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Modificación da programación didáctica do departamento de artes plásticas atendendo ás
instruccións  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 2019/2020, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

Principios metodolóxicos xerais 

Os criterios xerais considerados para o deseño e o desenvolvemento deste anexo á programación
didáctica son os seguintes:

- Favorecer que o alumnado poda promocionar de curso.

- Ter en conta a desigualdade que produce o confinamento entre o alumnado e que se materializa
nas diferencias de apoio que pode recibir  o alumnado no seu entorno e a dispoñibilidade de
recursos tecnolóxicos para desenvolver unha educación non presencial.

-  Evitar  o  incremento  do  estrés  propio  da  situación  cunha  proposta  excesiva  de  tarefas  e
actividades educativas a desenvolver neste 3º trimestre.

- As actividades e tarefas a desenvolver no 3º trimestre terán como obxectivo a recuperación,
repaso, reforzo e ampliación, se é o caso. As actividades de recuperación se organizarán para
aqueles  alumnos  que  non  acadaron  una  nota  media  de  suficiente  na  primeira  e/ou  segunda
avaliacións.  As  actividades de ampliación,  comúns a  todo o alumnado,  terán como obxectivo
último acadar os coñecementos mínimos imprescindibles para que este poida enfrontarse con
seguridade e garantías a etapas formativas posteriores.

-  O  profesorado  seleccionará  e  adaptará  as  metodoloxías  máis  axeitadas  á  situación  e  aos
recursos  tecnolóxicos  dispoñibles  polo  seu  alumnado.  Considerarase  en  primeiro  lugar  a
verificación da posible existencia de fendas dixitais entre o alumnado, en colaboración cos titores
de grupo e a Xefatura de Estudos.

- A avaliación final do curso terá en conta o traballo feito polo alumnado nos tres trimestres do
curso 2019-2020, e será continua, formativa e diagnóstica.



MODIFICACIÓN  DA  PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA  DE
DEBUXO TÉCNICO I  1º BAC

Avaliación

Procedementos de avaliación
En caso de precisarse actividades de reforzo específicas, o tipo e a cantidade destas sempre irán
referidas  aos contidos  parciais  nos que o alumnado amosou non alcanzar  o grao mínimo de
consecución dos estándares previsto.

Instrumentos de avaliación:
Contidos conceptuais.  Mediante a resolución de actividades prácticas nas que o alumno terá
que desenvolver os seus coñecementos e demostrar a suficiencia dos estándares de aprendizaxe.
Contidos procedimentais: mediante a realización dos traballos propostos.
Actitude: mediante un comportamento acorde coas NOFC (Normas de Orden e Funcionamento
do centro), o cumprimento da entrega puntual de traballos e a comunicación regular.

Criterios de cualificación
Convocatoria ordinaria:
A nota da avaliación ordinaria calcularase aplicando as seguintes porcentaxes:

1ºAvaliación 40%+2ªAvaliación 40%+3ºTrimestre 20%

Esta nota nunca poderá ser inferior á media das dúas primeiras avaliacións.

Para  superar  a  materia  na  convocatoria  ordinaria  de  xuño,  o  alumno/a  deberá  acadar  unha
cualificación de 5 ou mais puntos unha vez calculada a nota dos tres trimestres do curso. Non se
aplicará esta media cando o alumnado non teña acadado un mínimo de 5 puntos na 1ª e 2ª
avaliacións respectivamente.

Procedemento de avaliación extraordinaria

Para a convocatoria extraordinaria de setembro, contémplanse dúas posibilidades:
 
Proba presencial: O alumnado que non supere a materia terá dereito a unha proba extraordinaria
de avaliación na que será examinado da materia impartida na primeira e segunda avaliacións.
Para obter o aprobado nesta proba o alumnado terá que ter como mínimo unha cualificación de  5
puntos.
Proba  non  presencial:  O  alumnado  que  non  supere  a  materia  terá  dereito  a  unha  proba
extraordinaria de avaliación na que será examinado da materia impartida na primeira e segunda
avaliacións. A realización desta proba será vía telemática.
Para obter o aprobado nesta proba o alumnado terá que ter como mínimo unha cualificación de  5
puntos.



Metodoloxía didáctica, incluíndo as estratexias a desenvolver polo
profesorado, para acadar os estándares de aprendizaxe, así como
a adquisición das competencias clave.

A metodoloxía  didáctica  do  3ºtrimestre  adaptarase  plenamente  e  en  función  dos  recursos
dispoñibles á ensinanza non presencial e telemática:

Método de ensino

Actividades teórico prácticas: coa introdución e exposición dos contidos fundamentais do tema
ou tarefa  a  desenvolver,  incluída  a  realización  de  exercicios  guiados.  Proposta  de exercicios
prácticos que o alumnado tratará de resolver de forma autónoma, relativos ao tema de estudo.
Ditas actividades serán publicadas na Aula Virtual e por medio do correo. A presentación das
solucións individuais aos exercicios prácticos a través da canle máis beneficiosa para o alumnado.
Aula virtual e correo electrónico. 

Actividades prácticas guiadas: Corrección dos exercicios propostos en cada tarefa semanal.

Recursos e materiais a empregar

Proposta  de  exercicios:  Proposta  de  exercicios  en  formato  dixital.  Os  datos  dos  exercicios
permitirán a súa solución tanto para os alumnos que dispoñen de medios de impresión, como para
os que non os teñen accesibles.

Corrección  de  exercicios: Achegarase  ao  alumnado  a  través  da  canle  máis  beneficiosa  o
resultado  da  corrección  do  seu  exercicio.  O  alumno  deberá  completar  e/ou  corrixir  aqueles
aspectos indicados na corrección.

Canles telemáticas: Emprego da canle telemática habilitada pola Consellería de Educación, Aula
Virtual do centro. Empregaranse outras canles de comunicación como tutoriais de Youtube en
función das posibilidades e recursos dispoñibles pola totalidade do alumnado.

Material do alumno: O alumnado utilizará o material tradicional propio do Debuxo Técnico e que
é o material  empregado dende o inicio do curso .O alumnado poderá enviar  o resultado das
tarefas ao correo do profesor para a súas correccións.

Actividades de recuperación

O alumnado  con  avaliación  negativa  na  1ª  ou  2ª  avaliacións  poderá  recuperar,  completar  e
presentar  as  tarefas  desenvolvidas  neste  período.  Habilitarase  un  período  de  consultas  e
resolución  de  dúbidas  en  cada  tema.  A presentación  das  tarefas  pendentes  implicará  que  o
alumno acade a nota mínima de 5 na nota das avaliacións presenciais.

Medidas de atención á diversidade

Prestarase especial atención ao alumnado con necesidades educativas especiais e ao alumnado
repetidor (de curso / e de curso e materia) co fin de adoptar, dentro do posible, en coordinación co
Departamento de Orientación e o resto do equipo docente, as medidas de atención á diversidade
necesarias en cada caso.



Información e publicidade

As  canles  de  comunicación  e  información  empregadas  coas  familias  e  o  alumnado  son  as
seguintes:
- Páxina web do centro.
- Aula virtual do centro.
- Correo electrónico.
- Vía telefónica.
- WhatsApp.



1ºBAC DEBUXO TÉCNICO I
Debuxo Técnico I. 1º de bacharelato

Obxect
ivos

Contidos Criterios Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos

estándares

Estándares de
aprendizaxe

acadados

Competen
cias clave

Elemento
s

transvers
ais

Instrumento
s de

avaliación

Criterios
de

cualificaci
ón

Bloque 1. Xeometría e debuxo técnico

Temporalización: 1ª Avaliación

d

e

g

i

l

m

B1.1.  Trazados
xeométricos.

B1.2.
Instrumentos  e
materiais  do
debuxo
técnico.

B1.3.
Recoñecement
o da xeometría
na natureza.

B1.4.
Identificación
de  estruturas
xeométricas na
arte.

B1.5.  Valoración
da  xeometría
como
instrumento
para  o  deseño
gráfico,
industrial  e
arquitectónico.

B1.6.  Trazados

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.

Familiarizarse cos trazados 
básicos e cos principais 
lugares xeométricos.

Dominar paralelismo e 
perpendicularidade.

Saber operar con destreza 
cos ángulos que suman o 
xogo de escuadros.

SI CMCCT

CAA

CA Redactados 
a continua-
ción.

Redactados
a
continuació
n.

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.

Realizar segundo 
enunciados e datos de 
partida 3 exercicios de 
xeometría métrica, dos 
que se proporciona un 
modelo previo.

SI CMCCT

CAA

CA

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

Coñecer e aplicar en 
problemas específicos os 
puntos notables de 
triángulos, cuadriláteros e
polígonos.

SI CMCCT

CAA

CA



Debuxo Técnico I. 1º de bacharelato

Obxect
ivos

Contidos Criterios Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos

estándares

Estándares de
aprendizaxe

acadados

Competen
cias clave

Elemento
s

transvers
ais

Instrumento
s de

avaliación

Criterios
de

cualificaci
ón

fundamentais
no plano.

B1.7.  Operacións
con
segmentos.

B1.8. Mediatriz.

B1.9. Paralelismo
e
perpendicularid
ade.

B1.10.
Determinación
de  lugares
xeométricos.
Aplicacións.

B1.11.
Elaboración  de
formas
baseadas  en
redes
modulares.

B1.12.
Circunferencia
e círculo.

B1.13. Ángulos.

B1.14.Trazado de
polígonos

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.

Resolver 3 problemas 
gráficos de triángulos 
aplicando as propiedades
de ángulos na 
circunferencia.

SI CMCCT

CAA

CA

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.

Debuxar os puntos notables
dun triángulo:

Circuncentro.

Incentro.

Exincentro.

Baricentro.

Ortocentro.

SI CMCCT

CAA

CA

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.

Aplicar as transformacións 
isométricas 
axeitadamente en 
problemas gráficos 
específicos.

SI CMCCT

CAA

CA

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.

Dominar as principais 
escalas gráficas.

Aprendizaxe da lectura dun 
escalímetro.

Construción dunha escala 
volante.

SI CMCCT

CAA

CA



Debuxo Técnico I. 1º de bacharelato

Obxect
ivos

Contidos Criterios Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos

estándares

Estándares de
aprendizaxe

acadados

Competen
cias clave

Elemento
s

transvers
ais

Instrumento
s de

avaliación

Criterios
de

cualificaci
ón

regulares.

B1.15.
Resolución
gráfica  de
cuadriláteros  e
polígonos.

B1.16.
Representació
n  de  formas
planas.

B1.17.  Trazado
de  formas
proporcionais.

B1.18.
Resolución
gráfica  de
triángulos.

B1.19.
Determinación,
propiedades  e
aplicacións dos
seus  puntos
notables.

B1.20.
Proporcionalida
de  e
semellanza.

B1.21. Análise de
trazado  de
formas
poligonais  por
triangulación,
radiación  e
itinerario.

B1.22.
Construción  e

DT1.B1.1.8.  Comprende  as
características  das  transformacións
xeométricas  elementais  (xiro,
translación,  simetría,  homotecia  e
afinidade),  identificando  as  súas
invariantes,  e  aplícaas  para  a
resolución  de  problemas
xeométricos e para a representación
de formas planas.

Aplicar as transformacións 
isométricas 
axeitadamente en 
problemas gráficos 
específicos.

SI CMCCT

CAA

CA



Debuxo Técnico I. 1º de bacharelato

Obxect
ivos

Contidos Criterios Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos

estándares

Estándares de
aprendizaxe

acadados

Competen
cias clave

Elemento
s

transvers
ais

Instrumento
s de

avaliación

Criterios
de

cualificaci
ón

b

d

e

g

i

l

B1.24.
Tanxencias  e
enlaces.

B1.25.
Resolución  de
problemas
básicos  de
tanxencias  e
enlaces.
Aplicacións.

B1.26.
Construción  de
curvas
técnicas,
óvalos, ovoides
e espirais.

B1.27.
Aplicacións  da
xeometría  ao
deseño
arquitectónico
e industrial.

B1.28. Xeometría
e  novas
tecnoloxías.

B1.29.
Aplicacións  de
debuxo
vectorial en 2D.

B1.30. Exercicios
de  aplicación
de  trazado  de
tanxencias  e
enlaces.

B1.2.  Debuxar
curvas técnicas
e  figuras
planas
compostas  por
circunferencias
e  liñas  rectas,
aplicando  os
conceptos
fundamentais
de  tanxencias,
resaltar  a
forma  final
determinada  e
indicar
graficamente  a
construción
auxiliar
utilizada,  os
puntos  de
enlace  e  a
relación  entre
os  seus
elementos.

DT1.B1.2.1.  Identifica  as  relacións
entre puntos de tanxencia, centros e
raios de circunferencias,  analizando
figuras compostas por enlaces entre
liñas  rectas  e  arcos  de
circunferencia.

Resolver 3 exercicios de 
aplicación das tanxencias
na resolución de enlaces.

SI CMCCT

CAA

CA

DT1.B1.2.2.  Resolve  problemas
básicos de tanxencias coa axuda de
regra e compás, aplicando con rigor
e  exactitude  as  súas  propiedades
intrínsecas,  e  utilizando  recursos
gráficos para destacar claramente o
trazado principal elaborado das liñas
auxiliares utilizadas.

Aplicar axeitadamente as 
propiedades das 
tanxencias na resolución 
de problemas básicos de 
enlace.

SI CMCCT

CAA

CA

DT1.B1.2.3.  Aplica  os  coñecementos
de  tanxencias  á  construción  de
óvalos,  ovoides  e  espirais,  e
relaciona a súa forma coas principais
aplicacións no deseño arquitectónico
e industrial.

Construción do óvalo dado 
o seu eixe maior e menor

Construción do ovoide dado
o seu eixe maior e menor.

Construción da espiral de 
dous centros, da espiral 
de Arquímedes e da 
voluta de núcleo poligonal

SI CMCCT

CAA

CA

DT1.B1.2.4.  Deseña  a  partir  dun
bosquexo  previo  ou  reproduce  á
escala  conveniente  figuras  planas
que  conteñan  enlaces  entre  liñas
rectas  e  arcos  de  circunferencia,
indicando  graficamente  a
construción  auxiliar  utilizada,  os
puntos de enlace e a relación entre
os seus elementos.

Reproduce o deseño gráfico
dun logotipo no que 
interveñan os enlaces de 
curvas baseados nas 
tanxencias.

SI CMCCT

CAA

CA



Debuxo Técnico I. 1º de bacharelato

Obxect
ivos

Contidos Criterios Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos

estándares

Estándares de
aprendizaxe

acadados

Competen
cias clave

Elemento
s

transvers
ais

Instrumento
s de

avaliación

Criterios
de

cualificaci
ón

Bloque 2. Sistemas de representación

Temporalización: 3ª avaliación



Debuxo Técnico I. 1º de bacharelato

Obxect
ivos

Contidos Criterios Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos

estándares

Estándares de
aprendizaxe

acadados

Competen
cias clave

Elemento
s

transvers
ais

Instrumento
s de

avaliación

Criterios
de

cualificaci
ón

b

d

e

g

i

l

B2.1.
Fundamentos
dos  sistemas
de
representación.

B2.2.  Sistemas
de
representación
na arte.

B2.3.  Evolución
histórica  dos
sistemas  de
representación.

B2.4.  Sistemas
de
representación
e  debuxo
técnico.
Ámbitos  de
aplicación.

B2.5. Vantaxes e
inconvenientes.
Criterios  de
selección.

B2.6.  Clases  de
proxección.

B2.7.  Sistemas
de
representación
e  novas
tecnoloxías.

B2.8.  Aplicacións
de  debuxo
vectorial en 3D.

B2.9.  Sistema
diédrico.

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.B2.1.1.  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.

Identificación  e  análise  do
sistema  de
representación
empregado en 3 obras de
Arte  ou  deseños
arquitectónicos.

NON CMCCT

CAA

CA Contidos 
conceptuais:
resolución 
de prácticas 
e probas es-
pecíficas 
(exames) de
carácter 
gráfico, nos 
que o alum-
no terá que 
desenvolver 
os seus 
coñecemen-
tos e destre-
zas xeo-
métricas.

Contidos 
procedimen-
tais: median-
te o traballo 
diario e par-
ticipación na
clase.

Actitude: 
mediante un
comporta-
mento acor-
de coas 
NOF cumpri-
mento da 
entrega pun-
tual de tra-
ballos, asis-
tencia regu-
lar, participa-
ción, etc



Debuxo Técnico I. 1º de bacharelato

Obxect
ivos

Contidos Criterios Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos

estándares

Estándares de
aprendizaxe

acadados

Competen
cias clave

Elemento
s

transvers
ais

Instrumento
s de

avaliación

Criterios
de

cualificaci
ón

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.

Debuxar,  a  man alzada un
hexaedro  ou  cubo  no
sistema  diédrico,
axonométrico e cónico.

NON CMCCT

CAA

CA

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.

Deseño  dun  espazo  coa
ferramenta  informática
Google  Sketch  Up
(programa  de  deseño  en
tres dimensións de software
libre)

NON CMCCT

CAA

CD

CA

TIC

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

Representación  das
propiedades  básicas  do
punto, da recta e do plano
no sistema diédrico.

NON CMCCT

CAA

CA

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.

Resolución de 3 problemas 
no sistema diédrico, nos 
que interveñan a 
pertenza, a intersección e
a verdadeira magnitude.

NON CMCCT

CAA

CA



Debuxo Técnico I. 1º de bacharelato

Obxect
ivos

Contidos Criterios Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos

estándares

Estándares de
aprendizaxe

acadados

Competen
cias clave

Elemento
s

transvers
ais

Instrumento
s de

avaliación

Criterios
de

cualificaci
ón

s  para  a
obtención  das
proxeccións
diédricas.

B2.11.
Disposición
normalizada.

B2.12.
Reversibilidade
do  sistema.
Número  de
proxeccións
suficientes.

B2.13.
Representació
n  e

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.

Resolución de 9 exercicios 
de visualización de vistas 
principais no sistema 
diédrico a partir dun 
sólido proporcionado no 
sistema axonométrico.

NON CMCCT

CAA

CA

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).

Resolución de 6 exercicios 
de visualización no 
sistema axonométrico a 
partir das súas vistas 
diédricas.

SI CMCCT

CAA

CA



Debuxo Técnico I. 1º de bacharelato

Obxect
ivos

Contidos Criterios Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos

estándares

Estándares de
aprendizaxe

acadados

Competen
cias clave

Elemento
s

transvers
ais

Instrumento
s de

avaliación

Criterios
de

cualificaci
ón

identificación
de  puntos,
rectas  e
planos.
Posicións  no
espazo.
Paralelismo  e
perpendicularid
ade.  Pertenza
e intersección.

B2.14.
Proxeccións
diédricas  de
sólidos  e
espazos
sinxelos.

B2.15.  Seccións
planas.
Determinación
da  súa
verdadeira
magnitude.

B2.16.
Procedemento
s  para  a
obtención  e
disposición das
proxeccións
diédricas.

B2.17.
Visualización  e
debuxo  a  man
alzada  de
axonometrías a
partir  das
vistas
principais  de

DT1.B2.1.8.  Determina  seccións
planas  de  obxectos  tridimensionais
sinxelos,  visualizando intuitivamente
a  súa  posición  mediante
perspectivas  a  man  alzada,
debuxando  as  súas  proxeccións
diédricas e obtendo a súa verdadeira
magnitude.

Debuxar a sección dun 
hexaedro.

Debuxar as seccións dun 
cono.

Debuxar as seccións dun 
cilindro.

NON CMCCT

CAA

CA



Debuxo Técnico I. 1º de bacharelato

Obxect
ivos

Contidos Criterios Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos

estándares

Estándares de
aprendizaxe

acadados

Competen
cias clave

Elemento
s

transvers
ais

Instrumento
s de

avaliación

Criterios
de

cualificaci
ón

b

d

e

g

i

l

B2.19.  Sistema
de  planos
cotados:
aplicacións.

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

DT1.B2.2.1.  Comprende  o
funcionamento do sistema de planos
cotados  como  unha  variante  do
sistema  diédrico  que  permite
rendibilizar  os  coñecementos
adquiridos, ilustra as súas principais
aplicacións mediante a resolución de
problemas  sinxelos  de  pertenza  e
intersección  e  obtén  perfís  dun
terreo  a  partir  das  súas  curvas  de
nivel.

Debuxo dunha cuberta no 
sistema de planos 
cotados.

Lectura dun plano 
topográfico representado no
mesmo sistema mediante 
as curvas de nivel

NON CMCCT

CAA

CA



Debuxo Técnico I. 1º de bacharelato

Obxect
ivos

Contidos Criterios Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos

estándares

Estándares de
aprendizaxe

acadados

Competen
cias clave

Elemento
s

transvers
ais

Instrumento
s de

avaliación

Criterios
de

cualificaci
ón

b

d

e

g

i

l

B2.20.  Sistema
axonométrico.

B2.21.
Fundamentos
do  sistema.
Disposición
dos  eixes  e
utilización  dos
coeficientes  de
redución.

B2.22.  Sistema
axonométrico
ortogonal,
perspectivas
isométricas,
dimétricas  e
trimétricas.

B2.23.  Sistema
axonométrico
oblicuo:
perspectivas
cabaleiras  e
militares.

B2.24.  Aplicación
do  óvalo
isométrico
como
representación
simplificada  de
formas
circulares.

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.

Debuxar correctamente 
inscrita nun sistema de 
eixes coordenados unha 
circunferencia. (Isometría,
perspectiva cabaleira, 
perspectiva militar)

NON CMCCT

CAA

CA

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.

Debuxar correctamente 
inscrita nun sistema de 
eixes coordenados unha 
circunferencia. (Isometría,
perspectiva cabaleira, 
perspectiva militar)

NON CMCCT

CAA

CA



Debuxo Técnico I. 1º de bacharelato

Obxect
ivos

Contidos Criterios Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos

estándares

Estándares de
aprendizaxe

acadados

Competen
cias clave

Elemento
s

transvers
ais

Instrumento
s de

avaliación

Criterios
de

cualificaci
ón

b

d

e

g

i

l

B2.25.  Sistema
cónico central.

B2.26. Elementos
do  sistema.
Plano do cadro
e cono visual.

B2.27.
Determinación
do  punto  de
vista  e
orientación das
caras
principais.

B2.28.
Paralelismo.
Puntos  de
fuga.  Puntos
métricos.

B2.29.
Representació
n  simplificada
da
circunferencia.

B2.30.  Sistema
cónico oblicuo.

B2.31.
Representació
n  simplificada
da
circunferencia.

B2.32.
Representació
n  de  sólidos
nos  diferentes
sistemas.

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.

Representar un cubo en 
perspectiva cónica central
cunha altura do punto de 
vista determinada 
previamente.

Representar un cubo en 
perspectiva cónica 
oblicua cunha altura do 
punto de vista 
determinada previamente.

Representar a partir duns 
datos previos unha 
perspectiva a partir dun 
plano no sistema diédrico.

NON CMCCT

CAA

CA

DT1.B2.4.2.  Debuxa  coa  axuda  de
utensilios  de  debuxo  perspectivas
cónicas  centrais  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.

Representación da 
circunferencia e de 
corpos esféricos ou 
semiesféricos en 
perspectiva cónica 
central.

NON CMCCT

CAA

CA

DT1.B2.4.3.  Representa  formas
sólidas  ou  espaciais  con  arcos  de
circunferencia  en  caras  horizontais
ou verticais, debuxando perspectivas
cónicas  oblicuas  coa  axuda  de
utensilios de debuxo, simplificando a
construción das elipses perspectivas
mediante  o  trazado  de  polígonos
circunscritos,  trazándoas  a  man
alzada ou coa axuda de patróns de
curvas.

Debuxar unha perspectiva 
cónica, dunha construción
na que figure unha 
sucesión de arcos.

Debuxar en perspectiva 
cónica oblicua sólidos con
bases poligonais:

pirámides, prismas e corpos
prismáticos sinxelos.

NON CMCCT

CAA

CA



Debuxo Técnico I. 1º de bacharelato

Obxect
ivos

Contidos Criterios Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos

estándares

Estándares de
aprendizaxe

acadados

Competen
cias clave

Elemento
s

transvers
ais

Instrumento
s de

avaliación

Criterios
de

cualificaci
ón

Bloque 3. Normalización

Temporalización:

b

d

e

g

i

l

B3.1.  Elementos
da
normalización
consonte  a
normativa.

B3.1.  Valorar  a
normalización
como
convencionalis
mo  para  a
comunicación
universal  que
permite
simplificar  os
métodos  de
produción,
asegurar  a
calidade  dos
produtos,
posibilitar a súa
distribución  e
garantir  a  súa
utilización  polo
destinatario
final.

DT1.B3.1.1. Describe os obxectivos e
os ámbitos de utilización das normas
UNE,  EN  e  ISO,  e  relaciona  as
específicas  do  debuxo  técnico  coa
súa aplicación  para  a  elección  e a
dobra de formatos, para o emprego
de escalas,  para establecer  o valor
representativo das liñas, para dispor
as vistas e para a acoutación.

Facer un test básico de 
normalización, con 
respostas de opción 
múltiple, para comprobar 
a asimilación dos 
conceptos.

Cotación milimetrada dun 
sólido tridimensional 
proposto, mediante un 
calibre ou pé de rei.

NON CMCCT

CAA

CA

b

d

e

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

B3.2.  Aplicar  as
normas
nacionais,
europeas  e

DT1.B3.2.1.  Obtén  as  dimensións
relevantes  de  corpos  ou  espazos
representados  utilizando  escalas
normalizadas.

Saber cambiar de escala en
función do formato de 
papel dado.

Saber ler un escalímetro.

NON CMCCT

CAA

CA



Debuxo Técnico I. 1º de bacharelato

Obxect
ivos

Contidos Criterios Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos

estándares

Estándares de
aprendizaxe

acadados

Competen
cias clave

Elemento
s

transvers
ais

Instrumento
s de

avaliación

Criterios
de

cualificaci
ón

g

i

l

normas.

B3.3.  Formatos.
Dobra  de
planos.

B3.4.  Vistas.
Liñas
normalizadas.

B3.5.  Aplicacións
da
normalización.

B3.6.  Escalas.
Cotación.

B3.7.  Debuxo
industrial.

B3.6.  Escalas.
Cotación.

B3.8.  Debuxo
arquitectónico.

B3.9.  Cortes  e
seccións.

internacionais
relacionadas
cos  principios
xerais  de
representación,
formatos,
escalas,
acoutación  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.B3.2.2.  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.

Debuxar 3 pezas, das que 
se facilitan as súas 
perspectivas 
axonométricas, aplicando 
as normas de acoutación.

Aplicación correcta da 
acoutación, como 
instrumento da linguaxe 
normalizada do debuxo 
técnico.

NON CMCCT

CAA

CA

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

Cotar unha peza industrial 
no sistema diédrico e 
aplicar a autocorrección a
partir dun resultado dado 
a posteriori.

NON CMCCT

CAA

CA

DT1.B3.2.4.  Cota  espazos
arquitectónicos sinxelos identificando
as  cotas  necesarias  para  a  súa
correcta  definición  dimensional  e
dispóndoas de acordo coa norma.

Cotar un espazo 
arquitectónico no sistema 
diédrico segundo as 
normas.

NON CMCCT

CAA

CA

DT1.B3.2.5. Representa obxectos con
ocos  mediante  cortes  e  seccións,
aplicando  as  normas  básicas
correspondentes.

Debuxar 3 obxectos 
volumétricos de 
revolución, aplicando 
cortes e seccións.  Cotar 
as vistas diédricas, 
segundo regras de 
normalización.

NON CMCCT

CAA

CA


