
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

de Vilalonga 2018/201936019256 Sanxenxo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ADG Servizos administrativos Ciclos
formativos de
grao básico

CBADG01Administración e xestión Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP3004 Arquivamento e comunicación 52018/2019 174146

MPMP30_04 Reprografía e arquivamento 52018/2019 8773

MPMP30_04 Comunicación telefónica e protocolo 52018/2019 8773

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo MARÍA NATIVIDAD GARCÍA INGERTO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión departamento
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Perfil profesional

Competencia xeral do título

A competencia xeral do título profesional básico en Servizos Administrativos consiste en realizar tarefas administrativas e de xestión básica, con

autonomía, responsabilidade e iniciativa persoal, operando coa calidade indicada, cumprindo as normas ambientais, de seguridade e hixiene no

traballo, e comunicándose de xeito oral e escrito en linguas galega e castelá, así como nalgunha lingua estranxeira.

Competencia do título

As competencias profesionais, persoais e sociais, e as competencia para a aprendizaxe permanente do título de profesional básico en Servizos

Administrativos son as que se relacionan:

a) Preparar equipamentos e aplicacións informáticas para levar a cabo a gravación, o tratamento e a impresión de datos e textos, asegurando o

seu funcionamento.

b) Elaborar documentos mediante as utilidades básicas das aplicacións informáticas dos procesadores de textos e follas de cálculo, aplicando

procedementos de escritura ao tacto con exactitude e rapidez.

c) Realizar tarefas básicas de almacenamento e arquivamento da información e documentación en soportes dixital e convencional, de acordo cos

protocolos establecidos.

d) Realizar labores de reprografía e encuadernamento básico de documentos, de acordo cos criterios de calidade establecidos.

e) Tramitar correspondencia e paquetería interna ou externa, utilizando os medios e os criterios establecidos.

f) Realizar operacións básicas de tesouraría, utilizando os documentos axeitados en cada caso.

g) Recibir e realizar comunicacións telefónicas e informáticas transmitindo con precisión a información encomendada segundo os protocolos e a

imaxe corporativa.

h) Realizar as tarefas básicas de mantemento do almacén de material de oficina, preparando os pedidos que aseguren un nivel de existencias

mínimo.

i) Atender á clientela utilizando as normas de cortesía e demostrando interese e preocupación por resolver satisfactoriamente as súas necesidades.

j) Resolver problemas predicibles relacionados cos ámbitos físico, social, persoal e produtivo, utilizando o razoamento científico e os elementos

proporcionados polas ciencias aplicadas e sociais.

k) Actuar de xeito saudable en contextos cotiáns que favorezan o desenvolvemento persoal e social, analizando hábitos e influencias positivas para

a saúde humana.

l) Valorar actuacións encamiñadas á conservación ambiental, diferenciando as consecuencias das actividades cotiás que poidan afectar o equilibrio

do ambiente.

m) Obter e comunicar información destinada á autoaprendizaxe e ao seu uso en distintos contextos do seu ambiente persoal, social ou profesional

mediante recursos ao seu alcance e os propios das tecnoloxías da información e a da comunicación.

n) Actuar con respecto e sensibilidade á diversidade cultural, o patrimonio histórico artístico e as manifestacións culturais, apreciando o seu uso

como fonte de enriquecemento persoal e social.

ñ) Comunicarse con claridade, precisión e fluidez en contextos sociais ou profesionais e por diferentes medios, canles e soportes ao seu alcance,

utilizando e adecuando recursos lingüísticos orais e escritos propios das linguas galega e castelá.

o) Comunicarse en situacións habituais de carácter laboral, persoal e social, utilizando os recursos lingüísticos básicos en lingua estranxeira.

p) Realizar explicacións sinxelas sobre acontecementos e fenómenos característicos das sociedades contemporáneas a partir da información

histórica e xeográfica ao seu dispor.

q) Adaptarse ás novas situacións laborais orixinadas por cambios tecnolóxicos e organizativos na súa actividade laboral, utilizando as ofertas

formativas ao seu alcance e localizando os recursos mediante as tecnoloxías da información e da comunicación.

r) Cumprir as tarefas propias do seu nivel con autonomía e responsabilidade, empregando criterios de calidade e eficiencia no traballo asignado e

efectuándoo de forma individual ou como membro dun equipo.
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s) Comunicarse eficazmente, respectando a autonomía e a competencia das persoas que interveñen no seu ámbito de traballo, contribuíndo á

calidade do traballo realizado.

t) Asumir e cumprir as medidas de prevención de riscos e seguridade laboral na realización das actividades laborais, evitando danos persoais,

laborais e ambientais.

u) Cumprir as normas de calidade e de accesibilidade e deseño universais que afectan a súa actividade profesional.

v) Actuar con espírito emprendedor, iniciativa persoal e responsabilidade na elección dos procedementos da súa actividade profesional

w) Exercer os dereitos e cumprir as obrigas derivadas da súa actividade profesional, de acordo co establecido na lexislación vixente, participando

activamente na vida económica, social e cultural.

Relación de cualificacións e unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais incluídas no título:

a) Operacións auxiliares de servizos administrativos xerais, ADG305_1 (Real decreto 107/2008, do 1 de febreiro), que abrangue as seguintes

unidades de competencia relacionadas co módulo Arquivo e comunicación:

1. Cualificacións profesionais completas:

- UC0970_1: Transmitir e recibir información operativa en xestións rutineiras con axentes externos da organización.

- UC0971_1: Realizar operacións auxiliares de reprodución e arquivamento en soporte convencional ou informático
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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 Realización de labores de reprografía en encadernado básico de documentosReprografía de
documentos

43.5 25

2 Realización de tarefas básica de almacenamento e arquivo de información e documentación, tanto en soporte
dixital como convencional

Arquivo de
documentos

43.5 25

3 Realización e recepción de comunicación telefónicas transmitindo con precisión a información encomendadaComunicación
telefónica no ámbito
profesional

43.5 25

4 Atención á clientela, utilizando normas de cortesía e demostrando interese e preocupación por resolver
satisfactoriamente as súas necesidades

Protocolo de
recepción de persoas
externas á
organización

43.5 25
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Reprografía de documentos 43.5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Realiza labores de reprografía de documentos e valora a calidade do resultado obtido SI

RA2 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identificando os requisitos derivados dos labores de reprografía SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Diferenciáronse os equipamentos de reprodución e encadernación

CA1.2 Relacionáronse as modalidades de encadernación básica

CA1.3 Recoñecéronse as anomalías máis frecuentes nos equipamentos de reprodución

CA1.4 Obtivéronse as copias necesarias dos documentos de traballo na calidade e na cantidade requiridas

CA1.5 Cortáronse os documentos e adaptáronse ao tamaño requirido, utilizando ferramentas específicas

CA1.6 Observáronse as medidas de seguridade requiridas

CA1.7 Encadernáronse documentos utilizando métodos básicos (grampaxe, encanutaxe, etc.)

CA1.8 Púxose especial coidado en manter a correcta orde dos documentos encadernados

CA1.9 Plastificáronse documentos de distinto tamaño e grosor

CA1.10 Púxose interese en manter en condicións de funcionamento óptimo os equipamentos utilizados

CA2.1 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os requisitos e as actitudes necesarias para o desenvolvemento dos labores de reprografía

CA2.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da colaboración, da motivación e da formación no éxito nos labores de reprografía

CA2.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora relacionada cos labores de reprografía

4.1.e) Contidos

Contidos

 Equipamentos de reprodución de documentos. Multicopista: concepto e clases. Fotocopiadora: concepto, características, cadro de control e carga de papel.

 Identificación das anomalías máis frecuentes nos equipamentos de reprodución.

 Mantemento, limpeza e precaucións cos equipamentos de reprodución.

 Reprodución de documentos.
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Contidos

 Ferramentas de encadernación básica.

 Utilización de ferramentas de corte de documentos (cisalla, guillotinas, etc.).

 Plastificadoras de documentos: definición.

 Medidas de seguridade.

 A persoa emprendedora nas labores de reprografía.

 Iniciativa, creatividade, colaboración, motivación e formación nos labores de reprografía.

 O risco como factor inherente á actividade emprendedora relacionada cos labores de reprografía.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Arquivo de documentos 43.5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Arquiva documentos convencionais utilizados nas operacións comerciais e administrativas, tendo en conta a relación entre o tipo de documento e a súa
situación ou o seu destino 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 Identificáronse os tipos de arquivamento

CA3.2 Describíronse os criterios utilizados para arquivar

CA3.3 Indicáronse os procesos básicos de arquivamento

CA3.4 Arquiváronse documentos en soporte convencional seguindo os criterios establecidos

CA3.5 Accedeuse a documentos previamente arquivados

CA3.6 Distinguiuse a información fundamental que deben incluír os documentos comerciais e administrativos básicos

CA3.7 Rexistráronse os documentos administrativos básicos

CA3.8 Comprobouse a veracidade e a corrección da información contida nos documentos

CA3.9 Elaboráronse os rexistros de xeito limpo, ordenado e preciso

CA3.10 Valorouse o emprego de aplicacións informáticas na elaboración dos rexistros

4.2.e) Contidos

Contidos

 Arquivamento convencional. Tipos de arquivamento.

 Criterios de arquivamento: alfabético, numérico, cronolóxico, xeográfico, etc.

 Técnicas básicas de xestión de arquivos.

 Documentos básicos en operacións de compravenda: fichas de clientela, pedidos, albarás e notas de entrega, recibos e facturas.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Comunicación telefónica no ámbito profesional 43.5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Comunícase telefonicamente, no ámbito profesional, distinguindo a orixe e o destino de chamadas e mensaxes SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Recoñecéronse os equipamentos de telefonía

CA1.2 Valoráronse as opcións da central telefónica

CA1.3 Atendéronse as chamadas telefónicas seguindo os protocolos establecidos

CA1.4 Deriváronse as chamadas telefónicas cara ao/á destinatario/a final

CA1.5 Informouse da orixe da chamada o/a destinatario/a final desta

CA1.6 Cubríronse notas de aviso telefónico de xeito claro e preciso

CA1.7 Demostrouse interese en utilizar os equipamentos telefónicos dunha maneira eficaz

CA1.8 Amosouse cortesía e prontitude na atención ás chamadas telefónicas

4.3.e) Contidos

Contidos

 Medios e equipamentos telefónicos.

 Funcionamento dunha central telefónica básica.

 Protocolo de actuación ante as comunicacións telefónicas.

 Recollida e transmisión de mensaxes telefónicas.

 Normas básicas de conduta e pasos que se deben seguir nas comunicacións telefónicas.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Protocolo de recepción de persoas externas á organización 43.5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Recibe persoas externas á organización recoñecendo e aplicando normas de protocolo SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificáronse as normas de cortesía e aplicouse o protocolo de saúdo, presentación e despedida

CA2.2 Empregouse unha linguaxe cortés e apropiada segundo a situación

CA2.3 Diferenciáronse costumes característicos doutras culturas

CA2.4 Informouse previamente de datos salientables da persoa esperada

CA2.5 Identificouse ante a visita e solicitouse a información necesaria desta

CA2.6 Notificouse ao/á destinatario/a da visita a chegada desta e transmitíronse os datos identificativos

CA2.7 Transmitiuse durante a comunicación a imaxe corporativa da organización

CA2.8 Demostrouse interese por ofrecer un trato personalizado

4.4.e) Contidos

Contidos

 Definición de protocolo.

 Normas de protocolo de recepción. Presentacións.

 Imaxe corporativa.

 Normas de cortesía.
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Unidade formativa 1: Reprografía e arquivamento

BC1. Reprografía de documentos

¿ Equipamentos de reprodución de documentos. Multicopista: concepto e clases. Fotocopiadora: concepto, características, cadro de control e

carga de papel.

¿ Identificación das anomalías máis frecuentes nos equipamentos de reprodución.

¿ Mantemento, limpeza e precaucións cos equipamentos de reprodución.

¿ Reprodución de documentos.

¿ Ferramentas de encadernación básica.

¿ Utilización de ferramentas de corte de documentos (cisalla, guillotinas, etc.).

¿ Plastificadoras de documentos: definición.

¿ Medidas de seguridade.

BC2. Iniciativa emprendedora nos labores de reprografía

¿ A persoa emprendedora nas labores de reprografía.

¿ Iniciativa, creatividade, colaboración, motivación e formación nos labores de reprografía.

¿ O risco como factor inherente á actividade emprendedora relacionada cos labores de reprografía.

BC3. Arquivamento de documentos

¿ Arquivamento convencional. Tipos de arquivamento.

¿ Criterios de arquivamento: alfabético, numérico, cronolóxico, xeográfico, etc.

¿ Técnicas básicas de xestión de arquivos.

¿ Documentos básicos en operacións de compravenda: fichas de clientela, pedidos, albarás e notas de entrega, recibos e facturas.

Unidade formativa 2: Comunicación telefónica e protocolo

BC1. Comunicación telefónica no ámbito profesional

¿ Medios e equipamentos telefónicos.

¿ Funcionamento dunha central telefónica básica.

¿ Protocolo de actuación ante as comunicacións telefónicas.

¿ Recollida e transmisión de mensaxes telefónicas.

¿ Normas básicas de conduta e pasos que se deben seguir nas comunicacións telefónicas.

BC2. Recepción de persoas externas á organización

¿ Definición de protocolo.

¿ Normas de protocolo de recepción. Presentacións.

¿ Imaxe corporativa.

¿ Normas de cortesía.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

A cualificación final farase do seguinte modo:

*Contidos conceptuais e procedimentais: Suporán o 60% da cualificación final. En cada avaliación realizaranse probas obxectivas, atendendo aos

criterios establecidos na programación. Para a superación destas probas será preciso obter unha cualificación superior ou igual a 5. A superación

destas probas suporá a liberación da materia para o alumnado. O alumnado que non supere algunha da probas terá dereito a unha proba de

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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recuperación, que terá un valor máximo de 5 puntos.

*Contidos actitudinais: Suporán o 10% da cualificación final.

Traballo presentado na aula 30%.

Valorarase positivamente o interese do alumnado polos contidos do módulo, a asistencia á clase e a realización das tarefas propostas na aula.

Valorarase negativamente a falta de respecto e a falta de interese polo materia.

*A cualificación final estará comprendida entre 1 e 10, sen decimais. Para superar o módulo será preciso obter unha cualificación igual ou superior

a 5.

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

En xuño realizarase un exame cos contidos pendentes dos diferentes trimestres. Para iso iráselles entregando ao longo do curso as seguintes

actividades de recuperación:

Actividades de repaso dos conceptos e procedementos.

Elaboración de mapas conceptuais e esquemas.

Realización de casos prácticos.

Traballos individuais.

Para superar os módulos con cualificación negativa, o alumnado poderá realizar unha proba en setembro. Nesta avaliación, os alumnado que non

consiga polo menos un 5 de nota media polos coñecementos e destrezas asimilados e a actitude manifestada en todo o curso, poderá realizar a

proba que comprenderá cuestións de todo o módulo suspendido, sempre que entreguen ou entreguen entón, polo menos o 80% dos traballos e

exercicios encomendados.

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

Segundo o Real Decreto 127/2014, de 28 de febreiro no seu

Capítulo III

Artigo 20. Avaliación

1. Con carácter xeral, na avaliación e non desenvolvemento dous procesos de avaliación nas ensinanzas de formación profesional básica

aplicarase ou establecido nos artigos 25, 26, 27, 28, 38 e 39 dá Orde do 12 de xullo de 2011.

2. A avaliación dous alumnos e as alumnas dous ciclos de formación profesional básica terá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá

orientar as súas aprendizaxes e as programacións educativas, e realizarase por módulos profesionais.

3. A avaliación estará adaptada ás necesidades e á evolución dous alumnos e dás alumnas, nomeadamente non caso de persoas en situación de

discapacidade, para as cales incluiranse medidas de accesibilidade que garantan unha participación non discriminatoria nas probas de avaliación.

4. Ou módulo de Formación en centros de traballo, con independencia do momento en que se realice, avaliarase logo de alcanzada a avaliación

positiva nos módulos profesionais asociados ás unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais incluídas non

período de formación en centros de traballo correspondente.

5. A perda do dereito á avaliación continua nun determinado módulo, regulado no artigo 25 da Orde do 12 de xullo de 2011, non será de aplicación

ao alumnado de ciclos de formación profesional básica en idade de escolarización obrigatoria.

Para o alumnado que non supere o proceso ordinario de avaliación, a avaliación final extraordinaria do módulo consistirá na realización de varias

probas co obxectivo de comprobar que este acade os contidos mínimos recollidos nesta programación.

As probas que deberá realizar serán as seguintes:

-Unha proba escrita na que o alumno ou alumna debe demostrar a adquisición dos contidos incluídos nas distintas unidades didácticas.
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-Unha proba práctica na que realizará distintos exercicios ou actividades que se inclúen nesta programación.

-Entrega dunhas actividades cuxo enunciado lle deu previamente a profesora e que será tamén avaliado.

Para superar o módulo, o alumnado deberá acadar un mínimo de cinco puntos sobre dez en cada unha das tres partes.

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

Para o seguimento da programación e a avaliación da propia práctica docente, rexistrarase ó longo de todo o curso o

feito durante a clase (explicacións teóricas, exercicios, prácticas, actividades de avaliación) na propia programación para cada unidade didáctica.

Isto vai

permitir observar a facilidade ou dificultade coa que o alumnado acaden os resultados de aprendizaxe e os criterios de avaliación previstos no

módulo e poder flexibilizar a programación de cara a cursos posteriores, podendo variar aspectos como a secuencia, profundidade e tempo

asignado a cada unidade didáctica.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

A avaliación do alumnado dos ciclos de formación profesional básica terá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar as súas

aprendizaxes e as programaciones educativas.

Avaliación inicial. Ao comezo do curso realizarase co alumnado unhas cuestións orais e/ou escritas sobre aspectos básicos relacionados co

módulo. Esta proba vainos a servir para coñecer o punto de partida do alumnado. Hai que ter en conta, que a súa formación inicial nos contidos

que se van a impartir é algúns casos non existe.

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

As diferenzas existentes entre os distintos alumnos/as son evidentes: as características persoais, a súa forma de motivarse para optimizar o seu

proceso de ensino-aprendizaxe, as súas capacidades intelectuais, e ata o seu contorno familiar, son factores que poden contribuír ao éxito ou

fracaso.

Estes factores deben ser tidos en conta garantindo, na medida das nosas posibilidades, que todos adquiran os resultados de aprendizaxe

mediante a realización de distintas actividades, a utilización doutros materiais didácticos e o apoio individual durante o desenvolvemento das

mesmas, naqueles casos que sexa necesario.

Intentarase tamén, en algúns casos, flexibilizar o ciclo de formación profesional básica para que o alumnado co necesite, faga o ciclo en tres anos.

Tamén se lle proporcionará material extra, outras fontes onde se expoñen os contidos, bibliografía complementaria e boletíns de actividades de

reforzo.

Para os traballos en grupo intentarase que colaboren con compañeiros/as aos que lle custe acadar os obxectivos para contrastar ideas e resolver

dúbidas.

Todo isto será de aplicación cando o alumno preste atención e mostre interese polo aprendizaxe do impartido no módulo.

O alumno/a que reciba estas medidas de reforzo educativo, ao final do módulo profesional, deberá demostrar, igual que o resto dos alumnos, que

acadou os contidos mínimos esixibles para lograr a avaliación positiva e os criterios de cualificación esixibles.

Neste curso contamos cun alumno con síndrome X FRÁXIL e o profesorado non temos formación para atender este SINDROME, motivo que xa

puxemos en coñecemento do departamento de Orientación e esta puxo en coñecemento da Inspección educativa e equipo de valoración
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

específica.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

En primeiro lugar, en cada actividade inclúense precaucións e recomendacións para tomar as medidas de seguridade e hixiene que sexan

necesarias. O manexo do computador entraña riscos, principalmente para a vista e para as costas, sen esquecer os riscos psicolóxicos derivados

do seu abuso.

Ademais ao alumno váiselle a valorar a organización do seu posto de traballo e das actividades que realiza.

Co obxectivo dunha educación non sexista o profesor evitará comportamentos que se deriven da asignación de roles en función do sexo do

alumno á hora de repartirse as tarefas.

Outros puntos a tratar son:

¿ Fomento da reciclaxe, tanto en material escolar como en material informático.

¿ Consideración das leis de protección de datos.

¿ Educación para o consumidor: Comercio Electrónico; as actualizacións de software online melloran as posibilidades do Consumidor/Distribución

de software a través da rede.

¿ Educación moral e cívica: respecto polas leis de ordenación.; toma de medidas para a seguridade da rede fronte a intrusos, actos de vandalismo,

Hackers, etc..; utilización de redes, servizos de información e bases de datos públicas .

Educación para o traballo: técnicas de intercambio de información corporativa, Intranet/Internet.

Educación en valores Democráticos.

. Educación para a igualdade de oportunidades.

. Educación para a paz.

. Educación ambiental.

. Educación moral e cívica.

Educación para a saúde.

Educación sexual.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Realizaranse en función da integración do alumnado, decidíndose as mesmas ó longo do curso. Entre as propostas:

-visita a unha oficina de correos

-visita a unha biblioteca (pode ser a do propio centro)

-outras que xurdan ó longo do periodo
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