
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

 

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 

▪ 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 características diferenciais e os elementos 
principais do sistema. 

▪ 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. 
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▪ 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. 

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

• 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. 

 
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. 

▪ B3.2. Aplicar as normas nacionais, europeas e internacionais relacionadas 
cos principios xerais de representación, formatos, escalas, acotación 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.B3.2.1. Obtén as dimensións relevantes de corpos ou espazos 
representados utilizando escalas normalizadas. 

• 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 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Análise das producións do alumado. 

Instrumentos: 
Carpeta persoal confeccionada coas actividades propostas e entregadas á 
docente mediante fotos pegadas nun documento de texto (.odt ou .docx) 

Cualificación final 

A cualificación final será a media das cualificacións da 1ª e 2ª avaliación maiorada 
co 25% da cualificación obtida nas actividades realizadas a partir do 14 de abril. 
Para o alumado con algunha avaliación suspensa serán obxecto de cualificación, 
tanto as actividades de reforzo e ampliación, como as de recuperación. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Proba obxectiva en función dos criterios de avaliación e estándares de 
aprendizaxe recollidos neste documento. 
No caso de que as condicións sanitarias o permitan realizarase presencialmente. 
En caso contrario realizarase a través de videoconferencia grabada e os debuxos 
realizados durante a mesma serán fotografados e subidos á aula virtual para a súa 
corrección. 
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Non procede, non hai alumando con materias pendentes. 
 
 

Criterios de cualificación: 
Non procede, non hai alumando con materias pendentes. 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non procede, non hai alumando con materias pendentes. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades  

A partir de material facilitado pola docente a través da aula virtual con explicacións 
e exemplos resoltos e/ou vídeos demostrativos, realizarase a análise e 
construcións gráficas correspondentes. 
Existen dous tipos de actividades: 
De reforzo e ampliación para toda a clase. 
De recuperación para o alumnado coa 1ª avaliación suspensa. 

Metodoloxía 
(alumnado 

con 
conectividade 

e sen 
conectividade) 

O 100% do alumnado ten conectividade e medios necesarios para realizar as tarefas. 
Cada semana, a través do “foro de novas” do curso da asignatura na aula virtual 
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesdesabon/aulavirtual2/course/view.php?id=356  
danse instrucións para o traballo semanal, con ligazóns ás tarefas, documentos e 
vídeos explicativos.  
A docente está dispoñible para consulta de dúbidas a través da mensaxería da propia 
aula virtual, do correo electrónico pilaranta.titoria@gmail.com e 
pilaranta@edu.xunta.gal en todo momento e do curso en GOOGLE CLASSROOM 
https://classroom.google.com/u/0/c/NTM0NTI4Njg3Mjha no que o 100% do 
alumnado está matriculado. 
A metodoloxía a seguir é a de análise da documentación facilitada, con exemplos de 
resolución de exercicios tipo e visualización de vídeos explicativos, e posterior 
realización de láminas en papel con exercicios semellantes aos analizados. 
O alumnado debe fotografas cada exercicio e elaborar un documento de texto coas 
imaxes que subirá a unha tarefa da aula virtual. 
En relación ás tarefas establécense dous tipos: de reforzo e ampliación para todo o 
alumnado e de recuperación das avaliacións suspensas. 
Puntualmente, en caso de necesitar aportar información relevante que non é fácil 
facelo por escrito a través da aula virtual ou que o alumnado solicite se realizan 
videoconferencias a través de Webex. 

Materiais e 
recursos 

MATERIAL DE DEBUXO: ESCUADRA, CARTABÓN, ESCALÍMETRO E COMPÁS que o 
CENTRO FIXO CHEGAR AO DOMICILIO DO ALUMNADO QUE MANIFESTOU A SÚA 
CARENCIA  
Documentos, e ligazóns a vídeos achegadas a través da aula virtual (curso 
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesdesabon/aulavirtual2/course/view.php?id=356  
Tarefas e foros no mesmo curso. 
Correo electrónico. 
GOOGLE CLASSROOM https://classroom.google.com/u/0/c/NTM0NTI4Njg3Mjha  
Videoconferencias a través de Webex 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesdesabon/aulavirtual2/course/view.php?id=356
mailto:pilaranta.titoria@gmail.com
mailto:pilaranta@edu.xunta.gal
https://classroom.google.com/u/0/c/NTM0NTI4Njg3Mjha
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesdesabon/aulavirtual2/course/view.php?id=356
https://classroom.google.com/u/0/c/NTM0NTI4Njg3Mjha
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4. Información e publicidade 

Información 
ao 

alumnado e 
ás familias 

Comentaranse todas estas medidas nunha videoconferencia e se publicará o 
documento na aula virtual, preiva comunicación no foro de novas  
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesdesabon/aulavirtual2/course/view.php?id=356  

Publicidade  
Publicación obrigatoria na páxina web do centro e no curso da asignatura na aula 
virtual . 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesdesabon/aulavirtual2/course/view.php?id=356

