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RESUMO INFORMATIVO 
 

Materia Debuxo Técnico II 

Docente Francisco Bran 

Curso/Grupo 2ºBAC Ano académico 2022-2023 

Contidos  

1º Trimestre 

 

 Resolución de problemas xeométricos. 

 Proporcionalidade. Rectángulo áureo. Aplicacións. 

 Construción de figuras planas equivalentes. 

 Relación entre os ángulos e a circunferencia. Arco capaz. 

 Aplicacións. 

 Potencia dun punto respecto a unha circunferencia. Determinación e propiedades 
do eixe radical e do centro radical. Aplicación á resolución de tanxencias. 

 Inversión. Determinación de figuras inversas. Aplicación á resolución de tanxencias. 

 Trazado de curvas cónicas e técnicas. 

 Curvas cónicas. Orixe, determinación e trazado da elipse, a parábola e a hipérbole. 

 Curvas técnicas. Orixe, determinación e trazado das curvas cíclicas e envolventes. 

 Resolución de problemas de pertenza, tanxencia e incidencia. Aplicacións. 

 Homoloxía. Determinación dos seus elementos. Trazado de figuras homólogas. 
Aplicacións. 

 Transformacións xeométricas. Aplicacións. 

 Afinidade. Determinación dos seus elementos. Trazado de figuras afíns. Construción 
da elipse afín a unha circunferencia. 

 Trazado de figuras planas complexas utilizando escalas e construcións auxiliares 
axeitadas. 

 

2º Trimestre 

 

 Punto, recta e plano no sistema diédrico. 

 Resolución de problemas de pertenza, incidencia, paralelismo e 
perpendicularidade. 

 Construción de figuras planas equivalentes. Determinación da verdadeira 
magnitude de segmentos e formas planas. 

 Construción de figuras planas no sistema diédrico. 

 Abatemento de planos. Determinación dos seus elementos. Aplicacións. 

 Xiro dun corpo xeométrico. Aplicacións. 

 Cambios de plano. Determinación das novas proxeccións. Aplicacións. 

 Afinidade entre proxeccións. 

 Problema inverso ao abatemento. 

 Corpos xeométricos no sistema diédrico. 

 Representación de poliedros regulares. Posicións singulares. 

 Determinación das súas seccións principais. 

 Representación de prismas e pirámides. 

 Representación de cilindros, conos e esferas. Seccións planas. 

 Determinación de seccións planas e elaboración de desenvolvementos. 

 Interseccións. 

 Xiros, abatementos ou cambios de plano para determinar a verdadeira magnitude 
de elementos de pezas tridimensionais. 

 Sistemas axonométricos ortogonais. 

 Posición do triedro fundamental. 

 Relación entre o triángulo de trazas e os eixes do sistema. 
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 Determinación de coeficientes de redución. 

 Tipoloxía das axonometrías ortogonais. Vantaxes e inconvenientes. 

 Representación de figuras planas. 

 Representación simplificada da circunferencia. 

 Representación de corpos xeométricos e espazos arquitectónicos. Seccións planas. 
Interseccións. 
 

3º Trimestre 

 

 Elaboración de bosquexos, esbozos e planos. 

 Proceso de deseño ou fabricación: perspectiva histórica e situación actual. 

 Proxecto: tipos e elementos. 

 Planificación de proxectos. 

 Identificación das fases dun proxecto. Programación de tarefas. 

 Elaboración das primeiras ideas. 

 Tipos de planos: de situación, de conxunto, de montaxe, de instalación, de detalle, 
de fabricación ou de construción. 

 Presentación de proxectos. 

 Elaboración da documentación gráfica dun proxecto gráfico, industrial ou 
arquitectónico Sinxelo. 

 Debuxo de bosquexos a man alzada e esquemas. 

 Elaboración de debuxos cotados. 

 Elaboración de esbozos de pezas e conxuntos. 

 Posibilidades das tecnoloxías da información e da comunicación aplicadas ao 
deseño, á edición, ao arquivamento e á presentación de proxectos. 

 Debuxo vectorial 2D. Debuxo e edición de entidades. Creación de bloques. 
Visibilidade de capas. 

 Debuxo vectorial 3D. Inserción e edición de sólidos. Galerías e bibliotecas de 
modelos. Incorporación de texturas. 

 Selección do encadramento, a iluminación e o punto de vista. 

 Resolución de exercicios de debuxo técnico utilizando recursos informáticos. 
 

Obxectivos 

 
Os marcados polo Decreto 86/2015, de 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 
secundaria obrigatoria e bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 
 

Metodoloxía  

 
Aspectos xerais: 

- Partir da competencia inicial do alumnado. 
- Ter en conta a diversidade: respectar os ritmos e estilos de aprendizaxe. 
- Potenciar as metodoloxía activas (Combinar traballo individual e cooperativo). 
- Enfoque orientado á realización de tarefas e resolución de problemas. 
- Uso habitual das TIC. 
- Papel facilitador do profesor. 

 
Estratexias: 

- Memorización comprensiva. 
- Resolución de problemas. 
- Simulacións. 
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Materiais: 
 
Empregaremos os seguintes útiles de trazado: 

 
- Un portaminas para escribir e debuxar para minas de 0,5 mm e de dureza HB. 

- Láminas formato A4 (210 x 297 mm) con marxe e cuadrícula de datos. 

- Dous rotuladores negros con puntas finas de diferentes grosores (idóneos calibrados de puntas 

02 e 05). 

- Unha carpeta para gardar as láminas e traballos, a medida que se vaian realizando. 

- Goma de borrar, branda, flexible e de cor clara. 

- Xogo de escuadro e cartabón de cantos planos, sen graduar (idóneo acrílico verde). Medida 

recomendada: uns 20 cm para a hipotenusa do escuadro ou o cateto grande do cartabón. 

- Unha regra de plástico de 30 cm. 

- Un compás que teña unha roda para a apertura dos brazos e que estos sexan articulados. Que 

teña a posibilidade de colocarlle instrumentos de tinta (rotuladores). 

 

Proceso de Avaliación (Ferramentas, procedementos, etc.) 

 
1. CUALIFICACIÓN: A cualificación final de cada avaliación/trimestre será o resultado de: 

 
a)  Láminas e exercicios (30%) 

 
Os exercicios prácticos presentaranse con regularidade e serán condición indispensable para 
superar a materia, polo que calquera delas non presentada terá a valoración parcial de cero. 
 
As láminas entregadas tarde (nun plazo non maior dunha semana dende a súa entrega teórica) 
terán a súa nota rebaixada nun punto por cada día de demora. En caso de pasar esa data, non se 
recollerá e terá unha cualificación de cero. 

 
b) Probas (70%)  

 
Farase unha ou dúas probas escritas por avaliación, que terán unha estrutura e exercicios similares 
aos desenvoltos na aula. Terán unha estrutura e exercicios similares aos desenvoltos nas láminas 
realizadas na aula.  
 

 
A cualificación de cada trimestre será a media ponderada dos apartados antes mencionados 
(láminas e probas). Nestas valorarase, ademáis da correcta resolución dos exercicios, outros 
aspectos como a calidade do trazado, a nomenclatura dos elementos e a limpeza.  

 
Se a media de ambos supera a nota de 5, a avaliación estará superada. Cunha nota inferior, o 
alumno ou alumna deberá presentarse á proba de avaliación final. 
 
A cualificación final na convocatoria de maio será a media aritmética das cualificacións trimestrais, 
sendo necesario ter obtido unha cualificación mínima de 5 en cada un deles ou na súa 
recuperación.  
 
A materia estará superada cando dita media aritmética sexa de 5 puntos ou superior. 
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2. PROCEDEMENTO DE RECUPERACIÓN:  

 

Realizarase un exame final no que cada alumno poderá recuperar as avaliacións que teña 

pendentes.  

 
3. AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA: 

 
A convocatoria extraordinaria consistirá nunha proba única de estrutura semellante ás probas de 
ABAU, pero de opción única. 
 
A proba valorarase de 0 a 10 puntos e para superar a materia haberá que acadar un 5 na mesma. 

(Extracto da programación do departamento) 


