
 
 

   

 

 

 

Departamento de Francés 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 1º BACHARELATO 

Francés Segunda Lingua Estranxeira 

2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 2 DE 
12 

CENTRO: IES MARCO DO CAMBALLÓN 
CURSO: 1º BACHARELATO 
MATERIA: FRANCÉS SEGUNDA LINGUA 
ESTRANXEIRA 

 

 

 

 
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 

PÁXINA 3 DE 
12 

CENTRO: IES MARCO DO CAMBALLÓN 
CURSO: 1º BACHARELATO 
MATERIA: FRANCÉS SEGUNDA LINGUA 
ESTRANXEIRA 

 

 

 

 
ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

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

 
4. Información e publicidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 4 DE 12 CENTRO: IES MARCO DO CAMBALLÓN 
CURSO: 1º BACHARELATO 
MATERIA: FRANCÉS SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA 

 

  

 

 
 
 

     1.-Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles: 

Identificación de criterios de avaliación 

 

Identificación de estándares de aprendizaxe: 

 

1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

Bloque 1.- COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS: 

 

 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do sen-
tido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais ou os detalles relevantes 
do texto.  
 

 
 
SLEB1.1. Nas actividades de aula, persevera no seu proceso de comprensión, axustándoo 
ás necesidades da tarefa (de comprensión global, selectiva ou detallada) e mellorándoo, 
de ser o caso, facendo anticipacións do que segue (palabra, frase, resposta, etc.) e infe-
rindo o que non se comprende e o que non se coñece mediante os propios coñecementos 
e as experiencias doutras linguas. 
 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 

 
B1.3. Comprender o esencial e a información relevante en situacións que impliquen a 
solicitude de información xeral (datos persoais, lugares, horarios, datas, prezos, formas 
de pagamento, actividades, etc.), sempre que lle poidan repetir o dito.  
 

 

 

SLEB1.3. Comprende, nunha conversa formal ou entrevista na que participa, información 
relevante de carácter habitual e predicible sobre asuntos prácticos no ámbito educativo 
(datos persoais, intereses, preferencias, e gustos e proxectos persoais e educativos, 
coñecemento ou descoñecemento, acordo e desacordo, etc.), sempre que poida pedir 
que se lle repita ou que se reformule, aclare ou elabore algo do que se lle dixo. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 
B1.4. Comprender o esencial en conversas sinxelas, básicas e breves sobre argumenta-
cións básicas, puntos de vista e opinións relativos a temas frecuentes do ámbito persoal 
ou público, estados de saúde, sensacións e sentimentos básicos, claramente estrutura-
dos e articulados a unha velocidade lenta ou media, e se a persoa interlocutora está dis-
posta a repetir ou reformular o dito. 

 

SLEB1.4.Entende o que se di en transaccións e xestións cotiás e estruturadas (por 
exemplo, en bancos, tendas, hoteis, restaurantes, transportes ou centros docentes), e 
os puntos principais e a información relevante cando se lle fala directamente en 
situacións menos habituais, pero predicibles (por exemplo, a perda dun obxecto), 
sempre que poida volver escoitar o dito. 

  

 

X 

 

 

X 

 
B1.5. Comprender o sentido xeral e a información moi relevante e sinxela de presenta-
cións ben estruturadas sobre temas familiares e predicibles, e de programas de televi-
sión tales como informativos, entrevistas ou anuncios, sempre que as imaxes sexan sufi-
cientemente redundantes para facilitar a comprensión. 
 

SLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal na que participa, opinións xustificadas e 
claramente articuladas a unha velocidade lenta ou media, sobre diversos asuntos cotiáns 
ou de interese persoal, así como a expresión de sentimentos sobre aspectos concretos de 
temas habituais ou de actualidade, e se a persoa interlocutora está disposta a repetir ou 
reformular o dito. 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 
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 SLEB1.6. Identifica os aspectos máis importantes en presentacións sobre temas coñecidos 
ou do seu interese nos ámbitos persoal e educativo; e de programas informativos, 
documentais, entrevistas en televisión, anuncios publicitarios e programas de 
entretemento, cando o discurso está ben estruturado e articulado con claridade nunha 
variedade estándar da lingua, e con apoio da imaxe. 

 

 

         

 

  

 

       X 

Bloque 2.-  PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: 

 
 
B2.1. Pronunciar de xeito intelixible, aínda que se cometan erros de pronuncia polos que 
as persoas interlocutoras teñan que solicitar repeticións para entender a mensaxe. 
 

 
SLEB2.1. Fai presentacións ensaiadas previamente, breves e con apoio visual, sobre aspec-
tos concretos de temas educativos sinxelos do seu interese, organizando a información 
básica nun esquema coherente e ampliándoa con algúns exemplos, e respondendo a pre-
guntas sinxelas de oíntes sobre o tema tratado. 
 

 
 
 
       X 

 
 
 
       X 

 
 
 
      X 

 
B2.3. Intercambiar con pronuncia clara e intelixible, información en situacións de comu-
nicación e menos habituais, pero predicibles, nas que teña que expresar o acordo, o de-
sacordo, o interese, a posibilidade e a imposibilidade, usando un repertorio de expre-
sións frecuentes no ámbito público (doenzas, pequenas reclamacións, etc.), así como na 
expresión básica dos sentimentos e os intereses persoais, tales como satisfacción, des-
gusto, admiración e sorpresa. 

 

SLEB2.3. Desenvólvese coa suficiente eficacia en situacións cotiás e menos habituais pero 
predicibles que poden xurdir durante unha viaxe ou estadía noutros países por motivos 
persoais ou educativos (transporte, aloxamento, comidas, compras, estudos, relacións 
coas autoridades, saúde ou lecer), e utiliza estratexias de comunicación lingüísticas (uso 
de exemplos e palabras de significado próximo) e xestos apropiados. 

   

 

      X 

 
B2.4. Producir textos de extensión breve ou media, tanto cara a cara como por teléfono 
ou por outros medios técnicos, nun rexistro formal, neutro ou informal, cun discurso 
comprensible e adecuado á situación, e utilizando as estratexias necesarias para iniciar, 
manter e facer progresar a comunicación. 
 

 

SLEB2.4. Participa en conversas informais, cara a cara ou por teléfono, ou por outros 
medios técnicos, sobre asuntos cotiáns, nas que intercambia información e se expresan 
e xustifican opinións brevemente; narra e describe feitos sinxelos ocorridos no pasado 
ou expresa brevemente plans de futuro; fai suxestións; pide e dá indicacións ou 
instrucións; expresa e xustifica sentimentos de xeito sinxelo, e describe con certo 
detalle aspectos concretos de temas de actualidade moi coñecidos ou de interese 
persoal ou educativo. 

 

 

 

         

 

 

 

        

 

 

 

      X 

B2.5. Intercambiar información e opinións, dar instrucións, describir e narrar 
acontecementos sinxelos, xustificar brevemente os motivos de accións e planos, 
formular hipóteses, facer suxestións e argumentar de xeito sinxelo, aínda que se 
produzan pausas para planificar o que se vai dicir e, en ocasións, haxa que formular a 
mensaxe en termos máis sinxelos e repetir ou reelaborar o dito para axudar á 
comprensión da persoa interlocutora. 

  

 

       X 

 

 

      X 

 

 

     X 

Bloque 3.- COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 
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B3.1. Utilizar estratexias de lectura (recurso ás imaxes, títulos e outras informacións vi-
suais, e aos coñecementos previos sobre o tema ou a situación de comunicación, e aos 
transferidos desde as linguas que coñece), identificando a información máis importante 
e deducindo o significado de palabras e expresións non coñecidas. 

 

SLEB3.1. Identifica a información máis importante en textos xornalísticos do xénero 
informativo, en calquera soporte, breves e ben estruturados e que traten temas xerais 
e coñecidos ou traballados previamente, e capta as ideas principais de artigos 
divulgativos sinxelos, cunha linguaxe moi clara e un uso moi limitado de tecnicismos, 
sobre temas do seu interese. 

 

  

 

        X 

 

 

       X 

 
B3.3. Comprender información relevante e previsible en textos descritivos ou narrativos 
breves e ben estruturados nos que se informa de acontecementos, se describen accións, 
persoas, obxectos e lugares, e se manifestan opinións con expresións sinxelas, relativos 
a experiencias e a coñecementos propios da súa idade e do seu nivel escolar. 

 

B3.3. Identifica a información máis importante en instrucións sobre o uso de aparellos ou 
de programas informáticos de uso habitual, e sobre a realización de actividades e normas 
de seguridade ou de convivencia no ámbito público e educativo. 
 

 

 

       X 

 

 

      X 

 

B3.4. Recoñecer a estrutura das cartas formais (remitente, cabeceira, lugar e data; 
asunto, saúdo á persoa destinataria, corpo da carta, despedida e sinatura), e compren-
der un repertorio elemental e básico de expresións fixas de confirmación ou denega-
ción, obriga, coñecemento, necesidade e permiso utilizadas para a concesión dunha 
bolsa, a confirmación dun pedimento, a reserva dun hotel, etc.  

 

SLEB3.4. Identifica en lecturas adaptadas as liñas xerais do argumento, o carácter dos 
personaxes e as características do lugar e o tempo en que se desenvolven. 

 

 

       

 

 

      X    

 

 

     X 

B3.5.Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e detalles importantes 
en textos, en formato impreso ou en soporte dixital, ben estruturados e de curta ou 
media extensión, escritos nun rexistro formal, informal ou neutro, que traten asuntos 
cotiáns, temas de interese ou relevantes para os propios estudos ou as ocupacións e 
que conteñan estruturas frecuentes e un léxico xeral de uso común. 

SLEB3.5. Comprende correspondencia persoal, breve e sinxela, en calquera soporte 
incluíndo foros en liña ou blogs, na que se describen e narran feitos e experiencias, 
impresións e sentimentos, e se intercambian información e opinións sobre aspectos 
concretos de temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

  

 

      X 

 

 

    X 

 

 

SLEB3.7.Entende información específica relevante en páxinas web e outros materiais de 
referencia ou consulta (glosarios, dicionarios, enciclopedias e revistas) claramente es-
truturados, que conteñan mapas, fotografías, imaxes, vídeos ou animacións que axu-
den á comprensión sobre temas relativos a materias educativas ou asuntos relaciona-
dos coa súa especialidade ou cos seus intereses. 

 

     X 

 

     X 

 

    X 

Bloque 4.-PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 

B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis adecuadas para elaborar textos 
escritos sinxelos de lonxitude breve ou media (elección da persoa destinataria, finali-
dade do escrito, planificación, redacción do borrador, revisión do texto e versión final), 
incorporando esquemas e expresións de textos modelo con funcións comunicativas si-
milares ao texto que se quere producir. 

SLEB4.1. Escribe correspondencia persoal, en calquera formato, na que describe 
experiencias e sentimentos; narra, de forma lineal, actividades e experiencias presentes e 
pasadas; e intercambia información e opinións sobre temas concretos nas súas áreas de 
interese persoal ou educativo 

   

        X 

 
B4.3. Escribir mensaxes sinxelas e breves con información, instrucións e indicacións bási-
cas e opinións sinxelas, relacionadas con actividades cotiás ou do seu interese. 
 

SLEB4.3. Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios breves, en calquera soporte, 
nos que solicita e transmite información e opinións sinxelas, respectando as convencións 
e as normas de cortesía. 

 

X 

 

X 

 

X 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 7 DE 12 CENTRO: IES MARCO DO CAMBALLÓN 
CURSO: 1º BACHARELATO 
MATERIA: FRANCÉS SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA 

 

  

 

 
B4.5. Escribir, en papel ou en soporte dixital, textos de estrutura clara, breves ou de ex-
tensión media, sobre asuntos cotiáns ou temas de interese persoal ou educativo, nun 
rexistro formal, neutro ou informal, utilizando os recursos de cohesión, as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación máis comúns, e amosando un control razoable de 
estruturas e un léxico de uso frecuente de carácter xeral. 

 

SLEBB4.5.Escribe, nun formato convencional, informes expositivos moi breves e sinxelos 
nos que dá información esencial sobre un tema educativo, facendo breves descricións e 
narrando acontecementos seguindo unha estrutura esquemática moi sinxela (título, 
corpo do texto e, de ser o caso, conclusión e bibliografía). 

  

 

 

X 

 

 

 

X 

Bloque 5.- COÑECEMENTO DA LINGUA, E CONSCIENCIA INTERCULTURAL E PLURILINGÜE: 

 
B5.1. Expresarse coa suficiente fluidez para que poida seguirse sen moita dificultade o 
fío do discurso, aínda que poidan producirse pausas para planificar o que se vai dicir e, 
en ocasións, haxa que interromper e reiniciar a mensaxe para reformulala en termos 
máis sinxelos e máis claros para a persoa interlocutora. 

 

SLEB5.1. Produce léxico e estruturas básicas intelixibles no oral e na escrita, e trazos 
fonéticos que distinguen fonemas (nasalización, sonorización, etc.), e utiliza con eficacia 
comunicativa patróns básicos de ritmo, entoación e acentuación de palabras e frases. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 
B5.2. Utilizar as convencións ortográficas, de puntuación e de formato de uso moi fre-
cuente, en textos escritos en diferentes soportes, coa corrección suficiente para non dar 
lugar a serios malentendidos, aínda poidan cometerse erros que non interrompan a co-
municación. 
 

 

SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as convencións orais e escritas básicas propias da lingua 
estranxeira no desenvolvemento do proceso comunicativo oral e escrito (saúdos, 
despedidas, fórmulas básicas de tratamento, etc.), e amosa respecto e interese polas 
diferenzas culturais que poidan existir. 

 

 

       X 

 

 

      X 

 

 
B5.4. Producir textos e inferir o significado probable de palabras ou frases que desco-
ñece a partir das experiencias e os coñecementos transferidos desde as linguas que co-
ñece. 
 

SLEB5.4. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e 
relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e 
valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 
B5.7. Recoñecer e utilizar un repertorio léxico de uso común relativo a asuntos cotiáns e 
a temas xerais ou relacionados cos propios intereses, os estudos e as ocupacións, e un 
repertorio limitado de expresións de uso moi frecuente suficiente para comunicar no 
seu nivel escolar. 

  

X 

 

X 

 

X 



 
 

 

 

1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
1.-A avaliación será continua, formativa e integradora.  

2.-Alumnado con algunha avaliación suspensa.  

2.a).- Alumnado coa 1ª avaliación suspensa: proporanse actividades de recuperación e 
de reforzo de contidos do 1º trimestre semanalmente. O alumno que teña a 2ª 
avaliación aprobada, quédalle aprobada a 1ª avaliación) 

2.b) Alumnado coa 2ª avaliación aprobada: o 3º trimestre avaliarase a partir da nota 
do  2º trimestre 

3.-A nota do 3º trimestre non poderá ser inferior á do 2º trimestre. Poderá ser igual ou 
superior. 

4.-Os alumnos poderán subir a nota no 3º trimestre, entregando tarefas semanais de 
repaso, reforzo dos contidos impartidos no 1º e 2º trimestre. Tamén se proporá a este 
grupo tarefas de ampliación de contidos. 

5.-Estas tarefas de repaso, reforzo e ampliación proporanse semanalmente a través da 
aula virtual do centro, durante o 3º trimestre. Deberán ser entregadas á profesora a 
través do correo electrónico  no prazo requirido. Para ser valoradas positivamente 
deberán realizarse co nivel de lingua competencial adecuado a cada nivel. 

6.-As tarefas non presenciais, non poderán ser obxecto de avaliación negativa. 

7.-A nota do 3º trimestre calcularase a partir da nota da 2ª avaliación e poderase 
sumar ata un 10% máis coa nota das tarefas semanais de repaso e reforzo do 3º 
trimestre. 

8.-En 1º Bacharelato non hai alumnado coa 2ª avaliación suspensa. É recomendable e 
necesario que as alumnas fagan as tarefas de repaso, reforzo e ampliación.  

9.-Posibilidade de facer proba ou avaliar por proxectos ou tarefas. 

10.-A nota final de xuño será a mesma do 3º trimestre, en ningún caso poderá ser 
inferior. 

Instrumentos: 
1.-Instrumentos de avaliación do 1º trimestre:  

 Proba de coñecementos da lingua, test de comprensión oral e escrita, tarefas de 
produción oral e escrita, proxectos ou traballo diario 

2.-Instrumentos de avaliación do 2º trimestre: Probas do 1º trimestre e  

 traballo diario das alumnas. 

3.-Instrumentos de avaliación do 3º trimestre:  

-Os instrumentos de avaliación do 1º e 2º trimestre→ Proba de coñecementos da 
lingua, test de comprensión oral e escrita, tarefas de produción escrita ou proxectos 
do 1º trimestre  e traballo diario do 2º trimestre. 

-As actividades de repaso, reforzo e ampliación para subir de nota. 

4.-Actividades de ampliación de contidos durante o 3º trimestre terán carácter 
diagnóstico sobre o nivel de desenvolvemento competencial do alumno. 

5.-Actividades de recuperación como indicador de logro de contidos  de probas que 
non se puideron realizar no 2º trimestre. 

Cualificación final 

1.-Alumnado coa 1ª avaliación suspensa: os alumnos ca materia aprobada no 2º 
trimestre, quédalle a 1ª avaliación aprobada. 

2.-Nota final de curso: cualificación do 3º trimestre a partir da nota  

1º e 2º trimestre (media) . 

3.-Cálculo da nota: cada proba valórase de 0 a 10 puntos. A suma das porcentaxes de 
cada proba da o resultado do cómputo da nota. 

4.-Porcentaxe aplicable a cada proba para o cómputo da nota de avaliación de cada 
trimestre: 

-Proba de coñecemento da lingua ou proxecto: 50% da nota global da avaliación. 
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-Test de comprensión oral: 10% 

-Test de comprensión escrita: 10% 

-Tarefa de produción oral: 10% 

-Tarefa de produción escrita: 10% 

-Traballo diario: 10% 

5.- Está previsto na programación anual: no caso de que non se poidan avaliar tódalas 
destrezas aplicarase a porcentaxe da proba non realizada á nota global do alumno. 
Mantense este principio co obxecto de non sobrecargar ó alumnado de tarefas.  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 Aplicaranse as instrucións lexislativas vixentes no marco educativo. 

 Alumnado coa materia suspensa na convocatoria de xuño: será avaliado dos 
contidos impartidos no 1º e 2º trimestre. 

 A proba consistirá na avaliación sobre: coñecementos da lingua estranxeira, test 
de comprensión escrita e oral, produción escrita. 

 A porcentaxe de cada bloque de contidos será: coñecementos da lingua 70%, 
comprensión escrita 10%, comprensión oral 10% e produción escrita 10%. 

Non se pode determinar si a proba será presencial, tendo en conta a situación 
de estado de alarma sanitaria. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 
                               Non hai alumnado coa materia pendente neste curso 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

1.-Combinaranse as actividades a distancia e as presenciais que puidesen levarse 
a cabo. 

2.-Proporanse tarefas de recuperación, repaso,  reforzo e ampliación das 
aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para todo ou parte do 
alumnado. 

3.-Abordaranse os estándares a través de actividades de: 

 Comprensión oral e escrita. 

 Produción oral e escrita.  

 Contidos lingüísticos. 

  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

1.-A docencia será impartida a distancia a partir da suspensión das clases (16/03/2020) e, 

de forma presencial no centro, no caso de restablecerse as clases. 

2.-A docencia a distancia realizarase a través do curso de francés da aula virtual do centro→ 

www.aulavirtualdoiesmarcodocamballon.com. O libro dixital, os audios e as actividades se-

rán publicadas nesta plataforma. A profesora enviará as tarefas tamén a través do correo 

electrónico das alumnas. 

3.-Potenciarase un enfoque baseado en competencias, o que permitirá desenvolvela com-

petencia en comunicación lingüística de forma integrada. 

4.-Potenciarase unha metodoloxía activa e participativa: traballo individual, cooperativo e 
por proxectos. 

 

5.-Flexibilizaranse os contidos ós necesarios para o desenvolvemento da competencia en 
lingua estranxeira. 

Materiais e recursos 

     

    -Unidades didácticas elaboradas (documento Word / PDF publicado na aula virtual) 

   -Libro de texto dixital. * 

-Caderno de actividades: material de reforzo. * 

-CD audio dixital. * 

-Dicionario soporte multimedia →www.letraducteuralexandria.com  

-O blog da profesora →www.chicfle.blogspot.com * 

-Lecturas online, en documento Word ou PDF. 

-Fichas de explicacións de contidos. 

-Fichas de actividades de repaso, reforzo ou ampliación de contidos. 

-Recursos multimedia: actividades online de páxinas de internet pedagóxicas e vídeos pe-

dagóxicos na rede. 

-Recursos audiovisuais: emprego de programas  

 para gravacións de audicións dos alumnos, con tablet , dispositivo smartphone, cámara 

para uso exclusivo pedagóxico. 

- Documentos auténticos: mapas, artigos de prensa, folletos turísticos, revistas, publicida-

des... 

http://www.aulavirtualdoiesmarcodocamballon.com/
http://www.letraducteuralexandria.com/
http://www.chicfle.blogspot.com/
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-Secuencias de películas, reportaxes, publicidades ou cancións. 

*→O libro de texto de 1º Bacharelato non está publicado na aula virtual. É preciso propor-

cionar o documento de traballo ó alumnado. 

*→ Os alumnos non poderán publicar nin reproducir contidos ou imaxes de actividades de 

persoas e lugares, sen autorización. 
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3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Notificación ó alumnado por correo electrónico informando da publicación do 
documento polo que se modifican os criterios  da programación didáctica de 
francés segunda lingua estranxeira, no terceiro trimestre, como consecuencia da 
situación de alarma sanitaria, ó amparo das instrucións do 27 de marzo de 2020, 
citadas ó principio deste documento. 

Publicidade Publicación  na páxina web do centro. 

 
 

 

 

 


