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 Ademais da materia de Latín,  o departamento  impartirá  o Ámbito da Comunicación I na 

EDUCACIÓN BÁSICA PARA AS  PERSOAS ADULTAS (I).  

                                       

1  CONTEXTUALIZACIÓN: A EBI NO IES DE MELIDE. 

 

   Neste curso 2020-2021  agardamos que o alumnado de Ensinanza Básica Inicial (nivel I), tal 

e como vén sucedendo nos últimos anos, constitúa un grupo homoxéneo que require, dadas 

as súas características, a elaboración dunha programación específica coa que poder acadar 

os obxectivos do nivel. Vai dirixida fundamentalmente a un colectivo de inmigrantes de orixe 

marroquí que se van alfabetizar nas linguas galega e castelá, aínda que tamén no último 

curso e no actual asiste algún alumnado senegalés ou dalgunha outra nacionalidade.  Hai que 

ter tamén en conta que a matrícula para este alumnado está aberta durante todo o curso.  O 

contacto previo con estes dous idiomas é escaso e pasivo (malia viviren aquí, nalgúns casos 

hai anos, a maior parte deles só escoitou falar en galego, pero non o sabe nin o utiliza; tan só 

bota man dunhas cantas palabras en castelán coas que expresar ideas soltas -sen 

demasiada conexión sintáctica tampouco- e, ademais, os seus interlocutores adoitan falarlles 

neste último idioma porque consideran que é a única lingua que entenden un pouco, co cal 

nunca tiveron un contacto efectivo coa lingua galega). 

   Con estas premisas, o achegamento deste alumnado, tanto ó galego coma ó castelán, 

empeza cunha alfabetización lenta e paulatina que continuamente estea retomando, en forma 

de repaso, os contidos aprendidos cada día. 

   A carga horaria asignada ó departamento, cinco períodos semanais (cinco sesións de clase) 

permitiranos, ademais, deseñar procedementos cos que detectar e resolver as interferencias 

lingüísticas do castelán  e cos que, ó mesmo tempo, poder afianzar a aprendizaxe ben 

delimitada de ámbalas dúas linguas por igual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

2. ACHEGAS DO ÁMBITO DA COMUNICACIÓN Á ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS            

CLAVE 

   Este ámbito ten como finalidade que o alumnado acade o nivel de competencia lingüística 

necesaria para realizar os procesos de pensamento que require a aprendizaxe ao longo da vida. 

O obxectivo fundamental do ámbito da comunicación é desenvolver as competencias 

comunicativas das persoas adultas coa finalidade de posibilitarlles unha inserción activa e 

responsable na sociedade e, asemade, contribuír ao seu desenvolvemento persoal.  

     As achegas do Ámbito da Comunicación á adquisición das competencias clave da 

aprendizaxe ao longo da vida son: 

 Comunicación lingüística (CCL): 

 A competencia en comunicación lingüística é traballada especificamente desde 

o ámbito da comunicación a través do estudo das compoñentes lingüística, 

pragmático-discursiva e estratéxica, co obxectivo de alcanzar a comprensión e 

expresión oral e escrita de diferentes tipos de textos de acordo cos posibles 

contextos comunicativos e a intención comunicativa dos interlocutores. 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT): 

   Os conceptos e procedementos matemáticos posibilitan a comprensión do 

impacto da intervención humana no mundo físico e social e favorecen condutas e 

toma de decisións persoais guiadas pola capacidade crítica e a visión razoada e 

razoable das persoas. O dominio da linguaxe será un instrumento esencial para 

desenvolver o  razoamento lóxico matemático e o pensamento científico. 

 Competencia dixital (CD): 

 A formación nestes ámbitos achega coñecementos sobre a linguaxe dixital básica 

e permite desenvolver as  destrezas necesarias para o acceso á información 

dixital, a utilización de programas educativos, para as aplicacións e outros 

recursos informáticos. 

 Por outra banda, potencia o desenvolvemento de diversas destrezas relacionadas 

co acceso á información, o procesamento e uso para a comunicación, a creación 

de contidos e a seguridade, tanto en contextos formais como non formais e 

informais. A través destes ámbitos, o alumnado capacítase para empregar decote 

os recursos tecnolóxicos dispoñibles co fin de resolver problemas. 
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 Competencia de aprender a aprender (CAA): 

 O Ámbito da Comunicación  capacita para realizar un proceso reflexivo da aprendizaxe, pois 

permite, a través do uso das propias linguas estudadas, analizar o avance ou, no seu caso, o 

axuste do proceso, consolidando os métodos máis efectivos na adquisición de técnicas e 

contidos fundamentais e, se for necesario, rectificando ou substituíndo directamente todos 

aqueles  instrumentos que non proporcionen os resultados agardados. A avaliación, neste 

sentido, é constante e esténdese a tódolos compoñentes implicados no proceso: a 

metodoloxía, o plan de ensino deseñado, a práctica do propio docente... 

 

 Competencias sociais e cívicas (CCSC): 

  Os contidos do Ámbito da Comunicación contribúen a desenvolver as destrezas necesarias 

para interpretar fenómenos e problemas sociais en contextos cada vez máis diversificados, 

para elaborar respostas, tomar decisións e resolver conflitos. O dominio dos recursos 

lingüísticos contribúe á utilización e mellora de prácticas igualitarias no uso da linguaxe e á 

ampliación do repertorio lingüístico do alumnado, de maneira que poida desenvolverse con 

éxito en distintos contornos sociais. 

 Ademais, achegan as capacidades e habilidades necesarias para utilizar os coñecementos 

sobre a sociedade, entendida desde as diferentes perspectivas, na súa concepción dinámica, 

cambiante e complexa, así como para relacionarse con outras persoas e grupos, conforme a 

normas fundamentadas no respecto mutuo e nas conviccións democráticas. 

 

 Competencia do sentido de iniciativa e espírito emprendedor  (CSIEE): 

 

 Ámbito da Comunicación ofrece tamén a posibilidade de adquirir as competencias 

indispensables para desenvolver a capacidade de análise, de organización, xestión e toma de 

decisións, así como da presentación e do intercambio sociais, negociación incluída. Permite, 

así mesmo, aprender a traballar en equipo e/ou acadar obxectivos académicos e persoais de 

forma creativa, así como participar en proxectos colectivos ou lideralos, desenvolvendo 

axeitadamente o sentido da responsabilidade e a autoconfianza. 

 

 Competencia da conciencia e expresións culturais (CCEC): 

 

 O Ámbito da Comunicación proporciona ao alumnado estratexias para coñecer, 

comprender, apreciar e valorar con espírito crítico e cunha actitude aberta e 

respectuosa as diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de 

enriquecemento e goce persoal e consideralas como parte da riqueza e o patrimonio 

dos pobos. Hai que ter sempre presente que os  usos lingüísticos reflicten as actitudes 
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cara ás linguas, cara ós seus falantes e cara á diversidade lingüística e é obxectivo 

deste ámbito o desenvolvemento de actitudes positivas ante esta diversidade así como 

a erradicación de usos discriminatorios da linguaxe. 

 

     O Ámbito da Comunicación, en definitiva, axuda ao alumnado a adquirir as aptitudes 

esenciais para aprender, interiorizar os contidos do resto dos ámbitos e formarse ao longo da 

vida. 

 

3    METODOLOXÍA 

   Este é, quizais, o aspecto menos programable e ó mesmo tempo o máis importante, posto que se 

trata de iniciar nas lingua galega e castelá a un alumnado xa adulto, que, ademais, neste caso, procede 

doutra cultura e ten como lingua propia  un idioma completamente diferente (o árabe). Tendo presente, 

pois, esta situación de partida, tratarase de que o alumnado estea motivado constantemente pola 

aprendizaxe do galego, ben sexa porque o enfoque é eminentemente práctico, ben porque o aprendido 

vai ter unha relación constante con situacións recorrentes da vida cotiá. 

   Por outro lado, é innegable que un primeiro contacto cunha nova lingua requirirá a miúdo un enfoque 

dedutivo, indispensable para iniciarse no uso do idioma, pero, resolta esa primeira fase, o esencial será 

que o alumnado consolide o que aprende co reforzo da imaxe, da palabra oral e escrita, e, sobre todo, 

coa práctica fóra tamén do contorno escolar. Haberá que artellar, pois, cantos mecanismos cumpran 

para que os alumnos e alumnas poñan en práctica na súa vida ordinaria o que vaian aprendendo ó 

longo do curso. Neste sentido, terán especial importancia os contidos elixidos, prácticos e 

constantemente orientados á descrición de situacións reais, e, xa que logo, utilizables constantemente. 

   Atendendo así mesmo ás características do alumnado, unha parte dos seis períodos lectivos 

adicarase a identificar -e, no seu caso, a erradicar-, interferencias doutros idiomas, nomeadamente do 

francés e, en menor medida, do castelán, as únicas referencias lingüísticas (aínda moi escasas) que 

tiña o alumnado previamente. No caso do francés, botarase man del cando conveña, pois unha boa 

parte dos alumnos están familiarizados con esta lingua (explicacións relacionadas coa ortografía, etc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONCRECIÓN CURRICULAR 
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 ÁMBITO DA COMUNICACIÓN NIVEL I 

 

Obxectivos 
 

Contidos 
 

Criterios de avaliación 
 

Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 Bloque 1: Comunicación oral  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 f 

 g 

 h 

 n 

B1.1.Situacións 
comunicativas cotiás, 
espontáneas ou dirixidas, 
cunha correcta 
pronunciación e 
vocabulario: as compras, 
os síntomas dunha doenza 
ou malestar, demanda de 
información e/ou 
orientación  e xestións 
sinxelas relacionadas coa 
Administración. 

B1.2. Audición e 
reprodución de  textos de 
diversa índole, 
nomeadamente os de tipo 

B1.1. Coñecer os fundamentos 
esenciais do código lingüístico 
verbal e algún código sinxelo 
non verbal para comprender e 
expresar correctamente 
pequenas mensaxes orais e 
escritas (mediante a lectura) da 
vida cotiá. 

B1.1.1. Comprende de maneira básica o 
código lingüístico. 

 

 

 CCL 
B1.1.2. Utiliza algúns recursos lingüísticos 
(moi básicos) e non lingüísticos adecuados á 
intención comunicativa. 

B1.1.3. Comprende e expresa textos sinxelos, 
orais e escritos, descritivos, narrativos, 
expositivos, instrutivos e informativos. 

 

 CCL 

 CAA 

B1.1.4. Comprende a información esencial en 
mensaxes orais e escritas de contido diverso 
e uso habitual e percibe o sentido global dun 
texto. 

 

 

 CCL 
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                      instrutivo (unha receita, 
indicacións de uso dun 
aparello...). 

 

B1.3. Comprensión e 
expresión de mensaxes 
verbais  (os anteriores, 
principalmente) e non 
verbais (acenos sociais: 
saúdos, aprobación, 
agradecemento...). 

B1.1.5. Utiliza a lingua oral e escrita como 
forma de comunicación e de expresión 
persoal en distintos ámbitos de uso. 

 

 CCL 

 CSC 
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ÁMBITO DA COMUNICACIÓN NIVEL I 

 

Obxectivos 
 

Contidos 
 

Criterios de avaliación 
 

Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

   B1.1.6.Transmite ideas de forma sinxela, 
aínda que con claridade e corrección. 

 

 CCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b 

 g 

 n 

B1.4. Estratexias e 
recursos lingüísticos 
para o intercambio 
comunicativo: fórmulas 
de cortesía, expresións 
para a petición, o 
agradecemento ou o 
rexeitamento. 

B1.2. Utilizar a linguaxe como 
ferramenta fundamental para 
identificar, expor e resolver 
situacións cotiás conforme a 
actitudes propias dunha 
sociedade democrática, con 
tolerancia, empatía e 
inspirando confianza e 
mostrando unha actitude 
construtiva, de respecto ás 
diferenzas, e sen prexuízos. 

B1.2.1.Utiliza a lingua oral adecuándoa ó 
tipo de mensaxe requirida segundo os 
contextos máis frecuentes da vida cotiá e ós 
seus diferentes  interlocutores. 

 

 

 

 CCL 

 CSC 
B1.2.2. Aplica correctamente as normas de 
cortesía propias do intercambio 
comunicativo: escoita activamente, espera a 
quenda de palabra, participa con respecto... 

B1.2.3. Le información procedente de 
diferentes medios de comunicación. 

 

 CLC 

 CMCCT 

B1.2.4.Utiliza a linguaxe para relacionarse 
de modo positivo e resolver conflitos. 

 CLC 

 CSC 

B1.2.5. Comprende e interpreta contidos 
básicos dos medios de comunicación 
impresos, audiovisuais e dixitais. 

 

 CD 

 CSC 
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ÁMBITO DA COMUNICACIÓN NIVEL I 

 

Obxectivos 
 

Contidos 
 

Criterios de avaliación 
 

Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

   B1.2.6 Expresa oralmente a súa opinión 
sobre os contidos das mensaxes recibidas, 
sobre temas cotiáns ou outros asuntos do 
seu interese, respectando os sentimentos, 
experiencias, ideas, opinións e 
coñecementos dos demais. 

 

 

 CCL 

 CSC 

 

 

 

 

 

 

 a 

 e 

 h 

 n 

B1.5. Estratexias para 
utilizar a linguaxe oral 
como instrumento de 
comunicación e 
aprendizaxe: a 
descrición lingüística 
das persoas e dos 
lugares. A explicación 
do tempo cronolóxico e 
meteorolóxico. 

B1.6. Comentario oral e 
xuízo persoal 
respectuoso:  expresión 
dos propios gustos e 
opinión sobre gustos 
diferentes. 

B1.3. Empregar a linguaxe 
para desenvolver a 
capacidade de transformar as 
ideas en actos. 

B1.3.1. Interpreta a información e explícaa 
coa súa bagaxe lingüística. 

 

 CCL 

B1.3.2. Verbaliza valoracións de si mesmo  
e do seu proceso de aprendizaxe e 
realización persoal con intencións de 
mellora e actitude de superación. 

 
 CCL 

 CSIEE 

B1.3.3. En ocasións, expón oralmente as 
súas propostas para resolver diferentes 
tipos de problemas con iniciativa persoal. 

 

 CCL 

 CSIEE 

B1.3.4. Posúe  habilidade lingüística para  
para traballar en equipo, desde o respecto e 
a tolerancia, con persoas doutras culturas.  

 

 CSC 

 CSIEE 
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ÁMBITO DA COMUNICACIÓN NIVEL I 
 

Obxectivos 
 

Contidos 
 

Criterios de avaliación 
 

Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Bloque 2: Comunicación escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 e 

 g 

 h 

B2.1. Recursos gráficos 
na comunicación 
escrita: grafías e 
dígrafos con especial 
dificultade (ortografía) 
en galego e en castelán. 

B2.2. Composición 
guiada  de textos 
sinxelos para expresar  
coñecementos, 
vivencias e 
necesidades: descrición 
de persoas e lugares. 
Diario persoal: a  vida 
propia no país de 
procedencia. 

B2.3. Expresión escrita, 
con corrección, de 
textos de diversa índole: 
definicións, instrucións 
breves/receitas, 
descrición do tempo 
meteorolóxico...  

B2.4. A presentación de 
documentos escritos: 
caligrafía, orde e 
limpeza. 

B2.1. Coñecer basicamente o 
código lingüístico verbal para 

comprender e expresar  
correctamente mensaxes 

escritas sinxelas da vida cotiá. 

B2.1.1. Elabora e presenta documentos 
escritos con limpeza e orde. 

 

 CCL 

 CAA 

B2.1.2. Aplica as normas lingüísticas 
adquiridas para lograr unha comunicación 

máis eficaz. 

 

 

 

 CCL 

 CSC 
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ÁMBITO DA COMUNICACIÓN NIVEL I 

 

Obxectivos 
 

Contidos 
 

Criterios de avaliación 
 

Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d 

 e 

 g 

 i 

B2.5. Lectura e 
reprodución de  textos 
de diversa índole: 
definicións; cancións; 
receitas; documentos 
administrativos 
sinxelos, refráns, 
adiviñas... 

B2.6 Estratexias para a 
comprensión escrita de 
textos breves e sinxelos 
lidos en voz alta e en 
silencio: identificación 
das palabras-clave. 
Léxico de especial 
dificultade (documentos 
administrativos de uso 
habitual). 

B2.7. Identificación do 
sentido global dun texto 
e do seu tema principal.  

B2.8. Opinión sobre as  
mensaxes  e/ou valores 
transmitidos nun texto 
sinxelo. 

B2.2. Utilizar a linguaxe dixital,  
aínda que sexa moi básica, 
para desenvolver as  destrezas 
relacionadas co procesamento 
da información e o seu uso 
para a comunicación nas 
situacións máis frecuentes da 
vida cotiá. 

    B2.2.2. Usa de forma sinxela as novas  
tecnoloxías mediante o emprego dunha 
linguaxe textual básica. 

 

 CCL 

 CD 
B2.2.4. Utiliza programas dixitais guiados 
para realizar tarefas e avanzar na 
aprendizaxe. 

 

 CD 

 CAA 

B2.2.5. Escribe en soporte informático 
textos propios do ámbito da vida cotiá 
imitando modelos. 

 

 CCL 

 CD 
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ÁMBITO DA COMUNICACIÓN NIVEL I 

 

Obxectivos 
 

Contidos 
 

Criterios de avaliación 
 

Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 e 

 f 

 g 

B3.1.Normas ortográficas básicas, as normas xerais de acentuación e os signos de puntuación. 

B3.2. Sinónimos e 
antónimos. Campos léxicos 
básicos: o corpo humano; a 
paisaxe rural e urbana; o 
tempo; a saúde; os 
alimentos; a indumentaria; 
os organismos públicos. 

B3.3. O abecedario e a 
orde alfabética. 
Consulta do dicionario para 
resolver dúbidas.  

B3.4. Oración: 
concordancia suxeito e 
predicado. 

B3.5. Estratexias para a 
adquisición de 
vocabulario: a lectura; a 
sinonimia, o dicionario.  

B3.6. Usos discursivos  da 
linguaxe: a intencionalidade 
da mensaxe: expresións 
relacionadas co desexo e 
coa vontade. 

B3.1. Utilizar a linguaxe para 
desenvolver os procesos 
mentais cognitivos e como un 
instrumento óptimo para  iniciar, 
organizar e persistir na aprendizaxe 
e o enriquecemento persoal e 
social. 

B3.1.3. Utiliza a escritura para describir e explicar 
a súa representación do mundo. 

 CCL 

 CCEC 

B3.1.4. Emprega a linguaxe como fonte de 
información na práctica das estratexias de 
aprendizaxe, estudo e traballo. 

 

 CCL 

 CAA 

B3.1.5. Recorre á lectura para obter información, 
para aprender a propia lingua  e por pracer. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 
B3.1.6. Valora os coñecementos acadados e os 
que necesita adquirir para desenvolver 
competencias para a aprendizaxe permanente ao 
longo da vida. 

 

 

 CMCCT 

 CSIEE 
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ÁMBITO DA COMUNICACIÓN NIVEL I 

 

Obxectivos 
 

Contidos 
 

Criterios de avaliación 
 

Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Bloque 4: Educación literaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 h 

 m 

 n 

B4.1. Achegamento á 
literatura: selección de 
textos literarios 
significativos. 

B4.2. Lectura de textos 
literarios breves e sinxelos. 

B4.3. Comprensión parcial, 
memorización e 
recitación de textos 
literarios poéticos. 

B4.4. A biblioteca: procura 
de  información e lecer: a 
fábula e o relato tradicional 
(comprensión e lectura). 

B4.1. Comprender o esencial da 
linguaxe utlilizada para 
manifestacións culturais ou 
artísticas e utilizala para comunicar 
as propias ideas, pensamentos e 
sentimentos, explorando vías de 
expresíón que desenvolvan a 
sensibilidade  estética  e cultural. 

B4.1.2. Recoñece o valor da linguaxe musical e 
identifica os sentimentos que xera. 

 

 CCEC 

B4.1.3. Utiliza textos literarios sinxelos para gozar 
e enriquecerse culturalmente. 

 CCL 

 CCEC 

 

B4.1.4. Comprende e valora con actitude aberta e 
respectuosa e con espírito crítico as diferentes 
manifestacións culturais e artísticas. 

 

 CSC 

 CCEC 

 
 

 CCEC 

 

B4.1.5. Utiliza as diferentes manifestacións 
culturais e artísticas como fonte de 
enriquecemento e goce persoal e considéraas 
parte da riqueza e patrimonio dos pobos. 

 

 CSC 

 CCEC 

 

 

 

_______________ 

 

 CCL 

 CSC 

B4.1.6. Manifesta unha actitude de rexeitamento 
ante calquera manifestación artística que conleve 
discriminación social, cultural, étnica ou de 
xénero. 
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5.  MECANISMOS DE APRENDIZAXE 

 

   Serán sempre sinxelos e flexibles, pois deles dependerán os progresos que se acaden na 

alfabetización. Entre outros, practicaranse os seguintes: 

 Identificar elementos dun campo léxico a través de fichas icónicas elaboradas 

expresamente para este alumnado. 

 Ler comprensivamente distintos tipos de mensaxes de carácter público: indicadores, 

cartelería, paneis informativos… 

 Escenificar (oralmente) situacións habituais na vida cotiá: unha consulta no médico; un 

trámite na xestoría; unha compra no supermercado… 

 Nomear por escrito (mediante adhesivos) obxectos que nos rodean na vida diaria: a 

casa, a clase, a roupa… 

 Distinguir os elementos principais dun equipo informático e coñecer as súas funcións 

básicas (sempre de forma práctica, realizando as tarefas que se encomenden co 

ordenador). 

 Procesar textos de menor dificultade empregando as distintas opcións que  permite a 

escritura informatizada: 

 Variando a tipografía. 

 Usando a cor e a imaxe. 

  Coidando a presentación do texto (marxe, sangría…), etc. 

 Confeccionar pequenos traballos a ordenador que impliquen unha busca previa de 

información na rede. 

 Participar nas actividades do centro que impliquen algún exercicio público de oralidade: 

lecturas literarias; representación de obras de teatro, interpretación de cancións en 

festivais do centro…). 

 Outras actividades que xurdan á par das anteriores durante o curso, ou  que se 

consideren necesarias e convenientes para a evolución do alumnado. 

 

 

   6.  CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

   Dadas as características deste ensino e do alumnado que o ha recibir no decorrer do curso, a 

avaliación será continua e non dependerá en ningún caso de probas obxectivas, posto que 

estamos a falar, na maioría dos casos, da primeira aproximación dos alumnos e alumnas ás 

linguas galega e castelá. Será, daquela, o traballo diario o que permita valorar o grao de 

evolución do alumnado en cada fase da aprendizaxe. Deste labor no día a día teranse en conta 

actuacións como as seguintes: 

 Participación na clase (oral e escrita). 

 Elaboración dos traballos encomendados (a man ou a ordenador). 

 Realización das actividades que se indiquen en cada caso. 
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 Presentación dos exercicios orais. 

 Asistencia activa ás clases (intervindo nas tarefas que se propoñen, corrixíndoas 

voluntariamente…). 

 

7.   MATERIAIS E RECURSOS 

    Serán inicialmente sinxelos e eficaces: 

 Cadernos pautados e/ou raiados. 

 Cadernos iniciais de caligrafía. 

 Libro-abecedario (en galego e en castelán). 

 Libros de texto de 1º, 2º e 3º de Primaria (Ed. Santillana, Xerais e outros). 

 Método NAHONO. 

 Prensa (fragmentos escollidos). 

 Fichas específicas elaboradas pola profesora con base en imaxes (as máis 

abundantes), para completar coa palabra adecuada, para resolver definicións, para 

identificar o léxico dos campos estudados… 

 Equipos informáticos (para a procura de información e a iniciación ó procesamento de 

textos). 

 Calquera outro recurso ou recursos da rede que teñan cabida no proceso de formación. 

 

 

 

                                                                                           Melide, outubro  2020 

                                                                                           Eva María Vilariño Mato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


