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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1ª avaliación 
Bloque 1. Raíces da arte europea: o legado da arte clásica 
B1.1. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da arte grega, 
en relación co seu contexto histórico e cultural. 

HAB1.1.1. Explica as características esenciais da arte grega e a súa evolución no tempo. (CCEC CCL 
CAA) 

B1.2. Explicar a función social da arte grega, especificando o papel desempeñado polos/as 
clientes e artistas, e as relacións entre eles. 

HAB1.2.1. Especifica quen eran os/as principais clientes da arte grega, e a consideración social da arte 
e dos/das artistas. (CCEC CCL CSC) 

B1.4. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da arte 
romana, en relación co seu contexto histórico e cultural. 

HAB1.4.1. Explica as características esenciais da arte romana e a súa evolución no tempo. (CCEC CCL 
CAA) 

B1.4. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da arte 
romana, en relación co seu contexto histórico e cultural. HAB1.4.3. Describe as características e funcións dos principais tipos de edificio romanos. (CCEC CL) 

B1.4. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da arte 
romana, en relación co seu contexto histórico e cultural. HAB1.4.6. Especifica as innovacións da escultura romana en relación coa grega. (CCEC CCL CSC) 

B1.5. Explicar a función social da arte romana, especificando o papel desempeñado polos/as 
clientes e artistas, e as relacións entre eles. 

HAB1.5.1. Especifica quen eran os/as principais clientes da arte romana, e a consideración social da 
arte e dos/das artistas. (CCEC CCL CSC) 

B1.8. Respectar as creacións artísticas da Antigüidade grecorromana, valorando a súa calidade 
en relación coa súa época e a súa importancia como patrimonio escaso e insubstituíble que 
cómpre conservar. 

HAB1.8.1. Confecciona un catálogo, con breves comentarios, das obras máis salientables da arte 
antiga que se conservan en Galicia. 
(CCEC CCL CAA) 

2ª avaliación 
Bloque 2. Nacemento da tradición artística occidental: a arte medieval 
B2.1. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da arte 
paleocristiá, en relación co seu contexto histórico e cultural. 

HAB2.1.1. Explica as características esenciais da arte paleocristiá e a súa evolución no tempo. (CCEC 
CCL CAA) 

B2.1. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da arte 
paleocristiá, en relación co seu contexto histórico e cultural. HAB2.1.2. Describe a orixe, a características e a función da basílica paleocristiá. (CCEC CCL CSC) 

B2.2. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da arte 
bizantina, en relación co seu contexto histórico e cultural. HAB2.2.1. Explica as características esenciais da arte bizantina. (CCEC CCL CAA) 

B2.4. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da arte 
prerrománica, relacionando cada un dos seus estilos cos seus respectivos contextos históricos 
e culturais. 

HAB2.4.1. Define o concepto de arte prerrománica e especifica as súas manifestacións en España e 
en Galicia.(CCEC CCL) 

B2.5. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da arte 
románica, en relación co seu contexto histórico e cultural. HAB2.5.1. Describe as características xerais da arte románica. (CCEC CCL CAA) 

B2.6. Explicar a función social da arte románica, especificando o papel de clientes e artistas, e 
as relacións entre eles. HAB2.6.1. Especifica as relacións entre artistas e clientes da arte románica.(CCEC CCL CSC) 

B2.8, Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da arte gótica, 
en relación co seu contexto histórico e cultural. 

HAB2.8.1. Describe as características xerais da arte gótica a partir de fontes históricas ou 
historiográficas. (CCEC CCL CAA) 

B2.8, Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da arte gótica, 
en relación co seu contexto histórico e cultural. 

HAB2.8.4. Recoñece e explica as innovacións da pintura de Giotto e do Trecento italiano respecto á 
pintura románica e bizantina. (CCEC CCL CAA) 

B2.8, Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da arte gótica, 
en relación co seu contexto histórico e cultural. 

HAB2.8.5. Explica as innovacións da pintura flamenga do século XV e cita algunhas obras dos seus 
principais representantes. (CCEC CCL CAA) 

B2.14. Respectar as creacións da arte medieval, valorando a súa calidade en relación coa súa 
época e a súa importancia como patrimonio que hai que conservar. HAB2.14.1. Explica a importancia da arte románica no Camiño de Santiago. (CCEC CCL CSC) 

Bloque 3. Desenvolvemento e evolución da arte europea no mundo moderno 
B3.4. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da arte 
española do Renacemento, en relación co seu contexto histórico e cultural. 

HAB3.1.1. Explica as características esenciais do Renacemento italiano e a súa periodización. (CCEC 
CCL CAA) 

B3.2. Explicar a función social da arte especificando o papel desempeñado por patróns, 
academias, clientes e artistas, e as relacións entre eles. 

HAB3.2.1. Describe a práctica do patrocinio no Renacemento italiano e as novas reivindicacións dos 
artistas en relación co seu recoñecemento social e a natureza do seu labor. (CCEC CCL CSC) 
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B3.4. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da arte 
española do Renacemento, en relación co seu contexto histórico e cultural. 

HAB3.4.1. Especifica as características peculiares do Renacemento español en comparación co 
italiano.(CCEC CCL CAA) 

B3.4. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da arte 
española do Renacemento, en relación co seu contexto histórico e cultura. 

HAB3.4.2. Describe a evolución da arquitectura, escultura e pintura renacentista española. (CCEC CCL 
CAA) 

B3.6. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da arte do 
Barroco, en relación co seu contexto histórico e cultural. HAB3.6.1. Explica as características esenciais do Barroco. (CCEC CCL CAA) 

B3.6. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da arte do 
Barroco, en relación co seu contexto histórico e cultural. 

HAB3.9.1. Explica as características do urbanismo barroco en España e a evolución da arquitectura 
española durante o século XVII. (CCEC CCL CAA) 

B3.9. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da arte 
española do Barroco, en relación co seu contexto histórico e cultural 

HAB3.9.2. Explica as características da imaxinaría barroca española do século XVII e compara a escola 
castelá coa andaluza. . (CCEC CCL CAA) 

B3.9. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da arte 
española do Barroco, en relación co seu contexto histórico e cultural 
 

HAB3.9.3. Explica as características xerais da pintura española do século XVII. . (CCEC CCL CAA) 

3ª avaliación 
Bloque 4. O século XIX: a arte dun mundo en transformación. 
B4.1. Analizar a obra de Goya e identificar nela os trazos propios das correntes da súa época e 
os que anticipan diversas vangardas posteriores. 

HAB4.1.1. Analiza a evolución da obra de Goya como pintor e gravador, desde a súa chegada á Corte 
ata o seu exilio final en Bordeos.(CCE CCL CAA) 

B4.5 Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da pintura do 
século XIX, relacionando cada un dos seus estilos cos seus respectivos contextos históricos e 
culturais. 

HAB4.5.5. Describe as características xerais do Impresionismo e o Neoimpresionismo. (CCE CCL) 

B4.5 Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da pintura do 
século XIX, relacionando cada un dos seus estilos cos seus respectivos contextos históricos e 
culturais. 

HAB4.5.6. Define o concepto de postimpresionismo e especifica as achegas de Cézanne e Van Gogh 
como precursores das grandes correntes artísticas do século XX. (CCE CCL CAA) 

Bloque 5. A ruptura da tradición: a arte na primeira metade do século XX 
B5.1. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais das 
vangardas artísticas das artes plásticas na primeira metade do século XX, relacionando cada 
unha delas cos seus respectivos contextos históricos e culturais 

HAB5.1.1. Define o concepto de vangarda artística en relación co acelerado ritmo de cambios na 
sociedade da época e a liberdade creativa dos/das artistas iniciada na centuria anterior. (CCE CCL 
CSC) 

B5.1. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais das 
vangardas artísticas das artes plásticas na primeira metade do século XX, relacionando cada 
unha delas cos seus respectivos contextos históricos e culturais. 

HAB5.1.2. Describe a orixe e as características do Fauvismo. 
(CCE CCL) 

B5.1. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais das 
vangardas artísticas das artes plásticas na primeira metade do século XX, relacionando cada 
unha delas cos seus respectivos contextos históricos e culturais 

HAB5.1.3. Describe o proceso de xestación e as características do Cubismo, distinguindo entre o 
Cubismo analítico e o sintético. (CSC CCL CCE CAA) 
 

B5.1. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais das 
vangardas artísticas das artes plásticas na primeira metade do século XX, relacionando cada 
unha delas cos seus respectivos contextos históricos e culturais 

HAB5.1.4. Describe o ideario e os principios do futurismo. (CCE CCL) 

B5.1. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais das 
vangardas artísticas das artes plásticas na primeira metade do século XX, relacionando cada 
unha delas cos seus respectivos contextos históricos e culturais 

HAB5.1.5. Identifica os antecedentes do expresionismo no século XIX, explica as súas características 
xerais. (CSC CCL CCE CAA) 

B5.1. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais das 
vangardas artísticas das artes plásticas na primeira metade do século XX, relacionando cada 
unha delas cos seus respectivos contextos históricos e culturais 

HAB5.1.6. Describe o proceso de xestación e as características da pintura abstracta, distingue a 
vertente cromática e a xeométrica. (CSC CCL CCE CAA) 

B5.1. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais das 
vangardas artísticas das artes plásticas na primeira metade do século XX, relacionando cada 
unha delas cos seus respectivos contextos históricos e culturais 

HAB5.1.7. Describe as características do Dadaísmo como actitude provocadora nun contexto de crise. 
(CSC CCL CCE CAA) 

B5.1. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais das 
vangardas artísticas das artes plásticas na primeira metade do século XX, relacionando cada 
unha delas cos seus respectivos contextos históricos e culturais 

HAB5.1.8. Explica a orixe, as características e os obxectivos do Surrealismo. (CCE CCL) 
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B5.1. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais das 
vangardas artísticas das artes plásticas na primeira metade do século XX, relacionando cada 
unha delas cos seus respectivos contextos históricos e culturais. 

HAB5.1.9. Explica a importancia dos pintores españois Picasso, Miró e Dalí no desenvolvemento das 
vangardas artísticas. (CCE CCL) 

Bloque 6. A universalización da arte desde a segunda metade do século XX 
B6.3. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais das artes 
plásticas desde a segunda metade do século XX, no marco das novas relacións entre clientes, 
artistas e público que caracterizan o mundo actual. 

HAB6.3.4. Explica a arte cinética e a Op-Art. (CCEC CCL) 

B6.3. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais das artes 
plásticas desde a segunda metade do século XX, no marco das novas relacións entre clientes, 
artistas e público que caracterizan o mundo actual. 

HAB6.3.7. Distingue e explica algunhas das principais correntes figurativas: Pop-Art, Nova Figuración, 
Hiperrealismo. (CCE CCL CAA) 

Bloque 7. O vocabulario artístico 
B7.1. Utilizar a terminoloxía específica da arte nas exposicións orais e escritas, denominando 
con precisión os elementos e as técnicas principais. 

HAB7.1.1. Utiliza con corrección a terminoloxía específica das artes en exposicións orais e escritas. 
(CCEC CCL) 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Segundo os criterios da Programación Didáctica do departamento os procedementos de avaliación foron para o 
seguinte curso do seguinte xeito. 

A nota da proba escrita suporá un 80% da nota e o 20% corresponderá a os traballos realizados e a corrección do 
caderno. 

Como consecuencia da Alarma Sanitaria débense modificar ditos criterios para a 3ª avaliación.  Deste xeito a 3ª 
avaliación avaliación vai ser realizada por medio de diferentes tarefas, realizadas na Aula Virtual , e que sumará 
dous puntos a nota resultante das avaliacións anteriores. 

Os procedementos novos tras a Alerta Sanitaria, modifican a recuperación das avaliacións pendentes, polo tanto 
vaise optar polo seguinte método. 
Recuperación da 1ª Avaliación: 

• Boletín (50%). 

• Cuestionario (50%). 
Estas actividades serán valoradas ata 5 puntos, co cal chegan a nota para superar a avaliación. 
 
Recuperación da 2º Avaliación: 

• Boletín (50%). 

• Cuestionario (50%). 
Estas actividades serán valoradas ata 5 puntos, co cal chegan a nota para superar a avaliación. 

Instrumentos: 
Para o alumnado que superou cunha nota de 5, ou superior, na  1ª e 2ª avaliación manteranse os mesmos 
principios que na Programación Didáctica de Departamento. 
 
No caso de aqueles alumnos que non superaran a 1ª e a 2ª avaliación, asi como os traballos realizados durante a 
3ª Avaliación consistira en: 

• Boletíns e tarefas, que seguiran unha corrección por medio de modelo de corrección, lista de cotexo ou 
rúbrica. 

• Realización de cuestionarios, que serán corrixidos de forma automática ou manual segundo o modelo. 
Estas realizaranse por medio de aplicacións telemáticas. 

Cualificación final 

Esa será a nota de cualificación final vai a seguir as referencia marcadas nas 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. Pero tamén a 
Orden EFP/365/2020, do 22 de abril, pola que se establece no marco e nas directrices de actuación para o terceiro 
trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante aa situación de crise ocasionada por el COVID-
19. 
 
Seguindo a lexislación vixente determinase o seguinte procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Para a realización da cualificación final vaise optar polo seguinte cálculo da media aritmética de das notas obtidas 
polo alumando durante a 1ª e a 2ª avaliación. Debido a que a terceira avaliación solo pode ser valorada en forma 
positiva, optase pola seguinte medida, sempre tendo en conta o beneficio do alumnado, de poder subir ó resultado 
desa media ata 2 puntos como máximo polo traballo realizado durante a terceira avaliación. 
Co cal de forma gráfica se representa nesta formula. 
 

!"#$%&'$( = 1ª,-$(&.&ó' + 2ª,-$(&.&ó'
2 + ('"#$3$3ª,-$(&.&ó' = 5á7&5"3"89:8'#"9) 

 
Para que esta formula poida ser aplicada, o alumnado ten que ter superadas a 1ª e 2ª avaliación, ou sexa ter unha 
nota superior a 5 puntos. No caso de que o alumnado non superara as avaliación, non se lle aplicará a nota da 
terceira avaliación para subir nota. 
 
No caso de que o alumno, non superara a materia durante o curso normal, antes da proclamación do Estado de 
Alarma, vaise realizar unha serie de recuperacións por avaliacións (1ª e 2ª avaliación). Se o alumnado realiza as 
tarefas relacionadas coa recuperación e as supera os contidos mínimo establecidos nas tarefas considerarase que 
superou a avaliación, e obterá unha nota de 5 puntos nesa avaliación ou avaliacións. Entón si se tomara en conta 
para a realización da formula anteriormente mencionada. No caso de que o alumnado non realice as actividades 
de recuperación, ou o faga de forma inadecuada, non superará a avaliación suspensa, e quedará coa nota que 
obtivo na avaliación anteriormente dada antes proclamación do Estado de Alarma. 
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Considerarase que o alumno supera a materia na avaliación ordinaria se obtén no cálculo 5 ou máis puntos. 

Proba extraordinaria de 
setembro 

No caso de que se poida realizar unha volta o centro en setembro vaise respectar  os criterios da programación 
2019-20. 
 
No caso de que o alumnado non supere a Avaliación Ordinaria, ten a posibilidade de realizar unha proba 
extraordinaria que se realizará no mes de setembro, segundo as datas propostas pola Dirección do centro. Esta 
proba será unha proba escrita seguindo o modelo de exame de realizado durante o curso, e supón o 100% da nota. 
É dicir, só se terá en conta o exame. Para poder superar a avaliación debe alcanzar unha nota igual ou superior a 
5 puntos. 
 
A proba seguira as normas vixentes nas probas realizadas durante o curso e mencionadas anteriormente, pero so 
se poderá facer coa materia impartida antes da proclamación do Estado de Alarma o 13 de marzo de 2020. 
 
No caso de que non se poida realizar unha volta o centro para a realización desa proba escrita,  a alternativa será 
que se realizara toda unha serie de actividades, que serán entregadas ó alumnado con tempo suficiente, e que 
substituirán a proba extraordinaria de Setembro. 

Alumnado de materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
Non existe alumnado con materia pendente. 

Criterios de cualificación: 
Non existe alumnado con materia pendente. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non existe alumnado con materia pendente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

As actividades realizadas durante a 3ª Avaliación van a ser basicamente de recuperación, repaso, reforzo 
e ampliación. 
Nesta actividades vanse a centrar no desenvolvemento das competencias básica e no desenvolvemento 
do alumnado a través de actividades telemáticas e dirixidas. A forma das tarefas ou actividades, será 
explicada na metodoloxía. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Para analizar a metodoloxía vaise partir das seguintes premisas: 
    • Partir dos coñecementos previos do alumnado e construír paulatinamente os novos contidos a través de 
actividades de adquisición, repaso e reforzo. 
    • Relacionar os contidos curriculares coa vida cotiá próxima ao alumnado co obxectivo de crear interese e 
motivación. 
    • Desenvolver a reflexión e o espírito crítico para fomentar a capacidade de razoamento e as iniciativas persoais. 
    • Crear un clima escolar de aceptación mutua e de cooperación. 
    • Proporcionar os medios necesarios para acadar unha atención individualizada, desenvolvendo as medidas de 
reforzo, agrupamento e adaptacións curriculares que sexan precisas. 
    • Diversificar os instrumentos de avaliación e potenciar o seu carácter formativo. 
    • Favorecer a reflexión e a intuición para conseguir que o alumnado teña unha iniciativa investigadora. 
    • Potenciar a lectura e a busca de información, así como favorecer o tratamento da información como fonte de 
coñecemento e entretemento. 
    • Fomentar habilidades no alumnado para que sexa capaz de continuar a aprendizaxe de forma autónoma. 
    • Potenciar as metodoloxías activas e participativas, combinando o traballo individual e o cooperativo a través das 
TICs. 
    • Potenciar a aprendizaxe por proxectos autónomos. 
    • Facer un uso habitual das TIC. 
    • Recalcar o papel do profesorado como un medio motivador para que o alumnado teña unha actitude favorable 
cara os contidos da materia. 
Os contidos da área presentaranse organizados en conxuntos temáticos de carácter analítico e disciplinar, que 
aparecen denominados como bloques. 
A Xeografía e Historia permite desenvolver unha metodoloxía que compare o inmediato e o afastado, o propio e o 
alleo, o máis concreto e o máis abstracto, xustificando así a importancia que no currículo debe concederse aos 
aspectos da Xeografía, a Historia e a cultura de Galicia. Non se pode esquecer, á hora de introducir contidos 
metodolóxicos, a importancia de saber interpretar fontes de diversa tipoloxía, a comprensión da causalidade múltiple 
e a intencionalidade na interpretación dos procesos, o uso axeitado da información e o manexo da documentación. 
A finalidade das materias deste departamento concrétase en dar unha visión global do mundo e un conxunto de 
valores para que o alumnado adopte unha actitude ética e comprometida dentro dunha sociedade plural e solidaria. 
O alumnado tense que implicar na aprendizaxe, e ten que adquirir as habilidades que lle permitan construír os seus 
propios esquemas explicativos para comprender o mundo no que vive, construír a súa identidade persoal, interactuar 
en situacións variadas e continuar aprendendo. Na práctica docente empregaranse os recursos didácticos necesarios 
que permitan desenvolver os contidos das materias de Xeografía e Historia (como compoñentes das competencias 
básicas) e, deste xeito, poder alcanzar os obxectivos en cada unha das materias. 
A metodoloxía consiste na realización de toda unha serie de actividades de carácter semanal ou quincenal, 
dependendo da dificultade da realización da tarefa. As tarefas quincenais valeran o dobre que as semanais. Para a 
realización desas tarefas teranse en conta os medios e dispoñibilidade do alumando a recursos ou medios 
informáticos. Na medida que sexa posible, realizarase por medio de sistemas telemáticos, e o envío da tarefa ó correo 
do docente. 
 
Para  iso vaise a usar a aula virtual do centro, onde estará a disposición do alumnado todo o material de referencia e 
as actividades ou tarefas. 
 
Todos os boletíns, tarefas, traballos e cuestionarios están a disposición do alumnado na blog de aula da Materia de 
Historia da Arte de 2ª de Bacharelato, Na aula virtual teñen a súa disposición foros de consulta e de discusión. 
 
A maiores creouse unha conta de correo para entregar por correo ou a través de almacenamento online (drive) ou 
redes sociais (youtube, Vimeo,...). 
 
No caso de que un alumno non poida acceder á Aula Virtual, sempre se lle podería transmitir a información en papel, 
se os pais o demandan, por medio do servizo de correos. Para isto será necesario a previa petición ó centro, e os 
prazos de entrega serán modificados para non prexudicar ó alumnado, pero están sometidas ó criterio do docente e 
as necesidades loxísticas. 

Materiais e recursos 

Dentro deste temos: 

• Manuais e recursos de propia creación do docente. 

◦ Boletíns de actividades de recuperación. 

◦ Fichas de traballos. 

◦ Tarefas. 

• Recursos de bibliotecas dixitais e outros repositorios de información. 

• Youtube. 

• Conta de correo electrónico 

• Calquera ferramenta que permita facer chegar a todo o alumnado os materiais e todos os recursos 
necesarios para o seu desempeño. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 9 DE 9 CENTRO: IES DE VILALONGA 
CURSO: 2ª DE BACHARELATO 

MATERIA: HISTORIA DA ARTE. 
 

  

 

 
 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

A información relativa ao terceiro trimestre será publicitada para que teñan acceso a mesma todo o 
alumnado e as súas familias. O medio empregado será a páxina web do IES de Vilalonga. Alí expoñeranse 
as tarefas, traballos, exercicios de recuperación e posibles probas de exame que se fagan. O alumnado 
deberá estar atento a está páxina que é o noso principal canle de comunicación  e que inclúe tamén a Aula 
Virtual. 
Empregaremos tamén se é preciso o espazo Abalar, correo electrónico da Xunta de Galicia , etc. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 
 

 

 

 


