
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 2014-2015 
DEBUXO TÉCNICO DE 1º DE BACHARELATO 
 
 A profesora fará seguimento diario, no seu caderno de control, da evolución das láminas ou 
exercicios tratados. As láminas serán avaliadas ao remate ou durante a sesión.  Valoraranse as respostas 
na participación de clase e os diferentes controles que se consideren necesarios ao peche de cada 
contido temático e sempre que se requira para confirmar a asimilación dos contidos. 
 
 Se o/a alumno/a realiza unha copia nun exercicio tipo exame, dito exercicio quedará 
inmediatamente anulado ou o equivalente a nota de 0, tendo que repetilo de novo e será avisado o/a 
titor/a e a familia. Da mesma maneira, ante a mínima sospeita de copia do traballo/lámina ou quede 
cuestionada a súa pertenza, o/a alumno/a terá que repetir un exercicio semellante e individualmente 
nunha sesión de clase.  
 
 A profesora irá avisando da evolución ao alumnado das súas notas do caderno de control clase, 
advertindo naqueles casos que podan plantexar problemas ou poda perigar o bo desenvolvemento da 
materia ( non traer os traballos demandados, non traballar na clase,…).  
 
 O Departamento quere advertir con isto  que os casos que plantexen dificultades coa materia 
serán comunicados a tempo de reconducirse xa na 1ª avaliación. Se percibe un deterioro polo/a alumno/a 
mais tarde, durante a 2ª ou 3ª avaliación,  tamén. 
 
 Serán advertidos os casos ao/á  titor/a ou á familia, subliñándose especialmente que o risco de 
suspenso foi anunciado de maneira reiterada durante o curso, porque a entrega de traballos é tarefa 
obrigada polo/a alumno/a e necesaria para aprobar.  
 

 
A RECUPERACIÓN DO DEBUXO TÉCNICO NO 1º DE BACHARELATO. 
ALUMNADO PENDENTE. 

 
 Farán exames onde recuperen os bloques de contidos ao remate da correspondente avaliación 
coa entrega dos traballos demandados no seu momento. A profesora valorará de forma conxunta o 
traballo evidenciado a través das láminas (20%) , os exames (75%) e componentes actitudinais que 
recolla o/a profesor/a (5%). 
 
 O alumnado pendente fará os exames nos parciais establecidos cos bloques de contidos 
mencionados; os criterios da dificultade serán semellantes aos de recuperación. 
 
 



  

  

                                       Instrumentos de avaliación en 1º de  Bacharelato. 

1.-Traballos presentados 

  

- Se despois de aplicar os pasos necesarios, os 
resultados son formalmente correctos. 

- Calidade (pulcritude) das láminas presentadas, 
observando todas as normas dadas na aula. 

- Observación das  láminas presentadas , 
valoración que comprende os conceptos 
impartidos e os procedementos empregados, 
(non só se se cumpren os prazos e se presentan 
con pulcritude ,senón se están correctos e se 
aprecia que entende o que fai). 

20% da nota  

  

2.-Exame dos contidos  da 
Programación - Notas dos exames. 

75% da nota,  

  

3.-Anotacións do profesor 
- Comportamento, presenza do material, interese e 
prazos de presentación. 

 5% da nota 

  

                                                       Sistema de recuperación 

 
   Realizará o exame de recuperación da materia por avaliacións a fin de curso. Tamén se facilita ao 
resto do alumnado a posibilidade de subir as súas notas da materia. As láminas poderán ser 
entregadas ata que satisfagan o grao de desenvolvemento requerido. 

 

 
 
  
  



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 2014-2015 
DEBUXO TÉCNICO DE 2º DE BACHARELATO 
 
 
 XEOMETRÍA PLANA 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  
 
 Comprensión a través das respostas dadas polo/a alumno/a. Resolución dos trazados gráficos 
básicos da xeometría plana. 
 
• Resolver problemas xeométricos sinxelos nos que interveñan todo tipo de polígonos e crear 
formas a partir deles, utilizando as transformacións do plano. 
 
 Preténdese comprobar, deste modo, se o alumnado é capaz de construír as formas xeométricas 
máis elementais e se comprende o alcance e potencial das transformacións xeométricas no plano, 
tales como a igualdade, a simetría, a proporcionalidade, etc. 
 
• Deseñar e resolver  formas sinxelas nas que interveñan problemas de tanxencias e enlaces entre 
rectas, circunferencias ou ambas. 
 
 Con este criterio preténdese comprobar se o alumnado coñece e comprende a teoría da 
circunferencia e as súas aplicacións na resolución de tanxencias, aplicando o procedemento máis 
idóneo en cada caso. Na realización destas tarefas os alumnos e as alumnas deben indica-lo 
proceso seguido, así como sinalar tódolos puntos do resultado obtidos, tanto de centros coma de 
tanxencia. 
 
• Construír calquera curva técnica incluída no contido do programa, a partir dos parámetros que a 
definen 
 
 Deste xeito valórase de qué forma o/a alumno/a comprendeu a teoría sobre as diferentes curvas 
técnicas, de uso tan común na construción de calquera elemento de carácter industrial, así como a 
destreza no uso dos instrumentos de debuxo no relativo á exactitude e ao acabado final. 
 
• Construír as diferentes escalas e aplicalas a exercicios concretos 
 
 Preténdese con este criterio que o alumnado non só saiba construír diferentes tipos de escalas, 
senón tamén que constrúa aquela que sexa a máis idónea para o caso concreto que se lle 
propoña. Desta maneira, en cada caso de aplicación, terá que construír unha escala transversal de 
decimais, unha escala volante, etc. 



 Instrumentos da avaliación: 
 

- Exames e recollida de notas do desenvolvemento dos exercicios de clase ao final 
da sesión con nota da progresión no caderno de control.  

 
  
 SISTEMAS DE REPRESENTACIÖN  
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 
• Aplicar o Sistema diédrico e a Normalización para a representación dos planos técnicos, 
necesarios para describir, e incluso fabricar un obxecto que ofreza, cando menos, unha cara 
oblicua con respecto a un dos dous planos de proxección. 
 
 Con este criterio preténdese avaliar a capacidade dos alumnos e das alumnas de aplicar o 
Sistema diédrico, unindo o Sistema de representación coa Normalización, referida esta última ás 
cuestións básicas de acoutación, de cortes, de seccións e de roturas. 
 
• Desenvolver e construír un sólido poliédrico ou de revolución, a partir da súa representación en 
diédrico, ao que se lle practicou un corte oblicuo respecto ós planos fundamentais para debuxalo 
en Axonometría. 
 
 Con este criterio preténdese avaliar a capacidade de comprensión do espazo, así como a de 
análise da forma desenvolvida polo alumnado. 
 
• Analizar a montaxe de obxectos compostos de escasa dificultade, utilizando para iso o Sistema 
isométrico e as nocións de Acoutación axustadas a este sistema. 
 
 Por medio deste criterio preténdese comprobar se os/as alumnos/as coñecen o sistema, na dobre 
vertente de expresión e de comprensión.  
 
• Analizar a variación dos distintos elementos do Sistema cónico na representación. 
 
 Por medio deste criterio o alumnado demostrará os seus coñecementos do Sistema cónico, así 
como daqueles elementos do sistema nos cales a variación provoca cambios significativos na 
representación. 
 
• Aplícar os distintos Sistemas de representación estudados segundo o obxecto a representar. 
 



 Por medio deste criterio o alumnado manifestará a súa capacidade para elixir o sistema que 
mellor se adecúa a cada necesidade de representación; así como tamén o grao de comprensión 
alcanzado, referente á relación e á correspondencia dos diferentes sistemas estudiados. 
 
 
 

Instrumentos da avaliación:  
 
Sistema axonométrico: 
 Axonometría oblicua: un exame. 
 Axonometría ortogonal: un exame. 
 
Sistema cónico: 
            Cónica frontal: un exame. 
 Cónica oblicua: un exame. 
 
Sistema diédrico: 
 Instrumental I: un exame. 
 Instrumental II: un exame. 
 Interseccións corpos con liñas e planos e desenvolvementos: un exame. 
 
Recollida de notas de clase ó final da sesión con nota da progresión semanal no caderno de 
control.  

 
  NORMALIZACIÓN 
  CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

 Interpretar e representar elementos compostos sinxelos así como os seus compoñentes 
empregando para iso os Sistemas de representación e os convencionalismos 
normalizados. 

 
 A finalidade deste criterio é verificar o coñecemento e manexo dos sistemas de representación, 
tanto de expresión coma de comprensión, atendendo aos principios normalizados de representación 
e á presentación dos documentos técnicos. 
 

  Aplicación da acoutación de pezas sobre representacións en volume. 
 

 Representar o alzado, planta e perfil de corpos sinxelos e saber aplicar sobre eles os criterios de 
normalización. 

 



Instrumentos da avaliación: Exame de acoutación e vistas diédricas. Entrega das láminas do 
desenvolvemento de diferentes pezas coa conseguinte acoutación na clase. Recollida de notas de clase 
ao final da sesión con nota da progresión diaria no caderno de control. 
 
 
 
 A RECUPERACIÓN DO DEBUXO TÉCNICO NO 2º DE BACHARELATO: 
 
 Farán exámenes onde se desenvolvan os bloques de contidos antes do remate das clases no 
mes de maio que servirá para superar a súa nota (e poder acadar unha media máis alta) ós/ás 
alumnos/as aprobados, e para recuperar ós/ás demais. 
 
 Os exames de recuperación serán os seguintes: 

 Sistema Axonométrico. 
 Sistema Cónico. 
 Sistema Diédrico. 
 Xeometría Plana. 
 Normalización, Vistas diédricas e acoutación. 

 
A convocatoria do mes de setembro será semellante pero contidas as partes anteriores nun mesmo 
exame global. 
 
  
Ante a mínima sospeita de copia do traballo ou quede cuestionada a súa autoria, o/a alumno/a terá que 
repetir un exercicio semellante e individualmente nunha sesión de clase. Se realiza unha copia nun 
exercicio tipo exame, dito exercicio quedará inmediatamente anulado ou o equivalente a nota de 0, tendo 
que repetilo de novo.  
  
 
  



 
 
 
 
 

  

                                       Instrumentos de avaliación en 2º de  Bacharelato. 

1.-Exercicios presentados 

  

- Se despois de aplicar os pasos necesarios, os 
resultados son formalmente correctos. 

- Calidade (pulcritude) dos exercicios 
presentados, observando todas as normas dadas 
na aula. 

- Observación dos exercicios presentados , 
valoración que comprende os conceptos 
impartidos e os procedementos empregados, 
(non só se se cumpren os prazos e se presentan 
con pulcritude ,senón se están correctos e se 
aprecia que entende o que fai). 

10% da nota  

  

2.-Exame dos contidos da 
Programación - Notas dos exames. 

80% da nota,  

  

3.-Anotacións do profesor 
- Comportamento, presenza do material, interese e 
prazos de presentación. 

 10% da nota 

  

                                                       Sistema de recuperación 

 
   Realizará o exame de recuperación da materia por bloques de contidos a fin de curso (xeometría 
plana, axonometrías, cónicas, diédrico, normalización e acoutación). Tamén se facilita ao resto do 
alumnado a posibilidade de subir as súas notas da materia. Os exercicios poderán ser entregados 
ata que satisfagan o grao de consecución requerido. 

 

 


