
ASIGNATURA: DEBUXO TÉCNICO I, II

INTRODUCCION:

Debuxo Técnico 

1º BACHILLERATO

Introdución 

Entre as finalidades do Debuxo Técnico figura de xeito específico o 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 ó acordo dunha serie de convencións a escala 
nacional, comunitaria e internacional, permítenos transmitir, interpretar e 
comprender ideas ou proxec-tos de maneira fiable, obxectiva e inequívoca. 
O Debuxo Técnico, polo tanto, 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 está a deseñar e, no seu 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 polos 
destinatarios. 
O alumnado, ó adquirir competencias específicas na interpretación de 
documentación gráfica elaborada de acordo á 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, é preciso 
que o estudante aborde a representación de espazos ou obxectos de todo tipo e 
elaborar documentos técnicos normalizados que plasmen as súas ideas e 
proxectos, xa estean relacionados co deseño gráfico, coa ideación de espazos 
arquitectónicos ou coa fabricación artesanal ou industrial de pezas e conxuntos. 
Durante o primeiro curso trabállanse as competencias relacionadas co Debuxo 
Técnico coma 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, Sistemas de 
representación e Normalización. Trátase de que o estudante teña unha visión 
global dos fundamentos do Debuxo Técnico que lle permita no seguinte curso 
profundar distintos as-pectos desta materia. 



Ao longo do segundo curso introdúcese un bloque novo, denominado Proxecto, para a 
integración das destrezas adquiridas na etapa. 
Os elementos do currículo básico da materia agrupáronse en catro bloques 
interrelacionados: Xeometría, Sistemas de representación, Normalización e Proxectos. 
No primeiro bloque, denominado Xeometría, desenvolvéronse durante os dous cursos que
compoñen esta etapa os elementos necesarios para resolver problemas de configuración 
de formas, ó tempo que analiza a súa presenza na natureza e no arte ó longo da historia, 
e as súas aplicacións ó mundo científico e técnico. 
De maneira análoga, o bloque dedicado aos Sistemas de representación desenvolve os 
fundamentos, características e aplicacións das axonometrías, perspectivas cónicas, e dos
sistemas diédrico e de planos acoutados. Este bloque debe abordar-se de xeito integrado 
para permitir descubrir as relacións entre sistemas e as vantaxes e 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, a Normalización, pretende dotar o estudante dos procedementos para 
simplificar, unificar e obxectivar as representacións gráficas. Este bloque está 
especialmente relacionado co proceso de elaboración de proxectos, obxecto do último 
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 ó longo da etapa. 
O cuarto bloque, denominado Proxectos, ten como obxectivo principal que o estudante 
mobilice e interrelacione os elementos adquiridos ó longo de toda a etapa, e 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. 

AVALIACIÓN: CRITERIOS E MEDIOS:

1.- Capacidade de resolución de problemas xeométricos e de 
representación.
2.- Traer o material e traballar na aula.
3.- Correcta realización dos exercicios: delineación, limpeza e precisión.
4.- Presentar o traballo na data fixada.
5.- Coidado do material e do mantemento da aula.
6.- Comportamento correcto na aula.

CALIBRACIÓN  DA  NOTA:
XUÑO: 40% control + 40% prácticas + 10% comportamento e actitude +10%
puntualidade na entrega dos exercicios e traballo na aula.

SEPTEMBRO: 70% control + 30% prácticas  

A nota mínima do exame para facer media debe ser de 3 sobre 10, unha 
calificación máis baixa supón un suspenso automático.


