
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: IES DE FENE 

      

DEPARTAMENTO: Educación Física 

DATA:11-06-2020 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 
12 

CENTRO:IES DE FENE 
 

MATERIA:EDUCACIÓN FÍSICA 
 

  

 

 
ÍNDICE            

          Página 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.   2-6 
 

2. Avaliación e cualificación.        7-10 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación)         11 

 
4. Información e publicidade.         12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 12 CENTRO:IES DE FENE 
 

MATERIA:EDUCACIÓN FÍSCA 
 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 1º ESO  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B3.1 B3.2 B1.1  
Identifica hábitos de hixiene saudables como o descanso, hixiene postural, vestimenta, calzado axeitado, hidratarse, e dieta equilibrada, e os aplica cando 
realiza actividades físicas  

B1.5 B1.1  
Obtén información para elaborar quecementos de diversas fontes, elabora un quecemento xeral de xeito autónomo impreso en papel e o leva a práctica có 
resto dos seus compañeiros  

B1.1 Recompila exercicios e xogos de activación xeral, de estiramentos musculares, de mobilidade articular e de culminación.  

B1.1 B3.2  Experimenta distintos exercicios  de quecemento tendo en conta o control da postura para a súa realización 

B1.1 Executa exercicios  de estiramento e/ou exercicios de relaxación e respiración como actividades de volta á calma ao finalizar a sesión 

B3.2 Mellora  as capacidades de resistencia aeróbica, forza, velocidade e flexibilidade achegándose aos niveis medios da súa idade 

B3.2 B3.1  Realiza actividades dirixidas ao desenvolvemento das capacidades físicas mostrando unha actitude de autoesixencia e superación  

B3.1 Describe e explica as capacidades físicas relacionadas coa saúde 

B4.2 Coñece os aspectos regulamentarios, técnicos e tácticos  básicos do voleibol 

B4.2 Aplica correctamente as accións técnicas axeitadas durante o xogo de voleibol. 

B4.2 Executa cun mínimo de corrección as técnicas básicas de voleibol (pase de dedos, recepción antebrazos e saque de seguridade) 

B4.2 Asume a pertenza a un equipo e coopera cos seus compañeiros para acadar un obxectivo común. 

B4.2 Practica e experimenta xogos e actividades que facilitan o aprendizaxe dos fundamentos técnicos, tácticos e estratexias de ataque e defensa do voleibol. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 2º ESO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B3.1 B3.2  Analiza de xeito básico a implicación das capacidades físicas e as coordinativas nas actividades físico-deportivas e artístico-expresivas traballadas no ciclo. 

B3.1 

B3.2 
Diferenza entre quecemento xeral e específico e prepara quecementos e partes finais  de sesións, tendo en conta os contidos que se vaian a realizar. 

B3.1 

B3.2 
Participa activamente na mellora das capacidades físicas básicas desde un enfoque saudable, utilizando os métodos básicos para o seu desenvolvemento. 

B3.2  Realiza un traballo muscular adecuado e controla os movementos como recurso para manter unha boa hixiene postural. 

B3.1 
Utiliza o cálculo da súa zoa de actividade  a partir do cálculo porcentual da frecuencia cardíaca máxima teórica e a utiliza xunto coa frecuencia respiratoria  
como medio de control da intensidade do esforzo 

B3.1 Aplica con axuda procedementos para autoavaliar os factores da condición física e toma conciencia da propia condición física. 

B3.2  Incrementa a súa capacidade física acercándose aos valores normais  do grupo de idade  no seu entorno de referencia 

B3.1 B3.2 Relaciona diferentes tipos de actividade física e alimentación co seu impacto na súa saúde 

B3.1 

B3.2 
Relaciona as adaptacións orgánicas principais coa actividade física sistemática, así como coa saúde e os riscos e as contraindicacións da práctica deportiva. 

B4.1 Coñece os aspectos técnicos, tácticos e regulamentarios do fútbol sala. 

B3.1 É capaz  de identificar nas accións da práctica de fútbol sala que capacidades físicas  e coordinativas están relacionadas con elas. 

B4.1 Asume a necesidade de xuntar esforzos individuais para crear un proxecto común de equipo 

B4.1 B4.2 Utiliza, en situacións prácticas de xogo adaptadas ou regulamentarias, os elementos técnicos-tácticos do fútbol sala cun grao de execución aceptable 

B4.1 B4.2 Mostra unha actitude de cooperación, tolerancia, autocontrol e deportividade en situacións de xogo, así como no papel de espectador. 
B4.1 B4.2 Mellora, a través dos xogos e actividades propostas, os fundamentos técnicos,tácticos e estratexias de xogo do fútbol sala. 

B4.1 
Realiza  un circuíto de habilidades sobre  patíns (un slálom, xiro en 8  ao ancho da pista, cadea cara adiante ou  medio xiro e cadea cara atrás, freada e T ou 
en cuña),avaliándose a técnica de execución, o tempo e a súa progresión na adquisición das habilidades básicas sobre os patíns. 

B4.1  Aceptase a si mesmo e a os demais a partir do coñecemento das propias posibilidades 

B3.2 Adopta actitudes de superación na realización das actividades propostas. 

B4.1 Respecta as normas de seguridade no uso do material e instalacións 

B3.1 B3.2 Comprende os conceptos de coordinación, equilibrio e axilidade. 

B4.1 Realiza circuítos sinxelos e xogos sobre os patíns 



 
 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 3º ESO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B3.1  Enumera os sistemas e aparellos sobre as que a práctica regular de actividade física ten maior incidencia 

B1.3 

B1.4 
Clasifica os beneficios saudables e os riscos da práctica da actividade física. 

B3.1 

B3.2 
Describe algúns métodos e sistemas para mellorar as capacidades físicas de resistencia aeróbica, flexibilidade, resistencia e forza muscular e os leva a 
práctica de xeito autónomo. 

B3.2  
Mellora as capacidades físicas de resistencia aeróbica, flexibilidade, resistencia e forza muscular; tomando como referente o seu nivel inicial e mostrando 
unha actitude de autoesixencia e superación 

B3.2 Relaciona a  mellora das capacidades físicas, có esforzo diario, a idade, e a ausencia ou presenza da práctica de actividade física. 

B3.2 Realiza exercicios de flexibilidade e de forza e resistencia muscular adoptando posturas correctas e aplicando os factores de seguridade analizados. 

B3.2  
Describe que se entende por dieta sa e é consciente de que combinándoa cunha inxesta axeitada de auga e coa práctica diaria de actividade física se 
obteñen bos niveis de saúde. 

B4.2 
Practica e experimenta xogos e actividades que facilitan o aprendizaxe e aplicación dos fundamentos técnico, tácticos e regulamentarios dos deportes 
propostos 

B4.2 Resolve con eficacia ou toma decisións oportunas ante os problemas que se lle presentan en situacións de xogo reais 

B4.1 Coñece os aspectos técnicos, tácticos e regulamentarios do balonmán 

B3.1 Executa accións técnicas propias do xogo do balonmán dun xeito correcto 

B4.1 Sabe organizarse como equipo cara a consecución de obxectivos comúns 

B4.1 B4.2 Resolve situacións ofensivas e defensivas de xeito correcto 

B4.1 B4.2 Non mostra actitudes discriminatorias por razón de sexo ou nivel na formación de grupos ou equipos e cando participa nas actividades 
B4.1 B4.2 Demostra na práctica unha actitude de autoesixencia e superación. 
B1.2 B4.1 B4.2 Participa con interese e colabora na realización das actividades. 

B1.2 Participa activamente ,co independencia do nivel de habilidade alcanzado, nos deportes e actividades propostas, coordinándose cos seus compañeiros. 

B1.2 Mostra unha actitude de cooperación, tolerancia e deportividade durante a práctica dos deportes propostos, por riba da busca desmedida dos resultados 

B4.1 Aplica e respecta as normas e regras dos deportes seleccionados 

B4.2 Aplica de xeito correcto as accións técnicas adecuadas en situacións reais de xogo 

B4.2 
Practica e experimenta xogos e actividades que facilitan o aprendizaxe e aplicación dos fundamentos técnico, tácticos e regulamentarios dos deportes 
propostos 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 4º ESO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.1 Enumera os efectos que ten sobre o organismo a realización de quecementos así como tamén a súa función para a prevención de lesións 

B1.1 Deseña e leva a práctica  quecementos seleccionando os exercicios máis axeitados en función da actividade que realizará posteriormente. 

B1.1 
Recoñece a importancia que ten a volta a a calma e planifica e realiza exercicios destinados a conseguir un estado de equilibrio tendo en conta a actividade 
realizada. 

B3.1 
Enumera e é consciente dos beneficios  que teñen para a  saúde  a práctica regular das capacidades físicas de resistencia aeróbica, flexibilidade e resistencia 
muscular 

B3.1 
Recoñece e comprende a repercusión que, para a saúde, teñen as adaptacións que se producen no organismo, como consecuencia da práctica habitual das 
capacidades físicas de resistencia aeróbica, flexibilidade e de forza e resistencia muscular. 

B3.2 Adopta unha disposición favorable cara a práctica habitual da actividade física como recurso para mellorar os niveles de saúde e calidade de vida. 

B3.2 
Recoñece o seu nivel inicial das capacidades físicas relacionadas coa saúde a través de probas e cuestionarios, o ten en conta para deseñar o seu plan de 
traballo 

B3.1 

B3.2 
Identifica as variables básicas do principio F.I.T.-PV(frecuencia, intensidade, tempo, tipo de actividade, progresión e variedade). 

B3.1 

B3.2 
Enumera e distingue os métodos, sistemas e exercicios máis axeitados para traballar as capacidades físicas relacionadas coa saúde e selecciona os que 
mellor se adaptan as súas características e obxectivos cando elabora o seu plan de traballo. 

B3.2 
Incrementa as capacidades físicas relacionadas coa saúde a través da práctica do seu plan de traballo persoal e das actividades realizadas nas clases, 
mostrando unha actitude de autoexisencia e superación. 

B3.1 
Relaciona a mellora nos niveis das capacidades físicas de resistencia aeróbica, flexibilidade, resistencia e forza muscular có esforzo diario, a superación, a 
idade e a ausencia ou presenza da práctica de actividade física no seu tempo libre. 

B1.6 Utiliza as TIC para buscar, recoller, seleccionar, procesar e presentar a información. 

B4.1 Coñece os aspectos técnicos, tácticos e regulamentarios do hóckey sala. 

B4.1 Executa accións técnicas propias do xogo do hóckey dun xeito correcto. 

B4.1 Sabe organizarse como equipo cara a consecución de obxectivos comúns. 

B4.1 B4.2 Resolve situacións ofensivas e defensivas de xeito correcto. 

B4.1 B4.2 Non mostra actitudes discriminatorias por razón de sexo ou nivel na formación de grupos ou equipos e cando participa nas actividades 

B4.1 B4.2 Demostra na práctica unha actitude de autoesixencia e superación. 

B4.1 B4.2 B1.2 Participa con interese e colabora na realización das actividades 

B4.1 Coñece os aspectos técnicos, tácticos e regulamentarios do rugby. 

B3.1 Executa accións técnicas propias do rugby dun xeito correcto 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 1º Bacharelato 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B3.1 B3.2 Utiliza con autonomía instrumentos de avaliación da condición física 

B3.1 B3.2 Coñece os aspectos mais importantes da planificación da actividade física e utiliza con autonomía os sistemas e exercicios para a mellora da condición física 

B3.1 B3.2 Incrementa as capacidades físicas, mellorándoas e acercándose aos valores normais do grupo de idade no entorno de referencia 

B3.1 B3.2 
Elabora o plan persoal de adestramento da condición física, respectando os principios do adestramento e establecendo unha relación correcta entre volume 
e intensidade. 

B3.2 
Leva a práctica  o plan persoal de adestramento da condición física, respectando os principios do adestramento e establecendo unha relación correcta entre 
volume e intensidade 

B3.1 B3.2 Coñece e utiliza os indicadores de adecuación da actividade física 

B3.1 B3.2 
Selecciona os métodos de adestramento mais convintes en función da situación persoal en cuanto o nivel de condición física e dispoñibilidade de material e 
instalacións 

B3.1 B3.2 Valora a influencia da práctica de actividades físicas sobre o mantemento dun estado óptimo de saúde 

B1,1 B1.2 Coñece, comprende e utiliza os aspectos básicos para a planificación do adestramento dun deporte colectivo dos practicados na ESO 

B4.1 B4.2 Participa nas actividades e os xogos, con independencia do nivel de destreza alcanzado e colabora dentro das súas posibilidades coas tarefas de equipo. 

B1.1 B1.2 B1.4 
Elabora e presenta por escrito en pequenos grupos un programa de adestramento dun deporte de equipo dos practicados na ESO, para a mellora dos 
aspectos técnicos e tácticos básicos do deporte. 

B4.1 B4.2 Mellora e profundiza no coñecemento e práctica do deporte elixido a nivel técnico, táctico e regulamentario. 

B4.1 B4.2 B1.2 B1.3 B1.4 
Organiza, dirixe e participa nas sesións programadas por el mesmo e polos seus compañeiros de grupo, sen discriminación de sexos, nin outras diferenzas 
sociais 

B1.2 Coñece as normas de actuación da RCP básica en adultos lactantes e nenos 

B1.2 Coñece o algoritmo vital básico 

B1.2 Coñece os síntomas dun atragoamento e normas de actuación.Coñece a manobra de Heimlich 

B1.2 Coñece os tipos e síntomas de: traumatismo, feridas, hemorraxias, queimaduras e normas de actuación 

B1.2 Valora a importancia que ten saber actuar correctamente nas situacións de perigo para a saúde 

B1.2 Practica a RCP básica,manobra de Heimlich, posición lateral de seguridade e inmobilizacións sen férulas 

B4.1 B4.2 B1.2 B1.3 B1.4 
Organiza, dirixe e participa nas sesións programadas por el mesmo e polos seus compañeiros de grupo, sen discriminación de sexos, nin outras diferenzas 
sociais 
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2. Avaliación e cualificación ESO 

Avaliación 

Procedementos: 
 A avaliación representa o conxunto de prácticas que lle serven ao profesor para a obtención de informacións útiles có  fin de determinar o grao de 
progreso alcanzado polo alumnado respecto das intencións educativas. 
 A avaliación consiste na actividade que, en función duns criterios, trata de obter unha determinada información dun sistema no seu conxunto ou dun ou 
de varios dos elementos có  compoñen, persoas, programas, situacións, etc. sendo a súa finalidade a de poder formular un xuízo e tomar as decisións más 
axeitadas respecto a aquilo que foi avaliado. 
 A Administración recomenda dar gran importancia a 3 momentos para concentrar actividades avaliadoras: 

Av. Inicial. 
- Permite prognosticar. 
- Aportan información do punto de partida dos alumnos, sempre que se inicie unha etapa nova de 

coñecementos, contidos... 

Av. Formativa. 
- Permite diagnosticar. 
- Ten por finalidade o seguimento e adaptación do proceso formativo. 

Av. Sumativa. - Permite comprobar ao finalizar un ciclo completo de contidos se foron alcanzados os obxectivos. 

 

Utilizaranse as seguintes técnicas de avaliación: 

Av. Obxectiva Av. Subxectiva 

• Probas de execución. 

• Traballos.  

• Tests. 

• Listas de control 

• Escalas de clasificación. 

• Rexistro de acontecementos. 

Especificamente: 
Observación sitemática no caderno do profesor: mediante a observación diaria e o rexistro anecdótico, centrándose na asistencia a clase, participación activa en 
xogos en actividades, aceptación das normas e respecto pola instalación, materiais ,compañeiros e profesor. 
Análises das producións dos alumnos: traballos, diarios... 
Probas específicas: probas teóricas(exame teórico) e probas prácticas(circuítos de habilidades, test de condición física...) 
 
  

Instrumentos: 
 A cualificación que os alumnos obteñen en cada avaliación sae da suma de 3 notas: 

 Exames, tests, probas orais, traballos: 3 puntos. 
 Probas prácticas : 5 puntos. 

 Observación: 2 puntos. 
Para poder aprobar a área a suma das tres notas debe ser de 5 ou superior.  
Cada alumno será avaliado en canto a súa actuación, actitude, esforzo diario nas sesións prácticas e/ou a través dos diferentes traballos específicos  e exames 
a realizar según os casos. 
E condición necesaria para ser avaliado da parte práctica realizar o 75% das prácticas. 
No caso de que non faga o 75% das practicas(por enfermidade, lesión e debidamente xustificada por un médico) da avaliación a cualificación sairá da suma 
de: 
Exame: 6 puntos 
Traballos e ou diario de clase: 4 puntos. 
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Cualificación final 

Será á media das dúas primeiras avaliacións. 

Se a media é inferior a 5 o alumno deberá realizar as tarefas avaliables necesarias para chegar ata o 5. 

Se a media e 5 ou superior poderá facer as tarefas avaliables podendo mellorar a nota final ata un máximo de 1 punto. 

Proba extraordinaria de 
setembro 

Na avaliación de  de Setembro se a situación da pandemia o permite utilizaranse os mesmos criterios de avaliación que durante o curso e os mesmos 
instrumentos para avaliar a excepción de aqueles encamiñados a obter datos sobre os criterios referidos a observación da aula que loxicamente non poden se 
avaliados. Polo que a cualificación sae da suma de dúas notas: 

o Exames e ou traballos: 4 puntos 
o Probas prácticas: 6 puntos. 

Neste caso os alumnos deben sumar 5 puntos entre as dúas notas. 

 

Alumnado de materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 

 Os correspondentes ao curso suspenso.  

Programa de reforzo 

O profesor facilitará un cuestionario reducido de preguntas para facilitar a adquisición dos coñecementos básicos. A proba escrita será sobre esas preguntas 
que previamente deberán ser entregadas polo alumno. 

Para á  práctica  os alumnos e o profesor buscarán un tempo para  preparar as probas prácticas 

 

Criterios de cualificación: 
Na avaliación de pendentes utilizaranse os mesmos criterios de avaliación que durante o curso e os mesmos instrumentos para avaliar a excepción de aqueles 
encamiñados a obter datos sobre os criterios referidos aos contidos referentes a observación diaria da clase que loxicamente non poden se avaliados. 
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3. Avaliación e cualificación 1º Bacharelato 

Avaliación 

Procedementos: 
 A avaliación representa o conxunto de prácticas que lle serven ao profesor para a obtención de informacións útiles có  fin de determinar o grao de 
progreso alcanzado polo alumnado respecto das intencións educativas. 
 A avaliación consiste na actividade que, en función duns criterios, trata de obter unha determinada información dun sistema no seu conxunto ou dun ou 
de varios dos elementos có  compoñen, persoas, programas, situacións, etc. sendo a súa finalidade a de poder formular un xuízo e tomar as decisións más 
axeitadas respecto a aquilo que foi avaliado. 
 A Administración recomenda dar gran importancia a 3 momentos para concentrar actividades avaliadoras: 

Av. Inicial. 
- Permite prognosticar. 
- Aportan información do punto de partida dos alumnos, sempre que se inicie unha etapa nova de 

coñecementos, contidos... 

Av. Formativa. 
- Permite diagnosticar. 
- Ten por finalidade o seguimento e adaptación do proceso formativo. 

Av. Sumativa. - Permite comprobar ao finalizar un ciclo completo de contidos se foron alcanzados os obxectivos. 

 

Utilizaranse as seguintes técnicas de avaliación: 

Av. Obxectiva Av. Subxectiva 

• Probas de execución. 

• Traballos.  

• Tests. 

• Listas de control 

• Escalas de clasificación. 

• Rexistro de acontecementos. 

Especificamente: 
Observación sitemática no caderno do profesor: mediante a observación diaria e o rexistro anecdótico, centrándose na asistencia a clase, participación activa en 
xogos en actividades, aceptación das normas e respecto pola instalación, materiais ,compañeiros e profesor. 
Análises das producións dos alumnos: traballos, diarios... 
Probas específicas: probas teóricas(exame teórico) e probas prácticas(circuítos de habilidades, test de condición física...) 

Instrumentos: 
Na primeira avaliación: 
Programa de mellora da condición física:5 puntos. Exame teórico: 3 puntos. Observación da aula:2puntos 
Na 2ª avaliación: Exame teórico: 3 puntos. Traballo grupo: 1.4 Traballo individual:3.6 
Observación da aula:2puntos 
Para poder aprobar a área a suma das  notas debe ser de 5. 
Cada alumno será avaliado en canto a súa actuación, actitude, esforzo diario nas sesións prácticas e/ou a través dos diferentes traballos específicos  e exames 
a realizar según os casos.  
E condición necesaria para ser avaliado da parte práctica realizar o 75% das prácticas. No caso de que non faga o 75% das practicas(por enfermidade, lesión e 
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debidamente xustificada por un médico) a nota da proba practica e da observación da aula  repartirase a partes iguais  entre os traballos e os exames. 
 

Cualificación final 

Será á media das dúas primeiras avaliacións. 

Se a media é inferior a 5 o alumno deberá realizar as tarefas avaliables necesarias para chegar ata o 5. 

Se a media e 5 ou superior poderá facer as tarefas avaliables podendo mellorar a nota final ata un máximo de 2 puntos. 

Proba extraordinaria de 
setembro 

Na avaliación de  Setembro se a situación da pandemia o permite utilizaranse os mesmos criterios de avaliación que durante o curso e os mesmos 
instrumentos para avaliar a excepción de aqueles encamiñados a obter datos sobre os criterios referidos a observación da aula que loxicamente non poden se 
avaliados. Polo que a cualificación sae da suma de dúas notas: 

o Exames : 4 puntos 
o Traballos: 6 puntos. 

Neste caso os alumnos deben sumar 5 puntos entre as dúas notas. 
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4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) ESO 

Actividades  
Realización de circuitos de forza-resistencia, xogos da oca, bailes, rutinas de exercicios, recomendación de películas educativas, cuestionarios, 
ficheiros con temas de ampliación. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Traballamos en 1º e 2º ESO  a través da aula virtual do IES Fene e coa fotocopiadora virtual  en 3º 4 º e 1º Bacharelato a través do classroom. No 
caso de falta de conectividade  dos alumnos faise chegar a través dos titores ou da dirección do centro material impreso para aqueles que 
necesiten recuperar . 

As actividades son fundamentalmente de repaso, reforzo e recuperación aínda que se propón algunha de ampliación. Non sobrecargamos con 
demasiadas tarefas xa que á área é só de dúas horas á semana e somos conscientes da carga de traballo que poden ter os alumnos. 

A maioría das tarefas están orientados a manter aos alumnos activos durante o confinamento, pero non todas son avaliables aínda que sí algunhas 
para dar a oportunidade de recuperar o mellora a nota. 

Materiais e recursos Ficheiros con rutinas de exercicios, enlaces a vídeos para aprender bailes, titoriáis de malabares, ficheiros con circuitos de forza, enlace a xogo da 
oca do confinamento, cuestionarios, apuntes, enlaces a vídeos de películas educativos, recomendacións de aplicacións para móbiles 
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5. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Correo electrónico, SIXA, classroom, aula virtual, titores, dirección e páxina web. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


