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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

7 Desenvolvemento de pequenas aplicacións electrónicas con circuítos microprogramables 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

RA4 - Desenvolve pequenas aplicacións electrónicas con circuí-
tos microprogramables, elaborando os programas de control e 
utilizando a documentación técnica e as solucións estándar dis-
poñibles. 

CA4.1 Elaboráronse as especificacións técnicas da aplicación. SI SI PE- Exercicio escrito 

  CA4.2 Elaboráronse os diagramas de bloques necesarios para 
resolver a nivel funcional a aplicación. 

SI SI PE- Exercicio escrito 

  CA4.3 Elaboráronse os esquemas eléctricos de principio, reali-
zando ou adaptando, a partir de circuítos similares, os circuítos 
correspondentes a cada bloque funcional da aplicación. 

SI SI PE- Exercicio escrito 

  CA4.4 Realizáronse os cálculos dos circuítos aplicando as regras 
e as fórmulas adecuadas. 

SI SI PE- Exercicio escrito 

  CA4.5 Seleccionouse a tecnoloxía e os compoñentes do circuíto a 
partir dos manuais de compoñentes, asegurando a súa dispoñibi-
lidade. 

SI SI OU- Esquemas, programas e simula-
cións 

  CA4.6 Realizáronse os esquemas definitivos, no soporte e coa 
representación normalizada, e a lista de materiais da aplicación. 

SI SI OU- Esquemas, programas e simula-
cións 

  CA4.7 Elaborouse o programa de control para o dispositivo mi-
croprogramable da aplicación, utilizando a linguaxe e as técnicas 
de programación máis axeitadas. 

SI SI OU- Esquemas, programas e simula-
cións 

  CA4.8 Construíuse a maqueta, realizando a montaxe do circuíto, 
aplicando os procedementos adecuados. 

NON SI OU- Esquemas, programas e simula-
cións 
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Nº Unidade didáctica 

8 Mantemento de circuítos electrónicos dixitais 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA5 - Mantén equipamentos electrónicos dixitais e micropro-
gramables, arranxando avarías e disfuncións 

CA5.1 Resolvéronse disfuncións en circuítos combinacionais e 
secuenciais. 

SI SI OU- Esquemas, programas e simula-
cións 

  CA5.2 Identificáronse os síntomas da disfunción ou avaría (fallos 
de comunicación, bloqueos de programa, ausencia de sinais de 
saída, etc.). 

SI SI OU- Esquemas, programas e simula-
cións 

  CA5.3 Diagnosticouse a avaría de acordo coa disfunción atopada 
(control de portos, alimentación, fallo de programa, instrucións 
erróneas, etc.). 

NON SI OU- Esquemas, programas e simula-
cións 

  CA5.4 Realizáronse medidas (oscilador de reloxo, transmisión de 
datos, valores de entrada e saída, etc.). 

NON SI OU- Esquemas, programas e simula-
cións 

  CA5.5 Determinouse a avaría segundo os valores dos parámetros 
obtidos. 

SI SI OU- Esquemas, programas e simula-
cións 

  CA5.6 Substituíuse o compoñente ou circuíto dixital responsable 
da avaría. 

NON SI OU- Esquemas, programas e simula-
cións 

  CA5.7 Reprogramouse o circuíto microprogramable. SI SI OU- Esquemas, programas e simula-
cións 
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

   5.1 Mínimos exixibles 

 Identificáronse compoñentes de electrónica dixital, recoñecendo as súas características técnicas e a súa función nos circuítos 

 Montáronse circuítos dixitais combinacionais, identificando compoñentes e bloques, e verificcouse o seu funcionamento. 

 Montáronse circuítos dixitais secuenciais, recoñecendo as características de compoñentes e bloques, e verificouse o seu funcionamento. 

 Configuráronse dispositivos periféricos e auxiliares en sistemas microprocesados, comprobouse o seu funcionamento e verificáronse as súas prestacións. 

 Identificáronse os elementos dunha linguaxe de programación, e escribíuse, modificouse e depurouse o código de algoritmos que resolven aplicacións sinxelas. 

 Configuráronse equipamentos dixitais microprogramables, programando funcións segundo a súa aplicación. 

 Desenvolvéronse pequenas aplicacións electrónicas con circuítos microprogramables 

 Elaboráronse os respectivos programas de control  

 Utilizouse a documentación técnica e as solucións estándar dispoñibles. 

 Mantivéronse equipamentos electrónicos dixitais e microprogramables  

 Arranxáronse avarías e disfuncións 

 

   5.2 Criterios de cualificación 

As cualificacións en cada avaliación serán o resultado de ponderar: 

          1.- Exame teórico ----------------------------------- 75 %, se é posible de forma presencial. Se non pode ser, realizarase de maneira telemática. 
          2.- Tarefas propostas en forma de prácticas  cuxo resultado se reflicte na libreta de prácticas obrigatoria ----------------------------- 25% 
 

E terán o curso aprobado os alumnos cunha nota media mínima entre a 1ª e 2ª avaliacións de 5 puntos aplicando eses criterios. 

A terceira avaliación valorarase aplicando os mesmos criterios, pero na nota final non preduxicará en ningún caso  ao alumno.  

Desta maneira,  a cualificación final será a media ponderada das tres avaliacións, salvo que esta nota sexa inferior á media das dúas primeiras, caso no que a cualificación final será a 
media ponderada das dúas primeiras avaliacións. Para obter unha valoración positiva final do modulo é necesario ter unha media ponderada de 5 sobre 10. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 Compoñentes de electrónica dixital 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x   RA1 - Identifica compoñentes de electrónica dixital, recoñecendo as 
súas características técnicas e a súa función nos circuítos. 

CA1.1 Analizáronse as funcións lóxicas fundamentais PE- Exercicio escrito 

    CA1.2 Clasificáronse as familias lóxicas. PE- Exercicio escrito 

    CA1.3 Identificouse aplicación en equipamentos electrónicos dos integra-
dos dixitais básicos. 

PE- Exercicio escrito 

    CA1.5 Recoñeceuse a simboloxía electrónica nos esquemas. PE- Exercicio escrito 

Nº Unidade didáctica 

2 circuítos dixitais combinacionais 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x   RA1 - Identifica compoñentes de electrónica dixital, recoñecendo as 
súas características técnicas e a súa función nos circuítos. 

CA1.4 Analizouse a función e a aplicación de cada tipo de circuítos combi-
nacionais. 

PE- Exercicio escrito 

    CA1.5 Recoñeceuse a simboloxía electrónica nos esquemas. PE- Exercicio escrito 

   RA2 - Monta circuítos dixitais combinacionais, identificando compoñen-
tes e bloques, e verifica o seu funcionamento. 

CA2.1 Aplicáronse as técnicas de montaxe dos integrados dixitais combi-
nacionais. 

OU- Esquemas, programas e simula-
cións 

    CA2.2 Identificáronse os bloques funcionais dos circuítos OU- Esquemas, programas e simula-
cións 
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    CA2.3 Medíronse os parámetros dos integrados e dos circuítos dixitais 
combinacionais montados. 

OU- Esquemas, programas e simula-
cións 

    CA2.4 Comparáronse cos valores indicados nas follas de características 
dos integrados e coa documentación relacionada co circuíto. 

OU- Esquemas, programas e simula-
cións 

    CA2.5 Aplicáronse técnicas de simulación mediante programas informáti-
cos dos integrados dixitais combinacionais. 

OU- Esquemas, programas e simula-
cións 

    CA2.6 Identificáronse as aplicacións dos circuítos dixitais combinacionais 
en equipamentos e sistemas electrónicos. 

OU- Esquemas, programas e simula-
cións 

    CA2.7 Recoñeceuse a función de cada compoñente. PE- Exercicio escrito 

Nº Unidade didáctica 

3 circuítos dixitais secuenciais 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x   RA1 - Identifica compoñentes de electrónica dixital, recoñecendo as 
súas características técnicas e a súa función nos circuítos. 

CA1.5 Recoñeceuse a simboloxía electrónica nos esquemas. PE- Exercicio escrito 

    CA1.6 Analizouse o funcionamento de circuítos dixitais secuenciais e a súa 
aplicación nos equipamentos electrónicos. 

PE- Exercicio escrito 

x   RA3 - Monta circuítos dixitais secuenciais, recoñecendo as característi-
cas de compoñentes e bloques, e verifica o seu funcionamento. 

CA3.1 Identificáronse os compoñentes electrónicos dixitais secuenciais 
(biestables, rexistros, contadores, etc.). 

PE- Exercicio escrito 

    CA3.2 Determinouse a secuencia lóxica de funcionamento do circuíto. PE- Exercicio escrito 

    CA3.3 Aplicáronse técnicas de simulación mediante programas informáti-
cos dos circuítos secuenciais. 

OU- Esquemas, programas e simula-
cións 

    CA3.5 Recoñecéronse os equipamentos de medida específicos en siste-
mas dixitais secuenciais. 

OU- Esquemas, programas e simula-
cións 
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    CA3.6 Comprobáronse os sinais dos circuítos dixitais secuenciais. OU- Esquemas, programas e simula-
cións 

    CA3.7 Identificáronse as aplicacións deses circuítos en equipamentos e 
sistemas electrónicos. 

OU- Esquemas, programas e simula-
cións 

Nº Unidade didáctica 

4 Dispositivos periféricos e auxiliares 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x  RA1 - Configura dispositivos periféricos e auxiliares en sistemas micro-
procesados, comproba o seu funcionamento e verifica as súas presta-
cións. 

CA1.1 Interpretáronse esquemas e bloques funcionais. PE- Exercicio escrito 

    CA1.4 Comprobouse o funcionamento dos conversores DAC/ADC. OU- Esquemas, programas e simula-
cións 

    CA1.5 Comprobouse o funcionamento de teclados, visualizadores, etc. OU- Esquemas, programas e simula-
cións 

    CA1.6 Configuráronse controladores de portos de entrada e saídas dixitais. OU- Esquemas, programas e simula-
cións 

    CA1.7 Configuráronse parámetros de funcionamento de periféricos e sis-
temas auxiliares. 

OU- Esquemas, programas e simula-
cións 

Nº Unidade didáctica 

5 Elaboración de programas informáticos 50 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x  RA2 - Identifica os elementos dunha linguaxe de programación, e escri-
be, modifica e depura o código de algoritmos que resolven aplicacións 
sinxelas 

CA2.1 Distinguíronse os tipos de linguaxes de programación. PE- Exercicio escrito 
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    CA2.2 Identificáronse os bloques que compoñen a estrutura dun programa 
informático para a linguaxe elixida. 

PE- Exercicio escrito 

    CA2.3 Utilizáronse contornos integrados de desenvolvemento en proxectos 
sinxelos. 

OU- Elaboración de programas 

    CA2.4 Identificáronse os tipos de datos e as súas utilidades específicas 
creando e modificando pequenas aplicacións tipo na linguaxe elixida. 

OU- Elaboración de programas 

    CA2.5 Clasificáronse, recoñecéronse e utilizáronse en expresións os datos 
e os operadores propios da linguaxe elixida. 

OU- Elaboración de programas 

    CA2.6 Introducíronse comentarios no código. OU- Elaboración de programas 

    CA2.7 Clasificáronse, recoñecéronse e utilizáronse as sentenzas de control 
na linguaxe elixida. 

OU- Elaboración de programas 

    CA2.8 Realizáronse operacións de E/S. OU- Esquemas, programas e simula-
cións 

    CA2.9 9. Escribíronse e compiláronse programas sinxelos. OU- Esquemas, programas e simula-
cións 

    CA2.10 Probáronse e depuráronse os programas. OU- Esquemas, programas e simula-
cións 

    CA2.11 Manexáronse módulos predefinidos na elaboración dos programas. OU- Esquemas, programas e simula-
cións 

Nº Unidade didáctica 

6 Configuración de circuítos dixitais microprogramables 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x  RA3 - Configura equipamentos dixitais microprogramables, programan-
do funcións segundo a súa aplicación. 

CA3.1 Analizouse a estrutura interna dun circuíto microprocesado e a 
función de cada elemento. 

PE- Exercicio escrito 

    CA3.3 Elaboráronse e cargáronse programas de control. OU- Esquemas e programas 



 

 

Páxina 9 de 10 

 

    CA3.4 Verificouse o funcionamento mediante ferramentas software. OU- Esquemas, programas e simula-
cións 

    CA3.5 Montáronse circuítos microprogramables. OU- Esquemas, programas e simula-
cións 

    CA3.6 Medíronse os parámetros de entrada e saída. OU- Esquemas, programas e simula-
cións 

    CA3.7 Verificouse o funcionamento do circuíto microprogramable e os seus 
elementos auxiliares. 

OU- Esquemas, programas e simula-
cións 

    CA3.8 Depuráronse disfuncións software en circuítos dixitais microprogra-
mables. 

OU- Esquemas, programas e simula-
cións 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Durante o terceiro trimestre, aos alumnos que teñan que recuperar as primeiras avaliciacións propoñeranselle  tarefas de repaso dos contidos asociados a elas. 

En xuño establécese un período de recuperación onde se resolverán as dúbidas e planearanse prácticas sobre os contidos da materia aos alumnos que non superaran o curso na 3ª 
Avaliación. 
Dentro deste período de recuperación o alumno recibirá tamén tarefas avaliables para desenvolver e faráselle unha proba final sobre a materia suspensa da 1ª e/ou 2ª avaliación, 
presencial ou telemática. A cualificación será a media ponderada da proba final, cun peso do 70%, e das tarefas, cun peso do 30%. 
 

 

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

Non procede 
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8. Medidas de atención á diversidade 

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

Non procede 

 

 

 

 


