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1. Introdución e contextualización

Esta é a programación de  de 1º de BACH/2º de BACH. para o ano académico 2015/16,
que será impartida no IES Afonso X O Sabio.. Está redactada tendo en conta o marco
lexislativo estabelecido por:

• Lei Orgánica 2/2006  , do 3 de maio, de Educación (LOE)

• Lei  Orgánica  8/2013  ,  do  9  de  decembro,  para  a  mellora  da  calidade  educativa
(LOMCE)

• Decreto  86/2015  ,  do 25 de xuño,  polo que se establece o currículo da educación
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

• Orde ECD/65/2015  ,  de 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as
competencias,  os contidos e os criterios de avaliación na educación primaria  a
educación secundaria obrigatoria e o bacharelato.

• Orde do 15 de xullo  de 2015   pola  que se establece a relación de materias de libre
configuración  autonómica de elección  para  os  centros  docentes  nas etapas de
educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa
oferta

• Real  Decreto  665/2015  ,  de  17  de  julio,  por  el  que  se  desarrollan  determinadas
disposiciones  relativas  al  ejercicio  de  la  docencia  en  la  Educación  Secundaria
Obligatoria, el Bachillerato, la Formación Profesional y las enseñanzas de régimen
especial,  a  la  formación  inicial  del  profesorado  y  a  las  especialidades  de  los
cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria

• Resolución  do  27  de  xullo  de  2015  ,  da  Dirección  Xeral  de  Educación,  Formación
Profesional  e  Innovación  Educativa,  pola  que  se  ditan  instrucións  no  curso
académico 2015-2016 para a implantación do currículo da educación secundaria
obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.

• Orde do 28 de agosto de 1995  ,  pola que se regula o procedemento para garantir  o
dereito  a  que  o  rendemento  sexa  avaliado  con  criterios  obxectivos  (BOE  do
20/09/95).

• Orde do 21 de decembro de 2007   pola que se regula a avaliación na ESO (DOG do 7 de
xaneiro de 2008) e Orde do 23 de xuño de 2008, pola que se modifica esta (DOG do 24
de xuño)

  de  1º  de  BACH/2º  de  BACH. organízase  nun  grupo  de  alumnos/as  e  será
impartida  por  Ana  Cuiñas,  pertence  ao  bloque  de  materias  específicas e
correspóndenlle 4  horas semanais.

• 2ª Bach

DECRETO 126/2008,  de 19 de Xuño, polo que se establece a ordenación e o
currículo do bacherelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

Orde do 28 de agosto de 1995, pola que se regula o procedemento para garantir o
dereito  a  que  o  rendemento  sexa  avaliado  con  criterios  obxectivos  (BOE  do
20/09/95)

•

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2008/20080624/Anuncio29FEA_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2008/20080107/AnuncioDCA_gl.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1995/09/20/pdfs/A28087-28090.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150729/AnuncioG0164-240715-0003_gl.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8043
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/orde_materias_libre_configuracion_aut.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/00_decreto_completo.pdf
http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886-G.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf


2. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave en relación cos 
estándares de aprendizaxe avaliables

As  competencias  son  as  capacidades  para  aplicar  de  xeito  integrado  os  contidos
propios de cada ensinanza e etapa educativa, e para lograr a realización adecuada de
actividades e a resolución eficaz de problemas complexos.

a) Comunicación lingüística (CCL)

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

c) Competencia dixital (CD)

d) Aprender a aprender (CAA)

e) Competencias sociais e cívicas (CSC)

f) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)

g) Conciencia e expresións culturais (CCEC)

O desenvolvemento  competencial  do  alumnado  valorarase  poñendo  en  relación  os
estándares de aprendizaxe coas competencias clave de xeito que se poida graduar o
rendemento alcanzado en cada unha delas. O conxunto de estándares que se relacionan
cunha mesma competencia dá lugar ao perfil desa competencia facilitando a avaliación
competencial do alumnado. Este perfil competencial pode extraerse da táboa do apartado
4  que  reflicte  a  relación  entre  os  distintos  estándares  de  aprendizaxe  coas  sete
competencias clave sinaladas pola normativa en vigor

3. Obxectivos para Debuxo Técnico (I)(II)

Os obxectivos para Debuxo Técnico I que se expoñen a continuación son os referentes
propios da asignatura que contribúen de forma significativa e aportan matices a outros
referentes “marco” que son os xerais da etapa educativa e que conforman as expectativas
que se quere que o alumnado acade desde un punto de vista estructural e integrador.
(expóñense os obxectivos propios da materia e a continuación os xerais de etapa):

Obxectivos propios da materia: 

1.   Desenvolver  as  capacidades  que  permitan  expresar  con  precisión  e
obxectividade as solucións gráficas.

2.   Apreciar a universalidade do Debuxo Técnico na transmisión e compresión
das informacións.

3.   Coñecer e comprender os fundamentos do Debuxo Técnico para aplicalos á
lectura e interpretación de deseños, planos e produtos artísticos e á representación
de  formas,  aténdose  ás  diversas  normas,  e  para  elaborar  solucións  razoadas
perante problemas xeométricos no campo da técnica e da arte,  tanto no plano
como no espazo.

4.   Valorar a normalización como convencionalismo idóneo para simplificar, no
só  na  produción,  senón  tamén  na  comunicación,  dándolle  a  este  un  carácter
universal. 

5.   Comprender e representar formas, aténdose as normas UNE e ISO.

6.   Fomentar o método e o razoamento no debuxo, como medio de transmisión
das ideas científico-técnicas.



7.   Utilizar  con  destreza  os  instrumentos  específicos  do  Debuxo  Técnico  e
valorar o correcto acabado do debuxo, así como as melloras que poidan introducir
as diversas técnicas gráficas na representación.

8.   Potenciar o  trazado de bosquexos e perspectivas a man alzada, para acadar
a destreza e rapidez imprescindibles na expresión gráfica.

9.    Relacionar o espazo co plano, comprendendo a necesidade de interpretar o
volume no plano, mediante os sistemas de representación. 

Obxectivos da Etapa: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no
respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre
as persoas e os grupos,  exercitarse no diálogo,  afianzando os dereitos humanos e a
igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns
dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.

b)  Desenvolver  e  consolidar  hábitos  de disciplina,  estudo e  traballo  individual  e  en
equipo,  como  condición  necesaria  para  unha  realización  eficaz  das  tarefas  da
aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades
entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra
condición  ou  circunstancia  persoal  ou  social.  Rexeitar  os  estereotipos  que  supoñan
discriminación  entre  homes e mulleres,  así  como calquera  manifestación  de violencia
contra a muller.

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e
nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de
calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir
novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das
tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.

f)  Concibir  o  coñecemento  científico  como un saber  integrado,  que se estrutura  en
materias,  así  como  coñecer  e  aplicar  os  métodos  para  identificar  os  problemas  en
diversos campos do coñecemento e da experiencia.

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o
sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar,
tomar decisións e asumir responsabilidades.

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e
na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e
no estudo da literatura.

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e
das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes
que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas
do mundo.

m)  Coñecer  e  aceptar  o  funcionamento  do  propio  corpo  e  o  das  outras  persoas,
respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a
educación física e a práctica do deporte para favorecer  o desenvolvemento persoal  e
social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade.



Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos
seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas,
utilizando diversos medios de expresión e representación.

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e
artístico  de  Galicia,  participar  na  súa  conservación  e  na  súa  mellora,  e  respectar  a
diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo
actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.

o)  Coñecer  e  valorar  a  importancia  do  uso  da  lingua  galega  como  elemento
fundamental  para o  mantemento  da identidade de Galicia,  e  como medio  de relación
interpersoal  e  expresión  de  riqueza  cultural  nun  contexto  plurilingüe,  que  permite  a
comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona.

4. Estándares de aprendizaxe avaliables

Os  estándares  de  aprendizaxe  son  especificacións  dos  criterios  de  avaliación  que
permiten definir os resultados de aprendizaxe e que concretan o que o alumnado debe
saber, comprender e saber facer en cada disciplina. Deben ser observables, medibles e
avaliables, e permitir  graduar o rendemento ou o logro alcanzado. Deben contribuír  a
facilitar o deseño de probas estandarizadas e comparables.

O grao mínimo de consecución para cada estándar de aprendizaxe descríbese nunha
escala de 1 a 4 co seguinte significado:

1: En vías de adquisición.

2: Adquirido.

3: Avanzado.

4: Excelente.



Debuxo Técnico I. 1º de bacharelato

Obxectiv
os

Contidos Criterios Estándares de 
aprendizaxe

Temporalizaci
ón

Grao mínimo 
de 
consecución

Procedement
os e 
instrumentos 
de avaliación

Competencia
s clave

Bloque 1. Xeometría e debuxo técnico

      b

      d

      e

      g

      i

      l

      m

      B1.1. Trazados 
xeométricos.

      B1.2. 
Instrumentos e 
materiais do debuxo 
técnico.

      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, 

      B1.1. Resolver 
problemas de 
configuración de 
formas poligonais 
sinxelas no plano coa 
axuda de utensilios 
convencionais de 
debuxo sobre 
taboleiro, aplicando os
fundamentos da 
xeometría métrica de 
acordo cun esquema 
paso a paso e/ou 
unha figura de análise
elaborada 
previamente.

      DT1.B1.1.1. 
Deseña, modifica ou 
reproduce formas 
baseadas en redes 
modulares cadradas 
coa axuda do 
escuadro e o 
cartabón, utilizando 
recursos gráficos para
destacar claramente o
trazado principal 
elaborado das liñas 
auxiliares utilizadas.

1ª AVAL 2 - Exercicios 
específicos 
de carácter 
práctico.

- Observación
directa.

- Posta en 
común na 
aula e análise
dos logros e 
dificultades.

*Proba 
específica.

      CSIEE

      DT1.B1.1. 2. 
Determina coa axuda 
de regra e compás os 
principais lugares 
xeométricos de 

1ª AVAL 2 - Exercicios 
específicos 
de carácter 
práctico.

      CMCCT



Debuxo Técnico I. 1º de bacharelato

Obxectiv
os

Contidos Criterios Estándares de 
aprendizaxe

Temporalizaci
ón

Grao mínimo 
de 
consecución

Procedement
os e 
instrumentos 
de avaliación

Competencia
s clave

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. 

aplicación aos 
trazados 
fundamentais no 
plano, e comproba 
graficamente o 
cumprimento das 
condicións 
establecidas.

- Observación
directa.

- Posta en 
común na 
aula dos 
logros e 
dificultades.

*Proba 
específica.

      DT1.B1.1.3. 
Relaciona as liñas e 
os puntos notables de
triángulos, 
cuadriláteros e 
polígonos coas súas 
propiedades, e 
identifica as súas 
aplicacións.

1ª AVAL k2 - Análise oral,
escrito ou 
multimedia  
das formas 
xeométricas 
planas 
básicas en 
cuanto a súa 
clasificación e
as 
propiedades 
que as 
conforman.

      CAA



Debuxo Técnico I. 1º de bacharelato

Obxectiv
os

Contidos Criterios Estándares de 
aprendizaxe

Temporalizaci
ón

Grao mínimo 
de 
consecución

Procedement
os e 
instrumentos 
de avaliación

Competencia
s clave

Circunferencia e 
círculo.

      B1.13. Ángulos.

      B1.14.Trazado de 
polígonos regulares.

      B1.15. Resolución
gráfica de 
cuadriláteros e 
polígonos.

      B1.16. 
Representación de 
formas planas.

      B1.17. Trazado de
formas proporcionais.

      B1.18. Resolución
gráfica de triángulos. 

      B1.19. 
Determinación, 
propiedades e 
aplicacións dos seus 

- Posta en 
común na 
aula/debate.

      DT1.B1.1.4. 
Comprende as 
relacións métricas dos
ángulos da 
circunferencia e o 
círculo, describe as 
súas propiedades e 
identifica as súas 
posibles aplicacións.

1ª AVAL 2 - Análise oral,
escrito ou 
multimedia  
das formas 
xeométricas 
planas 
básicas en 
cuanto a súa 
clasificación e
as 
propiedades 
que as 
conforman.

- Posta en 
común na 
aula/debate.

      CAA

      DT1.B1.1.5. 
Resolve triángulos 
coa axuda de regra e 
compás, aplicando as 
propiedades das súas

1ª AVAL 2 - Exercicios 
específicos 
de carácter 
práctico.

      CMCCT



Debuxo Técnico I. 1º de bacharelato

Obxectiv
os

Contidos Criterios Estándares de 
aprendizaxe

Temporalizaci
ón

Grao mínimo 
de 
consecución

Procedement
os e 
instrumentos 
de avaliación

Competencia
s clave

puntos notables.

      B1.20. 
Proporcionalidade e 
semellanza. 

      B1.21. Análise de 
trazado de formas 
poligonais por 
triangulación, 
radiación e itinerario.

      B1.22. 
Construción e 
utilización de escalas 
gráficas.

      B1.23. 
Transformacións 
xeométricas 
elementais: xiro, 
translación, simetría 
homotecia e 
afinidade. 
Identificación de 
invariantes. 

liñas e os puntos 
notables, e os 
principios xeométricos
elementais, e xustifica
o procedemento 
utilizado.

- Observación
directa.

- Posta en 
común na 
aula dos 
logros e 
dificultades.

*Proba 
específica.

      DT1.B1.1.6. 
Deseña, modifica ou 
reproduce 
cuadriláteros e 
polígonos analizando 
as relacións métricas 
esenciais e 
resolvendo o seu 
trazado por 
triangulación, 
radiación, itinerario ou
relacións de 
semellanza.

1ª AVAL 2 - Exercicios 
específicos 
de carácter 
práctico.

- Observación
directa.

- Posta en 
común na 
aula dos 
logros e 
dificultades.

      CSIEE



Debuxo Técnico I. 1º de bacharelato

Obxectiv
os

Contidos Criterios Estándares de 
aprendizaxe

Temporalizaci
ón

Grao mínimo 
de 
consecución

Procedement
os e 
instrumentos 
de avaliación

Competencia
s clave

Aplicacións. *Proba 
específica.

      DT1.B1.1.7. 
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 requirida.

1ª AVAL 2 - Exercicios 
específicos 
de carácter 
práctico.

- Observación
directa.

- Posta en 
común na 
aula dos 
logros e 
dificultades.

*Proba 
específica.

      CSIEE

      DT1.B1.1.8. 
Comprende as 
características das 
transformacións 
xeométricas 
elementais (xiro, 
translación, simetría, 

1ª AVAL 2 - Análise oral,
escrito ou 
multimedia  
das razóns 
que 
determinan 
as distintas 

      CAA



Debuxo Técnico I. 1º de bacharelato

Obxectiv
os

Contidos Criterios Estándares de 
aprendizaxe

Temporalizaci
ón

Grao mínimo 
de 
consecución

Procedement
os e 
instrumentos 
de avaliación

Competencia
s clave

homotecia e 
afinidade), 
identificando as súas 
invariantes, e aplícaas
para a resolución de 
problemas 
xeométricos e para a 
representación de 
formas planas.

transformació
n xeométricas
no plano.

- Posta en 
común na 
aula/debate

- Exercicios 
específicos 
de carácter 
práctico.

- Observación
directa.

- Posta en 
común na 
aula dos 
logros e 
dificultades.

*Proba 
específica.

      b       B1.24. Tanxencias
e enlaces.

      B1.2. Debuxar 
curvas técnicas e 

      DT1.B1.2.1. 
Identifica as relacións 

1ª AVAL 2 - Análise oral,
escrito ou 

      CMCCT



Debuxo Técnico I. 1º de bacharelato

Obxectiv
os

Contidos Criterios Estándares de 
aprendizaxe

Temporalizaci
ón

Grao mínimo 
de 
consecución

Procedement
os e 
instrumentos 
de avaliación

Competencia
s clave

      d

      e

      g

      i

      l

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

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

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

      B1.28. Xeometría 
e novas tecnoloxías.

      B1.29. Aplicacións
de debuxo vectorial 
en 2D. 

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

figuras planas 
compostas por 
circunferencias e liñas
rectas, aplicando os 
conceptos 
fundamentais de 
tanxencias, resaltar a 
forma final 
determinada e indicar 
graficamente a 
construción auxiliar 
utilizada, os puntos de
enlace e a relación 
entre os seus 
elementos.

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

multimedia  
de 
composicións
compostas 
por enlaces 
identificando 
os principios 
que rixen as 
tanxencias.

- Posta en 
común na 
aula/debate

 

      DT1.B1.2.2. 
Resolve problemas 
básicos de tanxencias
coa axuda de regra e 
compás, aplicando 
con rigor e exactitude 
as súas propiedades 
intrínsecas, e 
utilizando recursos 
gráficos para destacar
claramente o trazado 

1ª AVAL 2 - Exercicios 
específicos 
de carácter 
práctico.

- Observación
directa.

- Posta en 
común na 
aula dos 

      CAA



Debuxo Técnico I. 1º de bacharelato

Obxectiv
os

Contidos Criterios Estándares de 
aprendizaxe

Temporalizaci
ón

Grao mínimo 
de 
consecución

Procedement
os e 
instrumentos 
de avaliación

Competencia
s clave

principal elaborado 
das liñas auxiliares 
utilizadas.

logros e 
dificultades.

*Proba 
específica

      DT1.B1.2.3. Aplica
os coñecementos de 
tanxencias á 
construción de óvalos,
ovoides e espirais, e 
relaciona a súa forma 
coas principais 
aplicacións no deseño
arquitectónico e 
industrial.

1ª AVAL  - Exercicios 
específicos 
de carácter 
práctico.

- Análise oral,
escrito ou 
multimedia 
das formas 
obtidas por 
tanxencias e 
enlaces  no 
deseño 
arquitectónico
e industrial.

- Posta en 
común na 
aula/debate.

      CSIEE

      DT1.B1.2.4. 1ª AVAL 2 - Exercicios       CSIEE



Debuxo Técnico I. 1º de bacharelato

Obxectiv
os

Contidos Criterios Estándares de 
aprendizaxe

Temporalizaci
ón

Grao mínimo 
de 
consecución

Procedement
os e 
instrumentos 
de avaliación

Competencia
s clave

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

específicos 
de carácter 
práctico.

- Observación
directa.

- Posta en 
común na 
aula dos 
logros e 
dificultades.

*Proba 
específica

Bloque 2. Sistemas de representación

      b

      d

      e

      g

      i

      B2.1. 
Fundamentos dos 
sistemas de 
representación.

      B2.2. Sistemas de
representación na 
arte.

      B2.1. Relacionar 
os fundamentos e as 
características dos 
sistemas de 
representación coas 
súas posibles 
aplicacións ao debuxo
técnico, 
seleccionando o 

      DT1.B2.1.1. 
Identifica o sistema de
representación 
empregado a partir da
análise de debuxos 
técnicos, ilustracións 
ou fotografías de 
obxectos ou espazos, 
e determina as 

2ª AVAL 2 - Análise oral,
escrito ou 
multimedia de
imaxes; 
identificación 
do sistema e 
idoneidade 
de 
representació

      CCL



Debuxo Técnico I. 1º de bacharelato

Obxectiv
os

Contidos Criterios Estándares de 
aprendizaxe

Temporalizaci
ón

Grao mínimo 
de 
consecución

Procedement
os e 
instrumentos 
de avaliación

Competencia
s clave

      l       B2.3. Evolución 
histórica dos sistemas
de representación.

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

      B2.5. Vantaxes e 
inconvenientes. 
Criterios de selección.

      B2.6. Clases de 
proxección.

      B2.7. Sistemas de
representación e 
novas tecnoloxías.

      B2.8. Aplicacións 
de debuxo vectorial 
en 3D.

      B2.9. Sistema 
diédrico.

sistema axeitado ao 
obxectivo previsto, e 
identificar as vantaxes
e os inconvenientes 
en función da 
información que se 
desexe amosar e dos 
recursos dispoñibles.

características 
diferenciais e os 
elementos principais 
do sistema.

n do mesmo.

- Posta en 
común na 
aula/debate.

*Proba 
específica

      DT1.B2. 1. 2. 
Establece o ámbito de
aplicación dos 
principais sistemas de
representación, e 
ilustra as súas 
vantaxes e os seus 
inconvenientes 
mediante o debuxo a 
man alzada dun 
mesmo corpo 
xeométrico sinxelo.

2ª AVAL 2 - Posta en 
común na 
aula/debate.

- Exercicios 
específicos 
de carácter 
práctico.

 

      CCL

      DT1.B2.1.3. 
Selecciona o sistema 
de representación 
idóneo para a 
definición dun obxecto

2ª AVAL 2 - Exercicios 
específicos 
de carácter 
práctico.

      CD



Debuxo Técnico I. 1º de bacharelato

Obxectiv
os

Contidos Criterios Estándares de 
aprendizaxe

Temporalizaci
ón

Grao mínimo 
de 
consecución

Procedement
os e 
instrumentos 
de avaliación

Competencia
s clave

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

      B2.11. Disposición
normalizada. 

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

      B2.13. 
Representación e 
identificación de 
puntos, rectas e 
planos. Posicións no 
espazo. Paralelismo e
perpendicularidade. 
Pertenza e 
intersección.

      B2.14. 
Proxeccións diédricas 
de sólidos e espazos 

ou espazo, analizando
a complexidade da 
súa forma, a 
finalidade da 
representación, a 
exactitude requirida e 
os recursos 
informáticos 
dispoñibles.

- Observación
directa.

- Posta en 
común na 
aula dos 
logros e 
dificultades.

*Proba 
específica.

      DT1B2.1.4. 
Comprende os 
fundamentos do 
sistema diédrico e 
describe os 
procedementos de 
obtención das 
proxeccións e a súa 
disposición 
normalizada.

2ª AVAL 2 - Análise oral,
escrito ou 
multimedia de
figuras 
representada
s no sistema 
diédrico 
observando a
correlación  
entre as 
diferentes 
vistas.

- Exercicios 
específicos 

      CMCCT



Debuxo Técnico I. 1º de bacharelato

Obxectiv
os

Contidos Criterios Estándares de 
aprendizaxe

Temporalizaci
ón

Grao mínimo 
de 
consecución

Procedement
os e 
instrumentos 
de avaliación

Competencia
s clave

sinxelos.

      B2.15. Seccións 
planas. Determinación
da súa verdadeira 
magnitude. 

      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 de pezas 
sinxelas.

      B2.18. Seccións 
planas. Determinación
da súa verdadeira 
magnitude.

de carácter 
práctico.

- Posta en 
común na 
aula dos 
logros e 
dificultades.

*Proba 
específica

 

 

      DT1.B2.1.5. 
Comprende o 
funcionamento do 
sistema diédrico, 
relacionando os seus 
elementos, 
convencionalismos e 
notacións coas 
proxeccións 
necesarias para 
representar 

2ª AVAL 2 - Exercicios 
específicos 
de carácter 
práctico.

- Observación
directa.

- Posta en 
común na 
aula dos 

      CAA



Debuxo Técnico I. 1º de bacharelato

Obxectiv
os

Contidos Criterios Estándares de 
aprendizaxe

Temporalizaci
ón

Grao mínimo 
de 
consecución

Procedement
os e 
instrumentos 
de avaliación

Competencia
s clave

inequivocamente a 
posición de puntos, 
rectas e planos, e 
resolve problemas de 
pertenza, intersección
e verdadeira 
magnitude.

logros e 
dificultades.

*Proba 
específica

      DT1.B2.1.6. 
Deseña ou reproduce 
formas tridimensionais
sinxelas, debuxando a
man alzada as súas 
vistas principais no 
sistema de proxección
ortogonal establecido 
pola norma de 
aplicación, dispondo 
as proxeccións 
suficientes para a súa 
definición e 
identificando os seus 
elementos de xeito 
inequívoco.

2ª AVAL 2 - Exercicios 
específicos 
de carácter 
práctico.

- Observación
directa.

- Posta en 
común na 
aula dos 
logros e 
dificultades.

*Proba 
específica

      CSIEE

      DT1.B2.1.7. 
Visualiza no espazo 

2ª AVAL 2 - Exercicios 
específicos 

      CMCCT



Debuxo Técnico I. 1º de bacharelato

Obxectiv
os

Contidos Criterios Estándares de 
aprendizaxe

Temporalizaci
ón

Grao mínimo 
de 
consecución

Procedement
os e 
instrumentos 
de avaliación

Competencia
s clave

perspectivo formas 
tridimensionais 
sinxelas definidas 
suficientemente polas 
súas vistas principais, 
debuxando a man 
alzada axonometrías 
convencionais 
(isometrías e 
cabaleiras).

de carácter 
práctico.

- Observación
directa.

- Posta en 
común na 
aula dos 
logros e 
dificultades.

*Proba 
específica

      DT1.B2.1.8. 
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 

2ª AVAL 2 - Exercicios 
específicos 
de carácter 
práctico.

- Observación
directa.

- Posta en 
común na 
aula dos 
logros e 

      CCEC



Debuxo Técnico I. 1º de bacharelato

Obxectiv
os

Contidos Criterios Estándares de 
aprendizaxe

Temporalizaci
ón

Grao mínimo 
de 
consecución

Procedement
os e 
instrumentos 
de avaliación

Competencia
s clave

magnitude. dificultades.

*Proba 
específica

      b

      d

      e

      g

      i

      l

      B2.19. Sistema de
planos cotados: 
aplicacións.

      B2.2. Representar
formas tridimensionais
sinxelas a partir de 
perspectivas, 
fotografías, pezas 
reais ou espazos do 
contorno próximo, 
utilizando o sistema 
diédrico ou, de ser o 
caso, o sistema de 
planos cotados, 
dispondo de acordo 
coa norma as 
proxeccións 
suficientes para a súa 
definición e 
identificando os seus 
elementos de xeito 
inequívoco.

      DT1.B2.2.1. 
Comprende o 
funcionamento do 
sistema de planos 
cotados como unha 
variante do sistema 
diédrico que permite 
rendibilizar os 
coñecementos 
adquiridos, ilustra as 
súas principais 
aplicacións mediante 
a resolución de 
problemas sinxelos de
pertenza e 
intersección e obtén 
perfís dun terreo a 
partir das súas curvas
de nivel. 

2ª AVAL 2 - Análise de 
imaxes 
elaboradas a 
partir do 
sistema de 
planos 
acotados 
identificando 
os 
mecanismos 
de 
funcionament
o do sistema.

- Exercicios 
específicos 
de carácter 
práctico.

- Observación
directa.

      CAA



Debuxo Técnico I. 1º de bacharelato

Obxectiv
os

Contidos Criterios Estándares de 
aprendizaxe

Temporalizaci
ón

Grao mínimo 
de 
consecución

Procedement
os e 
instrumentos 
de avaliación

Competencia
s clave

- Posta en 
común na 
aula/debate.

      b

      d

      e

      g

      i

      l

      B2.20. Sistema 
axonométrico.

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

      B2.22. Sistema 
axonométrico 
ortogonal, 
perspectivas 
isométricas, 
dimétricas e 
trimétricas.

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

      B2.3. Debuxar 
perspectivas de 
formas tridimensionais
a partir de pezas reais
ou definidas polas 
súas proxeccións 
ortogonais, 
seleccionando a 
axonometría axeitada 
ao propósito da 
representación, 
dispondo a posición 
dos eixes en función 
da importancia 
relativa das caras que
se desexen amosar e 
utilizando, de ser o 
caso, os coeficientes 
de redución 
determinados.

      DT1.B2.3.1. 
Realiza perspectivas 
isométricas de corpos 
definidos polas súas 
vistas principais, coa 
axuda de utensilios de
debuxo sobre 
taboleiro, 
representando as 
circunferencias 
situadas en caras 
paralelas aos planos 
coordenados como 
óvalos en lugar de 
elipses, simplificando 
o seu trazado.

2ª AVAL 2 - Exercicios 
específicos 
de carácter 
práctico.

- Observación
directa.

- Posta en 
común na 
aula dos 
logros e 
dificultades.

*Proba 
específica

      CCEC

      DT1.B2.3.2. 
Realiza perspectivas 
cabaleiras ou 
planimétricas 
(militares) de corpos 
ou espazos con 

2ª AVAL 2 - Exercicios 
específicos 
de carácter 
práctico.

- Observación

      CCEC



Debuxo Técnico I. 1º de bacharelato

Obxectiv
os

Contidos Criterios Estándares de 
aprendizaxe

Temporalizaci
ón

Grao mínimo 
de 
consecución

Procedement
os e 
instrumentos 
de avaliación

Competencia
s clave

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

circunferencias 
situadas en caras 
paralelas a un só dos 
planos coordenados, 
dispondo a súa 
orientación para 
simplificar o seu 
trazado.

directa.

- Posta en 
común na 
aula dos 
logros e 
dificultades.

*Proba 
específica

      b

      d

      e

      g

      i

      l

      B2.25. Sistema 
cónico central.

      B2.26. Elementos 
do sistema. Plano do 
cadro e cono visual.

      B2.27. 
Determinación do 
punto de vista e 
orientación das caras 
principais.

      B2.28. 
Paralelismo. Puntos 

      B2.4. Debuxar 
perspectivas cónicas 
de formas 
tridimensionais a 
partir de espazos do 
contorno ou definidas 
polas súas 
proxeccións 
ortogonais, e valorar o
método seleccionado, 
considerando a 
orientación das caras 
principais respecto do 
plano do cadro e a 
repercusión da 
posición do punto de 

      DT1.B2.4.1. 
Comprende os 
fundamentos da 
perspectiva cónica e 
clasifica a súa 
tipoloxía en función da
orientación das caras 
principais respecto ao 
plano do cadro e a 
repercusión da 
posición do punto de 
vista sobre o 
resultado final, 
determinando o punto 
principal, a liña do 
horizonte, os puntos 

3ª AVAL 2 - Análise de 
imaxes de 
identificación 
dos 
elementos 
específicos 
que 
conforman o 
sistema 
cónico, oral, 
escrito, 
gráfico ou 
multimedia.

- Posta en 
común na 

      CCL



Debuxo Técnico I. 1º de bacharelato

Obxectiv
os

Contidos Criterios Estándares de 
aprendizaxe

Temporalizaci
ón

Grao mínimo 
de 
consecución

Procedement
os e 
instrumentos 
de avaliación

Competencia
s clave

de fuga. Puntos 
métricos.

      B2.29. 
Representación 
simplificada da 
circunferencia.

      B2.30. Sistema 
cónico oblicuo.

      B2.31. 
Representación 
simplificada da 
circunferencia.

      B2.32. 
Representación de 
sólidos nos diferentes 
sistemas.

vista sobre o 
resultado final.

de fuga e os seus 
puntos de medida.

aula/debate.

*Proba 
específica

 

      DT1.B2.4.2. 
Debuxa coa axuda de 
utensilios de debuxo 
perspectivas cónicas 
centrais de corpos ou 
espazos con 
circunferencias 
situadas en caras 
paralelas a un só dos 
planos coordenados, 
dispondo a súa 
orientación para 
simplificar o seu 
trazado.

3ª AVAL 2 - Exercicios 
específicos 
de carácter 
práctico.

- Observación
directa.

- Posta en 
común na 
aula dos 
logros e 
dificultades.

*Proba 
específica

      CSIEE

      DT1.B2.4.3. 
Representa formas 
sólidas ou espaciais 

3ª AVAL 2 - Exercicios 
específicos 
de carácter 

      CMCCT



Debuxo Técnico I. 1º de bacharelato

Obxectiv
os

Contidos Criterios Estándares de 
aprendizaxe

Temporalizaci
ón

Grao mínimo 
de 
consecución

Procedement
os e 
instrumentos 
de avaliación

Competencia
s clave

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

práctico.

- Observación
directa.

- Posta en 
común na 
aula dos 
logros e 
dificultades.

*Proba 
específica

Bloque 3. Normalización

      b

      d

      e

      g

      B3.1. Elementos 
da normalización 
consonte a normativa.

      B3.1. Valorar a 
normalización como 
convencionalismo 
para a comunicación 
universal que permite 
simplificar os métodos
de produción, 
asegurar a calidade 

      DT1.B3.1.1. 
Describe os 
obxectivos e os 
ámbitos de utilización 
das normas UNE, EN 
e ISO, e relaciona as 
específicas do debuxo
técnico coa súa 

3ª AVAL 2 - Posta en 
común na 
aula/debate.

      CCL



Debuxo Técnico I. 1º de bacharelato

Obxectiv
os

Contidos Criterios Estándares de 
aprendizaxe

Temporalizaci
ón

Grao mínimo 
de 
consecución

Procedement
os e 
instrumentos 
de avaliación

Competencia
s clave

      i

      l

dos produtos, 
posibilitar a súa 
distribución e garantir 
a súa utilización polo 
destinatario final.

aplicación para a 
elección e a dobra de 
formatos, para o 
emprego de escalas, 
para establecer o 
valor representativo 
das liñas, para dispor 
as vistas e para a 
cotación.

      b

      d

      e

      g

      i

      l

      B3.2. Proxecto: 
necesidade e ámbito 
de aplicación das 
normas. 

      B3.3. Formatos. 
Dobra de planos.

      B3.4. Vistas. Liñas
normalizadas.

      B3.5. Aplicacións 
da normalización.

      B3.6. Escalas. 
Cotación.

      B3.2. Aplicar as 
normas nacionais, 
europeas e 
internacionais 
relacionadas cos 
principios xerais de 
representación, 
formatos, escalas, 
cotación e métodos 
de proxección 
ortográficos e 
axonométricos, 
considerando o 
debuxo técnico coma 
linguaxe universal, 
valorando a 
necesidade de 

      DT1.B3.2.1. Obtén
as dimensións 
relevantes de corpos 
ou espazos 
representados 
utilizando escalas 
normalizadas.

3ª AVAL 2 - Exercicios 
específicos 
de carácter 
práctico.

- Observación
directa.

- Posta en 
común na 
aula dos 
logros e 
dificultades.

*Proba 
específica

      CSIEE



Debuxo Técnico I. 1º de bacharelato

Obxectiv
os

Contidos Criterios Estándares de 
aprendizaxe

Temporalizaci
ón

Grao mínimo 
de 
consecución

Procedement
os e 
instrumentos 
de avaliación

Competencia
s clave

      B3.7. Debuxo 
industrial.

      B3.6. Escalas. 
Cotación.

      B3.8. Debuxo 
arquitectónico.

      B3.9. Cortes e 
seccións.

coñecer a súa sintaxe 
e utilizándoo de forma
obxectiva para a 
interpretación de 
planos técnicos e a 
elaboración de 
bosquexos, 
esquemas, esbozos e 
planos.

      DT1.B3.2.2. 
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, 
dispóndoas 
axeitadamente e 
diferenciando o 
trazado de eixes, liñas
vistas e ocultas.

3ª AVAL 2 - Exercicios 
específicos 
de carácter 
práctico.

- Observación
directa.

- Posta en 
común na 
aula dos 
logros e 
dificultades.

*Proba 
específica

      CAA

      DT1.B3.2.3. Cota 
pezas industriais 
sinxelas identificando 
as cotas necesarias 
para a súa correcta 
definición dimensional
e dispóndoas de 
acordo coa norma.

3ª AVAL 2 - Exercicios 
específicos 
de carácter 
práctico.

- Observación
directa.

- Posta en 

      CMCCT



Debuxo Técnico I. 1º de bacharelato

Obxectiv
os

Contidos Criterios Estándares de 
aprendizaxe

Temporalizaci
ón

Grao mínimo 
de 
consecución

Procedement
os e 
instrumentos 
de avaliación

Competencia
s clave

común na 
aula dos 
logros e 
dificultades.

*Proba 
específica

      DT1.B3.2.4. Cota 
espazos 
arquitectónicos 
sinxelos identificando 
as cotas necesarias 
para a súa correcta 
definición dimensional
e dispóndoas de 
acordo coa norma.

3ª AVAL 2 - Exercicios 
específicos 
de carácter 
práctico.

- Observación
directa.

- Posta en 
común na 
aula dos 
logros e 
dificultades.

*Proba 
específica

      CMCCT

      DT1.B3.2.5. 
Representa obxectos 

3ª AVAL 2 - Exercicios 
específicos 

      CSIEE



Debuxo Técnico I. 1º de bacharelato

Obxectiv
os

Contidos Criterios Estándares de 
aprendizaxe

Temporalizaci
ón

Grao mínimo 
de 
consecución

Procedement
os e 
instrumentos 
de avaliación

Competencia
s clave

con ocos mediante 
cortes e seccións, 
aplicando as normas 
básicas 
correspondentes.

de carácter 
práctico.

- Observación
directa.

- Posta en 
común na 
aula dos 
logros e 
dificultades.

*Proba 
específica



SEGUNDO CURSO DEBUXO TÉCNICO II

CONTIDOS:

 Trazados no plano

· Lugar xeométrico.

· Arco capaz.

· Cuadrilátero inscritible.

 Proporcionalidade e semellanza

- Media proporcional.

- Teoremas do cateto e da altura

- Figuras semellantes e a súa diferencia coas homotéticas

- Razón de semellanza

 Potencia

· Definición.

· Eixo radical de dúas circunferencias segundo tanxentes sexan secantes,

· Centro radical de tres circunferencias.

· A sección áurea; Problemas directo e inverso na obtención de

relacións aureas.

· O rectángulo áureo.

. Polígonos

- Liñas e puntos notables dun triángulo.

- Ortocentro e triángulo órfico. Baricentro. Incentro e circunferencia

inscrita; exincentros.

- Circuncentro e circunferencia circunscrita.

- Análise e construcción de polígonos regulares a partir do seu lado

ou do radio da circunferencia circunscrita.

 Transformacións xeométricas

· Razón simple de tres puntos alindados.

· Proxectividade e homografía: definicións.

· Homoloxía: definición, centro, eixo e recta límite.

· Afinidade: definición, eixo e dirección. o Inversión: definición, centro e

razón.

TEMPORALIZACIÓN: 

1ºTRIMESTE

XEOMETRÍA PLANA

2ºTRIMESTRE



XEOMETRÍA DESCRITIVA (Ó máximo que se poda para este trimestre)

3ºTRIMESTRE

XEOMETRÍA DESCRITIVA (O que quedou sen dar no 2º trimestre)

 NORMALIZACIÓN

5. Concrecións metodolóxicas da materia

Como sinala o currículo oficial, esta materia proponse sintetizar

os coñecementos xeométricos e de carácter convencional

necesarios para lograr a representación gráfica dunha idea e a

súa interpretación, e capacitar así o alumno dentro da área

técnica, con vistas a un acceso non traumático en carreiras

técnicas e superiores.

En función destes obxectivos descompoñemos a materia dunha

forma analítica e ordenase o seu contido segundo un criterio de

progresión lóxica, do básico ó complexo, partindo do estudio

previo dos elementos xeométricos propios do plano para abordar

con posterioridade o estudio dos sistemas de representación e a

complexidade da xeometría tridimensional.

APLICACIÓN DIDÁCTICA:

Para lograr unha boa asimilación de debuxo técnico, o contido de

cada unidade didáctica resolvese a través dos seguintes

elementos:

· Unha exposición introductoria dos fins e intereses da mesma,

sintetizando os contidos de cada lección, xustificando a necesidade de

aprender os conceptos que se desenrolan e clarificando a súa

implementación práctica na realidade.

· Desenrolo do tema concreto, apoiando a definición e descrición de

conceptos abstractos con exemplos clarividentes, detallando paso a paso os

procesos de trazado ata obter a solución, todo isto en paralelo a

representación gráfica da mesma.

· Actividades: responden á dimensión práctica da materia

imprescindible para un aprendizaxe significativo.

o Están organizadas a partir de exercicios secuenciados

segundo o grao de dificultade, cumprindo os requisitos de orden e

progresividade.

o Están contextualizadas e fomentan a comprensión e reflexión

sobre o porqué dos procedementos, evitando a repetición e a mecanización.



o Supervisan a asimilación dos contidos, favorecendo unha

memorización compresiva.

6. Materiais e recursos didácticos

Libro de texto:  

1º De Bacharelato “Dibujo Técnico I .SM 

2º De Bacharelato : “ Dibujo  Técnico II..Donostiarra

O  Departamento  complementará os contidos e as diferentes propostas de carácter
práctico directamente relacionadas cos estandares de avaliación, a través de:

– Leccións maxistrais.

– Fotocopias e apuntes textuais específicos de Debuxo Técnico.

– Libros de consulta na aula e na Biblioteca.

– Documentación  e  exemplificación  teórico-práctica   e  multimedia  a  través  do
emprego e visualización de páxinas de referencia específicas de Debuxo Técnico.

– Visualización de contidos de Debuxo Técnico a través de Videos de Youtube.

Novas tecnoloxías:  Ordenador na aula con conexión a internet, canón e pantalla de
proxección. Para determinadas prácticas, o profesor e o alumnado de Debuxo empregará
os ordenadores e aula de informática previa reserva da mesma.

Empregaráse tamén como apoio didáctico diario a pizarra tradicional clásica da aula de
Debuxo.

7. Criterios de avaliación e cualificación do alumnado

CONTIDOS MÍNIMOS:

1.- Trazados no plano, proporcionalidade e semellanza.

2.- Potencia, tanxencias.

3.- Polígonos, curvas cónicas, curvas técnicas.

4.- Sistema diédrico: aplicación e teoría.

5.- Sistema axonométrico: aplicación.

6.- Sistema cónico: aplicación.

7.- Normalización.

8.- Actitudes, valores e normas.

CALIBRACIÓN DA NOTA:

Os criterios  de  avaliación  son o referente  específico  para  avaliar  a  aprendizaxe  do
alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e que o alumnado debe lograr, tanto en
coñecementos coma en competencias, e responden ao que se pretende conseguir en
cada disciplina.



Para este curso pode extraerse da táboa do apartado 4. Nesta se propoñen o grao
mínimo de consecución necesario  dos estandares de aprendizaxe e o  mesmo tempo
aparecen os procedementos e instrumentos de avaliación que ademáis de medir se se
cumpren os mínimos esixibles permiten avaliar tamén a “cualidade de consecución dos
mesmos”, e mesmo aportan outros valores que matizarán a nota final do alumno:

Teremos así unha dobre perspectiva na valoración do alumno/a.

Por un lado,  se o alumno/a acada as competencias básicas co grao 2 (adquirido) en
cada estandar , e por outro a valoración da “cualidade de consecución dese estandar” e
doutros conceptos en tanto coñecementos, destrezas, actitudes, que se poñen en xogo en
cada unha das propostas, exercicios, exames.

A cualificación numérica de cada trimestre será o resultado da suma das cualificacións
obtidas polos alumnos nos seguintes apartados, axustándose á ponderación seguinte: 

Apartados 
Observacións 
Ponderación

Instrumentos de 
Avaliación

Observacións Ponderación

A

Probas obxectivas 
escritas, de carácter 
teórico e práctico
(exames)

 Media aritmética das
cualificacións obtidas
nas probas 
obxectivas

50,00%

B

Traballos prácticos e 
teóricos individuais e 
en grupo (láminas, 
traballos expositivos..

Media aritmética das 
cualificacións 
parciais obtidas nos 
traballos prácticos

40,00%

C Actitude

Disposición para coa 
materia. 
Participación na 
clase. Coidado do 
material e as 
instalacións. 
Comportamento 
dentro da aula e cos 
compañeiros. 
Limpeza e precisión 
na execución dos 
traballos.

10,00%

• OBSERVACIÓNS DE CARÁCTER XERAL Ó CADRO ANTERIOR:

• É necesario para a superación positiva das diferentes avaliacións a presentación
dos traballos prácticos e teóricos do apartado B, polo menos nun 90% e a media
aritmética dos mesmos ser igual ou superior o 30% correspondente da cualificación
máxima que se poda obter neste apartado (4 puntos sobre 10)

• É necesario para a superación positiva das diferentes avaliacións a realización das
probas obxectivas (exames, controis) prácticos e teóricos do apartado A, e a media
aritmética dos mesmos ser igual ou superior o 30% correspondente da cualificación
máxima que se poda obter neste apartado (5 puntos sobre 10).



• No  caso  de  que  nos  dous  puntos  anteriores  non  se  acaden  as  porcentaxes
mínimas  esixibles  en  cada  un  dos  apartados,  a  avaliación  daráse  como  non
superada.

•  Ós  alumnos  que  non  superen  algunha  avaliación  se  lles  proporán  probas
obxectivas ou traballos para recuperar a parte da materia na que non se acadaron
os obxectivos mínimos previstos.

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

Indicador 1 2 3 4

Utilización das 
TIC

En ningunha 
unidade.

Nalgunhas 
unidades.

Na maioría das 
unidades

En todas as 
unidades

Cumprimento do
proxecto lector

Nunca As veces A maioría das 
veces

Sempre

Porcentaxe de 
aprobados

50% - 60% 60% - 70% 70% - 85% 85% - 100%

Realización de 
actividades en 
parella, grupo, 
etc.

En ningunha 
unidade.

Nalgunhas 
unidades.

Na maioría das 
unidades

En todas as 
unidades

Emprego de 
recursos 
variados na 
práctica docente

En ningunha 
unidade.

Nalgunhas 
unidades.

Na maioría das 
unidades

En todas as 
unidades

Tratamento de 
temas 
transversais

Non se trataron 
os temas 
transversais

Tratáronse 
algúns dos 
temas 
establecidos

Tratáronse a 
maioría dos 
temas 
establecidos

Tratáronse todos
os temas 
establecidos

Cumprimento da
temporalización

En ningunha 
unidade.

Nalgunhas 
unidades.

Na maioría das 
unidades

En todas as 
unidades

9. Organización de actividades de seguimento e avaliación das materias 
pendentes

O Departamento  non conta  a  inicio  de  curso  con ningún alumno/a  coa materia  de
Debuxo Técnico I pendente polo que non é necesaria unha organización sistemática de
actividades de seguimento e avaliacións específicas.

 De ser o caso, e chegado o momento, se un alumno/a se incorpora o centro de forma
tardía durante o curso e este/a  ten a materia de Debuxo Técnico I   pendente se lle
fornecerá, despois de ter visto o expediente académico,  dunha entrevista persoal, dun
test de avaliación dos contidos xerais da materia de  Debuxo Técnico I e de ser o caso
das  instrucións  específicas  da  equipa  de  orientación,  das  actividades  necesarias  de
seguimento  e  avaliación  oportunas acordes ós  mínimos esixibles  para  a  consecución
positiva dos estandares de aprendizaxe e a adquisición das competencias básicas.

10. Plan de seguimento do alumnado repetidor

Segundo  o  Plan  específico  para  o  alumnado  repetidor,  e  recollidas  as  dificultades
individuais dos alumnos repetidores para superar os obxectivos desta materia durante o



curso anterior, establécese un programa específico individual que inclúe actividades de
aprendizaxe semanal. As actividades deben ser de execución sinxela, conceptualmente
asequibles  e  que  respondan  de  maneira  obxectiva  ós  estándares  de  aprendizaxe  e
deberán complementar o conxunto de actividades propias que se desenvolvan na materia
ou  mesmo  nalgún  caso  as  podan  sustituir.  Estas  actividades  poderan  consistir  en
exercicios  prácticos,  actividades  expositivas,  actividades  tipo  test  de  identificación  de
elementos e relación de conceptos.

Este programa será comunicado aos titores para que llelo comuniquen ás familias e
promovan a implicación destas no seguimento. Terá un seguimento trimestral nas sesións
de avaliación.

Tamén  se  poderá  informar  ó  alumnado  con  boletíns  individualizados,  de  xeito
semellante ó que se fai co alumnado con materias pendentes.

O  profesor  de  materia  informará  ó  titor  dos  aspectos  académicos  do  alumnado
mediante follas estandarizadas.

Neste grupo non hai ningún alumno/ a nesa situación ó comezo de curso.

11. Deseño da avaliación inicial e medidas a adoptar en función dos resultados

O Departamento testeará os coñecementos e as capacidades acadadas directamente
relacionadas coa materia polo alumnado da forma seguinte:

– Observación directa do desenvolvemento personal e actitudinal do  alumno na aula
durante as primeiras xornadas: puntualidade, atención, comportamento dentro da
aula, acode as sesións co material necesario, escoita e participa, colaboración cos
compañeiros, motricidade...

– Proba específica de testeo dos coñecementos e capacidades adquiridas no nivel
educativo anterior.

– Cuestionario  ou redacción que indague no coñecemeno que teñen do que é a
materia e as espectativas e desexos que teñen sobre ela.

En función dos puntos anteriores o profesor que imparte docencia poderá coñecer de
primeira man as necesidades educativas individuais de cada alumno e poderá adoptar
diversas medidas que axuden a paliar deficiencias no proceso de aprendizaxe. Apoios e
reforzos dentro e fóra da aula, adaptacións curriculares, adecuación dos instrumentos de
avaliación máis axeitados para unha consecución positiva dos estandares e capacidades
a desenvolver. 

12. Medidas de atención á diversidade

Aplicaranse as recollidas no Plan Anual de atención á diversidade.

13. Concreción dos elementos transversais

A materia de Debuxo Técnico I é unha asignatura sustancialmente práctica na que se
elaboran moitos traballos e propostas de deseño e comunicativas que contan co debuxo ,
a imaxe e a planificación dos mesmos  como o seu elemento fundamental.

A través de traballos prácticos individuais e colectivos, de exposicións na aula e nos
espazos  expositivos  previstos  no  instituto,  de  debates  e  proxeccións,  achegarnos
puntualmente  ás  conmemoracións  daqueles  aspectos  tranversais  de  relevancia  e  de
interese social e ambiental,  marcados no calendario escolar ou como froito resposta á
actualidade máis inmediata empregando o máximo posible as posibilidades das TIC e os
espacios de comunicación e visibilización que presentan, a través da Web do instituto,
blogs, pantallas, etc...



Algúnhas das cuestións que tratarán de maneira directa ou como ferramenta para falar
doutras son as seguintes:

– Comprensión  lectora,  expresión  oral  e  escrita,  comunicación  audiovisual,
tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación,   emprendemento,  e  educación
cívica e constitucional.

– Igualdade efectiva entre homes e mulleres, prevención da violencia de xénero ou
contra persoas con discapacidade, os valores inherentes ao principio de igualdade
de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou
social.

– Prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal,
familiar  e  social,  valores  que  sustentan  a  liberdade,  a  xustiza,  a  igualdade,  o
pluralismo  político,  a  paz,  a  democracia,  o  respecto  aos  dereitos  humanos,  o
respecto por igual aos homes e ás mulleres, e ás persoas con discapacidade.

– Respeto  á  orientación  social  de  cada  individuo  e  superación  de  clasismos,
estereotipos e etiquetas.

– Traballo  sobre  a  capacidade  de  empatía  e  educación  sensible  para  mellorar  o
coñecemento  persoal  e  a  nosa  posición  no  espazo  social  e  o  rol  que
desempregamos no mesmo.

– Educación ambiental para un emprego dos recursos e a capacidade de consumo
sostible nun mundo global.

– Creatividade,  autonomía,  iniciativa,  traballo  en  equipo,  confianza nun mesmo e
sentido crítico.

– Valoración do Patrimonio como ben común a preservar,  recoñecer e comunicar
como riqueza e expresión dun pobo nun momento concreto da súa historia.

– Educación e seguridade viaria

14. Actividades complementarias e extraescolares do departamento

O  Debuxo  Técnico  I  é   un  campo  aberto  ás  relacións  con  outras  materias   e
Departamentos, principalmente os do ámbito científico, matemáticas, tecnoloxía,..., pero
tamén con outros, cando a sinerxia o requira elaborando proxectos conxuntos.

Tamén coa Biblioteca, na montaxe de exposicións, traballos de cartelería, instalacións,
etc.

Posibilidade de visitar a escola de Arquitectura e Enxeñería de Camiños na Coruña.

Posibilidade  de  asistir  a  todas  aquelas  mostras  e  exposicións  que  estén  directa  o
indirectamente relacionadas co debuxo técnico, a arquitectura e o deseño industrial na
nosa xeografía Galega.

15. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación didáctica 
en función dos resultados académicos e procesos de mellora

A taboa do apartado 8 será o instrumento necesario para avaliar en todo momento ó
longo do curso  a  práctica docente  e servirá  para,  de ser  o  caso,  facer  as  oportunas
modificacións  e  matizacións  que  conleven  a  unha  mellor  calidade  e  resultados  nos
procesos de ensino-aprendizaxe. Así, en cada trimestre, logo de cada avaliación faráse
un seguimento pormenorizado dos logros de consecución positiva dos indicadores da
táboa 8.



16. Accións de contribución ao proxecto lector

O longo do curso potenciarase o uso do libro de texto da materia,para que o

alumno se conciencie da importancia do uso da lectura, e como método para acadar

os coñecementos necesarios.

Dado o nivel do alumnado ao que nos diriximos e a especificidade técnica da

asignatura, as actividades lectoras dirixiranse estes cursos a asentar e afortalar a

comprensión da linguaxe específica da disciplina.

A formación dun vocabulario específico e a comprensión da maneira propia de

expresión de enunciados e resolucións do Debuxo Técnico será a nosa principal

ocupación neste ámbito.

A avaliación da aplicación do Plan Lector en Bacharelato terá lugar, ademais de

no transcurso cotiá das clases, nos exames trimestráis da asignatura, por medio da

comprensión dos enunciados dos problemas propostos e/ou preguntas específicas

sobre vocabulario propio da materia.

O Departamento porá a disposición dos alumnos a bibliografía recomendada,

sobre todo do material da biblioteca do centro.

17. Accións de contribución ao plan TIC

A utilización das novas tecnoloxías no campo do debuxo técnico ten dúas

vertentes diferenciadas:

Por unha banda, a búsqueda de información relativa á exposición da teoría da

asignatura e á resolución dos distintos exercicios.

Esta búsqueda realizarase ao longo dos dous cursos de Bacharelato e para

axilizala o profesorado facilitará ao alumnado as indicacións precisas que faciliten a

tarefa.

Pola outra, procurarase a toma de contacto do alumnado cos programas de

Debuxo Técnico de uso máis frecuente, en concreto do AUTOCAD.

Dado que o alumnado de 2º de Bacharelato ten o reto inmediato das probas de

acceso á Universidade, o que centra e absorve todos os seus esforzos, e non sendo

o manexo de programas de Debuxo materia dese importante exame, realizaremos o

desenrolo os temas relativos ao deseño asistido por ordenador durante o primeiro

curso de Bacharelato.

Os exercicios a realizar mediante o CAD son do mesmo tipo que os realizados por

métodos clásicos de debuxo e refírense aos mesmos temas, polo que non procede

incluir temas novos porque non é o fin da programación da asignatura.



18. Accións de contribución ao plan de convivencia

O departamento contribúe ó plan de convivencia do centro cos seguintes obxectivos:

1. Educar  ó  alumnado  para  a  convivencia  democrática,  incorporando  na  práctica
docente contidos relacionados coa convivencia escolar e a resolución pacífica de
conflitos.

2. Educar no respecto á liberdade de conciencia e de conviccións relixiosas e morais,
preservando  a  dignidade,  integridade  e  intimidade  de  todos  os  membros  da
comunidade educativa. 

3. Cumprir e facer cumprir as normas de convivencia do centro, no ámbito da súa
competencia.

4. Fomentar  un  clima  positivo  de  convivencia  no  centro,  na  aula  e  durante  as
actividades complementarias e extraescolares.

5. Manter a orde e poñer en coñecemento dos órganos competentes as condutas que
alteren a convivencia.

6. Informar ás familias das cuestións que puidesen afectarlles, dos incumprimentos
das normas de convivencia por parte dos seus fillos e das medidas disciplinarias
tomadas ó respecto.

7. Controlar  as faltas de asistencia e retrasos dos alumnos,  informando ós titores
segundo o procedemento aprobado no noso centro. 

Fdo. ANA B. CUIÑAS (Profesora de Debuxo Técnico (I) (II)

 Fdo. MARTA MOREIRA (Xefa do departamento)
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