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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
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.

 B1.5. 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.

 B1.14.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 puntos notables.

 B1.20. Proporcionalidade e 
semellanza. 

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

 B1.23. Transformacións 
xeométricas elementais: xiro, 
translación, simetría. 
Identificación de invariantes. 
Aplicacións.

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

 CMCCT

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

 CAA

 DT1.B1.1.5. Resolve 
triángulos coa axuda de regra 
e compás, aplicando as 
propiedades das súas liñas e 
os puntos notables, e os 
principios xeométricos 
elementais, e xustifica o 
procedemento utilizado.

 CMCCT

 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.

 CSIEE

 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.

 CSIEE

 DT1.B1.1.8. Comprende as 
características das 
transformacións xeométricas 
elementais (xiro, translación, 
simetría), identificando as 
súas invariantes, e aplícaas 
para a resolución de 
problemas xeométricos e para
a representación de formas 
planas.

 CAA
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

 b

 d

 e

 g

 i

 l

 B1.24. Tanxencias e enlaces.

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

 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.

 B1.2. Debuxar curvas 
técnicas e 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.

 DT1.B1.2.1. Identifica as 
relacións entre puntos de 
tanxencia, centros e raios de 
circunferencias, analizando 
figuras compostas por enlaces
entre liñas rectas e arcos de 
circunferencia.

 CMCCT

 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 principal elaborado 
das liñas auxiliares utilizadas.

 CAA

 DT1.B1.2.4. 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.

 CSIEE

Bloque 2. Sistemas de representación

 b

 d

 e

 g

 i

 l

 B2.1. Fundamentos 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.

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

 B2.11. Disposición 
normalizada. 

 B2.12. Reversibilidade do 

 B2.1. Relacionar os 
fundamentos e as 
características dos sistemas 
de representación coas súas 
posibles aplicacións ao 
debuxo técnico, 
seleccionando o sistema 
axeitado ao obxectivo 
previsto, e identificar as 
vantaxes e os inconvenientes 
en función da información 
que se desexe amosar e dos 
recursos dispoñibles.

 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.

 CCL

 DT1.B2.1.3. 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 
requirida e os recursos 
informáticos dispoñibles.

 CD

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

 CMCCT
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

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 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.

 DT1.B2.1.5. 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, e 
resolve problemas de 
pertenza, intersección e 
verdadeira magnitude.

 CAA

 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.

 CSIEE

 DT1.B2.1.7. Visualiza no 
espazo perspectivo formas 
tridimensionais sinxelas 
definidas suficientemente 
polas súas vistas principais, 
debuxando a man alzada 
axonometrías convencionais.

 CMCCT

 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.

 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.

 CCEC

Bloque 3. Normalización

 b

 d

 e

 B3.4. Vistas. Liñas 
normalizadas.

 B3.5. Aplicacións da 
normalización.

 B3.2. Aplicar as normas 
nacionais, europeas e 
internacionais relacionadas 
cos principios xerais de 
representación, formatos, 

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

 CSIEE
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

 g

 i

 l

 B3.6. Escalas. Cotación.

 B3.7. Debuxo industrial.

 B3.6. Escalas. Cotación.

escalas, cotación e métodos 
de proxección ortográficos e 
axonométricos, considerando 
o debuxo técnico coma 
linguaxe universal, valorando
a necesidade de 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.B3.2.3. Cota pezas 
industriais sinxelas 
identificando as cotas 
necesarias para a súa correcta 
definición dimensional e 
dispóndoas de acordo coa 
norma.

 CMCCT

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

 CMCCT
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 2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:

A avaliación será continua e personalizada, observando e valorando o proceso de 
aprendizaxe e tendo como referencia a adquisición das competencias básicas.

A avaliación das actividades realizadas na fase non presencial terá valor positivo para 
a cualificación do alumnado e presentará un carácter diagnóstico.

Instrumentos:

Entregas no portafolio dixital Agueiro.

Publicacións no blog e foros de Agueiro.

Participación nas videoconferencias.

Cualificación final

 

As actividades de recuperación, repaso, reforzo e ampliación realizadas durante a fase
non presencial serán avaliadas en beneficio do alumnado permitindo superar e 
mellorar o resultados da 1ª e 2ª avaliación en función do nivel de desempeño e 
calidade do traballo entregado.

A cualificación final da materia seguirá os principios da avaliación continua 
considerando:

1. As cualificacións da 1ª e 2ª avaliación.

2. A cualificación das actividades de recuperación, repaso e reforzo realizadas 
polo alumnado con unha ou dúas das avaliacións anteriores suspensas.

3. A cualificación das actividades de repaso e ampliación das aprendizaxes 
anteriores entregadas no terceiro trimestre, só no caso de que estas favorezan
ao alumnado.

Proba extraordinaria 
de setembro

O alumnado que non supere a materia no mes de xullo deberá entregar no mes de 
setembro as actividades de recuperación, repaso e reforzo propostas.

Se as condicións o permiten, o alumnado deberá realizar unha proba obxectiva sobre 
os contidos desenvolvidos na 1ª e 2ª avaliación antes do remate das clases presenciais.

Avaliación de materia 
pendentes

Non procede. Non hai alumnado coa materia pendente.
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3.  Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no

seu caso, ampliación)

Actividades

Deseñarase un proxecto interdisciplinar entre as materias de Debuxo Técnico I e 
Tecnoloxía Industrial I.

Neste proxecto desenvolveranse de modo integrado e simultáneo diferentes 
estándares das dúas materias.

As diferentes fases de traballo terán en conta tres cuestións específicas relativas 
ao seu carácter “non presencial”:

1._Necesidade dunha mínima intervención docente e polo tanto maior 
autonomía do alumnado.

2._A adaptación dende o punto de vista procedemental, de rutinas 
propias de taller ao entorno doméstico coas limitacións que isto supón, 
pero tamén coas posibilidades que aporta.

3._ A adaptación das temáticas tratadas á actual situación de crise 
sanitaria.

Deseñaranse actividades que integren:

-Recuperación, repaso, e/ou reforzo dos estándares traballados na 1ª e 2ª
avaliación.

-Ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para 
todo o alumnado.

-Ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias ao 
alumnado que superou a 1ª e 2ª avaliación.

As actividades serán globalizadoras, de modo que se traballen simultaneamente 
diferentes estándares, mesmo correspondentes a diferentes bloques de contido.

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 
conectividade):

Todo o alumando dispón de conectividade.
Os diferentes proxectos e actividades propostas terán un seguimento semanal.

O profesorado aportará semanalmente recursos e materiais de apoio para o 
desenvolvemento das actividades así como pautas ou instrucións concretas que 
axuden ao alumnado a xestionar o traballo.

Daranse, tamén semanalmente, instrucións precisas sobre os traballos ou 
evidencias de traballo que o alumnado deberá incorporar ao seu dossier dixital.

Manteranse abertas as canles de comunicación co alumnado a través das 
menxases de Agueiro, do correo electrónico, do foro de grupo e videoconferencia
coa finalidade de dar resposta as súas dúbidas e comentarios e para favorecer un 
seguimento o máis personalizado posible das súas evolucións e compartilas co 
grupo.

 Materiais e recursos Publicarase a documentación (páxinas web, vídeos, titoriais, recursos interactivos
e outros documentos), a presentación das propostas de traballo guiadas e o plan 
de traballo semanal para o proxecto nun espazo virtual, no portafolio dixital 
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Agueiro. Continuaranse empregando a aula virtual e o blog de materia.

4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 
familias

Informarase a través das canles de comunicación habitual, plataforma Agueiro e correo 
electrónico e a través da titoría.

Publicidade Publicarase na páxina web do centro.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 9 DE 9 CENTRO: IES DE BRIÓN
CURSO: 1º BACH

MATERIA: DEBUXO TÉCNICO I


