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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

A competencia xeral do Técnico superior en Química industrial consiste en organizar e controlar as operacións das plantas de proceso químico e

de coxeración de enerxía e servizos auxiliares asociados, supervisando e asegurando o seu funcionamento, as postas en marcha e as paradas, e

verifi-cando as condicións establecidas de seguridade, de calidade e ambientais.

Este profesional exerce a súa actividade no sector químico nas áreas de produción de plantas químicas, de coxeración de enerxía e de servizos

auxilia-res.

O módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar as funcións de control das operacións das plantas de proceso químico e de

coxeración de enerxía e servizos auxiliares asociados.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en:

¿ Control de parámetros fisicoquímicos no proceso químico industrial.

¿ Organización do procedemento normalizado de mostraxe.

¿ Control das variables no proceso químico industrial.

¿ Regulación de procesos químicos mediante lazos de control.

¿ Programación de controis lóxicos.

¿ Xestión de sistemas de control avanzado.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais:

a) Analizar a secuencia de tarefas e materiais en relación coa óptima planificación da produción, para coordinar o traballo diario e o fluxo de

materias e enerxías.

b) Identificar os parámetros de control dos equipamentos e das instalacións analizando o seu funcionamento e as aplicacións para garantir a súa

eficacia e a súa seguridade.

c) Identificar os parámetros de control dos equipamentos auxiliares e de coxeración, e describir os seus principios de funcionamento, para asegurar

que estes acheguen as condicións necesarias ao proceso produtivo.

f) Identificar as variables do proceso en relación coas características do produto final, para controlar o proceso de fabricación.

g) Identificar as operacións de mantemento de primeiro nivel e limpeza en relación co bo funcionamento dos equipamentos e das instalacións, para

validar a súa limpeza, a súa desinfección e o seu mantemento.

h) Caracterizar as operacións de proceso químico describindo os principios de funcionamento dos equipamentos, para coordinar a parada do

proce-so.

i) Analizar a documentación e os datos en relación co seu rexistro, consonte os protocolos de calidade, para garantir a trazabilidade do proceso.

l) Analizar situacións de risco e describir a normativa de aplicación en cada caso, para cumprir e facer cumprir as normas de prevención.

 p) Identificar medidas de protección ambiental tendo en conta a relación entre elas, a eficiencia enerxética e o aseguramento da calidade, para

organi-zar as ac-tuacións ambientais no proceso de fabricación.

Tamén as competencias:

a) Coordinar o traballo diario e o fluxo de materiais en función da planificación da produción.

b) Garantir a eficacia e a seguridade dos equipamentos e das instalacións, e verificar o seu funcionamento.

c) Asegurar que os servizos auxiliares e de coxeración asociados achegan as condicións necesarias, e verificar o seu funcionamento.

f) Controlar as variables do proceso cun sistema de control avanzado para ase-gurar unha produción en cantidade, calidade e tempo adecuados.

g) Validar a limpeza, a desinfección e o mantemento dos equipamentos e das instalacións supervisando a aplicación dos procedementos

normalizados de traballo.

h) Establecer a secuencia de operacións para parar o proceso químico cumprin-do os tempos previstos e de xeito sincronizado.
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i) Garantir a trazabilidade do proceso xestionando a documentación e o rexistro de datos de acordo cos protocolos de calidade establecidos.

l) Cumprir e facer cumprir as normas de prevención e seguridade das persoas, dos equipamentos, das instalacións e do medio.

 p) Organizar as actuacións ambientais no proceso de fabricación que contribúen ao mantemento e á protección ambiental.

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo han versar sobre:

¿ Medidas de parámetros fisicoquímicos.

¿ Plans de mostraxe.

¿ Control básico e avanzado das variables do proceso.

¿ Automatización e mellora de procesos.

¿ Supervisión do mantemento básico dos equipamentos.

¿ Aplicación das medidas de seguridade e dos equipamentos de protección individual na execución operativa.

¿ Aplicación de criterios de calidade en cada fase do proceso.

¿ Aplicación da normativa de protección ambiental relacionada cos residuos, os aspectos contaminantes e o seu tratamento.

¿ Detección de fallos e desaxustes na execución das fases do proceso, mediante a veri-ficación e a valoración do produto obtido.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 Introduccción ao
control de procesos
químicos

25 8

2 Instrumentación de
procesos químicos

43 18

3 Sistemas de control 43 18

4 Técnicas e aplicacións
de control avanzado

25 8

5 Controladores lóxicos
programables (PLCs)

41 18

6 Toma de mostra e
plan de mostraxe

35 15

7 Parámetros
fisicoquímicos.
Tratamento estatístico
de datos.

40 15
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Introduccción ao control de procesos químicos 25

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Regula lazos de control en procesos químicos, para o que analiza os seus elementos e os procedementos de regulación. SI

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA4.1 Definiuse a simboloxía dos instrumentos e dos lazos de control.

CA4.2 Identificáronse os elementos analóxicos e dixitais que forman parte dun lazo de control aberto e dun lazo de control pechado: elementos primarios, convertedores, transmisores,
elementos finais de control, controladores, alarmas, etc.

CA4.3 Clasificáronse os tipos de control (todo-ou-nada, PID, etc.) en función das características do proceso.

CA4.4 Identificouse a arquitectura xeral do sistema de control.

CA4.5 Seleccionáronse os elementos finais de control en función das súas características.

CA4.6 Determináronse os puntos de consignas de control en función das características do proceso e dos obxectivos de produción.

CA4.7 Relacionáronse as variables controladas coas consignas establecidas.

CA4.8 Tomáronse as medidas correctoras ante incidencias axustando as consignas e o sistema de control.

CA4.9 Verificouse coa frecuencia establecida o bo funcionamento do sistema de control.

CA4.10 Determinouse a secuencia e a prioridade dos traballos de mantemento do sistema de control.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Simboloxía de instrumentos e lazos de control: lazo aberto e pechado.

 Elementos primarios.

 Transmisores.

 Transdutores.

 Controladores.

 Elementos finais: válvulas de regulación.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Instrumentación de procesos químicos 43

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Mide variables de proceso químico e valora os resultados obtidos. SI

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA3.1 Describíronse as técnicas de calibraxe dos instrumentos de medida.

CA3.2 Determináronse as unidades de medida das variables.

CA3.3 Determináronse as características xerais dos instrumentos de medida: rango, span, sensibilidade, precisión, etc.

CA3.4 Analizáronse os tipos de erro dos medidores.

CA3.5 Clasificáronse os instrumentos de medida en función do tipo de resposta.

CA3.6 Clasificáronse os instrumentos de acordo co parámetro que se mida e co medio en que se desenvolva a medida.

CA3.7 Verificouse coa frecuencia establecida o bo funcionamento dos medidores, para asegurar unha correcta medida.

CA3.8 Aplicáronse técnicas de rexistro de datos da variable medida.

CA3.9 Verificouse que as variables para controlar se atopen dentro dos rangos establecidos.

CA3.10 Determinouse a secuencia e a prioridade dos traballos de mantemento dos instrumentos de medida.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Características xerais dos instrumentos de medida: rango, span, sensibilidade, precisión, etc. Erros nos instrumentos de medida. Concepto e unidades de nivel, presión, temperatura, caudal
e outras variables físicas (peso, chama, densidade, vibración, etc.
 Principios físicos de funcionamento dos medidores de nivel, presión, temperatura, caudal e outras variables físicas (peso, chama, densidade, vibración, etc.).

 Clasificación de instrumentos: pola súa función, pola variable que miden e a súa resposta.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Sistemas de control 43

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Regula lazos de control en procesos químicos, para o que analiza os seus elementos e os procedementos de regulación. SI

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA4.1 Definiuse a simboloxía dos instrumentos e dos lazos de control.

CA4.2 Identificáronse os elementos analóxicos e dixitais que forman parte dun lazo de control aberto e dun lazo de control pechado: elementos primarios, convertedores, transmisores,
elementos finais de control, controladores, alarmas, etc.

CA4.3 Clasificáronse os tipos de control (todo-ou-nada, PID, etc.) en función das características do proceso.

CA4.4 Identificouse a arquitectura xeral do sistema de control.

CA4.5 Seleccionáronse os elementos finais de control en función das súas características.

CA4.6 Determináronse os puntos de consignas de control en función das características do proceso e dos obxectivos de produción.

CA4.7 Relacionáronse as variables controladas coas consignas establecidas.

CA4.8 Tomáronse as medidas correctoras ante incidencias axustando as consignas e o sistema de control.

CA4.9 Verificouse coa frecuencia establecida o bo funcionamento do sistema de control.

CA4.10 Determinouse a secuencia e a prioridade dos traballos de mantemento do sistema de control.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Simboloxía de instrumentos e lazos de control: lazo aberto e pechado.

 Elementos primarios.

 Transmisores.

 Transdutores.

 Controladores.

 Elementos finais: válvulas de regulación.

 Encravamentos.

 Tipos de control: control todo-ou-nada, control PID, etc.

 Aplicacións dun lazo de control en destilación, reactores, fornos e caldeiras, e preparación de mesturas.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Técnicas e aplicacións de control avanzado 25

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Mellora os procesos químicos, para o que recoñece e aplica sistemas de control avanzado. SI

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA6.1 Analizouse a capacidade dos sistemas de control avanzados para mellorar o proceso, prever anomalías, solucionalas e reducir o impacto ambiental do proceso.

CA6.2 Clasificáronse os sistemas de regulación avanzada: cascada, partición, multivariable, distribuído, etc.

CA6.3 Analizáronse os sistemas de control dixital (SCADA) en proceso químico.

CA6.4 Describíronse as características das salas de control.

CA6.5 Valorouse a orde, a limpeza e a seguridade das salas de control.

CA6.6 Aplicáronse técnicas de mellora de procesos: off-line, en tempo real, redes neuronais, sistemas expertos, etc.

CA6.7 Aplicáronse técnicas de control preditivo e adaptativo para a regulación dun proceso industrial.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Sistemas de regulación avanzada: cascada, partición, multivariable, distribuído, etc.

 Sistemas de control dixital.

 Sistemas de mellora de procesos.

 Salas de control.

 Aplicacións do control avanzado en destilación, reactores, fornos e caldeiras, e preparación de mesturas.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Controladores lóxicos programables (PLCs) 41

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Programa controladores lóxicos (PLC) e xustifica a secuencia de actuación. SI

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA5.1 Determináronse as características xerais dos PLC.

CA5.2 Definiuse a convección de símbolos e cores dos PLC.

CA5.3 Definíronse os principios de lóxica e a linguaxe de programación.

CA5.4 Identificáronse as aplicacións dos PLC no control industrial.

CA5.5 Programáronse secuencias básicas de control industrial.

CA5.6 Comprobouse a correcta secuencia das operacións de calibraxe dos instrumentos de medida.

CA5.7 Verificouse coa frecuencia establecida o bo funcionamento dos PLC, e introducíronse as correccións oportunas en función das desviacións observadas.

CA5.8 Valorouse a orde, a limpeza e a seguridade no manexo dos PLC.

CA5.9 Determinouse a secuencia e a prioridade dos traballos de mantemento dos PLC.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Simboloxía en PLC.

 Principios de lóxica.

 Linguaxe de programación.

 Aplicacións no control de procesos químicos.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Toma de mostra e plan de mostraxe 35

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Organiza plans de mostraxe en relación coa calidade na industria química. SI

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA2.1 Elaborouse o procedemento normalizado de mostraxe.

CA2.2 Clasificáronse as técnicas de mostraxe.

CA2.3 Elixiuse a técnica de mostraxe tendo en conta as características da mostra.

CA2.4 Explicáronse os procedementos normalizados de traballo (PNT) e as instrucións de aplicación para cada tipoloxía de mostraxe.

CA2.5 Estableceuse o número de mostras que haxa que tomar consonte o plan de mostraxe.

CA2.6 Identificáronse os materiais e os equipamentos de mostraxe tendo en conta a cantidade e a estabilidade.

CA2.7 Seleccionáronse os equipamentos de mostraxe en relación coa natureza da mostra.

CA2.8 Determináronse os criterios de exclusión e rexeitamentos de mostras.

CA2.9 Estableceuse o procedemento de tratamento dos residuos sobrantes da mostraxe.

CA2.10 Aplicáronse as normas de seguridade na toma, na conservación, no traslado e na manipulación da mostra.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Toma de mostras.

 Plan de mostraxe. Programas de mostraxe.

 Nivel de calidade aceptable (NCA).

 Procedemento normalizado de mostraxe.

 Normas oficiais para a realización de tomas de mostra.

 Manipulación, conservación, transporte e almacenaxe da mostra.

 Preparación do material e os equipamentos de mostraxe: manexo e mantemento.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Parámetros fisicoquímicos. Tratamento estatístico de datos. 40

4.7.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina os parámetros fisicoquímicos de control de proceso químico, en relación coa calidade do produto final. SI

4.7.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.1 Describíronse as medidas fisicoquímicas máis frecuentes na industria química.

CA1.2 Expresáronse en distintos sistemas de unidades as magnitudes de uso frecuente na industria química.

CA1.3 Explicáronse as principais normas de calidade utilizadas na industria química.

CA1.4 Contrastouse o resultado obtido cos valores de referencia.

CA1.5 Expresáronse os resultados obtidos coa precisión e as unidades requiridas.

CA1.6 Realizouse un tratamento estatístico dos datos obtidos.

CA1.7 Representáronse graficamente os datos.

CA1.8 Rexistráronse os datos no soporte establecido.

CA1.9 Identificáronse os tipos de análise en continuo máis comúns na industria química.

 0CA1.10 Fixéronse medicións, a nivel laboratorio, das principais magnitudes fisicoquímicas

4.7.e) Contidos

Contidos

 Magnitudes fisicoquímicas: unidades. Estados de agregación da materia.

 Medidas sobre sólidos (densidade, cor, humidade, etc.): métodos e aparellos para a súa determinación.

 Medidas sobre líquidos (densidade, cor, condutividade, poder calorífico, etc.): métodos e aparellos para a súa determinación.

 Medidas sobre gases (densidade, opacidade, humidade, poder calorífico, etc.): métodos e aparellos para a súa determinación.

 Normas de calidade: API, ISO; DIN,etc.

 Analizadores en continuo (on-line).

 Casetas de analizadores.

 Ferramentas informáticas de tratamento estatístico de datos e representación gráfica de resultados.
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Atendendo á normativa, a cualificación dos módulos será numérica entre un 1 e un 10, sen decimais. Considerándose positivas as puntuacións

iguais ou superiores a 5 puntos en cada proba escrita.

O alumno/a será avaliado/a parcialmente cada trimestre e ao finalizar o curso realizarase unha avaliación final de cada módulo. Para superar o

módulo é preciso aprobar as dúas avaliacións parciais.

Para o cálculo das avaliacións parciais e final seguirase a seguinte metodoloxía:

Valorarase diariamente a actitude do alumnado, puntualidade, comportamento persoal, participación e traballo en equipo, respecto polos

compañeiros, interese e  responsabilidade cos equipos e materiais. Tamén se terá en conta as tarefas desenvolvidas en clase e no laboratorio, o

uso da plataforma Moodle, probas escritas (exercicios, cuestionarios, test, traballos de compilación de información,...), prácticas e Procedementos

Normalizados de Traballo (PNT's).

Para as probas escritas, valorarase non só o dominio dos contidos impartidos, senón tamén a expresión escrita, a claridade e rigor das

explicacións, o emprego de vocabulario técnico axeitado e a capacidade de síntese.

En cada avaliación realizarase unha proba de avaliación que constará de dúas partes, teórica e práctica que terá carácter obrigatorio. Sempres que

se realice unha proba, o alumnado deberá ser informado da valoración global da mesma e de cada apartado. Así como dos criterios para a súa

avaliación que deben ser coñecidos polo alumnado con anterioridade a proba.

O cálculo da nota, realizarase da seguinte maneira:

-Coñecementos teóricos-prácticos: 70%.

-Activides e participación activa na aula, saídas á pizarra e tarefas entregadas na aula virtual : 30 %.

Os coñecementos teóricos-prácticos será a media das probas escritas realizadas e dos exames prácticos de laboratorio. Tratarase de facer, como

mínimo, dúas probas por trimestre. Para as probas escritas, de resposta múltiple ou tipo test, tomase a determinación de que as respostas erradas

resten na proporción de cada tres erros descontar unha resposta acertada, non penalizando as preguntas sen responder.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Os alumnos que suspendan a 1ª avaliación, terán tarefas de recuperación así como unha proba escrita marcada no calendario de recuperacións en

marzo.

O alumnado que non aprobe este módulo en marzo, recibirá unha colección de exercicios e cuestións representativas que deberá resolver,

podendo preguntar cantas dúbidas se lle presenten nun horario de titoría que tamén se lle proporcionará.

A cualificación sairá da media das dúas probas, unha teórica e outra práctica. Para a cualificación positiva nesta proba de avaliación hai que ter un

mínimo de 5 puntos (dun total de 10) en cada parte da mesma.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Na modalidade de ensinanza ordinaria, a avaliación terá carácter continuo e será de asistencia obrigatoria. Dado que o o módulo ten unha duración

de 210h (252 sesións de 50minutos) o alumnado cun número de faltas superior ao 10% do total das horas do módulo (25 sesións para este
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módulo), perderán o dereito á avaliación continua e terán dereito a realizar unha proba extraordinaria de avaliación que constará dunha proba

teórica e unha proba práctica, que deberán superar independentemente e na que demostrarán que acadaron as competencias xerais do módulo.

A avaliación extraordinaria consistirá na realización dunha proba que constará dunha parte teórica e dunha parte práctica.

Parte teórica: poderá incluír cuestións e problemas relacionados cos contidos do módulo. A duración máxima desta proba será de 2 horas.

Parte práctica: realización de prácticas feitas durante o curso. A duración máxima desta proba será de 3 horas.

Para a cualificación positiva na proba de avaliación extraordinaria hai que ter un mínimo de 5 puntos (dun total de 10) en cada parte da mesma.

Realizarase en primeir lugar a proba teórica, e deberase obter unha calificación mínima de 5 puntos para poder facer a proba práctica.

A nota final calcularase da seguinte maneira: (proba teórica x 0,5) + (proba práctica x 0,5).

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

O seguimento da programación farase de xeito continuo, ao mesmo tempo que se leva á práctica, imprimindolle un carácter formativo, que permita

a modificación da programación no momento que se detecte a necesidade de axustarse á realidade da aula e do grupo.

Realízarase cunha frecuencia mínima mensual, reflectindo o grado de cumplimento da mesma e xustificando as desviacións sufridas.

Ao remate do curso, pasaráselle ao alumnado unha enquisa na que poderán avaliar a acción do docente. O resultado tomarase en consideración á

hora de deseñar a programación do próximo curso.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Realizarase unha avaliación inicial, sen cualificación para o alumnado, para coñecer o dominio que ten o alumnado sobre conceptos do módulo de

regulación e control de proceso químico, (lazos de control, simboloxía de instrumentación, diagramas P&ID, control PID, autómatas programables,

sensores de: presión, caudal, nivel e temperatura, determinación de parámetros fisicoquímicos, tratamento estatístico de datos, ... e así saber con

que nivel comezar a traballar a materia.

En cada unidade, na presentación da mesma, tamén se farán preguntas para saber cal é a base que teñen os alumnos ou que erros de concepto

teñen.

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

Adaptación aos ritmos e tempos tanto do grupo como individuais, axustando a temporalización das unidades de traballo.

Ter en conta os intereses do alumnado sen perder de vista a funcionalidade das aprendizaxes.

Crear un ambiente de traballo cooperativo, de axuda mutua, un grupo de traballo colaborativo que integre a alumnas/os con diversidade de

intereses, motivacións e capacidades.

Propor diversas actividades diferenciadas en grao de dificultade e complexidade para traballar o mesmo contido.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Dentro da dinámica xeral do proceso de ensino e aprendizaxe, na que se procurará que o alumno/a consiga unha maior capacidade de autonomía

e de xuízo, é dicir, unha maior soberanía persoal, un reforzamento da responsabilidade persoal a través da participación cívica e, polo tanto, en

constante referencia cos demais; traballaranse os seguintes contidos relacionados coa educación en valores:

- A diversidade como un valor enriquecedor: no respecto ás ideas, opinións e ideoloxías dos compañeiros/as, a valoración das achegas dos

compañeiros/as e o traballo en equipo.

- A igualdade de xénero: na utilización de linguaxe non sexista, tanto oral como escrita, na análise de actividades e traballos tanto na aula como no

laboratorio ou fora do centro.

- O respecto polo medio ambiente, prestando especial atención aos métodos para reducir a produción de contaminantes e a redución ao mínimo

dos residuos xerados.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Visita a empresas do sector: plantas químicas como Ence de Pontevedra, Reganosa de Mugardos, Bioetanol en Curtis.

Participación no Día da Ciencia do Instituto.

Sempre e cando a situación sanitaria o permita debido á pandemia.
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