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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 

4 Sistemas secuenciais 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera- 

se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ 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. SI SI Por medios telemáticos, entrega das tarefas 
propostas nas presentacions en Power Point 
subidas a aula virtual ▪ CA1.6 Analizouse o funcionamento de circuítos dixitais secuenciais e 

a súa aplicación nos equipamentos electrónicos. 

SI SI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
▪ RA3 - Monta circuítos dixitais secuenciais, recoñecendo as caracte- 

rísticas de compoñentes e bloques, e verifica o seu funcionamento. 

▪ CA3.1 Identificáronse os compoñentes electrónicos dixitais secuen- 
ciais (biestables, rexistros, contadores, etc.). 

SI NON 
 

▪ CA3.2 Determinouse a secuencia lóxica de funcionamento do circuí- 
to. 

SI NON 
 

▪ CA3.3 Aplicáronse técnicas de simulación mediante programas 
informáticos dos circuítos secuenciais 

NON NON 
 

▪ CA3.4 Montouse o circuíto electrónico dixital secuencial cos compo- 
ñentes indicados no esquema 

SI NON  

▪ CA3.5 Recoñecéronse os equipamentos de medida específicos en 
sistemas dixitais secuenciais 

NON NON 
 

▪ CA3.6 Comprobáronse os sinais dos circuítos dixitais secuenciais. SI NON 
 

▪ CA3.7 Identificáronse as aplicacións deses circuítos en equipamen- 
tos e sistemas electrónicos 

NON NON 
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Nº Unidade didáctica 

5 Dispositivos periféricos e auxiliares en sistemas microprocesados 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera- 

se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 
 
 
 
 
 
 
 

▪ RA1 - Configura dispositivos periféricos e auxiliares en sistemas 
microprocesados, comproba o seu funcionamento e verifica as súas 
prestacións. 

▪ CA1.1 Interpretáronse esquemas e bloques funcionais. SI SI Por medios telemáticos, entrega das tarefas 
propostas nas presentacions en Power Point 
subidas a aula virtual ▪ CA1.2 Identificáronse tipos de memoria. RAM. Estáticas. Dinámicas. 

ROM, PROM, EPROM, EEPROM e FLASH. 

SI SI 

▪ CA1.3 Montáronse circuítos multivibradores, osciladores e circuítos 
PLL. 

NON NON 
 

▪ CA1.4 Comprobouse o funcionamento dos conversores DAC/ADC. NON NON 
 

▪ CA1.5 Comprobouse o funcionamento de teclados, visualizadores, 
etc. 

NON NON 
 

▪ CA1.6 Configuráronse controladores de portos de entrada e saídas 
dixitais. 

SI SI Por medios telemáticos, entrega das tarefas 
propostas nas presentacions en Power Point 
subidas a aula virtual 

▪ CA1.7 Configuráronse parámetros de funcionamento de periféricos 
e sistemas auxiliares 

SI NON 
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Nº Unidade didáctica 

9 Mantemento de equipamentos electrónicos dixitais e microprogramables 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera- 

se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RA5 - Mantén equipamentos electrónicos dixitais e microprogramables, 

arranxando avarías e disfuncións. 

CA5.1 Resolvéronse disfuncións en circuítos combinacionais e secuen- 
ciais. 

SI NON 
 

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

SI NON  

CA5.3 Diagnosticouse a avaría de acordo coa disfunción atopada (con- 
trol de portos, alimentación, fallo de programa, instrucións erróne- 
as, etc.). 

SI NON 
 

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

NON NON 
 

CA5.5 Determinouse a avaría segundo os valores dos parámetros obti- 
dos. 

NON NON 
 

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

SI NON 
 

CA5.7 Reprogramouse o circuíto microprogramable. SI NON 
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 
 

UNIDADE FORMATIVA - Electrónica dixital 

RESULTADO DE 
APRENDIZAXE 

UNIDADES 
DIDACTICAS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
MÍNIMOS EXIXIBLES 

INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN 

 
RA1 

 
UD.1 y UD.2 

 
CA1.1, CA1.5.1 

Exame escrito Nº1 - Temas 1 y 2 

Montaxe obrigatorio na aula dun número mínimo de 4 circuitos en 
protoboard. 

 
RA1 – RA2 

 
UD.3 

CA1.2, CA1.3, CA1.4, CA1.5, CA1.2, CA2.1, 
CA2,2, CA2.7 

Exame escrito Nº2– Temas 3 y 7 

Montaxe obrigatorio na aula dun número mínimo de 4 circuitos en 
protoboard. 

UNIDADE FORMATIVA - Lóxica e sistemas microprogramables 

RA2 UD.6 CA2.2, CA2.3, CA2.4, CA2.5, CA2.7, CA2.8, 
CA2.9, CA2.10 

 
Exercicios prácticos de programación con simulador por PC 
Exame práctico de programación con simulador por PC RA3 UD.7 CA3.1, CA3.2, CA3.3, CA3.4, CA3.7, CA3.8 

RA4 UD.8 CA4.3, CA4.4,CA4.6, CA4.7, CA4.8 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

UNIDADE FORMATIVA: ELECTRÓNICA DIXITAL 

Dadas as circunstancias actuais os alumnos só puideron completar de forma presencial os dous primeiros trimestres, que se corresponde coas UD 1, 2 e 3. Para obter 
a nota final desta unidade formativa farase a media das notas dos dous exames feitos (nº1 e nº2) dacordo ao seguinte criterio: 

- Alumnos que teñen aprobado o exame nº2: Faise a media entre o exame nº1 e o nº2 , ao que se lle sumará 0,5p correspondentes a realización das prácticas, se o 
resultado dá menor que cinco, a nota final que levará o alumno será un cinco. 

- Alumnos que non teñen aprobado o exame nº2 e/ou tampouco o nº1: teñen que recuperar os exames que teñan suspensos, para elo durante este terceiro trimes- 
tre terán que entregar unha serie de tarefas por vía telemática orientadas a recuperar os CA mínimos exixibles que non teñen superados. Estas tarefas puntuaranse de 
0 a 10, e a nota final obterase da media de todas as tarefas propostas, unha tarefa non entregada ou entregada fora de prazo puntúa cero puntos pero tense en conta 
para facer a media. E dicir, si se propoñen 10 tarefas e un alumno entrega 8 a media calculase sobre 10,  as dúas non entregadas puntúan cero puntos. Os alumnos 
que non entreguen as tarefas, serán convocados a unha proba telemática, se a situación sanitaria non permite a realización de probas presenciais. Para aprobar, a 
media acadada coas tarefas ten que sumar cinco ou mais puntos. O alumno que teña aprobado o exame nº1 solo terá que facer as tarefas correspondentes ao exame 
nº2. E a nota final obterase facendo a media da nota do exame nº1 coa nota obtida nas tarefas relativas ao exame nº2.. 

- As tarefas que se propoñen teñen sempre unha correspondencia directa cos exames nº1, nº2, etc, polo que se lles aplica os mesmos CA mínimos exixibles. 
Ademais, para calquera dos dous casos anteriores, durante o terceiro trimestre, por vía telemática , está a completarse a formación correspondente ao terceiro tri- 
mestre desta unidade formativa (U.D. 4 e 5). Os alumnos que entreguen, en prazo e estean ben feitas, as tarefas que se propoñen relativas os contidos do terceiro 
trimestre, incrementaran a súa nota final como mínimo nun punto. 
RESUMEN cualificación unidade formativa electrónica dixital: 

- Alumnos co exame nº2 aprobado, nota mínima un cinco, que se pode incrementar coa entrega de tarefas vía telemática no terceiro trimestre 

- Alumnos co exame nº1 aprobado e o nº2 suspenso, nota media entre a nota do exame nº1 e as tarefas ou do exame por vía telemática ou presencial correspondentes ao exame nº2 

- Alumnos cos exames nº1 e nº2 suspensos, nota media das tarefas propostas correspondentes ao exame nº1 coas correspondente ao exame nº2, ou dos exames por vía telemática ou presencial. 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

UNIDADE FORMATIVA: Lóxica e sistemas microprogramables 
 

Dadas as circunstancias actuais os alumnos só puideron completar de forma presencial os dous primeiros trimestres. Nestes dous primeiros trimestres rematouse a 
formación teórica sobre a arquitectura do microcontrolador (quedou sen explicar o recurso do convertidor analóxico dixital), fundamentos de programación e fixéron- 
se varios exercicios de exemplo de programación. Estabamos empezando a facer as prácticas obrigatorias para a programación das maquetas electrónicas. Algún 
alumno chegou a rematar algunha. O terceiro trimestre ía estar dedicado a facer todas as prácticas obrigatorias de aplicación das maquetas. Non se fixo ningún exame 
práctico. 

Para poder avaliar aos alumnos desta unidade formativa seguirase o seguinte criterio: 

- Os alumnos mais aventaxados e que chegaron a rematar algunha das prácticas obrigatorias de aplicación das maquetas electrónicas, teñen unha nota mínima de 
cinco puntos que poden incrementar si fan as tarefas que se van ir propoñendo telemáticamente e completan a súa formación cos contidos de reforzo que se van ir 
impartindo telemáticamente durante o terceiro trimestre. 

- O resto de alumnos terán que entregar obrigatoriamente unha serie de tarefas por vía telemática . Estas tarefas puntuaranse de 0 a 10, e a nota final obterase da 
media de todas as tarefas propostas, unha tarefa non entregada ou entregada fora de prazo puntúa cero puntos, pero tense en conta para facer a media. E dicir, si se 
propoñen 10 tarefas e un alumno entrega 8 a media calculase sobre 10, as dúas non entregadas puntúan cero puntos. Os alumnos que non entreguen as tarefas, 
serán convocados a unha proba telemática, se a situación sanitaria non permite a realización de probas presenciais. Para aprobar, a media acadada coas tarefas ten 
que sumar cinco ou mais puntos. Para os alumnos que non entreguen as tarefas, na proba telemática ou presencial teñen que obter cinco ou máis puntos. 

As tarefas que se van propoñer abarcarán todos os CA mínimos exixibles desta unidade formativa, excepto os relativos as prácticas coas máquetas electrónicas que 
quedan excluídos por non poder levarse a cabo na situación actual. 

 
CUALIFICACIÓN FINAL DO MÓDULO: 

Obterase facendo a media aritmética das dúas unidades formativas. Solo se fará a media si nas dúas unidades formativas o alumno ten unha nota maior o igual a 
catro puntos. No caso de que o alumno nunha das unidades formativas teña unha nota menor a catro puntos, a súa nota final será como máximo dun catro. 

Ao resultado obtido no cálculo da media aplicarase aproximación por truncamento. 
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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 Fundamentos 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. 

▪ CA1.5.1 Deduciuse a función loxica do circuito a partir da simboloxia electróni- 
ca dos esquemas. 

Entrega de tarefas propostas por vía telemá- 
tica . Para os alumnos que non entreguen as 
tarefas ou teñan unha nota negativa nas 
mesmas, serán convocados a unha proba 
telemática, se a situación sanitaria non permi- 
te a realización de probas presenciais. 

 
 

Nº Unidade didáctica 

2 Sistemas 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. 

▪ CA1.1 Analizáronse as funcións lóxicas fundamentais 

▪ CA1.3 Identificouse aplicación en equipamentos electrónicos dos integrados 
dixitais básicos. 

▪ CA1.5.1 Deduciuse a función loxica do circuito a partir da simboloxia electróni- 
ca dos esquemas 

Entrega de tarefas propostas por vía telemá- 
tica . Para os alumnos que non entreguen as 
tarefas ou teñan unha nota negativa nas 
mesmas, serán convocados a unha proba 
telemática, se a situación sanitaria non permi- 
te a realización de probas presenciais. 
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Nº Unidade didáctica 

3 Circuítos combinacionais realizados en escala de integración media 

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. 
▪ CA1.2 Clasificáronse as familias lóxicas. 

▪ CA1.3 Identificouse aplicación en equipamentos electrónicos dos integrados 
dixitais básicos 

▪ CA1.4 Analizouse a función e a aplicación de cada tipo de circuítos combina- 
cionais. 

▪ CA1.5 Recoñeceuse a simboloxía electrónica nos esquemas. 

Entrega de tarefas propostas por vía telemá- 
tica . Para os alumnos que non entreguen as 
tarefas ou teñan unha nota negativa nas 
mesmas, serán convocados a unha proba 
telemática, se a situación sanitaria non permi- 
te a realización de probas presenciais. 

 X ▪ RA2 - Monta circuítos dixitais combinacionais, identificando compoñentes e 
bloques, e verifica o seu funcionamento. 

▪ CA2.1 Aplicáronse as técnicas de montaxe dos integrados dixitais combinacio- 
nais. 

▪ CA2.2 Identificáronse os bloques funcionais dos circuítos 

▪ CA2.3 Medíronse os parámetros dos integrados e dos circuítos dixitais combi- 
nacionais montados 

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

▪ CA2.5 Aplicáronse técnicas de simulación mediante programas informáticos 
dos integrados dixitais combinacionais. 

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

▪ CA2.7 Recoñeceuse a función de cada compoñente. 

Entrega de tarefas propostas por vía telemá- 
tica . Para os alumnos que non entreguen as 
tarefas ou teñan unha nota negativa nas 
mesmas, serán convocados a unha proba 
telemática, se a situación sanitaria non permi- 
te a realización de probas presenciais. 
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Nº Unidade didáctica 

6 Elementos dunha linguaxe de programación 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X 
 

▪ RA2 - Identifica os elementos dunha linguaxe de programación, e escribe, 
modifica e depura o código de algoritmos que resolven aplicacións sinxelas. 

▪ CA2.1 Distinguíronse os tipos de linguaxes de programación. 

▪ CA2.2 Identificáronse os bloques que compoñen a estrutura dun programa 
informático para a linguaxe elixida. 

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

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

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

▪ CA2.6 Introducíronse comentarios no código. 

Entrega de tarefas propostas por vía telemá- 
tica . Para os alumnos que non entreguen as 
tarefas ou teñan unha nota negativa nas 
mesmas, serán convocados a unha proba 
telemática, se a situación sanitaria non permi- 
te a realización de probas presenciais. 
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Nº Unidade didáctica 

7 Equipamentos dixitais microprogramables 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X 
 

▪ RA3 - Configura equipamentos dixitais microprogramables, programando 
funcións segundo a súa aplicación. 

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

▪ CA3.2 Distinguíronse tipos de circuítos microprogamables e as súas aplica- 
cións. 

▪ CA3.3 Elaboráronse e cargáronse programas de control. 

▪ CA3.4 Verificouse o funcionamento mediante ferramentas software. 

▪ CA3.5 Montáronse circuítos microprogramables. 

▪ CA3.6 Medíronse os parámetros de entrada e saída. 

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

▪ CA3.8 Depuráronse disfuncións software en circuítos dixitais microprograma- 
bles. 

Entrega de tarefas propostas por vía telemá- 
tica . Para os alumnos que non entreguen as 
tarefas ou teñan unha nota negativa nas 
mesmas, serán convocados a unha proba 
telemática, se a situación sanitaria non permi- 
te a realización de probas presenciais. 
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Nº Unidade didáctica 

8 Pequenas aplicacións electrónicas con circuítos microprogramables 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X ▪ RA4 - Desenvolve pequenas aplicacións electrónicas con circuítos micropro- 
gramables, elaborando os programas de control e utilizando a documentación 
técnica e as solucións estándar dispoñibles 

▪ CA4.1 Elaboráronse as especificacións técnicas da aplicación. 

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

▪ CA4.3 Elaboráronse os esquemas eléctricos de principio, realizando ou adap- 
tando, a partir de circuítos similares, os circuítos correspondentes a cada blo- 
que funcional da aplicación. 

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

▪ CA4.5 Seleccionouse a tecnoloxía e os compoñentes do circuíto a partir dos 
manuais de compoñentes, asegurando a súa dispoñibilidade. 

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

▪ CA4.7 Elaborouse o programa de control para o dispositivo microprogramable 
da aplicación, utilizando a linguaxe e as técnicas de programación máis axeita- 
das. 

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

Entrega de tarefas propostas por vía telemá- 
tica . Para os alumnos que non entreguen as 
tarefas ou teñan unha nota negativa nas 
mesmas, serán convocados a unha proba 
telemática, se a situación sanitaria non permi- 
te a realización de probas presenciais. 
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- ALUMNADO QUE NON SUPERA O MÓDULO NA AVALIACIÓN PARCIAL PREVIA A FCT: 

 
Para estes alumnos desde o principio do curso 2019-20 planificouse un calendario para facer actividades de recuperación, para cada unha das avaliacións, durante o 
primeiro e segundo trimestre. En marzo tiveron un exame final de cada unha das unidades formativas. 

 
UNIDADE FORMATIVA - Electrónica dixital e UNIDADE FORMATIVA: Lóxica e sistemas microprogramables 

 
- Neste período actual de recuperación, coincidindo co período ordinario de realización do módulo de formación en centros de traballo (FCT), os alumnos solo terán 
que recuperar as partes das unidades formativas que non superaron nos dous primeiros trimestres na avaliación parcial previa a FCT. 

 
As actividades de recuperación para este trimestre levaranse a cabo de forma telemática. 

 
- Na aula virtual teñen: 

o Todos os contidos das unidades formativas repartidos por temas. 

o Modelos de exame dos temas impartidos en cada avaliación das dúas unidades formativas. 

o Exercicios propostos de cada tema para practicar. 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación 
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- As actividades a facer polos alumnos son: 

o Repasar a teoría impartida en cada avaliación estudando os temas correspondentes. 

o Facer exercicios dos propostos en cada tema e os exercicios dos exames modelo, cada alumno da parte que ten que recuperar. 

o Enviar ao profesor por correo electrónico os exercicios que vaian facendo, para a súa corrección, a través da aula virtual ou do correo electrónico notificado. 

o O procedemento básico para entregar as tarefas para a súa corrección é, o alumno resolve a tarefa en folios, unha vez rematada a escánea ou faille fotos e a envía a 

aula virtual ou o correo electrónico do profesor. O profesor notifícalle as correccións ao alumnado por correo electrónico. O alumnado que dispoña de medios infor- 

máticos poderá entregar as tarefas en formato dixital. 

o Facer e entregar unhas tarefas específicas obrigatorias de control para cada unha das avaliacións, cada alumno das partes que teña que recuperar. Estás tarefas 
plantexaranse a través da aula virtual ou correo electrónico e terán que entregalas dentro dos prazos previamente estipulados. Estas tarefas puntuaranse de 0 a 10, e 
a nota final obterase da media de todas as tarefas propostas, unha tarefa non entregada ou entregada fora de prazo puntúa cero puntos pero tense en conta para 
facer a media. E dicir, por exemplo, si se propoñen 10 tarefas e un alumno entrega 8 a media calculase sobre 10, as dúas non entregadas puntúan cero puntos. Para 
aprobar cada avaliación, a media acadada coas tarefas específicas desa avaliación ten que sumar cinco ou mais puntos. 

Os alumnos que non entreguen as tarefas, serán convocados a unha proba telemática, se a situación sanitaria non permite a realización de probas presenciais. As 
probas as que terá que presentarse o alumno serán dúas, unha por cada unidade formativa, en días distintos. 

 
CUALIFICACIÓN DO MÓDULO: 

Unidade formativa Electrónica dixital: nota media entre as partes previamente aprobadas e a nota media obtida nas tarefas correspondentes as partes que teñen que 
recuperar. As tarefas que se propoñen teñen sempre unha correspondencia directa cos exames nº1, nº2, etc, polo que se lles aplica os mesmos CA mínimos exixibles. 

Unidade formativa Lóxica e sistemas microprogramables: nota media obtida nas tarefas. As tarefas que se van propoñer abarcarán todos os CA mínimos exixibles 

desta unidade formativa. 

 
NOTA FINAL DO MÓDULO: Obterase facendo a media aritmética das dúas unidades formativas. Solo se fará a media si nas dúas unidades formativas o alumno ten 
unha nota maior o igual a catro puntos. No caso de que o alumno nunha das unidades formativas teña unha nota menor a catro puntos, a súa nota final do módulo 
será como máximo dun catro. 

Ao resultado obtido no cálculo da media aplicarase aproximación por truncamento. 
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Dadas as actuais circunstancias ao alumnado con perda de dereito á avaliación continua aplicaráselle o mesmo procedemento que aos alumnos que non sufriron dita 
perda. 

Naqueles casos nos que o proceso de aprendizaxe non sexa progresivo, e dicir, cando a avaliación non implique a superación das deficiencias e fallos detectados, reali- 
zaranse actividades especificas de recuperación. Estas actividades poden consistir según a natureza dos conceptos, coñecementos e capacidades implicados, en reso- 
lución de cuestionarios, análises e solución de casos e problemas, traballos, etc. 

 

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

 

8. Medidas de atención á diversidade 

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


