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1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDÍBEIS

Bloque 1.  O planeta Terra e o seu estudo.

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE

▪ B1.1.  Definir  a  ciencia  da  xeoloxía  e  as  súas  principais
especialidades, e comprender o traballo realizado polos/as
xeólogos/as.

▪ XB1.1.1.  Comprende  a  importancia  da  xeoloxía  na
sociedade,  e  coñece  e  valora  o  traballo  dos/das
xeólogos/as en distintos ámbitos sociais.

▪ B1.2. Aplicar as estratexias propias do traballo científico na
resolución de problemas relacionados coa xeoloxía.

▪ XB1.2.1.  Selecciona  información,  analiza  datos,  formula
preguntas  pertinentes  e  procura  respostas  para  un
pequeno proxecto relacionado coa xeoloxía.

▪ B1.3.  Entender  o  concepto  de  tempo  xeolóxico  e  os
principios  fundamentais  da  xeoloxía,  como  os  de
horizontalidade, superposición, actualismo e uniformismo.

▪  XB1.3.1. Comprende o significado de tempo xeolóxico e
utiliza  principios  fundamentais  da  xeoloxía,  como  a
horizontalidade,  a  superposición,  o  actualismo  e o
uniformismo.

▪ B1.4. Analizar  o dinamismo terrestre explicado segundo a
teoría global da tectónica de placas.

▪ XB1.4.1.  Interpreta  algunhas  manifestacións  do
dinamismo terrestre como consecuencia da tectónica de
placas.

▪ B1.5.  Analizar  a  evolución  xeolóxica  da  Lúa  e  doutros
planetas do Sistema Solar, comparándoas coa da Terra.

▪ XB1.5.1. Analiza información xeolóxica da Lúa e doutros
planetas  do  Sistema  Solar,  e  compáraa coa  evolución
xeolóxica da Terra.

▪ B1.6.  Observar  as  manifestacións  da  xeoloxía  no  ámbito
diario e identificar algunhas implicacións  na economía, na
política, no desenvolvemento sustentable e no ambiente.

 XB1.6.1. Identifica manifestacións da xeoloxía no
ámbito diario, coñecendo usos e aplicacións desta ciencia
na economía, na política, no desenvolvemento sustentable
e na protección ambiental.

Bloque 2. Minerais: os compoñentes das rochas.

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE

▪ B2.1. Describir as propiedades que caracterizan a materia
mineral;  comprender e sinalar  a súa variación como unha
función da estrutura e a composición química dos minerais;
e  recoñecer  a  utilidade  dos  minerais  polas  súas
propiedades.



▪ XB2.1.1.  Identifica  as  características  que  determinan  a
materia mineral,  por medio  de actividades prácticas con
exemplos  de  minerais  con  propiedades  contrastadas,
relacionando  a  utilización  dalgúns  minerais  coas  súas
propiedades.

▪ B2.2.  Coñecer  e  identificar  os  grupos  de  minerais  máis
importantes segundo unha clasificación químico-estrutural, e
nomear e distinguir de visu diferentes especies minerais.

▪ XB2.  1.2.  Recoñece  os  grupos  minerais  e  identifícaos
polas súas características fisicoquímicas, e recoñece por
medio dunha práctica de visu algúns dos minerais  máis
comúns.

▪ B2.3.  Analizar  as  condicións  fisicoquímicas  na  formación
dos  minerais,  e  comprender  e  describir  as  causas  da
evolución,  da  inestabilidade  e  da  transformación  mineral,
utilizando diagramas de fases sinxelos.

▪ XB2.1.3.  Compara  as  situacións  en  que  se  orixinan  os
minerais, elaborando táboas segundo as súas condicións
fisicoquímicas de estabilidade, e coñece algúns exemplos
de  evolución  e  transformación  mineral  por  medio  de
diagramas de fases.

▪ B2.4.  Coñecer  e  identificar  os  principais  ambientes  e
procesos  xeolóxicos  formadores  de  minerais  e  rochas,  e
identificar  algúns  minerais  coa  súa  orixe  máis  común

▪ XB2.1.4. Compara os ambientes e os procesos xeolóxicos
en que se forman os minerais  e as rochas,  e identifica
algúns  minerais  como  característicos  de  cada  proceso
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(magmática,  metamórfica,  hidrotermal,  superxénica  ou
sedimentaria).

xeolóxico de formación.

Bloque 3. Rochas ígneas, sedimentarias e metamórficas.

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE

▪ B3.1.  Explicar  o  concepto  de  rocha  e  os  criterios  de
clasificación;  diferenciar  e  identificar  polas  súas
características  diversos  tipos  de  formacións  de  rochas,  e
identificar os principais grupos de rochas ígneas (plutónicas
e volcánicas), sedimentarias e metamórficas.

▪ XB3.1.1. Explica o concepto de rocha e as súas principais
características. 

▪ XB3.1.2.  Identifica  mediante  unha  proba  visual,  en
fotografías  e/ou  con  espécimes  reais,  variedades  e
formacións de rochas, realizando exercicios prácticos na
aula  e  elaborando  táboas  comparativas  das  súas
características.

▪ B3.2.  Coñecer  a  orixe  das  rochas  ígneas,  analizando  a
natureza  dos  magmas  e  comprendendo  os  procesos  de
xeración, diferenciación e localización dos magmas.

▪ XB3.2.1. Describe a evolución do magma segundo a súa
natureza, utilizando diagramas e cadros sinópticos.

▪ B3.3. Coñecer e diferenciar a orixe dos sedimentos e das
rochas  sedimentarias,  analizando  o  proceso  sedimentario
desde a meteorización á diaxénese, e identificar as os tipos
de medios sedimentarios.

▪ XB3.3.1. Comprende e describe o proceso de formación
das rochas sedimentarias, desde a meteorización da área
fonte, pasando polo transporte e o depósito, á diaxénese,
utilizando unha linguaxe científica axeitada ao seu nivel
educativo.

▪ BX3.3.2.  Comprende e describe os conceptos de facies
sedimentarias  e  medios  sedimentarios,  identificando  e
localizando algunhas sobre un mapa e/ou no seu ámbito
xeográfico-xeolóxico.

▪ B3.4. Coñecer e identificar a orixe das rochas metamórficas,
diferenciando  as  facies  metamórficas  en  función  das
condicións fisicoquímicas.

▪ XB3.4.1.  Comprende o concepto de metamorfismo e os
seus  tipos,  asociándoos  ás  condicións  de  presión  e
temperatura,  e  é  quen  de  elaborar  cadros  sinópticos
comparando os devanditos tipos.

▪ B3.5.  Coñecer  e  diferenciar  a  natureza  dos  fluídos
hidrotermais,  os  depósitos  e  os  procesos  metasomáticos
asociados.

▪ BX3.5.1. Comprende o concepto de fluídos hidrotermais,
localizando  datos,  imaxes  e vídeos na  rede  sobre
fumarolas  e géysers actuais,  e  identifica os  depósitos
asociados.

▪ B3.6.  Comprender  e  describir  a  actividade  ígnea,
sedimentaria,  metamórfica  e  hidrotermal  como fenómenos
asociados á tectónica de placas.

▪ BX3.6.1.  Comprende  e  explica  os  fenómenos  ígneos,
sedimentarios,  metamórficos  e  hidrotermais  en  relación
coa tectónica de placas.

Bloque 4. A tectónica de placas: unha teoría global

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE

▪ B4.1. Coñecer e indicar como é o mapa actual das placas ▪ XB4.1.1.  Compara,  en  diferentes  partes  do  planeta,  o
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tectónicas, e comparar este cos mapas simplificados. mapa simplificado de placas tectónicas con outros máis
actuais achegados pola xeoloxía e a xeodesia.

▪ B4.2. Coñecer e indicar canto, como e por que se moven as
placas tectónicas.

▪ XB4.2.1.  Coñece  canto  e  como  se  moven  as  placas
tectónicas,  e utiliza  programas informáticos de uso libre
para coñecer a velocidade relativa do seu centro docente
(ou outro punto de referencia) respecto ao resto de placas
tectónicas.

▪ XB4.2.2. Entende e explica por que se moven as placas
tectónicas  e  que  relación  ten  coa  dinámica  do  interior
terrestre.

▪ XB4.3.1.  Comprende  e  describe  como  se  deforman  as
rochas.

▪ B4.4. Describir as principais estruturas xeolóxicas. ▪ XB4.4.1. Coñece as principais estruturas xeolóxicas.

▪ B4.5. Describir as características dun oróxeno, e relacionar
o relevo galego coas principais oroxenias.

▪ XB4.5.1.  Coñece e describe as principais  características
dos modelos de oróxenos.

▪ B4.6. Relacionar a tectónica de placas con algúns aspectos
xeolóxicos: relevo, clima e cambio climático,  variacións do
nivel do mar, distribución de rochas, estruturas xeolóxicas,
sismicidade e vulcanismo.

▪ XB4.6.1. Explica os principais trazos do relevo do planeta
e a súa relación coa tectónica de placas.

▪ XB4.6.2. Comprende e explica a relación entre a tectónica
de placas, o clima e as variacións do nivel do mar.

▪ XB4.6.3.  Coñece  e  argumenta  como  a  distribución  de
rochas, a escala planetaria, está controlada pola tectónica
de placas.

▪ XB4.6.4.  Relaciona  as  principais  estruturas  xeolóxicas
(dobras e fallas) coa tectónica de placas.

▪ XB4.6.5.  Comprende  e  describe  a  distribución  da
sismicidade  e  o  vulcanismo  no  marco  da  tectónica  de
placas.

▪ B4.7.  Describir  a  tectónica  de  placas  e  os  seus
antecedentes históricos.

▪ XB4.7.1.  Entende  como  evoluciona  o  mapa  das  placas
tectónicas  ao  longo  do  tempo  e  visualiza,  a  través  de
programas informáticos, a evolución pasada e futura das
placas.

Bloque 5.  Procesos xeolóxicos externos.

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE

▪ B5.1. Recoñecer a capacidade transformadora dos procesos
externos.

▪ XB5.1.1.  Comprende  e  analiza  como  os  procesos
externos transforman o relevo.

▪ B5.2.  Identificar  o  papel  da atmosfera,  a  hidrosfera  e  a
biosfera e, nela, a acción antrópica.

▪ XB5.2.1. Identifica o papel da atmosfera, a hidrosfera e a
biosfera (incluída a acción antrópica).

▪ B5.3. Distinguir a enerxía solar e a gravidade como motores
dos procesos externos.

▪ XB5.3.1. Analiza o papel da radiación solar e da gravidade
como motores dos procesos xeolóxicos externos.

▪ B5.4.  Coñecer  e  describir  os  principais  procesos  de ▪ XB5.4.1. Diferencia os tipos de meteorización.
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meteorización  física  e  química,  entender  os  procesos  de
edafoxénese, e coñecer e identificar os principais tipos de
chans.

▪ XB5.4.2. Coñece os principais procesos edafoxenéticos e
a súa relación cos tipos de solos.

▪ B5.5. Comprender e diferenciar os factores que inflúen nos
movementos de ladeira e os principais tipos.

▪ XB5.5.1. Identifica os factores que favorecen ou dificultan
os movementos  de ladeira e  coñece os seus principais
tipos.

▪ B5.6. Analizar a distribución da auga no planeta Terra e o
ciclo hidrolóxico.

▪ XB5.6.1.  Coñece  a  distribución  da  auga  no  planeta,  e
comprende e describe o ciclo hidrolóxico.

▪ B5.7. Analizar a influencia do escoamento superficial como
axente modelador e diferenciar as súas formas resultantes.

▪ XB5.7.1.  Relaciona  os  procesos  de  escorremento
superficial e as súas formas resultantes.

▪ B5.8.  Comprender  e describir  os procesos glaciares  e as
súas formas resultantes.

▪ XB5.8.1.  Diferencia  as  formas  resultantes  da  modelaxe
glacial, asociándoas co seu proceso correspondente.

▪ B5.9.  Comprender  e  describir  os  procesos  xeolóxicos
derivados da acción mariña e a formas resultantes.

▪ XB5.9.1.  Comprende  a  dinámica  mariña  e  relaciona  as
formas resultantes co seu proceso correspondente.

▪ B5.10.  Comprender  e  describir  os  procesos  xeolóxicos
derivados  da  acción  eólica  e  relacionalos  coas  formas
resultantes.

▪ XB5.10.1.  Diferencia  formas  resultantes  da  modelaxe
eólica.

▪ B5.11.  Entender  a  relación  entre  a  circulación  xeral
atmosférica e a localización dos desertos.

▪ XB5.11.1. Sitúa a localización dos principais desertos.

▪ B5.12.  Coñecer  algúns  relevos  singulares  condicionados
pola litoloxía (modelaxe cárstica e granítica).

▪ XB5.12.1. Relaciona algúns relevos singulares co tipo de
rocha.

▪ XB5.13.1.  Relaciona  algúns  relevos  singulares  coa
estrutura xeolóxica.

▪ B5.14. Interpretar fotografías de paisaxes en relacións cos
axentes e os procesos xeolóxicos externos.

▪ XB5.14.1. A través de fotografías ou de visitas con Google
Earth a diferentes paisaxes locais ou rexionais, relaciona o
relevo cos axentes e os procesos xeolóxicos externos.

Bloque 6.  Tempo xeolóxico e xeoloxía histórica,

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE

▪ B6.1. Analizar o concepto do tempo xeolóxico e entender a
natureza do rexistro estratigráfico e a duración de diversos
fenómenos xeolóxicos.

▪ XB6.1.1.  Argumenta  sobre  a  evolución  do  concepto  de
tempo xeolóxico e a idea da idade da Terra ao longo de
historia do pensamento científico.

▪ B6.2.  Entender  a  aplicación  do  método  do  actualismo  á
reconstrución paleoambiental; coñecer e indicar algúns tipos
de  estruturas  sedimentarias  e  bioxénicas,  e  a  súa
aplicación;  e  utilizar  os  indicadores  paleoclimáticos máis
representativos.

▪ XB6.2.1.  Entende e desenvolve a analoxía dos estratos
como as páxinas do libro onde está escrita a historia da
Terra.

▪ XB6.2.2.  Coñece  a  orixe  dalgunhas  estruturas
sedimentarias  orixinadas  por  correntes  (ripples  e
estratificación cruzada) e bioxénicas (galerías e pistas), e
utilízaas para a reconstrución paleoambiental.

▪ B6.3.  Coñecer  e  diferenciar  os  principais  métodos  de
datación  absoluta  e  relativa;  aplicar  o  principio  de
superposición de estratos e derivados para interpretar cortes
xeolóxicos; e entender os fósiles guía como peza clave para
a datación bioestratigráfica.

▪ XB6.3.1. Coñece e utiliza os métodos de datación relativa
e das interrupcións  no rexistro  estratigráfico  a partir  da
interpretación  de  cortes  xeolóxicos  e  correlación  de
columnas estratigráficas.
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▪ B6.4. Identificar as principais unidades cronoestratigráficas
que conforman a táboa de tempo xeolóxico.

▪ XB6.4.1.  Coñece  as  unidades  cronoestratigráficas,  e
amosa o seu manexo en actividades e exercicios.

▪ B6.5.  Coñecer  e  indicar  os  principais  eventos  globais
acontecidos na evolución da Terra desde a súa formación.

▪ XB6.5.1.  Analiza  algúns  dos  cambios  climáticos,
biolóxicos  e  xeolóxicos  que  aconteceron  nas  diferentes
era  xeolóxicas,  e  confecciona  resumos  explicativos  ou
táboas.

▪ B6.6.  Diferenciar  os  cambios  climáticos  naturais  e  os
inducidos pola actividade humana.

▪ XB6.6.1.  Relaciona  fenómenos  naturais  con  cambios
climáticos, e valora a influencia da actividade humana.

Bloque 10. Xeoloxía de campo

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE

▪ B10.1.  Coñecer e identificar  as principais  técnicas que se
utilizan  na  xeoloxía  de  campo  e  manexar  algúns
instrumentos básicos.

▪ XB10.1.1. Utiliza o material de campo (martelo, caderno,
lupa e compás).

▪ B10.2.  Ler  mapas  xeolóxicos  sinxelos  dunha comarca  ou
rexión.

▪ XB10.2.1.  Le  mapas  xeolóxicos  sinxelos,  fotografías
aéreas  e  imaxes  de  satélite,  que  contrasta  coas
observacións no campo.

▪ B10.3.  Observar  os  principais  elementos  xeolóxicos  dos
itinerarios.

▪ XB10.3.1.  Coñece  e  describe  os  principais  elementos
xeolóxicos do itinerario.

▪ XB10.3.2. Observa e describe afloramentos da zona.

▪ XB10.3.3.  Recoñece  e  clasifica  mostras  de  rochas,
minerais e fósiles da zona.

▪ B10.4.  Utilizar as principais  técnicas de representación de
datos xeolóxicos.

▪ XB10.4.1. Utiliza as principais técnicas de representación
de  datos  xeolóxicos  (columnas estratigráficas,  cortes
xeolóxicos sinxelos e mapas xeotemáticos).

▪ B10.5.  Integrar  a  xeoloxía  local  do  itinerario  na  xeoloxía
rexional.

▪ XB10.5.1.  Reconstrúe  a  historia  xeolóxica  da  rexión  e
identifica os procesos activos.

▪ B10.6. Recoñecer os recursos e procesos activos. ▪ XB10.6.1. Coñece e analiza os seus principais recursos e
riscos xeolóxicos.

▪ B10.7. Entender as singularidades do patrimonio xeolóxico. ▪ XB10.7.1. Comprende a necesidade de apreciar, valorar,
respectar  e  protexer  os  elementos  do  patrimonio
xeolóxico.

Os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe en  cor negra foron traballados no

primeiro  e  segundo  trimestre  (de  xeito  presencial)  e  polo  tanto  son  os  obrigatorios  e

imprescindíbeis para aprobar o curso. Os criterios e estándares en cor azul  foron traballados

no terceiro trimestre de xeito telemático (xunto co repaso dos ítems en negro) e polo tanto só

se terán en conta para subir nota na terceira avaliación. Por suposto, os criterios e estándares

en cor azul non serán esixíbeis na avaliación extraordinaria de setembro.
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2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

AVALIACIÓN: 

Respecto a 1ª e 2ª Avaliación

Os procedementos e instrumentos de avaliación respecto a 1ª e 2ª avaliación non sufriron

ningunha modificación respecto ao establecido na programación.

Respecto a 3ª Avaliación:

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS

Realización de tarefas e 
boletíns de exercicios 
colgados na aula virtual.

Rúbrica de corrección.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Respecto a 1ª e 2ª Avaliación

Os criterios de cualificación respecto a 1ª e 2ª avaliación non sufriron ningún cambio sobre o

establecido na programación.

Respecto a 3ª Avaliación:

A nota da 3ª avaliación nunca será inferior a media das dúas primeiras avaliacións nin superior

a 10. Deste xeito garántese que o traballo realizado na 3ª avaliación non prexudica a nota final

do alumn@. Esta nota mínima poderá verse incrementada segundo a cualificación obtida  no

traballo realizado por medios telemáticos. A cualificación do traballo feito a distancia avalíase

segundo a rúbrica de avaliación das tarefas realizadas.
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Rúbrica de avaliación para as tarefas da 3ª avaliación:

Nota 0 2 4 6 8 10

Entrega de tarefas 

e boletíns 25%

Non 

entregou 

as tarefas

Entregou 

menos do 

20% das 

tarefas

Entregou o 

40% das 

tarefas

Entregou o 

60% das 

tarefas

Entregou o 

80% das 

tarefas

Entregou o 

100% das 

tarefas

Grado de 

desenvolvemento 

das actividades 

50%

Os exercicios 

están 

incompletos 

ou sen 

desenvolver 

nun 80%

Os exercicios

están 

incompletos 

ou sen 

desenvolver 

nun 60%

Os exercicios 

están 

incompletos 

ou sen 

desenvolver 

nun 40%

Os exercicios 

están 

incompletos 

ou sen 

desenvolver 

nun 20%

Os exercicios 

están 

completos e 

resoltos na 

súa totalidade

Presentación e 

orde das tarefas 

25%

 Moi 

deficiente

 Deficiente Axeitada  Notable Excelente

Nota Final:

Os criterios para obter a nota final sufriron as seguintes modificacións:

Debido a cancelación do traballo de campo (tiña un peso do 20% na cualificación final) ,a nota

final corresponderase no seu 100% coa media aritmética das 3 avaliacións.

Os redondeos na cualificación final faranse de acordo o establecido na programación inicial.

RECUPERACIÓNS DA 1ª E 2ª AVALIACIÓN:

Será de carácter obrigatorio para aqueles alumn@s que :

A nota nalgunha de estas avaliacións sexa inferior a 4 deberán  recuperar esa avaliación. 

Cunha nota igual ou superior a 4 nas avaliacións, pero cunha nota media final inferior a 5.

As probas de recuperación realizaranse o mes de xuño de xeito virtual. As probas constarán de

exercicios  a  realizar  nun  tempo  determinado por  videoconferencia.  Os  contidos  da  proba

estarán relacionados co grado de cumprimento dos estándares imprescindíbeis (en cor negra)

traballados ao longo de cada unha das dúas avaliacións.

Informarase a aqueles alumnos que deben realizar as probas de recuperación polos medios

virtuais dispoñibles antes do 15 de maio.

PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO

O alumnado coa materia suspensa na convocatoria ordinaria (xuño) terá dereito a unha proba

extraordinaria e presencial (sempre e cando o permitan as autoridades educativas,  se non

sería substituído por unha proba telemática) en setembro. Nesa proba entrarían os estándares

de aprendizaxe (en cor negra) citados con anterioridade.

ALUMNADO DE MATERIA PENDENTE

Non hai alumnado con materia pendente.
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3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO,

REPASO, E NO SEU CASO AMPLIACIÓN)

ACTIVIDADES

As actividades a realizar  serán colgadas a  través  da Aula virtual  do centro.  A maiores  das

actividades que serán avaliadas  como se  especificou anteriormente o/a  profesor/a  colgará

material  de  reforzo  (explicacións,  enlaces  a  vídeos,  resumos,...)  para  reforzar  os  contidos

traballados.

METODOLOXÍA

Partindo de que todo o alumnado dispón de ordenador con conexión a internet (o centro

entregou equipos co conexión ao alumnado que carecía deles) a metodoloxía é a de traballar a

distancia  seguindo  o  ritmo  marcado  diariamente  (os  días  de  clase)  polo/a  profesor/a.  O

traballo será realizado a través da aula virtual e o alumnado poderá preguntar dúbidas a través

da propia plataforma e do correo electrónico.

Excepcionalmente  empregaranse  videochamadas  pola  aplicación  móbil  whatsap  para  dar

instrucións e resolver dúbidas do alumnado.

MATERIAIS E RECURSOS

Para poder desenvolver as actividades anteriores son necesarios:

 Ordenador (con navegador de internet, lector de pdf e procesador de textos instalado) con

conexión a internet.

 Libro de texto.
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4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS FAMILIAS

O  profesor  encargado  da  materia  informará  ao  alumnado  dos  cambios  producidos  na

programación didáctica do departamento do seguinte xeito:

 Colgará esta Addenda II na aula virtual do centro da materia.

 O/a profesor/a manterá unha reunión co grupo (en horario de clase) a través da plataforma

Cisco Webex Meetings co fin de explicar os  aspectos máis importantes da Addenda e para

resolver as dúbidas que puidera ter o alumnado.

PUBLICIDADE

Esta Addenda II da programación didáctica do departamento será publicada na páxina Web do

IES Pedregal de Irimia (departamento de Bioloxía e Xeoloxía).

E para que así conste, asino a presente addenda a martes, 12 de maio de 2020:

Asdo.: Sofía Carrascal Castro

Xefa do departamento de Bioloxía e Xeoloxía

IES Pedregal de Irimia
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