
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

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.B2.1.6. 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. 

 

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

▪ 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. 

▪ DT1.B2.3.2. Realiza perspectivas cabaleiras ou 
planimétricas (militares) de corpos ou espazos con 
circunferencias situadas en caras paralelas a un só 
dos planos coordenados, dispondo a súa orientación 
para simplificar o seu trazado. 

▪ B2.4. 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 principais respecto do plano do 
cadro e a repercusión da posición do punto de vista 
sobre o resultado final. 

▪ DT1.B2.4.1. Comprende os fundamentos da 
perspectiva cónica e clasifica a súa tipoloxía en 
función da orientación das caras principais respecto 
ao plano do cadro e a repercusión da posición do 
punto de vista sobre o resultado final, determinando o 
punto principal, a liña do horizonte, os puntos de fuga 
e os seus puntos de medida. 

▪ B3.2. Aplicar as normas nacionais, europeas e 
internacionais relacionadas cos principios xerais de 
representación, formatos, 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.B3.2.1. 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. 

▪ DT1.B3.2.3. Cota pezas industriais sinxelas 
identificando as cotas necesarias para a súa correcta 
definición dimensional e dispóndoas de acordo coa 
norma. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

• Terase en conta os resultados acadados nas avaliacións anteriores. 

• O alumno pode mellorar a súa cualificación coas tarefas realizadas neste 
último trimestre. 

Instrumentos: 

• Tarefas e/ou probas de recuperación para o alumnado suspenso. 

• Tarefas de avance de contidos para mellora da nota, se procede. 

• Emprego da plataforma Google Classroom para a asignación e entrega 
das tarefas. 

Cualificación final 

A cualificación final do curso calcularase do seguinte xeito: 

• Alumnado coa 1ª e 2ª avaliación aprobadas: 
 Calcularase a media da 1ª e 2ª avaliación.  
 Calcularase a media da 1ª e 2ª avaliación mailo 3º trimestre, 

aplicando a seguinte proporción: 40%-40%-20%. 
 A cualificación final será a maior desas dúas medias. 

• Alumnado coa 1ª e/ou 2ª avaliación suspensa/s: 
 Calcularase a media da 1ª e 2ª avaliación, tendo en conta a nota 

de recuperación de cada avaliación,  calculada a partir dunha 
proba preferiblemete presencial ou ben telemática e os traballos 
realizados durante esa avaliación. 

 Calcularase a media da 1ª e 2ª avaliación (segundo o indicado no 
punto anterior) mailo 3º trimestre, aplicando a seguinte 
proporción: 40%-40%-20%. 

 A cualificación final será a maior desas dúas medias. 

Proba extraordinaria 
de setembro 

A proba extraordinaria de setembro será presencial, se é posible. Esta proba 
estará baseada nos contidos e estándares de aprendizaxe traballados nas dúas 
primeiras avaliacións. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades  

• Lectura comprensiva de documentos do libro de texto ou elaborados polo 
profesor, relativos aos contidos e estándares de aprendizaxe indicados no 
apartado 1. 

• Realización de tarefas relacionadas cos contidos e estándares de 
aprendizaxe sinalados no apartado 1 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

• Todo o alumnado ten conectividade. 

• O alumnado recibe periódicamente correos informativos do profesor, 
tanto xeráis coma particulares. 

• O alumnado pode contactar por correo electronico co profesor para 
consultar calquera dúbida. 

• O profesor asigna tarefas, de xeito regular, a través da plataforma Google 
Classroom, indicando en cada unha o prazo de entrega. 

• En cada tarefa se axunta o seguinte: 
o Instrucións da tarefa. 
o Lámina de enunciado, sobre a que traballará o alumnado. 
o Sala de chat, para plantear dúbidas directamente dende 

Classroom, de xeito privado ou público. 
o Nalgúns casos, se é preciso, incluirase documento redactado polo 

profesor, cos contidos que se van desenvolver na tarefa. Incúense 
enlaces e videos para maior comprensión e aproveitamento do 
alumnado. 

o Unha vez entregada e cuallificada a tarefa, remitirase a tarefa 
correctamente resolta para que o alumno poida facer unha labor 
de autocorreción. 

• Posibilidade de realizar algunha sesión por video conferencia empregando 
a ferramenta Webex.  
 

Materiais e recursos 

• Correo electrónico. 

• Google Classroom. 

• Videoconferencia.  
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

A información contida neste documento será trasladada ó alumnado por 
correo electrónico e explicado por videoconferencia. 

Publicidade  
Publicación obrigatoria na páxina web do centro, dentro da sección do 
departamento de Artes Plásticas e Debuxo Técnico. 


