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1.1.    Introdución 

1.1.    Introdución 

Presentamos dúas programacións didácticas. Unha onde se recollen os aspectos xerais e pro-
gramáticos referentes á lexislacion vixente e a outra onde se recollen aspectos máis pragmáticos, 
unidades didácticas, criterios de avaliación etc. 

1.1.1.     Relación do profesorado e disponibilidade horaria 

O Departamento de Plástica do ÍES Poeta Díaz Castro  está formado este curso 2016-2017 
por: Maria José Oreiro López, profesora con destino definitivo no centro e Nuria Pena 
Figueruelo, profesora con destino definitivo  no centro e  Xefa de Departamento Se realiza a 
coordinación fora de horario lectivo porque non disponemos de hora de reunión semanal. 
 

Horas do Departamento n° grupos hor./grup totais 
1° ESO Ed. Plástica 2 2 4 

3o ESO Ed. Plástica 2 2 4 

4o ESO Ed. Plástica 1 3 3 

1° BACH. Debuxo Técnico I 1 4 4 

2o BACH. Debuxo Técnico II  1 4 4 

Pendientes 0 0 0 

Totais   19 h. 

1.1.2.     Reparto dos grupos 

Dna María José Oreiro López 
 

Materia Curso n° grupos hor./grup Totais 
Ed. Plástica 1° ESO 1 2 2 

     

Totais    2 h. 
 
  Dna. Nuria Pena Figueruelo 
 

Materia Curso n° grupos hor./grup Totais 
Ed. Plástica 1° ESO 1 2 2 

Ed. Pástica 3o ESO 1 2 2 

Ed. Pástica 3o ESO BIL 3 2 2 

Ed. Plástica 4o ESO BIL 1 3 3 

Debuxo T. I 1° BACH Ad 1 4 4 

Debuxo T. II  2o BACH 1 4 4 

Totais    17 h. 
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1.1.3.     Aula de Educación Plástica e aula de Debuxo Técnico 

A regulación dos aspectos técnicos relacionados eos requisitos que deben reunir as instala-
cións docentes, está establecido no Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, polo que se aproba 
o Código Técnico de Edificación, fixando, entre outros requisitos, unha ocupación 1,5 metros 
cadrados por persoa ñas aulas, e 5 metros cadrados por persoa nos espazos diferentes ás aulas 
como laboratorios, talleres, ximnasios, salas de debuxo, etc. 

No caso deste departamento, contamos  con dúas aulas situadas na pranta baixa. Temos 
unha aula para Plástica e debuxo técnico con mesas e mobiliario específico e outra aula con 
caballetes para a materia de Técnicas deb Expresión Graficoplástica que tamén empregamos 
en proxectos puntuais, como murais, escenarios, montaxes e preparación de exposicións, etc. 

1.1.4. Material de Departamento 

- Libros de técnicas de pintura, grabado e escultura, así como libros de consulta nos armarios 
das aulas de Plástica. 

- Cabaletes de pintura e escultura. 

- Tórculo de Gravado e material propio de gravado. 

- Modelos de yeso para debuxo. 

- Ordenadores. 

- En Io ESO, contamos co PROXECTO ABALAR. 

- Películas na Biblioteca recomendadas...que versan sobre artistas da pintura, escultura e 
arquitectura. 

- Fotocopias. 

- Material de pizarra para Debuxo Técnico. 

- Material propio para pintar, debuxar, de reciclaxe (periódicos, revistas) para collage, barro 
para modelar e para debuxo técnico. 

- Outros materiais. 

- Forno de cerámica 

- Ordenadort portátil 

- Material funxible para cada alumno: témperas, lápices ce cores, compases, rotuladores, e 
diversos materiais de xeito que o alumnado soamente ten que traer a aula láminas de 
debuxo. O resto do material se lles proporciona dende o departamento. 

- Proxector 

- Pantalla dixital 

- Material para traballar pastel, acuarela, barro, acrícilos, óleos, carboncillo, sanguina, pintura 
mural. 

- Películas e documentais específicos de temas relacionados coa materia: arte, animación, 
técnicas pictóricas, etc. 
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- Blog de aula: http://plasticaguitiriz.tumblr.com/, onde se publican referencias, consultas, 
tarefas, material de aula, que os rapaces poden consultar sempre que o necesiten. 

 

1.1.5. Libros de texto 

 Non temos libro  de texto obrigatorio. 

Os alumnos disponen no departamento   de libros de 1º de bacharelato  de moitas editoriais 
diferentes para consulta na propia aula e para préstamo para casa no caso de ser necesario. 
Recomendamos varios libros para consulta de DEBUXO TÉCNICO I: 

Io Bacharelato: Dibujo Técnico Io Bacharelato (Ciencias da Natureza e da 
Saude/Tecnoloxía) de J. Alvarez, J.L. Casado María D. Gómez, da editorial S.M. 

1o Bacharelato. Debuxo Técnico Bacharelato . Ed. ECIR (Galego). 

 Dibujo Técnico de 1º BACHILLERATO,  F. Javier Rguez  de Abajo; Víctor Álvarez 
Bengoa, Ed.  DONOSTIARRA 

1o Bacharelato. Debuxo Técnico Bacharelato . Ed. Rodeira (Galego). 

1o Bacharelato. Debuxo Técnico Bacharelato . Ed. Santillana. 

 
1o Bacharelato. Debuxo Técnico Bacharelato . Ed.Sandoval; Álvaro de Sandoval Guerra 

 
 

 

Asimesmo, disponemos de numerosas páxinas online de consulta: 

As nosas  preferidas:  
http://trazoide.com/ 
http://www.laslaminas.es/ 
http://www.10endibujo.com/ 

http://www.mongge.com/educacion/dibujo-tecnico/ 

Outras: 
http://miajas.com/Dibujo.asp 
http://www.dibujotecnico.com/teoria-del-dibujo-tecnico/ 
http://zonabarbieri.com/ 
http://www.selectividad.tv/dibujo/ 
https://sites.google.com/site/edurwebdibujotecnico/inicio 
 
Web do Ministerio: 
http://recursostic.educacion.es/bachillerato/dibutec/web/ 
 
 Canal de Debuxo Técnico con explicacións en vídeo: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DmbXqqBYWg8 
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Parte II 

Debuxo Técnico 
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1.6.    Debuxo Técnico I 

Entre as finalidades de Debuxo Técnico figura de xeito específico dotar o alumnado das 
competencias necesarias para se poder comunicar gráficamente con obxectividade nun mundo 
cada vez máis complexo, que require do deseño e da fabricación de produtos que resolvan as 
necesidades presentes e futuras. Esta función comunicativa, grazas ao acordó dunha serie de 
convencións a escala nacional, comunitaria e internacional, permítenos transmitir, interpretar e 
comprender ideas ou proxectos de maneira fiable, obxectiva e inequívoca. 

O debuxo técnico, xa que logo, emprégase como medio de comunicación en calquera proceso 
de investigación ou proxecto que se valla dos aspectos visuais das ideas e das formas para visua-
lizar o que se estea a deseñar e, de ser o 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 polas 
persoas destinatarias. 

O alumnado, ao adquirir competencias específicas na interpretación de documentación gráfi-
ca elaborada de acordó coa norma nos sistemas de representación convencionais, pode coñecer 
mellor o mundo. Isto require, ademáis do coñecemento das principáis 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 ima-
xes planas. 

Ademáis de comprender a complexa información gráfica que nos rodea, compre que o estu-
dante aborde a representación de espazos ou obxectos de calquera tipo e elabore documentos 
técnicos normalizados que plasmen as súas ideas e os seus proxectos, relacionados tanto co deseño 
gráfico como coa ideación de espazos arquitectónicos ou coa fabricación artesanal ou industrial 
de pezas e conxuntos. 

Durante o primeiro curso traballase coas competencias relacionadas co debuxo técnico como 
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 e debuxo técnico, Sistemas de representación e Normalización. Trátase de que o/a es-
tudante teña unha visión global dos fundamentos do debuxo técnico que lie permita no seguinte 
curso afondar algúns aspectos desta materia. 

Ao longo do segundo curso introdúcese un bloque novo -Documentación gráfica de proxec-
tos-, en lugar de Normalización, para a integración das destrezas adquiridas na etapa. Xa que 
logo, os elementos do curriculo básico da materia agrupáronse en tres bloques interrelacionados: 
Xeometría e debuxo técnico, Sistemas de representación e Normalización ou Documentación 
gráfica de proxectos. 

No primeiro bloque, desenvolvéronse durante os dous cursos que componen esta etapa os 
elementos necesarios para resolver problemas de configuración de formas, ao tempo que se ana-
liza a súa presenza na natureza e na arte ao longo da historia, e as súas aplicacións ao mundo 
científico e técnico. 

De maneira análoga, o bloque dedicado aos sistemas de representación desenvolve os fun-
damentos, as características e as aplicacións das axonometrías, das perspectivas cónicas e dos 

sistemas diédrico e de planos cotados. Este bloque débese abordar de xeito integrado para permitir 
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descubrir as relacións entre sistemas e as vantaxes e os inconvenientes de cada un. Ademáis, 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 -sobre a normalización- pretende dotar o/a estudante dos procedementos 
para simplificar, unificar e obxectivar as representacións gráficas. Este bloque está nomeadamente 
relacionado co proceso de elaboración de proxectos, obxecto do derradeiro 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 ao longo da 
etapa. O proxecto ten como obxectivo principal que o/a estudante mobilice e interrelacione os 
elementos adquiridos ao longo de toda a etapa e que 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. 

1.7.     Io de Bacharelato 

1.7.1.    Bloque 1. Xeometría e debuxo técnico 
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Bl.l. Trazados xeométri-
cos. 

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

B 1.1.1. Deseñar, modificar ou re-
producir formas baseadas en redes 
modulares cadradas coa axuda da 
escuadra e o cartabón, utilizando 
recursos gráficos para destacar 
claramente o trazado principal 
elaborado das liñas auxiliares 
utilizadas. 

B1.2. Instrumentos e mate-
riais do debuxo técnico. 

Bl.l.2. Determinar coa axuda de 
regra e compás os principáis lu-
gares xeométricos de aplicación 
aos trazados fundamentáis no 
plano, e comprobar gráficamente 
o cumprimento das condicións 
establecidas. 

B1.3. Recoñecementó da 
xeometría na natureza. 

Bl.l.3. Relacionar as liñas e os 
puntos notables de triángulos, 
cuadriláteros e polígonos coas 
súas propiedades, e identifica as 
súas posibles aplicacións. 

B1.4. Identificación de es-
truturas xeométricas na arte. 

Bl.l.4. Comprender as relacións 
métricas dos ángulos da circunfe-
rencia e o circulo, describindo as 
súas propiedades e identificando 
as súas posibles aplicacións. 

(continua na páxina seguinte...) 
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Continuación: Bloque 1. Xeometría e debuxo técnico 

Contidos 

B1.5. Valoración da xeo-
metría como instrumento 
para o deseño gráfico, in-
dustrial o arquitectónico. 

B1.6. Trazados fundamen-
táis no plano. 

B1.7 Operacións con seg-
mentos. 

B1.8. Mediatriz. 

B1.9.   Paralelismo  e   per-
pendicularidade. B1.10.   
Determinación   de lugares 
xeométricos. Apli-cacións. 
Bl.ll. Elaboración de for-
mas baseadas en redes mo-
dulares. 
B1.12. Circunferencia e 
circulo. 
B1.13. Ángulos.  
B1.14. trazado de polígo-
nos regulares. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Bl.1.5. Resolver triángulos coa 
axuda de regra e compás, apli-
cando as propiedades das súas 
liñas e os puntos notables, e 
os principios xeométricos elemen-
táis, e xustificar o procedemento 
utilizado. 
Bl.1.6. Deseñar, modificar 
ou reproducir cuadriláteros e 
polígonos analizando as relacións 
métricas esenciais e resolvendo 
o seu trazado por triangulación, 
radiación, itinerario ou relacións 
de semellanza. 
Bl.1.7. Reproducir figuras pro-
porcionáis determinando a razón 
idónea para o espazo de debuxo 
disponible, construíndo a esca-
la gráfica correspondente en fun-
ción da apreciación establecida e 
utilizándoa coa precisión requiri-
da. 
Bl.1.8. Comprender as carac-
terísticas das transformacións 
xeométricas elementáis (xiro, 
translación, simetría, homotecia 
e afinidade), identificando as 
súas invariantes, e aplícaas 
para a resolución de problemas 
xeométricos e para a representa-
ción de formas planas. 

(continua na páxina seguinte...) 
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Continuación: Bloque 1. Xeometría e debuxo técnico 

Contidos 
B1.15. Resolución gráfica 
de cuadriláteros e polígo-
nos. 
B1.16.  Representación de 
formas planas. B1.17. 
Trazado de formas 
proporcionáis. B1.18.   
Resolución gráfica de 
triángulos. B1.19. 
Determinación, pro-
piedades e aplicacións dos 
seus puntos notables. 
B1.20. Proporcionalidade e 
semellanza. 
B1.21. Análise de trazado 
de formas poligonais por 
triangulación, radiación e 
itinerario. 
B1.22. Construción e utili-
zación de escalas gráficas. 
B1.23. Transformacións 
xeomét ricas elementáis: 
xiro, translación, simetría, 
homotecia e afinidade. 
Identificación de invarian-
tes. Aplicacións. 

B1.24. Sistema cónico cen-
tral. 

B1.25. Resolución de pro-
blemas básicos de tanxen-
cias e enlaces. Aplicacións. 

Criterios de avaliación 

B1.2. 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 principáis 
respecto do plano do 
cadro e a repercusión da 
posición do punto de vista 
sobre o resultado final. 

Estándares de aprendizaxe 

B 1.2.1. Identificar as relacións 
entre puntos de tsanxencia, cen-
tros e raios de circunferencias, 
analizando figuras compostas por 
enlaces entre liñas rectas e arcos 
de circunferencia. 
Bl.2.2. Resolver problemas bási-
cos de tanxencias coa axuda de 
regra e compás, aplicando con ri-
gor e exactitude as súas propie-
dades intrínsecas, e utilizando re-
cursos gráficos para destacar cla-
ramente o trazado principal ela-
borado das liñas auxiliares utili-
zadas. 
(continua na páxina seguinte...) 
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Continuación: Bloque 1. Xeometría e debuxo técnico 
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
B1.26. Construción de cur-
vas técnicas, óvalos, ovoides 
e espiráis. 
B1.27. Aplicacións da xeo-
metría ao deseño arqui-
tectónico e industrial. 

 Bl.2.3. Aplicar os coñecementos 
de tanxencias á construción de 
óvalos, ovoides e espiráis, e rela-
cionar a súa forma coas principáis 
aplicacións no deseño arqui-
tectónico e industrial. 
Bl.2.4 Deseñar a partir dun bos-
quexo previo ou reproducir á es-
cala convínte figuras planas que 
conteñan enlaces entre liñas rectas 
e arcos de circunferencia, in-
dicando gráficamente a constru-
ción auxiliar utilizada, os puntos 
de enlace e a relación entre os 
seus elementos. 

1.7.2.    Bloque 2. Sistemas de representación 

Contidos 

B2.1. Fundamentos dos sis-
temas de representación 

B2.2. Sistemas de represen-
tación na arte. 

B2.3.   Evolución   histórica 
dos sistemas de representa- 
ción. 

Criterios de avaliación 

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 disponibles 

Estándares de aprendizaxe 
B2.1.1. Identificar o sistema de 
representación empregado a par-
tir da análise de debuxos técni-
cos, ilustracións ou fotografías de 
obxectos ou espazos, e determi-
nar as características diferenciáis 
e os elementos principáis do sis-
tema. 
B2.1.2. Establecer o ámbito de 
aplicación dos principáis siste-
mas de representación, e ilustrar 
as súas vantaxes e os seus in-
convenientes mediante o debuxo 
a man alzada dun mesmo corpo 
xeométrico sinxelo. 
B2.1.3. Seleccionar o sistema de 
representación idóneo para a de-
finición dun obxecto ou espa-
zo, analizando a complexidade da 
súa forma, a finalidade da repre-
sentación, a exactitude requiri-
da e os recursos informáticos dis-
ponibles, 
 (continua na páxina seguinte...) 
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Continuación: Bloque 2. Sistemas de representación 

Contidos 

B2.4. Sistemas de repre-
sentación e debuxo técnico. 
Ámbitos de aplicación. 

B2.5. Vantaxes e inconve-
nientes. Criterios de selec-
ción. 

B2.6. Clases de proxección. 

B2.7. Sistemas de represen-
tación e novas tecnoloxías. 

B2.8. Aplicacións de debu-
xo vectorial en 3D. 

B2.9. Sistema diédrico. 
B2.10. Procedementos pa-
ra a obtención das proxec-
cións diédricas. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
B2.1.4. Comprender os funda-
mentos do sistema diédrico e des-
cribir os procedementos de ob-
tención das proxeccións e a súa 
disposición normalizada. 
B2.1.5. Comprender o funciona-
mento do sistema diédrico, rela-
cionando os seus elementos, con-
vencionalismos e notacións coas 
proxeccións necesarias para re-
presentar inequívocamente a po-
sición de puntos, rectas e planos, 
e resolver problemas de pertenza, 
intersección e verdadeira magni-
tude. 
B2.1.6. Deseñar ou reproducir 
formas tridimensionais sinxelas, 
debuxando a man alzada as súas 
vistas principáis no sistema de 
proxección ortogonal establecido 
pola norma de aplicación, dis-
pondo as proxeccións suficientes 
para a súa definición e identifi-
cando os seus elementos de xeito 
inequívoco. 
B2.1.7. Visualizar no espazo 
perspectivo formas tridimensio-
nais sinxelas definidas suficien-
temente polas súas vistas prin-
cipáis, debuxando a man alzada 
axonometrías convencionais (iso-
metrías e cabaleiras). 
B2.1.8. Determinar seccións pla-
nas de obxectos tridimensionais 
sinxelos, visualizando intuitiva-
mente a súa posición mediante 
perspectivas a man alzada, debu-
xando as súas proxeccións diédri-
cas e obtendo a súa verdadeira 
magnitude. 

(continua na páxina seguinte...) 
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Continuación: Bloque 2. Sistemas de representación 
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
B2.ll. Disposición norma-
lizada. B2.12.  
Reversibilidade do sistema.  
Numero de pro-xeccións 
suficientes. B2.13.    
Representación   e 
identificación   de   puntos, 
rectas e planos. Posicións 
no    espazo.     Paralelismo e          
perpendicularidade. Pertenza 
e intersección. B2.14. 
Proxeccións diédri-cas de 
sólidos e espazos sinxelos. 
B2.15. Seccións planas. De-
terminación da súa verda-
deira magnitude. B2.16. 
procedementos para a 
obtención e disposición das 
proxeccións diédricas. 
B2.17. Visualización e de-
buxo a man alzada de axo-
nometrías a partir das vis-
tas principáis de pezas sin-
xelas. B2.18. Seccións planas. 
Determinación da súa 
verda-deira magnitude. 

  

B2.19.  Sistema de planos 
cotados: aplicacións 

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

B2.2.1. Comprender o funciona-
mento do sistema de planos cota-
dos como unha variante do siste-
ma diédrico que permite rendibi-
lizar os coñecementos adquiridos, 
ilustrar as súas principáis apli-
cacións mediante a resolución de 
problemas sinxelos de pertenza e 
intersección e obter perfís dun te-
rreo a partir das súas curvas de 
nivel. 

(continua na páxina seguinte...) 
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Continuación: Bloque 2. Sistemas de representación 

Contidos 

B2.20.       Sistema 
nométrico. 

B2.21. Fundamentos do 
sistema. Disposicións dos 
eixes e utilización dos coe-
ficientes de redución. 

B2.22. Sistema axo- 
nométrico ortogonal, 
perspectivas isométricas, 
dimétricas e trimétricas. 
B2.23. Sistema axo-
nométrico oblicuo: pers-
pectivas cabaleiras e 
militares. 
B2.24. Aplicación do ovalo 
isométrico como represen-
tación simplificada de for-
mas circulares. 

B2.25. Sistema cónico cen-
tral. 

Criterios de avaliación 

Debuxar perspectivas de 
formas tridimensionais a 
partir de peza 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. 

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 
principáis respecto do 
plano do cadro e a 
repercusión da posición do 
punto de vista sobre o 
resultado final. 

Estándares de aprendizaxe 
B2.3.1. Realizar perspectivas 
isométricas de corpos definidos 
polas suas vistas principáis, 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. 
B2.3.2. Realizar perspectivas ca-
baleiras ou planimétricas (mili-
tares) de corpos ou espazos con 
circunferencias situadas en caras 
paralelas a un só dos planos coor-
denados, dispondo a súa orienta-
ción para simplificar o seu traza-
do. 

B2.4.1. Comprender os funda-
mentos da perspectiva cónica e 
clasificar a súa tipoloxía en fun-
ción da orientación das caras 
principáis respecto ao plano do 
cadro e a repercusión da posición 
do punto de vista sobre o resul-
tado final, determinando o punto 
principal, a liña de horizonte, os 
puntos de fuga e os seus puntos 
de medida. 
(continua na páxina seguinte...) 

axo- 
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Continuación: Bloque 2. Sistemas de representación 

Contidos 

B2.26. Elementos do siste-
ma. 

B2.27. Determinación do 
punto de vista e orienta-
ción das caras principáis. 

B2.28. Paralelismo, puntos 
de fuga, puntos métricos. 
B2.29. Representación sim-
plificada da circunferencia. 
B2.30. Sistema cónico obli-
cuo. 
B2.31. Representación sim-
plificada da circunferencia. 
B2.32. Representación de 
solios nos diferentes siste-
mas. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
B2.4.2. Debuxar coa axuda de 
utensilios de debuxo perspectivas 
cónicas centráis de corpos ou es-
pazos con circunferencias situa-
das en caras paralelas a un só dos 
planos coordenados, dispondo a 
súa orientación para simplificar o 
seu trazado. 
B2.4.3. Representar formas sóli-
das ou espaciáis con arcos de cir-
cunferencia en caras horizontais 
ou verticais, debuxando perspec-
tivas cónicas oblicuas coa axu-
da de utensilios de debuxo, sim-
plificando a construción das elip-
ses perspectivas mediante o tra-
zado de polígonos circunscritos, 
trazándoas a man alzada ou con 
axuda de patróns de curvas. 
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1.7.3.    Bloque 3. Normalización 

Contidos 

B3.1. Elementos da norma-
lización consonte a norma-
tiva. 

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

B3.3. Formatos. Dobra de 
planos. 

B3.4. Vistas. Liñas norma-
lizadas. 

B3.5. Aplicacións da nor-
malización. 

B3.6. Escalas. Cotación. 

B3.7. Debuxo industrial. 
B3.8. Debuxo arquitectóni-
co. B3.9. Cortes e seccións. 

Criterios de avaliación 

Valorar a normalización 
como convencionalismo pa-
ra a comunicación univer-
sal que permite simplifi-
car os métodos de produ-
ción, asegurar a calidade 
dos produtos, posibilitar a 
súa distribución polo desti-
natario final. 

Aplicar as normas 
nacionais, europeas e 
internacionais relacionadas 
eos principios xerais de 
representación, formatos, 
escalas, cotación e 
métodos de proxección 
ortográficos e axonomét 
ricos, 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. 

Estándares de aprendizaxe 
B3.1.1. Describir os obxectivos e 
os ámbitos de utilización das nor-
mas UNE, EN e ISO, e relacionar 
as específicas do debuxo técnico 
coa súa aplicación para a elección 
e a dobra de formatos, para o em-
prego de escalas, para establecer 
o valor representativo das liñas, 
para dispor as vistas e para a co-
t ación. 
B3.2.1. Obter as dimensións re-
levantes de corpos ou espazos 
representados utilizando escalas 
normalizadas. 
B3.2.2. Representar pezas e ele-
mentos industriáis ou de constru-
ción, aplicando as normas refe-
ridas aos principáis métodos de 
proxección ortográficos, seleccio-
nando as vistas imprescindibles 
para a súa definición, dispondoas 
axeitadamente e diferenciando o 
trazado de eixes, liñas vistas e 
ocultas. 
B3.2.3. Cotar pezas industriáis 
sinxelas identificando as cotas 
necesarias para a súa correcta de-
finición dimensional e dispondoas 
de acordó coa norma. 
B3.2.4. Cotar espazos arqui-
tectónicos sinxelos identificando 
as cotas necesarias para a súa 
correcta definición dimensional e 
dispondoas de acordó coa norma. 
B3.2.5. Representar obxectos con 
ocos mediante cortes e seccións, 
aplicando as normas básicas co-
rrespondentes. 
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1.7.4.     Programación 

Bloque I. Xeometría e debuxo Técnico: 

1. Instrumentos e materiais do debuxo técnico: 

a) O papel 

b) O lapis 

c) A goma de borrar 

d) A regra e o escalímetro 

e) O compás 

/) Equipo recomendado 

2. Introdución á xeometría: 

a) Recoñecemento da xeometría na natureza 

b) Identificación de estruturas xeométricas na arte 

c) Valoración da xeometría como instrumento para o deseño gráfico, industrial e arqui 
tectónico 

3. Trazados fundamentáis no plano: 

a) Perpendicularidade: 

1) Mediatriz dun segmento 
2) Perpendicular a semirrecta por un de seus extremos 
3) Perpendicular a unha recta por un punto da mesma 
4) Perpendicular a unha recta por un punto exterior a ela 

b) Paralelismo: 

1) Trazar por un punto exterior a unha recta unha paralela 
2) Trazar por un punto exterior a unha recta unha paralela a unha distancia dada 
3) trazado de paralelas ca escuadra e o cartabón 

c) Segmentos: 

1) Suma diferencia e produto 
2) División dun segmento en partes proporcionáis ás dimensions de outros segmentos 
3) División en partes iguais 
4) Produto de dous segmentos 
5) División de dous segmentos 
6) Raíz cadrada de dous segmentos 

d) Ángulos: 

1) Medida de ángulos 
2) Tipos de ángulos 
3) Ángulos adxacentes e consecutivos 
4) Ángulos opostos polo vértice 
5) Ángulos que se forman ao cortar unha recta a dúas rectas paralelas 
6) Construción dun ángulo igual a outro 
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7) Suma e diferencia de ángulos 
8) Bisectriz dun ángulo 

9) Dadas dúas rectas que se cortan fora dos límites do debuxo, trazar a bisectriz do 
ángulo que forman 

 

10) Dadas dúas rectas que se cortan fora dos límites do debuxo e un punto P, trazar 
a recta concorrente con ela e que pase polo punto dado 

11) División dun ángulo recto en tres partes iguais. 

e) A circunferencia: 

1) Rectas notables dunha circunferencia 

2) Ángulos dunha circunferencia 
3) Lugares xeométricos: 

 

- A circunferencia como lugar xeométrico 
- O arco capaz 

4. Polígonos: 

a) Triángulos: 

1) Definición 

2) Propiedades 
3) Clasificación 

4) Rectas e puntos notables 
5) Construción dun triángulo coñecendo os seus tres lados 
6) Construción dun triángulo equilátero coñecendo a altura 
7) Construción dun triángulo isósceles coñecendo a base e a altura 
8) Construción dun triángulo isósceles coñecendo os lados iguais e a altura 
9) Construción dun triángulo isósceles coñecendo a base e o ángulo oposto a mesma 

10) Construción de triángulos rectángulos 

6) Cuadriláteros: 

1) Definición 

2) Propiedades 
3) Clasificación 

4) Construción dun cadrado coñecendo o lado 
5) Construción dun cadrado coñecendo a diagonal 
6) Construción dun rectángulo coñecendo os seus lados 
7) Construción dun rectángulo coñecendo un lado e a diagonal 
8) Construción dun rectángulo coñecendo a suma de seus lados e a diagonal 
9) Construción dun rombo coñecendo o lado e unha diagonal 

 

10) Construción dun rombo coñecendo os seus lados e unha altura 
11) Construción dun trapecio escaleno coñecendo os catro lados 

12) Construción dun trapecio escaleno coñecendo seus bases e as súas diagonais 

c) Polígonos regulares: 
 

1) Definición 

2) Propiedades 

3) Clasificación segundo o numero de lados 
4) Liñas notables 
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5) Construción de polígonos regulares coñecendo o radio 
6) Construción de polígonos regulares coñecendo o lado 

5. Proporcionalidade e semellanza: 

a) Proporcionalidade: 

1) Teorema de Thales e aplicacións 

b) Semellanza: 

1) Construción dunha figura directamente semellante a outra 

2) Construción dunha figura inversamente semellante a outra 
3) Escalas: 

 

- Construción de escalas volantes 

- Construción de escalas volantes de gran redución empregadas en cartografía 
e topografía. 

- Dado un debuxo a unha escala, debuxalo a outra 

6. Transformacións xeométricas elementáis: 

a) Transformacións Isométricas 

1) Igualdade 
2) Translación 
3) Simetría 
4) Xiros 

b) Transformacións Isomórficas 

1) Homotecia 

2) Afinidade 
 

c) Invariantes 

d) Aplicacións 

7. Tanxencias e enlaces: 

a) Tanxencias: 

1) Rectas tanxentes a unha circunferencia que pasan por un punto 

2) Rectas tanxentes a dúas circunferencias de distinto radio 

b) Enlaces: 

1) 

c) Curvas técnicas: 

1) Óvalo 
2) Ovoide 
3) Espiráis 

Bloque II. Sistemas de representación: 

1. Fundamentos dos sistemas de representación: 

a) Sistemas de representación na arte. 

b) Evolución histórica dos sistemas de representación. 



1º  de BACH. DEBUXO TÉCNICO I.       I.E.S POETA DÍAZ CASTRO  
2016-2017 

19 

 
 

 

c) Sistemas de representación e debuxo técnico. 

d) Clases de proxección: Cónica o central e Cilindrica o paralela 

e) Sistemas de representación e novas tecnoloxías 

/) Aplicacións de debuxo vectorial en 3D. 

2. Sistema diédrico: 

a) Procedementos para a obtención das proxeccións diédricas. 

b) Disposición normalizada 

c) Reversibilidade do sistema. Numero de proxeccións suficientes. 

d) Representación e identificación de puntos, rectas e planos. Posicións no espazo. Pa 
ralelismo e perpendicularidade. Pertenza e intersección. 

e) Proxeccións diédricas de sólidos e espazos sinxelos. 

f) Seccións planas. Determinación da súa verdadeira magnitude. 

g) Procedementos para a obtención e disposición das proxeccións diédricas. 

3. Sistemas de planos cotados: 

a) Representación do punto a recta e o plano. 

b) Interseccións de rectas e planos. 

c) Aplicacións. 

4. Sistemas axonométricos: 

a) Fundamentos do sistema. Disposición dos eixes e utilización dos coeficientes de redu- 
ción. 

b) Sistema axonométrico ortogonal, perspectivas isométricas, dimétricas e trimétricas. 

c) Sistema axonométrico oblicuo: perspectivas cabaleiras e militares. 

d) Aplicación do ovalo isométrico como representación simplificada de formas circulares. 

5. Sistema cónico: 

a) Sistema cónico central 

1) Elementos do sistema. Plano do cadro e cono visual. 
2) Determinación do punto de vista e orientación das caras principáis. 
3) Paralelismo. Puntos de fuga. Puntos métricos. 
4) Representación simplificada da circunferencia. 
5) Representación de sólidos. 

b) Sistema cónico oblicuo 

1) Representación simplificada da circunferencia. 
2) Representación de sólidos. 
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Bloque III. Normalización:  

1. Elementos da normalización consonte a normativa 

2. Proxecto: necesidade e ámbito de aplicación sa normas. 

3. Formatos. Dobra de planos. 

4. Vistas. Liñas normalizadas. 

5. Aplicacións da normalización. 

6. Escalas. Cotación. 

7. Debuxo industrial. 

8. Debuxo arquitectónico. 

9. Cortes e seccións. 

1.7.5.     Instrumentos de avaliación: Como cualificamos o traballo do alumno 

1. Os procedementos para a avaliación serán os seguintes: 

- Probas escritas. 
- Observación sistemática: Traballos dos alumnos recollidos nunha carpeta. 
- Produción dos alumnos: Traballos individuáis realizados na clase: 

 

2. Os instrumentos da avaliación serán, as propias producións dos alumnos: O 
caderno do 
profesor no que se recollerán os resultados da observación diaria na aula. 

3. Criterios para determinar as cualificacións trimestrais. 

a) A cualificación de cada trimestre será o resultado da suma das cualificacións 
obtidas polo alumno nos seguintes apartados, de acordó coa ponderación 
proposta para cada un deles: 

 

Apartados Instrumentos de avaliación Observacións Ponderacións 
A Probas escritas -exames- Cada proba valorarase de 0 a 

10 puntos, podendo expre-
sarse ata 1 decimal. A nota 
deste apartado será a media 
das cualificacións obtidas ñas 
distintas probas 

70% 

B Traballos dos alumnos rea-
lizados na aula e recollidos 
nunha carpeta. 

Cada traballo valoraranse de 0 
a 10 puntos, podendo ex-
presarse ata 1 decimal. A nota 
deste apartado será a media 
das cualificación obtida na 
carpeta completa, por 
avaliación.

30% 

C Caderno do profesor, cadro 
de observación e rexistro de 
incidencias da actitude do 
alumno na aula. 

0 profesor valorará con 0,25 
puntos a maiores puntos ao 
longo de cada avaliación os 
seguintes aspectos: material, 
atención, participación e 
traballo na clase.

+/- 0,25 B 
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D Retrasos nas entregas de 
traballos. 

 Os retrasos nas entregas de 
traballos contarán 0,25 puntos 
menos na nota final de 
avaliación. Con máis dunha 
semana de retraso figurarán 
como non entregados. causas 

-0,25 

b) A valoración do apartado A, realizarase do seguinte xeito: 

■ Cada proba valorarase de 0 a 10 puntos, podendo expresarse ata 1 decimal. A 
nota deste apartado será a media das cualificacións obtidas ñas distintas probas. 
Ponderación: 70 % . A calificación  final deste apartado deberá ser positivo ( 
superior ou igual a 5) para poder facer media. 
■ Presentación ( Trazados, limpeza, exactitude nas construccións) 
■ Contidos. 

 

c) A valoración do apartado B, realizarase do seguinte xeito: 

■ Cada traballo valoraranse de 0 a 10 puntos, podendo expresarse ata 1 decimal. 
A nota deste apartado será a media das cualificación obtida na carpeta 
completa, por avaliación.  Os traballos que non se entreguen  no prazo 
dunha semana figurarán como non entregados e coa calificación de 0   
de cara a facer a media final de todas as láminas. A calificación  final 
de dita  media deberá ser positiva ( superior ou igual a 5) para poder 
facer media e obter unha calificación positiva na materia. Ponderación: 
30 % 
 

d) A valoración do apartado C realizarase do seguinte xeito: 

■ Caderno do profesor, cadro de observación e rexistro de incidencias da 
actitude do alumno na aula. 

■ 0 profesor valorará con 0,25 puntos a maiores puntos ao longo de cada ava-
liación os seguintes aspectos: material, atención, participación, presentación 
de trazados e traballo na clase. 

■ Os aspectos positivos anteriores contarán 0,25 puntos máis na nota final de 
avaliación. 

■ A puntuación será a seguinte:( nº de aspectos positivos) x ( 0,25) 
 

 

e) A valoración do apartado D realizarase do seguinte xeito: 

■ Os retrasos nas entregas de traballos contarán 0,25 puntos menos na nota final 
de avaliación. Contarase como retraso  o traballo entregado con máis dunha 
semana de retraso  sobre a data de entrega fixada. 

■ A puntuación será a seguinte:( nº de retrasos) x (- 0,25) 

f) En consecuencia co reflectido nos puntos anteriores, a cualificación de cada trimestre 
indicarase en cifras, podendo expresarse ata un decimal, e obterase do seguinte xeito: 

Cualificación =[(Apartado A  x 0,7)+ Apartado Bx0,3 ]+ (Apartado 
C)x 0,25 – (Apartado D)x0,25 

4. Cualificación da Avaliación. 

É necesario obter calificacións positivas ( por encima ou iguais a 5 ) por separado en 
cada un dos apartados A e B para obter unha calificación positiva na avaliación. 
Asimesmo, pode darse o caso de que o número de calificacións negativas no apartado D dea 
como resultado unha nota negativa ( inferior a 5) na avaliación.   
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5. Probas de recuperación: O alumnado que, ñas avaliacións obteña unha cualificación 
inferior a cinco deberá realizar a correspondente proba de recuperación. Esta proba de 
recuperación farase en xuño e consistirá nunha proba escrita práctica das avaliacións non 
superadas e valoraranse de 0 a 10 puntos 

6.  Modificación da nota por medio de positivos ou negativos. Teranse sempre en conta a 
posibilidade de sumar positivos ou negativos a nota da avaliación final , que suman ou reestan 
0,25 puntos.. Os aspectos a ter en conta tanto nos negativos coma nos positivos están reflectidos 
nos apartados C e D de instrumentos de avaliación.  

7. Criterios para determinar a cualificación final. 
 

a) Avaliación final ordinaria do mes de xuño. A cualificación final será a media das 
tres avaliacións trimestrais. Co carácter xeral, para superar a materia requirirase a 
superación das tres avaliacións na nota media das tres, despois de efectuado, no 
seu caso, o redondeo, se obteña unha puntuación, igual o superior a 5 puntos. 

 

b) Avaliación final extraordinaria do mes de setembro. Os alumnos que no superen a 
materia na avaliación ordinaria do mes de xuño, poderán realizar unha proba no 
mes 
de setembro nas datas establecidas ao efecto, que será cualificada de 0 a 10, poden- 
do expresarase ata 1 decimal, considerándose superada a materia cando, despois de 
efectuado, no seu caso, o redondeo, se obteña unha puntuación, igual o superior a 5 
puntos. 

 Valoraranse ademáis as seguintes cuestións: 

Valoraranse as seguintes cuestións: 

- Traballos individuáis. 

- Traballo diario na casa e na aula 

- Asistencia a clase 

- Comportamento e atención na clase. 

2. Para a nota do trimestre terase en conta, seis probas avaliativas, dúas por  por 
trimestre, adaptando pouco a pouco as porbas aos plantexamentos da CIUG: 

- A proba terá entre cinco e dez preguntas, en función da materia avaliada e a 
dificultade dos exercicios. Así; unha proba de xeometría plana terá, como norma, 
dez exercicios, dada a rapidez coa que estes se realizan, e unha proba de sistemas 
de representación terá, en xeral, non máis de cinco exercicios. 

-  Contemplamos a posibilidade  de adaptarnos as necesidades dos alumnos, facendo 
unha proba por trimestre, dúas ou tres, segundo eles queiran. Sabemos, por 
experiencia de anos anteriores, que o número de probas que os alumnos soen 
preferir para organizarse o traballo da materia  é de dúas.  

- Teranse en conta as entregas e a puntualidade  nas mesmas, tal e como se reflectiu 
anteriormente neste mesmjo apartado. 

- Ademáis terase en conta as notacións, claridade e limpeza ñas liñas auxiliares ( tra-
zado fino) e na solución final ( trazado groso). Este apartado sumara como máximo 
1,0 puntos. 
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- Aplicase a avaliación continua e haberá, en caso de ser necesaria, unha recuperación 
final en xuño. 

- Ademáis este curso temos que incorporar unha proba extraordinaria para todos aque- 
les alumnos que como consecuencia de ter acumuladas 16 faltas sen xustificar nun 
mesmo trimestre, perdan o dereito á avaliación continua (Regulamento de Réxime 
Interno. Modificación xuño 2005). 

- Esta proba constará de tres bloques cada un deles cunha única pregunta, onde apa- 
recerán os contidos mínimos. 

 

1.7.6.     Criterios de avaliación 

1. Resolver problemas xeométricos valorando o método e o razoamento das construcións, 
o seu acabamento e presentación. Coa aplicación deste criterio preténdese saber o nivel 
alcanzado no coñecemento e dominio dos trazados xeométricos no plano e a súa aplicación 
práctica na construción de triángulos, cuadriláteros e polígonos en xeral e construción de 
figuras semellantes, equivalentes, homologas ou afíns a outras dadas. 

2. Executar debuxos técnicos a distinta escala, utilizando a escala establecida previamente 
e as escalas normalizadas. Trátase de valorar a capacidade para aplicar na práctica os 
conceptos relativos ás escalas así como o traballo con distintas escalas gráficas na execución 
ou reprodución de debuxos técnicos. Valorarase igualmente a destreza e a precisión. 

3. Resolver problemas de tanxencias de xeito illado ou inseridos na definición dunha forma, xa 
sexa esta de carácter industrial ou arquitectónico. A través deste criterio valorarase, tanto 
o coñecemento teórico como a súa aplicación práctica na definición de formas constituidas 
por enlaces. Valorarase especialmente o proceso seguido na súa resolución e a precisión na 
obtención dos puntos de tanxencia. 

4. Resolver problemas xeométricos relativos ás curvas cónicas en que interveñan elementos 
principias destas, interseccións con rectas ou rectas tanxentes. Trazar curvas técnicas a 
partir da súa definición. Este criterio permitirá coñecer o grao de comprensión adquiri 
do das propiedades e características das curvas cónicas e técnicas, para pódelas definir 
gráficamente a partir de distintos supostos. Valorarase ademáis do proceso seguido na re 
solución do problema, a exactitude e precisión na definición das curvas ou dos puntos de 
intersección ou tanxencia. 

5. Utilizar o sistema diédrico para resolver problemas de posicionamento de puntos, rectas, 
figuras planas e corpos, e as relacións que establecen entre elas no espazo. A intención 
deste criterio é valorar o nivel acadado polo alumnado na comprensión do sistema diédrico 
e na utilización dos métodos da xeometría descritiva para representar formas planas ou 
corpos e as súas relacións. 

6. Realizar a perspectiva dun obxecto definido polas súas vistas ou seccións e viceversa, 
executadas a man alzada e/ou delineadas. Preténdese avaliar con este criterio a visión 
espacial desenvolta e a capacidade de comprender e relacionar os distintos sistemas de 
representación estudados, ademáis de valorar as habilidades e destrezas adquiridas no 
manexo dos instrumentos e no trazado a man alzada. 

7. Definir gráficamente pezas e elementos industriáis ou de construción, aplicando correcta 
mente as normas referidas a vistas, cortes, seccións, roturas e anotación. Establécese este 
criterio para avaliar en que medida o alumnado é capaz de elaborar os planos técnicos 
necesarios para describir e/ou fabricar un obxecto ou elemento, de acordó coas normas 
establecidas no debuxo técnico. 
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8. Culminar os traballos de debuxo técnico, utilizando os diferentes recursos gráficos, de 
forma que estes sexan claros, limpos e respondan ao obxectivo para os que foron realizados. 
Con este criterio quérese valorar a capacidade para dar distintos tratamentos ou aplicar 
diferentes recursos gráficos ou ata informáticos, en función do tipo de debuxo que se vai 
realizar e das distintas finalidades deste. Este criterio deberá integrarse no resto de criterios 
de avaliación na medida que lies afecte. 

1.7.7. Unidades didácticas: Que ensinamos 

1. Avaliación 

■  Xeometría Descritiva 

2. Avaliación 

■ Xeometría Plana Euclídea 

■ Normalización 

 

3. Avaliación 

■ Xeometría Plana Euclídea  

■ Xeometría Proxectiva 

■ Normalización 

1.7.8. Metodoloxía: Como ensinamos 

O desenvolvemento dos contidos de Debuxo Técnico I farase tendo en conta: 

- Aproximación dos contidos curriculares á vida real dos alumnos. 

- Carácter indutivo dos procedementos. 

- Organización en unidades temáticas que respondan aos intereses dos alumnos, e que se 
organizarán integrando os obxectivos e contidos procedentes da área de Debuxo Técnico 
I.  
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1.8.    Alumnos Pendentes 

. Coa finalidade de obter mellores resultados con estes alumnos, os alumnos de pendentes 
teñen un tutor que lles axuda na organización do material e materias pendentes. A todos os 
alumnos  coa materia de Debuxo Técnico pendente se lles oferta a posibilidade de facer un 
dosier cos traballos que reflicten os contidos mínimos da materia, baixo a supoervisión 
continuada do profesor, ademáis da elaboración dunha proba específica. 

 

Guitiriz. 

Dna. M. José Oreiro 

Dna. Nuria Pena Figueruelo X.D. 
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