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1. Introdución e contextualización  

    a) EPAPU Albeiros 

 
Situación e localización 
 

A denominación oficial é EPAPU Albeiros. Trátase dun centro de titularidade 
pública dependente da Consellería de Educación, Universidade e Formación 
Profesional da Xunta de Galicia. Desde o ano 2002 está situado no Parque da 
Milagrosa (Concello de Lugo). 
 
Centros adscritos 
 

Polas nosas especiais características, non temos centros adscritos. 
 
Ensinanzas que oferta 
 
Educación Secundaria de Adultos 
 
Modalidade semipresencial: 
• 1º, 2º, 3º, 4º ESA: a distribución é a seguinte: un grupo de 1º e 2º en 
cada cuadrimestre; dous grupos de 3º e 4º en cada cuadrimestre en horario de 
mañá e outros dous de 3º e 4º en horario de tarde. 

 
Modalidade Presencial: 
• 1º ESA: un grupo en horario matinal no primeiro cuadrimestre. 
• 2º ESA: un grupo en horario matinal no segundo cuadrimestre. 
• 3º ESA: dous grupos, un en horario matinal e outro en horario de tarde, 
no primeiro cuadrimestre. 
• 4º ESA: un grupo en horario matinal no primeiro cuadrimestre e tres 
grupos, dous en horario matinal e outro en horario de tarde, no segundo 
cuadrimestre . 
 
Bacharelato 
• 1º Bacharelato: dous grupos (Ciencias, e Humanidades e Ciencias 
Sociais) 
• 2º Bacharelato: dous grupos (Ciencias, e Humanidades e Ciencias 
Sociais) 
 
Ensinanzas Básicas Iniciais 
• Nivel I: un grupo 
• Nivel II: un grupo 
• Español e Galego para inmigrantes: catro grupos, dous en horario 
matutino, outro en horario de tarde e outro en horario nocturno. 
 
Aula Mentor 
 
 
 



Características singulares 
 

O noso centro é o único na cidade, e mesmo na provincia, destinado en 
exclusiva ao ensino de persoas adultas. Isto provoca que, malia a estarmos 
situados nunha zona en concreto da cidade, o contorno non é un elemento 
relevante e o noso alumnado procede de toda a cidade e de vilas máis ou 
menos próximas. 

Existe gran disparidade no nivel socioeconómico e cultural do noso 
alumnado. As motivacións máis frecuentes para decidiren iniciar ou retomar os 
seus estudos son as seguintes: 

 No caso  do alumnado de Ensinanzas Básicas Iniciais a 
motivación máis frecuente é acceder a unha formación básica da que, 
por un ou outro motivo, se viron privados durante a súa nenez e 
adolescencia. A media de idade destes homes e mulleres é alta e, en 
xeral, non proseguen os seus estudos. 

 Os alumnos e alumnas matriculados en Español e Galego para 
Inmigrantes teñen como finalidade acadar competencia lingüística en castelán 
e, en menor medida, en lingua galega. En liñas xerais, o seu nivel cultural é 
baixo dado que moitos deles carecen de estudos tamén no seu país de orixe, 
inda que hai excepcións. 

 O alumnado matriculado en Ensinanza Secundaria Obrigatoria presenta 
dous perfís e motivacións moi diferentes. Por unha banda, están os rapaces e 
rapazas que proceden do sistema ordinario e se matriculan para acadar a 
titulación de Ensinanza Secundaria Obrigatoria coa finalidade de acceder a un 
ciclo formativo de grao medio. Por outra banda, están as persoas adultas que 
deciden continuar os seus estudos, ben para promocionar no seu traballo, ben 
para acadalo, ben para poderen realizar un ciclo formativo ou simplemente 
para mellorar o seu nivel cultural. 

 O alumnado matriculado en Bacharelato ten dúas motivacións principais, 
ben acceder a un ciclo formativo superior, ben acadaren a titulación necesaria 
para presentarse a algún proceso selectivo de emprego convocado pola 
administración. Unha porcentaxe moi escasa preséntase ás ABAU e continúa 
estudos universitarios. 

A peculiaridade máis notable do centro desde o punto de vista 
organizativo e pedagóxico, no relativo ás ensinanzas de bacharelato, é 
que se trata dun ensino semipresencial, cunha única sesión lectiva 
semanal por materia. Isto condiciona tanto a metodoloxía didáctica coma 
os instrumentos de avaliación. 

Outra notable peculiaridade do noso alumnado é que realmente, máis 
que estar matriculado dun curso completo, o está de materias, 
combinando en moitos casos os dous cursos de bacharelato. 

 

Lingua materna dominante 

Resulta difícil precisar este aspecto dun xeito rigoroso no centro, dada a 
irregularidade da asistencia ó mesmo e os cambios na matrícula entre o 
primeiro e o segundo cuadrimestre. É por iso que, da mostra enquisada nos 
cursos de ESA e Bacharelato, podemos extraer as seguintes conclusións: 

• A perda progresiva do uso do galego a favor do castelán no referente ao 



uso habitual. 

• A diminución do galego tamén no eido familiar, corroborándose a 
diminución do uso do galego a medida que o interlocutor é máis novo. 
• Un uso ambivalente das dúas linguas na relación cos 
compañeiros de estudos ou traballo, co predominio do castelán nas 
relacións sociais con descoñecidos. 
• A disparidade na valoración do galego desde o punto de vista 
xeracional. 
• O elevado número que non contesta cando é requirido sobre as 
razóns polas que non utiliza o galego, o que foi interpretado como 
síntoma das dificultades para exteriorizar os prexuízos. 
• A valoración da idoneidade do galego como vehículo 
comunicativo e a non desvaloración con respecto á aprendizaxe de 
linguas estranxeiras. 

 
Debemos destacar que nos últimos anos se detecta un incremento dos non 

galegos, tanto procedentes doutras autonomías españolas como estranxeiros. 
 
 
Problemas sociais destacados 

Unha das características do ensino de adultos, como ocorre no resto das 
ensinanzas especiais, é o elevado abandono escolar ou, cando mesmo, a 
adaptación do alumnado a moi diferentes ritmos de aprendizaxe. É por isto polo 
que si detectamos un importante abandono escolar, motivado de seguro polas 
necesidades destes homes e mulleres de atender a obrigas familiares e 
laborais, e tamén unha secuenciación dos estudos de bacharelato e secundaria 
en varios cursos académicos. 

O número de poboación inmigrante no centro é moi elevado. Este alumnado 
está matriculado basicamente nos niveis de EBI e Español e Galego para 
Inmigrantes, pero tamén se detecta unha porcentaxe importante nos niveis 
inferiores de ESA, nomeadamente no Nivel I e II. Moitos destes/as alumnos/as 
non dispoñen de estudos no seu país de orixe; noutros casos, malia a térenos, 
prefiren cursalos no centro no canto de enfrontarse ao complicado proceso de 
homologación de estudos. 

Nos niveis de bacharelato a porcentaxe de alumnado inmigrante é moito 
máis baixa, pero si detectamos bastantes casos de alumnos/as de orixe 
estranxeira, procedentes do sistema ordinario, que deciden retomar os seus 
estudos. 

Os casos de violencia ou acoso escolar non son, ata o momento, 
significativos no noso centro. 
 
 

  



2. Relación dos obxectivos da etapa para o 
bacharelato. 

 O Bacharelato ten como finalidade proporcionar ao alumnado formación, 
madureza intelectual e humana, coñecementos e habilidades que lles permitan 
desenvolver funcións sociais e incorporarse á vida activa con responsabilidade  
e competencia. Tamén capacitará ao alumnado para acceder á educación 
superior. 

 

 
 

OBXECTIVOS DO BACHARELATO. 

O Artigo 26 do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o 
currículo de educación secundaria obrigatoria e bacharelato na Comunidade 
Autónoma de Galicia establece para o bacharelato que esta etapa contribuirá a 
desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan:  

 
 

1 Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e 
adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da 
Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como 
polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na 
construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 

sustentabilidade. 

 

2 
 

Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de 
forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser 
quen de prever e resolver pacificamente os conflitos personais, familiares 
e sociales. 

 

3 Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 
mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e 
discriminacións existentes, e en particular a violencia contra a muller e 
impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por 
calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención 
especial ás persoas con discapacidade.  

 

4 Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 
necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe, e como medio 
de desenvolvemento persoal. 

5 Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a 
lingua castelá . 



 

6 Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
 

7 Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e 
a comunicación. 
 

8 Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, 
os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. 
Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu 
contorno social. 

 
 

9 Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e 
dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 
 

10 Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da 
investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma 
crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións 
de vida, así como afianzar a sensibilidade  e o respecto cara ao medio 
ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia 
ao territorio galego. 

11 Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, 
flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido 
crítico. 

 
 

12 Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio 
estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural. 
 

13 Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento 
persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 

14 Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade vial. 

 

15 Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial  de Galicia 
e contribuir á súa conservación e mellora no contexto dun mundo 
globalizado. 

 
 
 
 

Adaptando estes obxectivos xerais á nosa realidade educativa , prestaremos 
especial atención aos seguintes aspectos: 

        - Mellorar a competencia lingüística do alumnado nas dúas linguas oficiais      
da comunidade e nas linguas estranxeiras que se imparten no centro.  



        - Fomentar o interese dos alumnos e alumnas pola lectura como 
instrumento de aprendizaxe e fonte de pracer. 

        - Incrementar o interese pola aprendizaxe significativa. 

        - Fomentar o espírito crítico para o exercicio dunha cidadanía 
responsable. 

        - Contribuir ao desenvolvemento persoal do alumnado e impulsar hábitos 
de vida saudables. 

        - Fomentar o interese polos coñecementos de tipo científico. 

        - Asesorar o alumnado cara ás súas posibilidades formativas futuras. 

  
   

 
3. Debuxo técnico: Obxectivos da área. 

Introdución. 

Entre as finalidades do Debuxo Técnico figura de xeito específico dotar o 
alumnado  das competencias necesarias para poder comunicarse graficamente 
con obxectividade  nun mundo cada vez máis complexo, que require do deseño 
e fabricación de produtos que resolvan as necesidades presentes e futuras.  

Esta función comunicativa, grazas ao acordo dunha serie de convencións a 
escala nacional, comunitaria e internacional,  permítenos transmitir, interpretar 
e comprender ideas ou proxectos de maneira fiable, obxectiva e inequívoca. 

 

O debuxo técnico, xa que logo, emprégase como medio de comunicación en 
calquera proceso de investigación ou proxecto que se valla dos aspectos 
visuais das ideas e das formas para visualizar o que se estea a deseñar e, de 
ser o caso, definir dun xeito claro e exacto o que se desexa producir; é dicir, 
como linguaxe universal nos seus dous niveis de comunicación: comprender ou 
interpretar a información codificada, e expresarse ou elaborar información 
comprensible polas persoas destinatarias.  

O alumnado, ao adquirir competencias específicas na interpretación de 
documentación gráfica elaborada de acordo coa norma nos sistemas de 
representación convencionais, pode coñecer mellor o mundo. Isto require, 
ademais do coñecemento das principais normas de debuxo, un 
desenvolvemento avanzado da súa visión espacial, entendida como a 
capacidade de abstracción para, por exemplo, visualizar ou imaxinar obxectos 
tridimensionais representados mediante imaxes planas. Ademais de 
comprender a complexa información gráfica que nos rodea, cómpre que o 
estudante aborde a representación de espazos ou obxectos de calquera tipo e 
elabore documentos técnicos normalizados que plasmen as súas ideas e os 



seus proxectos, relacionados tanto co deseño gráfico como coa ideación de 
espazos arquitectónicos ou coa fabricación artesanal ou industrial de pezas e 
conxuntos.  

Durante o primeiro curso trabállase coas competencias relacionadas co debuxo 
técnico como linguaxe de comunicación e instrumento básico para a 
comprensión, análise e representación da realidade. Para isto, introdúcense 
gradualmente e de xeito interrelacionado tres grandes bloques: "Xeometría e 
debuxo técnico", "Sistemas de representación" e "Normalización". Trátase de 
que o/a estudante teña unha visión global dos fundamentos do debuxo técnico 
que lle permita no seguinte curso afondar algúns aspectos desta materia. 

 Ao longo do segundo curso introdúcese un bloque novo ("Documentación 
gráfica de proxectos"), en lugar de “Normalización”, para a integración das 
destrezas adquiridas na etapa. 

Xa que logo, os elementos do currículo básico da materia agrupáronse en tres 
bloques interrelacionados: "Xeometría e debuxo técnico", "Sistemas de 
representación" e "Normalización” ou “Documentación gráfica de proxectos". 
No primeiro bloque, desenvolvéronse durante os dous cursos que compoñen 
esta etapa os elementos necesarios para resolver problemas de configuración 
de formas, ao tempo que se analiza a súa presenza na natureza e na arte ao 
longo da historia, e as súas aplicacións ao mundo científico e técnico. De 
maneira análoga, o bloque dedicado aos sistemas de representación 
desenvolve os fundamentos, as características e as aplicacións das 
axonometrías, das perspectivas cónicas e dos sistemas diédrico e de planos 
cotados. Este bloque débese abordar de xeito integrado para permitir descubrir 
as relacións entre sistemas e as vantaxes e os inconvenientes de cada un. 
Ademais, é conveniente potenciar a utilización do debuxo a man alzada como 
ferramenta de comunicación de ideas e análise de problemas de 
representación. O terceiro bloque (sobre a normalización) pretende dotar o/a 
estudante dos procedementos para simplificar, unificar e obxectivar as 
representacións gráficas. Este bloque está nomeadamente relacionado co 
proceso de elaboración de proxectos, obxecto do derradeiro bloque, polo que, 
aínda que a secuencia establecida sitúa este bloque de maneira específica no 
primeiro curso, a súa condición de linguaxe universal fai que a súa utilización 
sexa unha constante ao longo da etapa. O proxecto ten como obxectivo 
principal que o/a estudante mobilice e interrelacione os elementos adquiridos 
ao longo de toda a etapa e que os empregue para elaborar e presentar de xeito 
individual e colectivo os bosquexos, esbozos e planos necesarios para a 
definición dun proxecto sinxelo relacionado co deseño gráfico, industrial ou 
arquitectónico. 
 
OBXECTIVOS DA ÁREA DE DEBUXO TÉCNICO. 

 

1 Empregar axeitadamente e con destreza tanto os instrumentos como a 
terminoloxía específica do debuxo técnico. 

 
 

2 Valorar a importancia que ten o correcto acabado e a representación do 



 debuxo referido á diferenciación aos distintos trazos que os configuran, a 
súa exactitude y a la limpieza y el cuidado del soporte. 

 
 

3 Considerar o debuxo técnico como unha linguaxe científica, valorando a 
necesidade de coñecer a súa sintaxe para poder expresar e comprender a 
información. 
 

4 Coñecer e comprender os principais fundamentos da xeometría métrica 
aplicada para resolver problemas de configuración e descrición de formas 
no plano. 

 
 

5 Comprender e empregar os sistemas de representación para resolver 
problemas xeométricos no espazo e representar figuras tridimensionais no 
plano. 

 
 

6 Valorar a universalidade da normalización no debuxo técnico e aplicar as 
principais normas UNE e ISO referidas á obtención, posición e acoutación 
das vistas das formas descritas. 
 

7 Conseguir a destreza e a rapidez necesarias ao empregar o esbozo e a 
perspectiva a man alzada como medios de expresión gráfica. 

 
 

8 Planificar e reflexionar sobre o proceso de realización de calquiera 
construción xeométrica tanto de forma individual como colectiva, sendo 
capaces de establecer con flexibilidade e responsabilidade as relacións 
necesarias naquelas actividades que requiran dun traballo colectivo. 
 

9 Integrar os coñecementos do debuxo técnico dentro dos procesos 
tecnolóxicos e nas aplicacións da vida cotiá, revisando e valorando o 
estado de consecución do proyecto ou actividade sempre que sexa 
necesario. 
 

10 Interesarse polas novas tecnoloxías e os seus programas de deseño, 
utilizando e valorando as súas posibilidades na elaboración dos planos 
técnicos dun proxecto. 

 
 
 
 
 
 



4. Estándares de aprendizaxe avaliables da materia 
e a súa concreción. 

 

 CURSO 1º BAC  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Avaliación 
Temporalización 

Probas  

avaliac. 

Bloque Contidos Mes Sesión  

1ªAvaliac. 

B1 BLOQUE 1:  XEOMETRÍA E DEBUXO TÉCNICO  

B1.1 Trazados xeométricos.  

 
 

 

Outubr 
 

Nov 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

B1.2 Instrumentos e materiais de debuxo.  

B1.3 Recoñecemento da xeometría na natureza.  

B1.4 Identificación de estruturas xeométricas na arte.  

B1.5 
Valoración da xeometría como instrumento para o deseño gráfico, 
industrial e arquitectónico. 

 

B1.6 Trazados fundamentais no plano. 

  

 

B1.7 Operacións con segmentos.  

B1.8 Mediatriz.  

 B1.9 Paralelismo  e perpendicularidade.    

 B1.10 Determinación de lugares xeométricos.Aplicacións.    

 B1.11 Elaboración de formas baseadas en redes modulares.    

 B1.12 Circunferencia e círculo.    

 B1.13 Ángulos.    

 B1.14 Trazado de polígonos regulares.    

 B1.15 Resolución gráfica de cuadriláteros e polígonos regulares.    

 B1.16 Representación de formas planas.    

 B1.17 Trazado de formas proporcionais.  Dec   

 B1.18 Resolución de triángulos.    

 B1.19 Determinación, propiedades e aplicacións dos seus puntos máis notables.   x 

Avaliación 
Temporalización 

Probas  

avaliac. 

Bloque Contidos Mes Sesión  

2ªAvaliac. B1 BLOQUE 1:  XEOMETRÍA E DEBUXO TÉCNICO  

 B1.20 Proporcionalidade e semellanza.    

 
B1.21 

Análise do trazado de formas poligonais por triangulación, radiación e 
itinerario. 

Xan   

 
B1.23 

Transformacións xeométricas elementais: xiros,simetría, 
translación.Aplicacións. 

   

 B1.24 Tanxencias e enlaces.    

 B1.25 Resolución de problemas básicos de tanxencias e enlaces.Aplicacións. Febrei/       

 B1.26 Construción de curvas técnicas, óvalos,ovoides e espirais. Marzo   

 B1.27 Aplicacións da xeometría ao deseño arquitectónico e industrial.    

 B1.30 Exercicios de aplicación de trazado de tanxencias e enlaces.    

  Trazado de curvas cónicas:  elipse, hipérbole e parábola.   x 

Avaliación Temporalización Probas 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

CURSO 2º BAC.  

 

avaliac 

Bloque Contidos Mes Sesión  

3ª Avaliac. 

B2 BLOQUE 2:  SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN    

B2.1 Fundamentos dos sistemas de representación. 

Marzo  

 

B2.2 Sistemas de representación  na  arte.  

B2.3 Evolución histórica dos sistemas de representación.  

B2.4 Sistemas de representación e debuxo técnico. Ámbitos de aplicación.  

B2.5 Vantaxes e atrancos.Criterios de selección. Abril   

 B2.6 Clases de proxeccións.    

 B2.7 Sistemas de representación e novas tecnoloxías.    

 B2.9 Sistema diédrico.    

 B2.10 Procedementos para a obtención das proxeccións diédricas. Maio   

 B2.11 Disposición normalizada    

 B2.12 Reversibilidade do sistema.Número de proxeccións suficientes.    

 B2.14 Proxeccións diédricas de sólidos sinxelos.    

 B2.16 Procedementos para a obtención e disposición das proxeccións diédricas.    

 

B2.17 
Visualización e debuxo a man alzada de axonometrías a partir das vistas 
principais. 

Xuño   

 B2.20 Sistema axonométrico. 

Abril  

 

B2.21 
Fundamentos do sistema.Disposición dos eixes e utilización dos 
coeficientes de redución. 

 

B2.22 
Sistema axonométrico ortogonal,perspectivas isométrica, dimétrica e 
trimétrica. 

 

B2.23 Sistema axonométrico oblicuo:perspectivas cabaleiras  e militares.    

 

B2.24 
Aplicación do óvalo isométrico como representación simplificada de 
formas circulares. 

Maio   

 
B2.29 Representación simplificada da circunferencia.    

 B2.32 Representación de sólidos nos diferentes sistemas. Xuño   

Avaliación 

Temporalización 
Probas 

avaliac. 

Bloque Contidos Mes Sesión 
Probas 

avaliac. 

3ª Avaliac. 

B3 BLOQUE 3: NORMALIZACIÓN    

B3.1 Elementos da normalización segundo a normativa. 
Abril  

 

B3.4 Vistas.Liñas normalizadas.  

B3.5 Aplicacións da normalización. Maio 

 

Xuño 

 

 

B3.6 
Escalas.Acoutamento. 

 

B3.7 Debuxo industrial. 
   

 

B3.8 Debuxo arquitectónico.       x 

Avaliación 
Temporalización 

Probas  

avaliac. 

Bloque Contidos Mes Sesión  

1ªAvaliac. 

B1 BLOQUE 1:  XEOMETRÍA E DEBUXO TÉCNICO  

B1.1 Resolución de problemas xeométricos. 

 

 
Outub 

   

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

B1.2 Proporcionalidade. O rectángulo áureo. Aplicacións.  

B1.3 Construción de figuras planas equivalentes.  

B1.4 Relación entre os ángulos e a circunferencia. Arco capaz.  

B1.5 Aplicacións ao trazado de triángulos e cuadriláteros.  

B1.6 
Potencia dun punto respecto a unha circunferencia. Determinación e 
propiedades do eixe radical e do centro radical. Aplicación á resolución de 
tanxencias. 

 



 

 

 

 

 
 

 

B1.8 Trazado de curvas técnicas: óvalos e ovoides Nov 

 

   Dec 

 

 

 
 

X 

Avaliación 
Temporalización 

Probas  

avaliac. 

Bloque Contidos Mes Sesión  

2ªAvaliac. 

B1 BLOQUE 1:  XEOMETRÍA E DEBUXO TÉCNICO  

B1.6 Aplicación da potencia á resolución de tanxencias.    

B1.9 
Curvas cónicas. Orixe, determinación e trazado da elipse, a parábola e a 
hipérbole. 

  Xan  

 

 
Curvas cónicas. Casos de tanxencias respecto da elipse, da parábola e da 
hipérbole. Puntos de intersección  

 

B1.10 
Curvas técnicas. Orixe, determinación e trazado das curvas cíclicas e 
evolventes. 

 

 B1.1     

2ª Avaliac. 

  B2 BLOQUE 2:  SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN    

B2.1 Punto, recta e plano no sistema diédrico. 
   Feb   

B2.2 
Resolución de problemas de pertenza, incidencia, paralelismo e 
perpendicularidade. 

  

 

 

B2.3 Determinación da verdadera magnitude de segmentos e formas planas.  

B2.4 Construción de figuras planas no sistema diédrico.  

B2.5 Abatemento de planos. Determinación dos seus elementos. Aplicacións    

 B2.6 Xiro dun corpo xeométrico.    

 B2.7 Cambios de plano. Determinación das novas proxeccións. Aplicacións.    

 B2.8 Afinidade entre proxeccións.    

 B2.9 Problema inverso ao abatemento.     

 B2.10 Corpos xeométricos no sistema diédrico.    

 B2.11 Representación de poliedros regulares. Posicións singulares    

 B2.12 Determinación das súas secciones principais    

 B2.13 Representación de prismas e pirámides.     

 B2.14 Representación de cilindros, conos e esferas. Seccións planas.    

 B2.15 Determinación de seccións planas e elaboración de desenrolos.    

 B2.16 Interseccións    

 

B2.17 
Xiros,abatementos ou cambios de plano para determinar a verdadeira 
magnitude de elementos de pezas tridimensionais. 

  X 

Avaliación 
Temporalización 

Probas 
avaliac 

Bloque Contidos Mes Sesión  

3ª Avaliac. 

B2 BLOQUE 2:  SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN    

B.2.18 Sistemas axonométricos ortogonais:    

B2.19 Posición do triedro fundamental. 

Marzo 

Abril 

 

 

 

B2.20 Relación entre o triángulo de trazas e os eixes do sistema.  

B2.21 Determinación de coeficientes de redución.  

B2.22 Tipoloxía das axonometrías ortogonais. Avantaxes e inconvintes  

B2.23 Representación de figuras planas.    

 B2.24 Representación simplificada da circunferencia.    

 

B2.25 
Representación de corpos xeométricos e espazos arquitectónicos. 
Seccións planas. Interseccións. 

   

  B3 BLOQUE 3: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROXECTOS    

B3.1 Elaboración de bosquexos e croquis. Marzo   

B3.10 Debuxo de bosquexos a man alzada e esquemas. Abril   

B3.11 Elaboración de debuxos acoutados.    

B2 BLOQUE 2:  SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN    

B2.25 Sistema cónico central.  Abril   

B2.26 Elementos del sistema.Plano del cuadro y cono visual. Maio   

B2.27 Determinación del punto de vista y orientación de las caras principales.    

B2.28 Paralelismo.Puntos de fuga.Puntos métricos.    

B2.29 Representación simplificada de la circunferencia.    



 
 
 
 
 

B2.30 Sistema cónico oblícuo.    

12 Representación simplificada de la circunferencia.    

B2.32 Representación de sólidos en los diferentes sistemas.   X 



1º BACHARELATO 

 1ª Aval     Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais 

       

 

Identif. 
contidos 

Identif. 
criterios 

Identific 
Estándar 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo               
consec. 

Peso   
Cualific. 

                   Instrumentos  
  

Temas transversais 

Proba 
escrita 

 Trab 
ind 

Trab 
grup 

 Rúb  
(2) 

Obs. 
CL EOE CA TIC EMP EC PV 

  
  
  

B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 
B1.5 
B1.6 
B1.7 
B1.8 
B1.9 
B1.10 
B1.11 
B1.12 
B1.13 
B1.14 
B1.15 
B1.16 
B1.17 
B1.18 
B1.19 
B1.20 
B1.21 
B1.22 
B1.23  B1.1 DT1.1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CSIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deseña, modifica ou reproduce formas baseadas en redes 
modulares cadradas coa axuda da escuadra e o cartabón, 
utilizando recursos gráficos para destacar claramente o 
trazado principal elaborado das liñas auxiliares utilizadas. 

10% 5%           x 

  x 

  DT1.1.2 

 
 
 
CMCCT 

Determina coa axuda de regra e compás os principais lugares 
xeométricos de aplicación aos trazados fundamentais no 
plano comprobando graficamente o cumprimento das 
condicións establecidas. 

20% 5%   100%        x 

   

   DT1.1.3 

 
 
CAA 

Relaciona  as liñas e puntos notables de triángulos, 
cuadriláteros e polígonos coas súas propiedades, 
identificandoas súas aplicacións. 

100% 15%       100%  x  x 
   

 

   DT1.1.4 

 
 
CAA 

Comprende as relacións métricas dos ángulos da 
circunferencia e o círculo, describindo as súas propiedades e 
identificando as súas posibles aplicacións. 

70% 5%       100% x   x 
   

   DT1.1.5 

 
 
 
CMCCT 

Resolve triángulos coa axuda de regra e compás aplicando as 
propiedades das súas liñas e puntos notables e os principios 
xeométricos elementais, xustificando o procedemento 
utilizado. 

100% 30%           x 

   

  DT1.1.6 

 
 
 

Deseña, modifica ou reproduce cuadriláteros e polígonos 
analizando as relacións métricas esenciais e resolvendo o 
seu trazado por triangulación, radiación, itinerario ou relacións 

100% 20%           x 
   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CSIEE de semellanza. 

 

  DT1.1.7 

 
 
 
CSIEE 

Reproduce figuras proporcionais determinando a razón 
idónea para o espazo de debuxo dispoñible, construíndo a 
escala gráfica correspondente en función da apreciación 
establecida e utilizándoa coa precisión requerida. 

100% 10%           x 

   

   DT1.1.8 

 
 
 
 
CAA 

Comprende as características das transformacións 
xeométricas elementais (xiro, translación, simetría), 
identificando as súas invariantes e aplicándoas para a 
resolución de problemas xeométricos e para a representación 
de formas planas. 

100% 10%        x   x 

   

                     

B1.24 
B1.25 
B1.26 
B1.27 
B1.28 
B1.29 
B1.30   DT1.2.1 CMCCT 

Identifica  as relacións existentes entre puntos de tanxencia, 
centros e raios de circunferencias, analizando figuras 
compostas por enlaces entre liñas rectas e arcos de 
circunferencia. 

20% 10%       100%    x 

   

   DT1.2.2 CAA Resolve problemas básicos de tanxencias coa axuda de regra 100% 30%           x    



 
             
 
 
 
 
 
 

 
LENDA COMPETENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                LENDA TRANSVERSAiS                                                                                                                                                                    
                  
CCL   Comunicación  lingüística                                                                                                                                                              CL      Comprensión lectora 
CMCCT  Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía                                                                            EOE  Expresión oral e escrita   
CD   Competencia dixital                                                                         CA     Comunicación audiovisual                                                                                                                
   
CAA   Competencia aprender a aprender                                                                                                                                                                                                            TIC  Tecnoloxías da información e comunicación 
CSC   Competencias sociais e cívicas                                                                                                                                                                                                               EMP  Emprendemento 
CSIEE   Sentido de iniciativa e espírito emprendedor                                                                                                                                                                   EC  Educación cívica  
CCEC   Conciencia e expresións culturais                                                                                                                                                                                                            PV  Prevención da violencia 

  

 
 
    
  (1) A partir de cada estándar  pódense determinar “indicadores de logro” máis precisos que indiquen o nivel de adquisición do mesmo. (O  instrumento máis idóneo é a rúbrica)     

  (2) As rúbricas suelen utilizarse para avaliar as producións do alumnado: traballos de aplicación, sínteses de textos escritos,..  
 
 
 
 
 
 

 

e compás aplicando con rigor e exactitude as súas 
propiedades intrínsecas, utilizando recursos gráficos para 
destacar claramente o trazado principal elaborado das liñas 
auxiliares utilizadas. 

 

   DT1.2.3 CSIEE 

Aplica os coñecementos de tanxencias á construción de 
óvalos, ovoides e espirais, relacionando a súa forma coas 
principais aplicacións no deseño arquitectónico e industrial. 

100% 30%           x 
   

   DT1.2.4 CSIEE 

Deseña a partir dun bosquexo previo ou reproduce á escala 
axeitada figuras planas que conteñan enlaces entre liñas 
rectas e arcos de circunferencia, indicando graficamente a 
construción auxiliar utilizada, os puntos de enlace ea relación 
entre os seus elementos. 

100% 30%           x 

   



 

 
 
 
 
 
 

                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LENDA 
COMPETENCIAS                                                                                                     
LENDA 
TRANSVERSAiS
  
  
CCL  
 Comunicac
ión  lingüística                                                                                            
CL 
 Comprensi
ón lectora 
CMCCT  
Competencia 
matemática e 
competencias 
básicas en ciencia 
e tecnoloxía       
EOE  Expresión 
oral e escrita 
  
CD  
 Competenc
ia dixital 

                                                             CA  Comunicación audiovisual                                                                                                                                                                             

            

2ª Aval 
    

Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro 
(1) 

Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais 

      

Identif. 
contidos 

Identif. 
criterios 

Identific 
Estándar 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo               
consec. 

Peso   
Cualific. 

                   Instrumentos  
  

Temas transversais 

Proba 
escrita 

 Trab 
ind 

Trab 
grup 

 Rúb  
(2) 

Obs. 
CL EOE CA TIC EMP EC PV 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 
B2.5 
B2.6 
B2.7 
B2.8 
B2.9 
B2.10 
B2.11 
B2.12 
B2.13 
B2.14 
B2.15 
B2.16 
B2.17 
B2.18  B2.1 DT2.1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifica o sistema de representación empregado a partires 
da análise de debuxos técnicos, ilustracións ou fotografías 
de obxectos ou espazos, determinando as características 
diferenciais e os elementos principais do sistema. 

70% 5%       100% x   x 

   

   DT2.1.2 

 
CCL 

Establece o ámbito de aplicación de cada un dos principais 
sistemas de representación, ilustrando as súas vantaxes e 
inconvintes mediante o debuxo a man alzada dun mesmo 
corpo xeométrico sinxelo. 

50% 5%       100%  x  x 

   

   DT2.1.3 

CD 

Selecciona o sistema de representación idóneo para a 
definición dun obxecto ou espazo, analizando a 
complexidade da súa forma, a finalidade da representación, 
a exactitude requerida e os recursos informáticos 
dispoñibles. 

50% 5%       100%    x 

   

   DT2.1.4 
CMCCT 

Comprende os fundamentos do sistema diédrico, 
describindo os procedementos de obtención das 
proxeccións e a súa disposición normalizada. 

100% 10% 100%       x   x 
   

  DT2.1.5 

CAA 

Comprende o funcionamento do sistema diédrico, 
relacionando os seus elementos, convencionalismos e 
notacións coas proxeccións necesarias para representar 
inequivocamente a posición de puntos, rectas e planos, 
resolvendo problemas de pertenza, intersección e 
verdadeira magnitude. 

100% 40% 100%       x   x 

   

   DT2.1.6 

CSIEE 

Deseña ou reproduce formas tridimensionais sinxelas, 
debuxando a man alzada as súas vistas principais no 
sistema de proxección ortogonal establecido pola norma de 
aplicación, dispoñendo as proxeccións suficientes para a 
súa definición e identificando os seus elementos de xeito 
inequívoco. 

100% 10% 100%          x 

   

   DT2.1.7 CMCCT 

Visualiza no espazo perspectivo formas tridimensionais 
sinxelas definidas suficientemente polas súas vistas 
principais, debuxando a man alzada axonometrías 
convencionais (isometrías e cabaleiras). 

100% 15% 100%          x 

   

  DT2.1.8 CCEC 

Determina seccións planas de obxectos tridimensionais 
sinxelos, visualizando intuitivamente a súa posición 
mediante perspectivas a man alzada, debuxando as súas 
proxeccións diédricas e obtendo a súa verdadeira 
magnitude. 

100% 10% 100%          x 

   



CAA   
aprender a aprender                                                                                                                             TIC  Tecnoloxías da información e comunicación 
CSC   Competencias sociais e cívicas                                                                                 EMP  Emprendemento 
CSIEE   Sentido de iniciativa e espírito emprendedor                                       EC  Educación cívica  
CCEC   Conciencia e expresións culturais                                                                               PV  Prevención da violencia 

 

 

 

   (1) A partir de cada estándar  pódense determinar “indicadores de logro” máis precisos que indiquen o nivel de adquisición do mesmo. (O  instrumento máis idóneo é a rúbrica)     

  (2) As rúbricas suelen utilizarse para avaliar as producións do alumnado: traballos de aplicación, sínteses de textos escritos,.. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3ª Aval     Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais 

       

Identif. 
contidos 

Identif. 
criterios 

Identific 
Estándar 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo               
consec. 

Peso   
Cualific. 

                   Instrumentos  
  

Temas transversais 

Proba 
escrita 

 Trab 
ind 

Trab 
grup 

 Rúb  
(2) 

Obs. 
CL EOE CA TIC EMP EC PV 

B2.19  B2.2 DT2.2.1 

 
 
 
 
 
 
 
CAA 

 
 
Comprende o funcionamento do sistema de planos acoutados 
como unha variante do sistema diédrico que permite 
rentabilizar os coñecementos adquiridos, ilustrando as súas 
principais aplicacións mediante a resolución de problemas 
sinxelos de pertenza e intersección e obtendo perfiles dun 
terreo a partir das súas curvas de nivel. 

70% 100%       100% x   x 

   

   

               

   

 
B2.20 
B2.21 
B2.22 
B2.23 
B2.24 B2.3 DT2.3.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCEC 

 
 
 
 
 
Realiza perspectivas isométricas de corpos definidos polas 
súas vistas principais, coa axuda de útiles de debuxo sobre 
taboleiro, representando as circunferencias situadas en caras 
paralelas aos planos coordenados como óvalos en lugar de 
elipses, simplificando o seu trazado. 

100% 50% 100%          x 

   

  DT2.3.2 

 
 
 
 
CCEC 

 
Realiza perspectivas cabaleiras ou planimétricas (militares) 
de corpos ou espazos con circunferencias situadas en caras 
paralelas a un só dos planos coordenados, dispoñendo a  súa 
orientación para simplificar o seu trazado. 

100% 50% 100%          x 

   

   
               

   

B2.25 
B2.26 
B2.27 
B2.28 
B2.29 
B2.30 
B2.31 
B2.32 B2.4 DT2.4.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 

 
 
 
 
 
 
 
Comprende os fundamentos da perspectiva cónica, 
clasificando  a súa tipoloxía en función da orientación das 
caras principais respecto ao plano de cadro e a repercusión 
da posición do punto de vista sobre o resultado final, 
determinando o punto principal, a liña de horizonte, os puntos 
de fuga e os  seus puntos de medida. 

100% 20% 100%       x   x 

   

  DT2.4.2 

 
 
 
CSIEE 

Debuxa ,coa axuda de útiles de debuxo, perspectivas cónicas 
centrais de corpos ou espazos con circunferencias situadas 
en caras paralelas a un só dos planos coordenados, 
dispoñendo a súa orientación para simplificar o seu trazado. 

100% 40% 100%          x 

   

  

 
DT2.4.3 
 

 
 
 
 
 
CMCCT 

Representa formas sólidas ou espaciais con arcos de 
circunferencia en caras horizontais ou verticais, debuxando 
perspectivas cónicas oblicuas coa axuda de útiles de debuxo, 
simplificando a construción das elipses perspectivas mediante 
o trazado de polígonos circunscritos, trazándoas a man 
alzada ou coa axuda de plantillas de curvas. 
 

100% 40% 100%          x 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ª Aval     Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais 

       

Identif. 
contidos 

Identif. 
criterios 

Identific 
Estándar 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo               
consec. 

Peso   
Cualific. 

                   Instrumentos  
  

Temas transversais 

Proba 
escrita 

 Trab 
ind 

Trab 
grup 

 Rúb  
(2) 

Obs. 
CL EOE CA TIC EMP EC PV 

B3.1   B3.1 DT3.1.1 

 
 
 
 
 
CCL 

 
 
Describe os obxectivos e ámbitos de utilización das normas 
UNE, EN  e ISO, relacionando as específicas do debuxo 
técnico coa súa aplicación para a elección e dobrado de 
formatos, para o emprego de escalas, para establecer o valor 
representativo das liñas, para dispoñer as vistas e para a 
acoutación. 

 5%       100%  x  x 

   

B3.2 
B3.3 
B3.4 
B3.5 
B3.6 
B3.7 
B3.8 B3.2 DT3.2.1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

80% 15% 100%          x 

   



 
 
 
 
 
          
 
LENDA COMPETENCIAS                                                                                                                                                                                       LENDA TRANSVERSAiS  
 
  
CCL   Comunicación  lingüística                                                                                                                                            CL                           Comprensión lectora 
CMCCT  Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía                                                             EOE                           Expresión oral e escrita   
CD   Competencia dixital                                                        CA                  Comunicación audiovisual                                                                                                                                             
    
CAA   Competencia aprender a aprender                                                                                                                                                                                            TIC                            Tecnoloxías da información e comunicación 
CSC   Competencias sociais e cívicas                                                                                                                                                                       EMP               Emprendemento 
CSIEE   Sentido de iniciativa e espírito emprendedor                                                                                                                                               EC                            Educación cívica  
CCEC   Conciencia e expresións culturais                                                                                                                                                                            PV                     Prevención da violencia 

  

2º BACHARELATO 

 

B3.9  
CSIEE 

 
Obtén as dimensións relevantes de corpos ou espazos 
representados utilizando escalas normalizadas. 

  DT3.2.2 

CAA 

Representa pezas e elementos industriais ou de construción, 
aplicando as normas referidas aos principais métodos de 
proxección ortográficos, seleccionando as vistas 
imprescindibles para a súa definición, dispoñendoas 
axeitadamente e diferenciando o trazado de eixes, liñas vistas 
e ocultas. 

100%    30% 100%          x 

   

  DT3.2.3 
CMCCT 

Acouta pezas industriais sinxelas identificando as cotas 
necesarias para a súa correcta definición dimensional, 
dispoñendo segundo á norma. 

100% 30% 100%          x 
   

  DT3.2.4 
CMCCT 

Acouta espazos arquitectónicos sinxelos identificando as 
cotas necesarias para a súa correcta definición dimensional, 
dispoñendo segundo á norma. 

20% 15% 100%          x 
   

  DT3.2.5 CSIEE 
Representa obxectos con ocos mediante cortes e seccións, 
aplicando as normas básicas correspondentes. 

20% 5% 100%          x 
   

            

 
1ª Aval    

Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de 
logro (1) 

Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais 

      

 

Identif. 
contidos 

Criterios de avaliación 
Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo               
consec. 

Peso   
Cualific. 

                   Instrumentos  
  

Temas transversais 

Proba 
escrita 

 Trab 
ind 

Trab 
grup 

 Rúb  
(2) 

Obs. 
CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 

  

 
BLOQUE 1.  XEOMETRÍA   E   DEBUXO  
TÉCNICO 

             

   

  
  
  

B1.1  
B1.2 
B1.3 
B1.4 

B1.1. Resolver problemas de 
tanxencias mediante a aplicación das 
propiedades do arco capaz, dos eixes  
e centros radicais indicando 

CCL 

 
EPVA1.1.1.  Identifica a estrutura xeométrica de obxectos industriais ou 
arquitectónicos a partires da análise de plantas, alzados, perspectivas ou 
fotografías, sinalando os seus elementos básicos e determinando as 

10% 5%       100%   x  

   



 
 

 

B1.5. 
B1.6. 
B1.7. 

graficamente a construción auxiliar 
utilizada, os puntos de enlace e a 
relación entre os seus elementos. 

principais relacións de proporcionalidade. 

CMCCT EPVA1.1.2. Determina lugares xeométricos de aplicación ao Debuxo 
aplicando o concepto de potencia. 

50% 10%   100%       x  

   

CSIEE 
EPVA1.1.4.Selecciona estratexias para a resolución de problemas 
xeométricos complexos, analizando as posibles solucións e 
ttransformándoos por analoxía en noutros problemas máis sinxelos. 

10% 10%   50%    50%   x  

 
 
    x 

  

CMCCT 
EPVA1.1.5. Resolve problemas de tanxencias aplicando as propiedades 
dos eixes e centros radicais, indicando graficamente a construción auxiliar 
utilizada, os puntos de enlace e a relación entre os seus elementos. 

100% 50% 100%         x  

   

                    

 

 
 
 
 
 
 
 
B1.8  
B1.9 
B1.10 
B1.11 
B1.12 

 
 
 
 
B1.2.Debuxar curvas cíclicas e 
cónicas, identificando os seus 
principais elementos e utilizando as 
súas propiedades fundamentais para 
resolver problemas de pertenza, 
tanxencia ou incidencia. 

CCL 

EPVA1.2.1.  Comprende a orixe das curvas cónicas e as relacións 
métricas entre elementos, describindo as súas propiedades e identificando 
as súas aplicacións. 

50% 20%       100% x  x  
   

CAA 
EPVA1.2.2.. Resolve problemas de pertenza, intersección  e tanxencias 
entre liñas rectas e curvas cónicas, aplicando as súas propiedades e 
xustificando o procedemento utilizado. 

80% 20% 100%         x  
   

CSIEE 
EPVA1.2.3.  Traza curvas cónicas determinando previamente os 
elementos que as definen, tales como eixes, focos, directrices, tanxentes 
ou asíntotas, resolvendo o seu trazado por puntos. 

100% 60% 100%         x  

   

 

  

CMCCT 
EPVA1.3.3.Deseña a partires dun bosquexo previo e  reproduce á escala 
axeitada figuras planas complexas, indicando graficamente a construción 
auxiliar empregada. 

20%    50%    50%   x  

 
 
 
 

x 

  

            

 
2ª Aval    

Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de 
logro (1) 

Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais 

      

 

Identif. 
contidos 

Criterios de Avaliación 
Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo               
consec. 

Peso   
Cualific. 

                   Instrumentos  
  

Temas transversais 

Proba 
escrita 

 Trab 
ind 

Trab 
grup 

 Rúb  
(2) 

Obs. 
CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 

  

 
         BLOQUE 2. SISTEMAS DE 
REPRESENTACIÓN 

             

   

  
  
  

B2.1  
B2.2 
B2.3 
B2.4 

B2.1..Valorar a importancia da 
elaboración de debuxos a man alzada 
para desenvolver a “visión espacial”, 
analizando a posición relativa entre 
rectas, planos e superficies, 
identificando as súas relacións 
métricas para determinar o sistema de 
representación axeitado e a estratexia 
idónea que solucione os problemas de 
representación de corpos ou espazos 
tridimensionais. 

CAA 

 
EPVA2.1.1. Comprende os fundamentos ou principios xeométricos que 
condicionan o paralelismo e perpendicularidade entre rectas e planos, 
utilizando o sistema diédrico  como ferramenta base para resolver 
problemas de pertenza, posición, mínimas distancias e verdadeira 
magnitude. 

80% 10%       100% x    

   

CSIEE 
EPVA2.1.2.Representa figuras planas contidos en planos paralelos, 
perpendiculares ou oblicuos aos planos de proxección, trazando as súas 
proxeccións diédricas. 

100% 30% 100%         x  

   

CAA EPVA2.1.3.Determina a verdadeira magnitude de segmentos, ángulos e 100% 40% 100%         x     



 
 
 

figuras planas utilizando xiros, abatimentos ou cambios de plano no 
sistema diédrico . 

CSIEE 

EPVA2.1.4. Representa o hexaedro ou cubo en calquera posición respecto 
dos planos coordenados, o resto dos poliedros regulares, prismas e 
pirámides en posicións favorables, coa axuda das súas proxeccións 
diédricas, determinando partes vistas e ocultas. 

 

75% 20% 100%         x  

   

                    

 
B2.5 
B2.6 
B2.7 
B2.8 
B2.10 
B2.11 

B2.2. Representar poliedros regulares, 
pirámides, prismas, cilindros e conos 
mediante as súas proxeccións, 
analizando as posicións singulares 
respecto aos planos de proxección, 
determinando as relacións métricas 
entre os seus elementos, as seccións 
planas principais e a verdadeira 
magnitude o desenvolvemento das 
superficies que os conforman. 

CMCCT 

EPVA2.2.1. Representa cilindros e conos de revolución aplicando xiros ou 
cambios de plano para dispor as súas proxeccións diédricas en posición 
favorable para resolver problemas de medida. 

70% 20% 100%         x  
   

CMCCT 
EPVA2.2.2..Determina a verdadeira magnitude de segmentos, ángulos e 
figuras planas utilizando xiros, abatementos ou cambios de plano no 
sistema diédrico. 

70% 30% 100%         x  
   

CAA 

EPVA2.2.3. Acha a intersección entre liñas rectas e corpos xeométricos 
coa axuda das súas proxeccións diédricas ou súa perspectiva, indicando o 
trazado auxiliar utilizado para a determinación dos puntos de entrada e 
saída. 

100% 30% 100%         x  

   

CMCCT 

EPVA2.2.4Desenvolve superficies poliédricas, cilíndricas e cónicas, coa 
axuda das súas proxeccións diédricas, utilizando xiros, abatementos ou 
cambios de plano para obter a verdadeira magnitude das arestas e caras 
que as conforman. 

70% 20% 100%         x  

   

            

 
3ª Aval    

Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de 
logro (1) 

Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais 

      

 

Identif. 
contidos 

Criterios de Avaliación 
Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo               
consec. 

Peso   
Cualific. 

                   Instrumentos  
  

Temas transversais 

Proba 
escrita 

 Trab 
ind 

Trab 
grup 

 Rúb  
(2) 

Obs. 
CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 

  

 
         BLOQUE 2. SISTEMAS DE 
REPRESENTACIÓN 

             

   

  
  
  

 
 
B2.18 
B2.19 
B2.20 
B2.21 
B2.22 
B2.23 
B2.24 
B2.25 

B2.3.  Debuxar axonometrías de 
poliedros regulares, pirámides, 
prismas, cilindros e conos, dispoñendo 
a súa posición en función da 
importancia relativa das caras que se 
deseen mostrar e/ou da conveniencia 
dos trazados necesarios, utilizando a 
axuda do abatimento de figuras planas 
situadas nos planos coordenados, 
calculando os coeficientes de redución 
e determinando as seccións planas 
principais. 

CMCCT 

 
EPVA2.3.1.   Comprende os fundamentos da axonometría ortogonal, 
clasificando a súa tipoloxía en función da orientación do triedro fundamental, 
determinando o triángulo de trazas e calculando os coeficientes de 
corrección. 

80% 80% 100%       x    

   

CCEC 

EPVA2.3.2.  Debuxa axonometrías de corpos ou espazos definidos polas 
súas vistas principais, dispoñendo a súa posición en función da importancia 
relativa das caras que se deseen mostrar e/ou da conveniencia dos trazados 
necesarios. 

100% 75% 100%         x  

   

CMCCT 
EPVA2.3.3.  Determina a sección plana de corpos ou espazos tridimensionais 
formados por superficies poliédricas, debuxando isometrías ou perspectivas 
cabaleiras. 

80% 25% 100%         x  

   

 
  

 
BLOQUE 3. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE 
PROXECTOS 

             
   

 
 
 
 

 
 
 

CSC 

EPVA3.1.1. Elabora e participa activamente en proxectos cooperativos de 
construción xeométrica, aplicando estratexias propias axeitadas á linguaxe do 
Debuxo Técnico. 

10% 25%   100%         
 

x 
  



 
 

 
 
B3.1 
B3.2 
B3.3 
B3.4 
B3.6 
B3.7 
B3.8 
B3.9 
B3.10 
B3.11 
B3.12 

 
B3.1. Elaborar bosquexos, croquis e 
planos necesarios para a definición 
dun proxecto sinxelo relacionado co 
deseño industrial ou arquitectónico, 
valorando a exactitude, rapidez e 
limpeza que proporciona a utilización 
de aplicacións informáticas, 
planificando de xeito conxunto o seu 
desenrolo, revisando o avance dos 
traballos e asumindo as tarefas 
encomendadas con responsabilidade. 

CMCCT 
EPVA3.1.2. Identifica formas e medidas de obxectos industriais ou 
arquitectónicos, a partires dos planos técnicos que os definen.  

10% 25%       100%   x  
   

CCEC 
EPVA3.1.3. Debuxa bosquexos a man alzada e croquis acoutados para 
posibilitar a comunicación técnica con outras persoas. 

15% 25%   100%       x  

   

CCEC 

EPVA3.1.4.   Elabora croquis de conxuntos e/ou pezas industriais ou 
obxectos arquitectónicos, dispoñendo as vistas necesarias, elaborando 
bosquexos a man alzada para a elaboración de debuxos acoutados de 
acordo á normativa de aplicación. 

20% 25%   100%       x  

   



  

 

 

CONTIDOS MÍNIMOS  PARA  
A MATERIA DE DEBUXO TÉCNICO I 

 

 

I. Normalización e croquización. 

 

 Normas fundamentais UNE, ISO.  
 Formatos.  
 Liñas.  
 Rotulación.  
 Escalas normalizadas.  
 Croquización.  
 O boceto e a súa xestión creativa.  
 Acotación.  
 Sistemas de distribución de cotas. 

 

II.    Trazados fundamentais no plano. 

 

 Paralelas.  
 Perpendiculares.  
 Mediatrices.  
 Ángulos.  
 Bisectrices.  
 Operacións con ángulos e segmentos.  
 Ángulos na circunferencia. 

 

III. Proporcionalidad e semellanza, escalas. 

 

 Proporcionalidad directa.  
 Proporcionalidad inversa. 

 

IV. Polígonos. 

 

 Triángulos.  
 Cuadriláteros.  
 Métodos xerais de construción de polígonos. 

 

V. Transformacións xeométricas. 

 

 Traslación.  
 Xiro.  
 Simetría. 

 

VI. Tanxencias. 

 

 Tanxencias entre rectas e circunferencias.  



 Enlaces. 

 

VII. Curvas técnicas. Definicións e trazado como aplicación de tanxencia. 

 

 Óvalo.  
 Ovoide.  
 Espiral.  
 Voluta. 

 

 

 

VIII. Sistemas de representación. 

 

 Fundamentos dos sistemas de representación.  
 Características fundamentais.  
 Utilización óptima de cada un deles.  
 Sistema diédrico.  
 Representación do punto, recta e plano; as súas relacións e transformacións máis usuais.  
 Paralelismo, perpendicularidade , ángulos e verdadeiras magnitudes.  
 Sistemas axonométricos: isometría e perspectiva cabaleira.  
 Representación do punto, recta e plano.  
 Representación de sólidos.  
 Trazado de perspectivas isométricas partindo de vistas e viceversa. 

 

  IX . Sistema cónico de perspectiva lineal 

 Fundamentos e elementos do sistema. Perspectiva frontal e oblicua. Representación de superficies poliédricas e de 
revolución. Intersecciones con rectas e planos.Trazado de perspectivas de exteriores. 

 

   X.   Actitudes, valores e normas 

 Responsabilidade polo desenvolvemento da propia obra ou actividade. 

 Valoración do traballo como medio expositor de ideas, proxectos e realizacións. 

 Organización e constancia no traballo a través da realización de proxectos complexos. 

 Espírito de procura e investigación desenvolvido a través do interese polos novos procedementos e técnicas gráficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTIDOS MÍNIMOS  PARA  
A MATERIA DE DEBUXO TÉCNICO II 

 

BLOQUE 1. XEOMETRÍA E DEBUXO TÉCNICO. 

1.1. TRAZADOS NO PLANO 

  Arco capaz.  

 Rectángulo áureo. 

 Equivalencia. 

 

1.2. POTENCIA 

 Eixe e centro radical. 

Aplicacións a resolución de tanxencias.  

 

1.3. TRANSFORMACIÓNS XEOMÉTRICAS NO PLANO. 

 Homoloxía, afinidade e inversión. 

 

1.4. CURVAS CÓNICAS E TÉCNICAS. 

  

 Elipse, hipérbola e parábola. 

 Interseccións con rectas e rectas tanxentes. 

 

BLOQUE 2. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. 

2. 1. SISTEMA DIÉDRICO. 

 Pertenza, incidencia, paralelismo e perpendicularidade. 

 Métodos: abatementos, xiros e cambios de plano.  

 Verdadeiras magnitudes de segmentos e figuras planas. 

  Representación de corpos xeométricos: prismas, pirámides, cilindros, conos e esferas. 

 Representación de poliedros regulares: tetraedro, hexaedro, octaedro. 

  Intersección con rectas.Seccións planas. Obtención de desenvolvementos. 

 

2. 2. SISTEMA AXONOMÉTRICO ORTOGONAL 

 Fundamentos do sistema, proxeccións e coeficientes de redución. 

 Representación de corpos xeométricos en axonométrico ortogonal, a partir das súas proxeccións diédricas. 

 

 



BLOQUE 3.  DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROXECTOS. 

3.1. DEBUXOS DE BOSQUEXOS A MAN ALZADA. 

       A partir de pezas dadas en axonometría a escala, elaborar as vistas, cortes e/ou seccións. 

3.2. ELABORACIÓN DE DEBUXOS ACOUTADOS. 

 

 

5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS. 

     1. Aspectos   xerais. 

Como liñas metodolóxicas no desenvolvemento deste currículo, propóñense, entre outras:  

    - Relacionar a teoría coa práctica, buscando a aplicación do aprendido.  

    - Traballar; cando sexa posible, con casos prácticos encamiñados á resolución de problemas reais, presentes na vida      

       cotiá.  

         - Uso das novas tecnoloxías da información e comunicación para a busca e selección de informacións específicas. 

         - Potenciar a flexibilidade na elección de tratamentos ou recursos gráficos na resolución de proxectos.  

         - Incidir na necesidade do esforzo e tenacidade para o logro de destrezas e precisión nos obxectivos previstos.  

 

 
 Partirase dos coñecementos previos do alumnado. 

 Terase en conta a diversidade: respectaranse os ritmos e estilos de aprendizaxe. 

 

2. Estratexias metodolóxicas. 

 Análise de  imaxes … 

 Resolución de problemas 

 Estudio de casos (proxectos) 

 

3. Secuenciación habitual do traballo na aula. 

Motivación: 

 

 Presentación da actividade. 

 Análise dos coñecementos previos do alumnado. 

 

Información: 

 Información básica para todo o alumnado. 

 Información complementaria para reforzo e apoio. 

 Información complementaria para profundización e ampliación. 

 

Traballo persoal: 

 

 Resposta a preguntas. 

 Resolución de problemas. 



 Memorización comprensiva. 

 Realización de láminas de debuxo técnico 

 

Avaliación: 

 Probas escritas. 

 Observación directa e sistemática do trabajo na aula. 

 Exercicios de aplicación complementarios. 

        

 

    4. Outras decisións metodolóxicas. 

 

 a.- Agrupamentos 

Esta medida non se contempla na materia para o bacharelato, ao tratarse dunha materia optativa nesta etapa. O que se 
aprecia aínda, en ocasións, é que o alumnado  non opta a ela con moita consciencia.  Tamén que nesta modalidade de 
estudos os grupos  son moi heteroxéneos con moitas diferenzas de coñecementos previos da materia. Estas circunstancias, 
xunto con outras como por exemplo a falta de adicación fóra do horario lectivo, dificultan  o satisfactorio avance que lle 
correspondería a unha materia optativa. 

 
 

b. Tempos 
 
Os tempos establecidos para cada unidade didáctica precisan ser flexibles e poderán ser modificados se as necesidades do 
grupo o requiren dado o heteroxéneo do alumnado. 
 
No curso anterior, á causa da crise sanitaria producida pola Covid-19, o alumnado matriculado en Debuxo Técnico I non 
estudou nen foi avaliado dos contidos correspondentes ao bloque de Sistemas de Representación que se verán polo tanto 
integramente este curso, na materia de 2º BAC. A necesidade de ver estos contidos en Debuxo Técnico II non é realmente 
unha novidade posto que en anos anteriores xa houbo alumnado matriculado que por distintas circunstancias non os vira e xa 
o viñamos facendo así.  
Eses contidos pendentes non se verán ao principio de curso, senón no momento en que se precisan: ao introducir o Bloque 
de Sistemas de representación. 
 
 
c. Espazos 
 
 Non hai unha aula específica  para debuxo. 
 

 
6. Materiais e recursos didácticos. 

Non se emprega libro de texto na clase. 
 
O alumnado disporá dos apuntes de cada tema elaborados pola profesora e que se irán distribuindo sucesivamente, 
acompañando ás explicacións  e como introdución aos exercicios de aplicación. 
    Para a elaboración dos temas consúltanse diferentes materiais bibliográficos. Como punto de partida empregouse o 
libro da editorial Rodeira por ser o que figuraba como referencia no centro San Clemente. 
 
O alumnado tamén contará con exercicios complementarios de diferente grao de dificultade como complemento aos 
realizados na clase. 
 
     Dado que se trata dunha modalidade de bacherelato semipresencial e o tempo de clase é totamente insuficiente para 
un programa ambicioso e unha materia tan práctica como a que nos ocupa, unha ferramenta útil como complemento ás 
clases é a aula virtual onde se van incorporando progresivamente os apuntes e exercicios para que o alumnado poida 
consultalos. Compleméntanse as dúas cousas con vídeos e presentacións que lles axudan na comprensión daqueles 
conceptos máis complexos. 

 
 
 
 



7. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado. 
 
 

1. Ao longo do curso o alumnado terá tres avaliacións que se corresponderán cos tres trimestres. Só haberá unha proba 
escrita por trimestre. Nunca hai tempo dabondo para ver un programa tan amplo! 

 As probas prácticas conterán tres exercicios das actividades que figuran na guía e que os alumnos realizaron durante 
o curso. Cada un dos tres exercicios terán a súa vez dúas ou tres partes como máximo que serán cualificadas por 
separado, sendo a nota de cada exercicio de tres puntos, máis un punto pola limpeza, presentación e respecto ás 
normas.  

2. O ter entregado nos prazos acordados os exercicios propostos pola titora durante os diferentes trimestres, terase en 
conta especialmente na avaliación final no caso de que a nota do/a alumno/a sexa de aprobado dubidoso. 

3. A asistencia as titorias presenciais, e o interés do alumnado pola materia, teranse en conta especialmente na 
avaliación final no caso de que a nota do/a alumno/a sexa de aprobado dubidoso.  

Para superar a materia por avaliacións o alumnado terá que obter 15 puntos sumando as notas obtidas en cada 
avaliación NON TENDO MENOS DUN 4 EN NINGUNHA DELAS. 

Aqueles alumnos/as que teñan menos dun 4 nalgunha avaliación ou non se presentaran ás probas correspondentes , 
poderán presentarse á correspondente proba de recuperación que se celebrará no trimestre seguinte ,nunha data elixida 
polo grupo . De non superar a proba terán que recuperar ao final. Tamén neste caso, soamente fará media coas 
avaliacións aprobadas no caso de ter un 4 ou máis. 

Aqueles alumnos/as que teñan toda a materia suspensa, ou non se presentaran ao exame nas datas propostas, terán 
que facer un exame final de toda a asignatura. Para aprobar será necesario superar ese exame cunha nota mínima de 5 
puntos.  

 
       Características das probas escritas. 
 
 

- Puntuaranse de 0 a 10. 
 

- Todas as preguntas plantexadas terán, normalmente, o mesmo peso na cualificación. 
 
 

- O aprobado acadarase cun equilibrio de respostas correctas ás  cuestión propostas na proba, de xeito que non se 
aprobará globalmente o exame se hai partes  deliberadamente  “abandonadas”. 
 

-  Na cualificación das preguntas teranse en conta: 

    a)   a solución correcta da construción proposta       e 

b) a precisión no trazado, a limpeza, a diferenciación entre liñas auxiliares e resultado e o correcto uso da 
nomenclatura. 

 Ensino telemático. 

   No caso de que neste curso, pola situación sanitaria, sexa necesario novamente recurrir ás clases  a distancia                        
o  alumnado disporá de temas, exercicios e materiais complementarios de apoio na Aula virtual do centro. Poranse a 
disposición de xeito gradual, dacordo coa temporalización prevista; así mesmo poderá consultar  dúbidas a través desta canle 
e deberá enviar as tarefas propostas correspondentes a cada tema. Para esas tarefas marcaranse distintos prazos de 
entrega que deberán ser respectados. Todas elas contarán para a nota e algunha en concreto estará deseñada con especial 
carácter de proba. 

Para a cualificación se terá en conta, de igual xeito que se ten en conta cando o curso se desenvolve sen incidencias,             
a constancia no seguemento de toda a actividade lectiva. Así serán importantes: a entrega puntual e continuada de 
exercicios, a boa disposición para aclarar dúbidas e a corrección dos erros detectados nos exercicios, as cualificacións 
obtidas nas tarefas con consideración de proba… 

Todos estes aspectos recibirán a valoración que xa se indicou con anterioridade. 

Procurarase na medida do posible empregar medios alternativos de atención a aquel alumnado que poida ter problemas de 
acceso á Aula Virtual. 
 
 
 
 

8. Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente. 
 

 



 
 

 
 

1.- Avaliación do proceso de ensinanza e de práctica docente   Escala   

                                                   (Indicadores de logro)         

Proceso de ensinanza: 1 2 3 4 

1.- O nivel de dificultade foi axeitado ás características do alumnado?         

2.-  Acadouse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?         

3.-  Acadouse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e física?         

4.-  Acadouse  a participación activa de todo o alumnado?         

5.-  Contouse co apoio e implicación das  familias no traballo do alumnado?         

6.-  Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?         

7.- Tomouse algunha medida curricular para atender ao alumnado con NEAE?         

8-  Tomouse  algunha medida organizativa para atender ao alumnado con NEAE?         

9.-  Atendeuse axeitadamente á diversidade do alumnado?         

10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?         

11.-  Dase un peso real á observación do traballo na aula?         

12.-  Valórase axeitadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo?         

 
 
 

Práctica docente: 1 2 3 4 

1.- Como norma xeral fanse explicacións xerais para todo o alumnado?         

2.- Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?         

3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade?          

4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos con NEAE?         

5.-  Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar?         

6.-  Intercálase o traballo individual e en equipa?         

7.-  Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión  e expresión oral?         

8.-  Incorpóranse as TIC aos  procesos de ensinanza – aprendizaxe?         

9.- Préstase atención aos temas transversais vencellados a cada estándar?         

10.-  Ofrécese ao alumnado de xeito inmediato os resultados das probas/exames,etc?         

11.-  Coméntanse co alumnado os erros máis significativos das probas /exames, etc?         

12.- Dase ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar   os seus erros?         

13.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do profesorado?         

14.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?         

15.- As medidas de apoio, reforzo, etc ,  establécense vencelladas aos  estándares ?         

16.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación,..  ?         

 
 

9. Deseño da avaliación inicial e medidas a adoptar como consecuencia dos seus 
resultados. 
 
          
        Ata o momento non se ten realizado avaliación inicial na materia de Debuxo técnico porque o que se facía era obter 
información sobre os coñecementos previos do alumnado coas preguntas incluidas na ficha deseñada polo departamento co 
obxectivo de coñecer antecedentes académicos de cada un e as expectativas para vindeiros cursos.  
        O alumnado que se matricula na materia rara vez ten recentes os conceptos previos necesarios e incluso ás veces 
nunca os adquiríu. Eso fai pouco operativa esa proba… 
 
Non se desbota facer un intento nos vindeiros cursos,  nas primeiras semanas do curso escolar. 
Non se podería celebrar nos primeiros días porque nese período de curso o alumnado incorpórase a goteo e tarda en 
“consolidarse” o grupo. 
 Se tarda moito en relizarse tampouco é útil… Hai certo escepticismo sobre esta proba para primeiro de bacherelato 
semipresencial con alumnado tan heteroxéneo.  
No segundo curso si é interesante, pero ese nivel non é parte do documento que estamos redactando. 
 
 
Sería unha proba tipo test con preguntas  de vocabulario específico e nomenclatura, fundamentalmente. 
Tamén podería ter alguna pregunta de trazado, para ver a destreza cos instrumentos de debuxo. Os alumnos terían que levar 
o material técnico (compás, escuadra, cartabón, regra, portaminas,etc) para a realización da proba. Esto redundaría tamén en 
non poder celebrala nas primeiras sesións ao non contar eles ainda co material necesario. 

 
 



Comunicaráselles o resultado desta avaliación aos propios alumnos/-as á maior brevidade para que se apliquen ponto a 
solventar as deficiencias que interfiran no maior aproveitamento das escasas sesións presenciais. 
 
Os resultados terán un valor meramente informativo dos coñecementos previos e nivel dos alumnos/-as.  Esta proba non terá  
ningún valor na nota final obtida por cada un deles. 
 
 

10. Medidas de atención á diversidade. 
 
    Medidas de apoio ordinario. 
 
1. Axeitar a estrutura organizativa  da aula para o alumnado que o necesite mediante: 
 

a) Tempos diferenciados, horarios específicos ,etc. 
 

b) Espazos diferenciados. 
 

c) Materiais e recursos didácticos diferenciados. 
 
 
 
     O alumnado conta cun horario de titorías fixado no horario semanal. 
Nestes períodos pode consultar aquelas cuestións nas que atopa dificultades. 
Estes períodos son flexibles e exténdense segundo as posibilidades de alumnado e profesora, posto que a materia consume 
todo o tempo que se lle poida adicar. O horario de clase é insuficiente para o plan previsto e falta autonomía no alumnado 
para resolver os exercicios pola súa conta. 
  As titorías , polo tanto, son tempos moi útiles; necesarios. 
 

  Ao alumnado, segundo as súas necesidades, distribuiráselle material complementario de reforzo e ampliación impreso. Ao 
mesmo tempo procurarase informar de enlaces e paxinas web de interese sobre os temas obxecto de estudio para 
complementar ou aclarar determinadas cuestións que o precisen. 

 
  Tamén se lle presta atención persoal vía telemática cando é a canle que eles poden usar polas circunstancias profesionais 
ou persoais momentáneas. 
 
 

11. Concreción dos elementos transversais. 
 
 
 

Contribución ao Proxecto lingüístico 

 

Coa finalidade de potenciar o coñecemento e o uso da lingua galega, dende este departamento procurarase:  

-Usar o galego como vía de comunicación habitual entre os membros da comunidade educativa. 

-Realizar as comunicacións escritas co alumnado e demais persoal do centro en lingua galega. 

-Sempre que sexa oportuno os documentos presentaranse ao alumnado en galego. 

Recordo aquí que o libro de texto de referencia mencionado con anterioridade no presente documento, e que xa estaba 
elixido no momento de incorporarme ao centro, está escrito en galego. 

-Os exames realizaranse en galego sempre que proceda na materia, salvo excepcións xustificadas. 

 

 

Como, cando e que avaliar 

 

Valorar a actitude de respecto cara a lingua e o uso da mesma entre o alumnado e nas comunicacións co profesorado. 
Formulando, se procede, algunhas cuestións sobre os textos recomendados en lingua galega. 
 

Contribución ao Proxecto Lector 



Contribución ao Proxecto das TIC 

No sistema de ensino en este centro na ESA e no bacharelato a distancia o uso das TICs é un dos instrumentos e recursos 
básico de aprendizaxe e de comunicación entre alumnado e profesorado. Pode resultar redundante este obxectivo, sen 
embargo sempre debemos fomentar que o alumnado saque o máximo proveito destes recursos e desenvolva a súa 
autonomía.  

En esta liña de actuación dende este departamento procurarase: 

 

-Estimular ao alumnado no uso de todas as utilidades da plataforma educativa para que consigan un maior aproveitamento 
das súas posibilidades .  

 

-Fomentar a busca selectiva de información en internet de forma precisa e rápida. Para conseguir este obxectivo a 
información que se facilite ao alumnado deberá ser ordenada, diferenciando os documentos de obrigado estudo, dos que 
sexan de ampliación. Evitando o exceso de información. 

 

Avaliación 

Valorar o incremento do uso dos recursos educativos ne rede con respecto a cursos anteriores.  

 

Contribución ao Plan de Convivencia 

Considerando que a calidade da convivencia dentro de calquera colectivo e da comunidade educativa en especial, é un factor 
clave para o bo funcionamento do centro e o óptimo aproveitamento académico, dende este departamento intentarase: 

 

-Manter e fomentar o espírito de compañeirismo, colaboración e respecto nas relacións coas demais persoas e promover esta 
dinámica entre o alumnado.  

 

-Para acadar este obxectivo usaremos o diálogo como medio de resolución de conflictos.  

 

-A escoita e a resposta sempre respetuosa , ás diversas opinións dos membros dos grupos que integran a comunidade 
escolar, serán a constante na actuación. 

Avaliación . 

Valorar as actitudes respectuosas, tolerantes e de diálogo do alumnado entre si e co profesorado. 

 

 

12. Actividades complementarias e extraescolares. 

Ao tratarse de estudios de bacherelato semipresencial a carga horaria das materias é moi reducida, circunstancia nada 
favorable para a asignatura de Debuxo Técnico que precisa de moitas explicacións e exercicios prácticos.  

No bacherelato convencional esta materia ten unha carga lectiva de catro horas semanais, mentras que con este sistema se 
reduce a unha hora (45´); así que nos atopamos coa necesidade de concienciar ao alumnado da importancia do seu traballo 
persoal, e autónomo, para superar a materia. 

 

Esto leva a prescindir da organización de actividades complementarias e extraescolares, por non consideralas entre              
as prioridades organizativas dadas as circunstancias mencionadas e as características do alumnado ( maiores de idade e, 
algúns, con problemas horarios pola súa responsabilidade laboral). 

 

13. Procedementos para avaliar a propia programación. 

A programación da materia é un documento flexible , e como tal, é moi probable que se vexa sometido a cambios ao longo do 
curso. A posta en práctica do aquí escrito leva a constatar, en ocasións, as dificultades para respectar a temporalización, 



polas características dos grupos. Estes normalmente están integrados por membros moi dispares (en centros destas 
características ainda máis que na secundaria tradicional)posto que hai diferentes idades, diferentes tempos de contacto coa 
materia e , en consecuencia, niveis moi distintos. Así atopas xente que vén cursando debuxo ininterrumpidamente na mesma 
clase que xente que asegura non ter visto nada de debuxo dende  a Primaria... 

Estas características afectan á práctica diaria tamén noutros aspectos importantes como por exemplo, a metodoloxía. 

Os resultados das probas obxectivas deseñadas para cada avaliación serán un claro síntoma de cómo funciona a 
programación, de se está axustada á realidade da aula ou se é necesario modificar algún aspecto. 

Tomarase nota dos cambios que se vaian realizando segundo as observacións feitas na práctica diaria da clase, cos 
resultados das probas obxectivas e o intercambio de opinións co alumnado. Estas anotacións serán reflectidas na memoria 
de fin de curso para incluir os cambios pertinentes na programación do vindeiro curso. 

14. Modificacións. 
Ao iniciar o curso entregarase ao alumnado un cuestionario exhaustivo para analizar a situación académica e os intereses 
reais da cada un.  
Esto permitirá orientar a cada un máis personalizadamente e detectar calquer problema máis rapidamente. Ás veces, algún 
alumno está matriculado en materias optativas pouco axeitadas para o que queren cursar posteriormente ... 
No curso anterior observei casos deste tipo. 

 

Entregaranse , ao principio, aos alumnos dos dous cursos, 1º e 2º de Bac, exercicios que permitan repasar contidos 
anteriores, necesarios para un bo aproveitamento das explicacións, que no sistema semipresencial contan con tan pouco 
tempo semanal !! Tamén para detectar as diferencias de nivel e axudar a aqueles que presenten máis dificultades á acadar     
o ritmo necesario. 

Toda mellora depende moito da implicación persoal de cada alumno/ -a polo que se proporán unha serie de exercicios que 
serán tidos en conta para a avaliación trimestral. 

 

 15. Datos do departamento. 

    A materia de Debuxo Técnico do E.P.A.P.U. Albeiros de Lugo de niveis I e II correspondentes ao 1º e 2º curso de BAC 
respectivamente será impartida no curso 2020- 2021 por: 

                                          Matilde Elena Arrizado Yáñez. 

A profesora mencionada ten praza definitiva noutro centro de secundaria onde imparte Educación Plástica e Visual, materia 
para a que foi designada.  

No presente curso, como xa fixo no anterior, asume ademais as clases arriba mencionadas por non ter horario completo da 
súa materia no seu centro de destino. 

O horario lectivo de Debuxo Técnico de BAC niveis I e II no curso 2020 - 2021 é o seguinte: 

           Debuxo técnico I .......................  3 h semanais (2 h lectivas + 1h titoría) 

           Debuxo técnico II ....................... 3 h semanais (2 h lectivas + 1h titoría) 

                                                                                                                         

 

                                                                                                                            Lugo, 30 de Outubro de 2020 

                                                                                                                           A profesora de Debuxo técnico 

 

                                                                                                                                             

                                                                                                                               
 
 
                                                                                                                                Fdo. : Matilde E. Arrizado Yáñez        


