
Horario do grupo: 1 CMTMV02_ELVEA-A

Luns Martes Mércores Xoves Venres
8:20- 08:50
60% online (MP0459)Formación e

orientación laboral
(MP0260)Mecanizado

básico (MP0452)Motores (MP0452)Motores
(MP0459)Formación e

orientación laboral08:50-9:10
40% tarefas
9:10- 9.40
60% online (MP0454)Circuítos de

fluídos, suspensión e
dirección

(MP0260)Mecanizado
básico (MP0452)Motores (MP0452)Motores

(MP0455)Sistemas de
transmisión e freada9:40-10:00

40% tarefas
10:00-10:30
60% online (MP0454)Circuítos de

fluídos, suspensión e
dirección

(MP0455)Sistemas de
transmisión e freada (MP0452)Motores

(MP0454)Circuítos de
fluídos, suspensión e

dirección
(MP0455)Sistemas de
transmisión e freada10:30-10:50

40% tarefas
10:50-11:20
60% online (MP0454)Circuítos de

fluídos, suspensión e
dirección

(MP0455)Sistemas de
transmisión e freada

(MP0456)Sistemas de
carga e arranque

(MP0454)Circuítos de
fluídos, suspensión e

dirección
(MP0455)Sistemas de
transmisión e freada11:20-11:40

40% tarefas
11:40-12:00
RECREO

12:30-13:00
60% online (MP0459)Formación e

orientación laboral
(MP0456)Sistemas de

carga e arranque
(MP0456)Sistemas de

carga e arranque
(MP0455)Sistemas de
transmisión e freada

(MP0260)Mecanizado
básico13:00-13:20

40% tarefas
13:20- 13:50
60% online (MP0459)Formación e

orientación laboral
(MP0456)Sistemas de

carga e arranque
(MP0456)Sistemas de

carga e arranque
(MP0455)Sistemas de
transmisión e freada

(MP0260)Mecanizado
básico13:50-14:10

40% tarefas

16:15-16:45
60% online

(MP0456)Sistemas de
carga e arranque

(MP0454)Circuítos de
fluídos, suspensión e

dirección
16:45-17:05
40% tarefas

17:05-17:35
60% online

(MP0456)Sistemas de
carga e arranque

(MP0454)Circuítos de
fluídos, suspensión e

dirección
17:35-17:55
40% tarefas

17:55-18:25
60% online

(MP0456)Sistemas de
carga e arranque

(MP0454)Circuítos de
fluídos, suspensión e

dirección
18:25-18:45
40% tarefas



HORARIO ESPELLO do grupo: 1 CM FRIO

Luns Martes Mércores Xoves Venres
8:20- 08:50
60% online

(MP0043)Formación e
orientación laboral

(MP0039)Configuració
n de instalacións de
frío e climatización

(MP0038)Instalacións
eléctricas e

automatismos

(MP0039)Configuració
n de instalacións de
frío e climatización

(MP0037)Técnicas de
montaxe de
instalacións

08:50-9:10
40% tarefas

9:10- 9.40
60% online

(MP0043)Formación e
orientación laboral

(MP0039)Configuració
n de instalacións de
frío e climatización

(MP0038)Instalacións
eléctricas e

automatismos

(MP0039)Configuració
n de instalacións de
frío e climatización

(MP0037)Técnicas de
montaxe de
instalacións

9:40-10:00
40% tarefas
10:00-10:30
60% online (MP0038)Instalacións

eléctricas e
automatismos

(MP0038)Instalacións
eléctricas e

automatismos
(MP0043)Formación e

orientación laboral
(MP0043)Formación e

orientación laboral

(MP0037)Técnicas de
montaxe de
instalacións

10:30-10:50
40% tarefas

10:50-11:40
RECREO

11:40-12:10
60% online (MP0038)Instalacións

eléctricas e
automatismos

(MP0038)Instalacións
eléctricas e

automatismos

(MP0037)Técnicas de
montaxe de
instalacións

(MP0037)Técnicas de
montaxe de
instalacións

(MP0036)Máquinas e
equipamentos

térmicos
12:10-12:30
40% tarefas

12:30-13:00
60% online (MP0038)Instalacións

eléctricas e
automatismos

(MP0038)Instalacións
eléctricas e

automatismos

(MP0037)Técnicas de
montaxe de
instalacións

(MP0037)Técnicas de
montaxe de
instalacións

(MP0036)Máquinas e
equipamentos

térmicos
13:00-13:20
40% tarefas

13:20- 13:50
60% online (MP0038)Instalacións

eléctricas e
automatismos

(MP0038)Instalacións
eléctricas e

automatismos

(MP0037)Técnicas de
montaxe de
instalacións

(MP0037)Técnicas de
montaxe de
instalacións

(MP0036)Máquinas e
equipamentos

térmicos
13:50-14:10
40% tarefas

16:15-16:45
60% online (MP0036)Máquinas e

equipamentos
térmicos

(MP0036)Máquinas e
equipamentos

térmicos
16:45-17:05
40% tarefas

17:05-17:35
60% online (MP0036)Máquinas e

equipamentos
térmicos

(MP0036)Máquinas e
equipamentos

térmicos
17:35-17:55
40% tarefas

17:55-18:25
60% online (MP0036)Máquinas e

equipamentos
térmicos

(MP0036)Máquinas e
equipamentos

térmicos
18:25-18:45
40% tarefas



HORARIO ESPELLO do grupo: 1 CM MANTEMENTO

Luns Martes Mércores Xoves Venres
8:20- 08:50
60% online (MP0956)Formación e

orientación laboral
(MP0950)Técnicas de

unión e montaxe

(MP0952)Automatism
os pneumáticos e

hidráulicos

(MP0951)Electricidade
e automatismos

eléctricos

(MP0952)Automatism
os pneumáticos e

hidráulicos08:50-9:10
40% tarefas
9:10- 9.40
60% online (MP0956)Formación e

orientación laboral
(MP0950)Técnicas de

unión e montaxe

(MP0952)Automatism
os pneumáticos e

hidráulicos

(MP0951)Electricidade
e automatismos

eléctricos

(MP0952)Automatism
os pneumáticos e

hidráulicos9:40-10:00
40% tarefas
10:00-10:30
60% online

(MP0952)Automatism
os pneumáticos e

hidráulicos

(MP0950)Técnicas de
unión e montaxe

(MP0956)Formación e
orientación laboral

(MP0956)Formación e
orientación laboral

(MP0951)Electricidade
e automatismos

eléctricos10:30-10:50
40% tarefas

10:50-11:40
RECREO

11:40-12:10
60% online

(MP0952)Automatism
os pneumáticos e

hidráulicos

(MP0949)Técnicas de
fabricación

(MP0951)Electricidade
e automatismos

eléctricos

(MP0952)Automatism
os pneumáticos e

hidráulicos

(MP0951)Electricidade
e automatismos

eléctricos12:10-12:30
40% tarefas
12:30-13:00
60% online (MP0950)Técnicas de

unión e montaxe
(MP0949)Técnicas de

fabricación

(MP0951)Electricidade
e automatismos

eléctricos

(MP0952)Automatism
os pneumáticos e

hidráulicos

(MP0951)Electricidade
e automatismos

eléctricos13:00-13:20
40% tarefas

13:20- 13:50
60% online (MP0950)Técnicas de

unión e montaxe
(MP0949)Técnicas de

fabricación

(MP0951)Electricidade
e automatismos

eléctricos

(MP0952)Automatism
os pneumáticos e

hidráulicos

(MP0951)Electricidade
e automatismos

eléctricos13:50-14:10
40% tarefas

16:15-16:45
60% online

(MP0949)Técnicas de
fabricación

(MP0949)Técnicas de
fabricación

16:45-17:05
40% tarefas
17:05-17:35
60% online

(MP0949)Técnicas de
fabricación

(MP0949)Técnicas de
fabricación

17:35-17:55
40% tarefas
17:55-18:25
60% online

(MP0949)Técnicas de
fabricación

(MP0949)Técnicas de
fabricación

18:25-18:45
40% tarefas



HORARIO ESPELLO do grupo: 1 CM SOLDADURA

Luns Martes Mércores Xoves Venres
8:20- 08:50
60% online (MP0093)Soldadura

en atmosfera natural
(MP0093)Soldadura
en atmosfera natural (MP0092)Mecanizado (MP0092)Mecanizado

(MP0093)Soldadura
en atmosfera natural08:50-9:10

40% tarefas
9:10- 9.40
60% online (MP0093)Soldadura

en atmosfera natural
(MP0093)Soldadura
en atmosfera natural (MP0092)Mecanizado (MP0092)Mecanizado

(MP0093)Soldadura
en atmosfera natural9:40-10:00

40% tarefas
10:00-10:30
60% online (MP0093)Soldadura

en atmosfera natural
(MP0091)Trazado,

corte e conformación
(MP0007)Interpretació

n gráfica (MP0092)Mecanizado
(MP0093)Soldadura
en atmosfera natural10:30-10:50

40% tarefas
10:50-11:20
60% online (MP0093)Soldadura

en atmosfera natural
(MP0091)Trazado,

corte e conformación
(MP0007)Interpretació

n gráfica (MP0092)Mecanizado
(MP0093)Soldadura
en atmosfera natural11:20-11:40

40% tarefas

11:40-12:00
RECREO

12:30-13:00
60% online

(MP0096)Formación e
orientación laboral

(MP0091)Trazado,
corte e conformación

(MP0096)Formación e
orientación laboral

(MP0091)Trazado,
corte e conformación

(MP0091)Trazado,
corte e conformación13:00-13:20

40% tarefas

13:20- 13:50
60% online (MP0096)Formación e

orientación laboral
(MP0091)Trazado,

corte e conformación
(MP0096)Formación e

orientación laboral
(MP0091)Trazado,

corte e conformación
(MP0091)Trazado,

corte e conformación13:50-14:10
40% tarefas

16:15-16:45
60% online (MP0007)Interpretació

n gráfica
(MP0093)Soldadura
en atmosfera natural16:45-17:05

40% tarefas
17:05-17:35
60% online (MP0007)Interpretació

n gráfica
(MP0093)Soldadura
en atmosfera natural17:35-17:55

40% tarefas
17:55-18:25
60% online (MP0007)Interpretació

n gráfica
(MP0093)Soldadura
en atmosfera natural18:25-18:45

40% tarefas



HORARIO ESPELLO do grupo: 2 CM AUT0

Luns Martes Mércores Xoves Venres
8:20- 08:50
60% online

Sistemas de
seguridade e

confortabilidade

Empresa e iniciativa
emprendedora

Circuítos eléctricos
auxiliares do vehículo

Circuítos eléctricos
auxiliares do vehículo

Empresa e iniciativa
emprendedora08:50-9:10

40% tarefas
9:10- 9.40
60% online

Sistemas de
seguridade e

confortabilidade

Empresa e iniciativa
emprendedora

Circuítos eléctricos
auxiliares do vehículo

Circuítos eléctricos
auxiliares do vehículo

Circuítos eléctricos
auxiliares do vehículo9:40-10:00

40% tarefas
10:00-10:30
60% online

Sistemas de
seguridade e

confortabilidade

Sistemas auxiliares do
motor

Circuítos eléctricos
auxiliares do vehículo

Circuítos eléctricos
auxiliares do vehículo

Circuítos eléctricos
auxiliares do vehículo10:30-10:50

40% tarefas
10:50-11:20
60% online

Sistemas de
seguridade e

confortabilidade

Sistemas auxiliares do
motor

Sistemas auxiliares do
motor

Circuítos eléctricos
auxiliares do vehículo

Circuítos eléctricos
auxiliares do vehículo11:20-11:40

40% tarefas

11:40-12:00
RECREO

12:30-13:00
60% online

Sistemas de
seguridade e

confortabilidade

Sistemas auxiliares do
motor

Sistemas auxiliares do
motor

Sistemas auxiliares do
motor

Sistemas auxiliares do
motor13:00-13:20

40% tarefas
13:20- 13:50
60% online

Sistemas de
seguridade e

confortabilidade

Sistemas auxiliares do
motor

Sistemas auxiliares do
motor

Sistemas auxiliares do
motor

Sistemas auxiliares do
motor13:50-14:10

40% tarefas

16:15-16:45
60% online Sistemas auxiliares do

motor

Sistemas de
seguridade e

confortabilidade16:45-17:05
40% tarefas
17:05-17:35
60% online Sistemas auxiliares do

motor

Sistemas de
seguridade e

confortabilidade17:35-17:55
40% tarefas
17:55-18:25
60% online Sistemas auxiliares do

motor

Sistemas de
seguridade e

confortabilidade18:25-18:45
40% tarefas



HORARIO ESPELLO do grupo: 2º CM FRIO

Luns Martes Mércores Xoves Venres
8:20- 08:50
60% online Montaxe e

mantemento de
equipamentos de

refrixeración comercial

Montaxe e
mantemento de

instalacións frigoríficas
industriais

Montaxe e
mantemento de
instalacións de
climatización,
ventilación e
extracción

Empresa e iniciativa
emprendedora

Montaxe e
mantemento de

equipamentos de
refrixeración comercial

08:50-9:10
40% tarefas

9:10- 9.40
60% online Montaxe e

mantemento de
equipamentos de

refrixeración comercial

Montaxe e
mantemento de

instalacións frigoríficas
industriais

Montaxe e
mantemento de
instalacións de
climatización,
ventilación e
extracción

Montaxe e
mantemento de

instalacións frigoríficas
industriais

Montaxe e
mantemento de

equipamentos de
refrixeración comercial

9:40-10:00
40% tarefas

10:00-10:30
60% online Montaxe e

mantemento de
equipamentos de

refrixeración comercial

Montaxe e
mantemento de

instalacións frigoríficas
industriais

Montaxe e
mantemento de
instalacións de
climatización,
ventilación e
extracción

Montaxe e
mantemento de

instalacións frigoríficas
industriais

Montaxe e
mantemento de

equipamentos de
refrixeración comercial

10:30-10:50
40% tarefas

10:50-11:40
RECREO

11:40-12:10
60% online Montaxe e

mantemento de
equipamentos de

refrixeración comercial

Montaxe e
mantemento de

instalacións frigoríficas
industriais

Montaxe e
mantemento de
instalacións de
climatización,
ventilación e
extracción

Montaxe e
mantemento de

instalacións frigoríficas
industriais

Montaxe e
mantemento de
instalacións de
climatización,
ventilación e
extracción

12:10-12:30
40% tarefas

12:30-13:00
60% online Montaxe e

mantemento de
instalacións frigoríficas

industriais

Empresa e iniciativa
emprendedora

Montaxe e
mantemento de
instalacións de
climatización,
ventilación e
extracción

Montaxe e
mantemento de

equipamentos de
refrixeración comercial

Montaxe e
mantemento de
instalacións de
climatización,
ventilación e
extracción

13:00-13:20
40% tarefas

13:20- 13:50
60% online Montaxe e

mantemento de
instalacións frigoríficas

industriais
Empresa e iniciativa

emprendedora

Montaxe e
mantemento de
instalacións de
climatización,
ventilación e
extracción

Montaxe e
mantemento de

equipamentos de
refrixeración comercial

Montaxe e
mantemento de
instalacións de
climatización,
ventilación e
extracción

13:50-14:10
40% tarefas

16:15-16:45
60% online

Montaxe e
mantemento de
instalacións de
climatización,
ventilación e
extracción

Montaxe e
mantemento de

instalacións frigoríficas
industriais

16:45-17:05
40% tarefas

17:05-17:35
60% online

Montaxe e
mantemento de
instalacións de
climatización,
ventilación e
extracción

Montaxe e
mantemento de

instalacións frigoríficas
industriais

17:35-17:55
40% tarefas

17:55-18:25
60% online

Montaxe e
mantemento de
instalacións de
climatización,
ventilación e
extracción

Montaxe e
mantemento de

instalacións frigoríficas
industriais

18:25-18:45
40% tarefas



HORARIO ESPELLO do grupo: 2 CM MANTEMENTO

Luns Martes Mércores Xoves Venres
8:20- 08:50
60% online (MP0953)Montaxe e

mantemento mecánico

Montaxe e
mantemento eléctrico-

electrónico
(MP0953)Montaxe e

mantemento mecánico

(MP0957)Empresa e
iniciativa

emprendedora

Montaxe e
mantemento eléctrico-

electrónico
08:50-9:10
40% tarefas
9:10- 9.40
60% online (MP0953)Montaxe e

mantemento mecánico

Montaxe e
mantemento eléctrico-

electrónico
(MP0953)Montaxe e

mantemento mecánico
(MP0953)Montaxe e

mantemento mecánico

Montaxe e
mantemento eléctrico-

electrónico
9:40-10:00
40% tarefas
10:00-10:30
60% online (MP0953)Montaxe e

mantemento mecánico

(MP0955)Montaxe e
mantemento de liñas

automatizadas
(MP0953)Montaxe e

mantemento mecánico
(MP0953)Montaxe e

mantemento mecánico

Montaxe e
mantemento eléctrico-

electrónico
10:30-10:50
40% tarefas

10:50-11:40
RECREO

11:40-12:10
60% online (MP0953)Montaxe e

mantemento mecánico

(MP0955)Montaxe e
mantemento de liñas

automatizadas

(MP0955)Montaxe e
mantemento de liñas

automatizadas
(MP0953)Montaxe e

mantemento mecánico

(MP0955)Montaxe e
mantemento de liñas

automatizadas
12:10-12:30
40% tarefas
12:30-13:00
60% online (MP0955)Montaxe e

mantemento de liñas
automatizadas

(MP0957)Empresa e
iniciativa

emprendedora

(MP0955)Montaxe e
mantemento de liñas

automatizadas
(MP0953)Montaxe e

mantemento mecánico

(MP0955)Montaxe e
mantemento de liñas

automatizadas
13:00-13:20
40% tarefas
13:20- 13:50
60% online (MP0955)Montaxe e

mantemento de liñas
automatizadas

(MP0957)Empresa e
iniciativa

emprendedora

(MP0955)Montaxe e
mantemento de liñas

automatizadas
(MP0953)Montaxe e

mantemento mecánico

(MP0955)Montaxe e
mantemento de liñas

automatizadas
13:50-14:10
40% tarefas

16:15-16:45
60% online Montaxe e

mantemento eléctrico-
electrónico

Montaxe e
mantemento eléctrico-

electrónico
16:45-17:05
40% tarefas
17:05-17:35
60% online Montaxe e

mantemento eléctrico-
electrónico

Montaxe e
mantemento eléctrico-

electrónico
17:35-17:55
40% tarefas
17:55-18:25
60% online Montaxe e

mantemento eléctrico-
electrónico

Montaxe e
mantemento eléctrico-

electrónico
18:25-18:45
40% tarefas



HORARIO ESPELLO do grupo: 2 CM SOLDADURA
Luns Martes Mércores Xoves Venres

8:20- 08:50
60% online

Montaxe
Soldadura en

atmosfera protexida
Soldadura en

atmosfera protexida Metroloxía e ensaios Metroloxía e ensaios08:50-9:10
40% tarefas
9:10- 9.40
60% online

Montaxe
Soldadura en

atmosfera protexida
Soldadura en

atmosfera protexida Metroloxía e ensaios
Empresa e iniciativa

emprendedora9:40-10:00
40% tarefas

10:00-10:30
60% online

Montaxe
Empresa e iniciativa

emprendedora
Soldadura en

atmosfera protexida Metroloxía e ensaios Montaxe10:30-10:50
40% tarefas
10:50-11:20
60% online

Montaxe
Empresa e iniciativa

emprendedora
Soldadura en

atmosfera protexida Metroloxía e ensaios Montaxe11:20-11:40
40% tarefas

11:40-12:00
RECREO

12:30-13:00
60% online

Montaxe Metroloxía e ensaios
Soldadura en

atmosfera protexida
Soldadura en

atmosfera protexida
Soldadura en

atmosfera protexida13:00-13:20
40% tarefas

13:20- 13:50
60% online

Montaxe Metroloxía e ensaios
Soldadura en

atmosfera protexida
Soldadura en

atmosfera protexida
Soldadura en

atmosfera protexida13:50-14:10
40% tarefas

16:15-16:45
60% online

Soldadura en
atmosfera protexida Montaxe16:45-17:05

40% tarefas

17:05-17:35
60% online Soldadura en

atmosfera protexida Montaxe17:35-17:55
40% tarefas

17:55-18:25
60% online Soldadura en

atmosfera protexida Montaxe18:25-18:45
40% tarefas



HORARIO ESPELLO do grupo: ZM MANTEMENTO

Luns Martes Mércores Xoves Venres
16:15-16:45
60% online (MP0957)Empresa e

iniciativa
emprendedora

(MP0953)Montaxe e
mantemento mecánico

(MP0955)Montaxe e
mantemento de liñas

automatizadas

(MP0951)Electricidade
e automatismos

eléctricos

(MP0953)Montaxe e
mantemento mecánico16:45-17:05

40% tarefas

17:05-17:35
60% online (MP0957)Empresa e

iniciativa
emprendedora

(MP0953)Montaxe e
mantemento mecánico

(MP0955)Montaxe e
mantemento de liñas

automatizadas

(MP0951)Electricidade
e automatismos

eléctricos

(MP0953)Montaxe e
mantemento mecánico17:35-17:55

40% tarefas

17:55-18:25
60% online (MP0956)Formación e

orientación laboral
(MP0951)Electricidade

e automatismos
eléctricos

(MP0955)Montaxe e
mantemento de liñas

automatizadas

(MP0951)Electricidade
e automatismos

eléctricos

(MP0953)Montaxe e
mantemento mecánico18:25-18:45

40% tarefas

18:45-19:15
60% online (MP0955)Montaxe e

mantemento de liñas
automatizadas

(MP0951)Electricidade
e automatismos

eléctricos

(MP0955)Montaxe e
mantemento de liñas

automatizadas

(MP0956)Formación e
orientación laboral

(MP0953)Montaxe e
mantemento mecánico19:15-19:35

40% tarefas

19:35-20:05
60% online (MP0955)Montaxe e

mantemento de liñas
automatizadas

(MP0951)Electricidade
e automatismos

eléctricos

(MP0951)Electricidade
e automatismos

eléctricos

(MP0956)Formación e
orientación laboral

(MP0953)Montaxe e
mantemento mecánico20:05-20:25

40% tarefas
20:25-20:55
60% online (MP0955)Montaxe e

mantemento de liñas
automatizadas

(MP0951)Electricidade
e automatismos

eléctricos

(MP0951)Electricidade
e automatismos

eléctricos

(MP0956)Formación e
orientación laboral

(MP0953)Montaxe e
mantemento mecánico20:55-21:15

40% tarefas



HORARIO ESPELLO do grupo: ZM CALOR

Luns Martes Mércores Xoves Venres
16:15-16:45
60% online (MP0302)Montaxe e

mantemento de
instalacións caloríficas

(MP0310)Montaxe e
mantemento de

instalacións de auga

(MP0392)Montaxe e
mantemento de
instalacións de
enerxía solar

(MP0393)Montaxe e
mantemento de

instalacións de gas e
combustibles líquidos

(MP0302)Montaxe e
mantemento de

instalacións caloríficas
16:45-17:05
40% tarefas
17:05-17:35
60% online (MP0302)Montaxe e

mantemento de
instalacións caloríficas

(MP0310)Montaxe e
mantemento de

instalacións de auga

(MP0392)Montaxe e
mantemento de
instalacións de
enerxía solar

(MP0393)Montaxe e
mantemento de

instalacións de gas e
combustibles líquidos

(MP0302)Montaxe e
mantemento de

instalacións caloríficas17:35-17:55
40% tarefas

17:55-18:25
60% online (MP0302)Montaxe e

mantemento de
instalacións caloríficas

(MP0310)Montaxe e
mantemento de

instalacións de auga

(MP0392)Montaxe e
mantemento de
instalacións de
enerxía solar

(MP0310)Montaxe e
mantemento de

instalacións de auga

(MP0302)Montaxe e
mantemento de

instalacións caloríficas18:25-18:45
40% tarefas

18:45-19:15
60% online (MP0266)Configuración

de instalacións
caloríficas

(MP0393)Montaxe e
mantemento de

instalacións de gas e
combustibles líquidos

(MP0266)Configuración
de instalacións

caloríficas

(MP0310)Montaxe e
mantemento de

instalacións de auga

(MP0302)Montaxe e
mantemento de

instalacións caloríficas19:15-19:35
40% tarefas

19:35-20:05
60% online (MP0266)Configuración

de instalacións
caloríficas

(MP0393)Montaxe e
mantemento de

instalacións de gas e
combustibles líquidos

(MP0266)Configuración
de instalacións

caloríficas

(MP0310)Montaxe e
mantemento de

instalacións de auga20:05-20:25
40% tarefas

20:25-20:55
60% online

(MP0393)Montaxe e
mantemento de

instalacións de gas e
combustibles líquidos

(MP0310)Montaxe e
mantemento de

instalacións de auga20:55-21:15
40% tarefas
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