua Galega.
Destinatarios: alumnado de todas as etapas.

Colaboración nas actividades da biblioteca, proxecto lector e club de lectura do Elvilendo.
Destinatarios: alumnado de todas as etapas.

Celebración e conmemoración de diversas datas
Día contra a violencia sobre a muller
Día dos dereitos humanos
Día da Paz. Departamento de Filosofia.
Día dos Namorados. Departamento de plástica, alumnos de todas as etapas.
Día da Muller Traballadora

Realizaremos exposicións e concursos ao longo de todo o curso implicando a todo o alumnado do centro 
Departamentos  implicados :  Biblioteca,  Música,  Lingua  Galega,  Educación  para  a  Cidadanía,
Filosofía e Educación Plástica, Relixión e CC.SS.
Destinatarios: ESO e Bacharelato.

FEBREIRO-MAIO 2018

Conmemoración do día das Letras Galegas 2018 
Obxectivos:

• Realizar un concurso literario.
• Desenvolver unha actividade mesturando música e literatura.

Destinatarios: Preténdese implicar a todo o alumnado do centro nos seus distintos niveis.

XANEIRO-XUÑO 2018

Comprometidos coas TIC
Destinatarios: alumnado en xeral.

ABRIL 2018 
(Preparatorio do encontro: de Outubro a abril)

XI Encontro lingüístico IES Elviña-IES Agra de Leborís-IES Cabana de Bergantiños
Obxectivos específicos

• Dinamizar e poñer en valor a presenza social da nosa lingua 
• Visibilizar o traballo dos Equipos de Dinamización da Lingua Galega. 
• Aproximar ao alumnado castelán falante a contornos galego falantes. 
• Reforzar lazos de convivencia entre iguais asociando vida escolar, lingua e ocio. 

Anfitrións: IES Agra de Leborís ( A Laracha):  alumnado de 3º da ESO
Visitantes: IES Cabana de Bergantiños, IES Elviña (Coruña): alumnado de 3º da ESO
Duración: de 9:30 a 18:00 horas
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Departamentos implicados: Xeografía e Historia, Música, Matemáticas, Educación Física, Lingua
galega e Biblioteca Escolar.
Destinatarios: 3º da ESO

Correlingua 2018: Concurso de pancartas
En colaboración co Departamento de Plástica, deseño e elaboración da pancarta para o Correlingua
18,  realizada polo alumnado de 3º da ESO para a súa posterior presenza nos corredores do noso
centro. Posible elaboración dun vídeo para presentar no concurso do Correlingua 2018. 

4. INTEGRANTES DO EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA. CURSO 2017/18

É unha lista aberta a profesores, alumnos... en calquera momento que o desexen.

I. COORDINADORA
Pilar López Fernandez

II. PROFESORADO
Purificación Araujo Quinteiro (Departamento de Latín)
Gemma López García (Departamento de Música)
Henrique Sexto Aguiar (Departamento de Xeografía e Historia)
Luis Rodriguez López (Departamento de Ciencias)

III. ALUMNADO
Andrea Castro Fernandez 4ºESO
Jose Lema Ferreiro 2º BAC
Cynthia Rodríguez Sagra 2º BAC
Ana Caramés Rodriguez. 4º Eso.
Antía Dobao García. 4º de Eso.
Antón Fernández García. 2º BAC

IV. PERSOAL NON DOCENTE
Carlos Silva Rodríguez
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5.  DISTRIBUCIÓN DE HORAS DE LINGUA GALEGA NOS DIFERENTES CURSOS (CURSO
2017/18)

1º de ESO

CASTELÁN HORAS GALEGO HORAS

Lingua castelá e literatura 4 Lingua galega e literatura 4

Matemáticas 5 Xeografía e Historia 3

Ampliación de Matemáticas 1 Bioloxía e Xeoloxía 4

Educación Plástica e Visual 2 Relixión/Valores éticos 1

TOTAL 12 12

MATERIAS NON CATEGORIZADAS

MATERIA IDIOMA HORAS

1ª Lingua estranxeira: Inglés Inglés 3

2ª Lingua estranxeira: Francés Francés 2

2ª Lingua estranxeira: Alemán Alemán 2

Educación Física (bilingüe) Inglés 2

TOTAL 9

2º ESO

CASTELÁN HORAS GALEGO HORAS

Lingua castelá e literatura 3 Lingua galega e literatura 3

Ampliación de Lingua castelá 1 Xeografía e Historia 3

Matemáticas 5 Música 2

Física e Química 3 Tecnoloxía 3

Relixión/ Valores éticos 1

TOTAL 12 12

MATERIAS NON CATEGORIZADAS

MATERIA IDIOMA HORAS

1ª Lingua estranxeira: Inglés Inglés 3

2ª Lingua estranxeira: Francés Francés 2

2ª Lingua estranxeira: Alemán Alemán 2

Educación Física (bilingüe) Inglés 2

TOTAL 9
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3º ESO

CASTELÁN HORAS GALEGO HORAS

Lingua castelá e literatura 3 Lingua galega e literatura 3

Matemáticas (acad./aplic.) 4 Xeografía e Historia 3

Física e Química 2 Bioloxía e Xeoloxía 2

Música 2 Tecnoloxía 2

Educación Plástica e Visual 2 Cultura Clásica 2

Relixión/Valores éticos 1

TOTAL 13 13

MATERIAS NON CATEGORIZADAS

MATERIA IDIOMA HORAS

1ª Lingua estranxeira: Inglés Inglés 3

2ª Lingua estranxeira: Francés Francés 2

Educación Física (bilingüe) Inglés 2

TOTAL 7

4º ESO

CASTELÁN HORAS GALEGO HORAS

Lingua castelá e literatura 3 Lingua galega e literatura 3

Física e Química 3 Xeografía e Historia 3

Música 3 Bioloxía e Xeoloxía 3

TIC 3 Economía 3

Filosofía 3 Cultura Científica 3

Ciencias aplicadas á act. prof. 3 Latín 3

Educación Física 2

Relixión/Valores éticos 1

TOTAL 20 21

MATERIAS NON CATEGORIZADAS

MATERIA IDIOMA HORAS

1ª Lingua estranxeira: Inglés Inglés 3

2ª Lingua estranxeira: Francés Francés 3

2ª Lingua estranxeira: Alemán Alemán 3

Matemáticas (acad./aplic.) [bilingüe] Inglés 4

TOTAL 13
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1º BACHARELATO

CASTELÁN HORAS GALEGO HORAS

Lingua castelá e literatura 3 Lingua galega e literatura 3

Matemáticas I (aplic./acad.) 4 Historia do Mundo Contemporáneo 4

Filosofía 3 Bioloxía e Xeoloxía 4

Debuxo Técnico 4 Latín I 4

Física e Química 4 Grego I 4

Educación Física 2 Economía 4

TIC 2 Cultura Científica 2

Relixión 1

Libre configuración 2

TOTAL 25 25

NON CATEGORIZADAS

MATERIA IDIOMA HORAS

1ª Lingua estranxeira: Inglés Inglés 3

2ª Lingua estranxeira: Francés Francés 3

TOTAL 6

2º BACHARELATO

CASTELÁN HORAS GALEGO HORAS

Lingua castelá e literatura II 3 Lingua galega e literatura II 3

Matemáticas II (aplic./acad.) 4 Historia de España 3

Debuxo Técnico II 4 Bioloxía 4

Física 4 Latín II 4

Química 4 Grego II 4

Expresión Gráfico Plástica 3 Economía de empresa 4

TIC II 3 Historia da Arte 4

Historia da música e danza 3 Relixión 1

Libre conf. de centro 2

TOTAL 28 29

NON CATEGORIZADAS

MATERIA IDIOMA HORAS

1ª Lingua estranxeira: Inglés Inglés 3

2ª Lingua estranxeira: Francés Francés 3

TOTAL 6


