
 
 



 
 C / ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E REFORZO DEBUXO 
TÉCNICO 1 E 2 1º E 2º BACHARELATO 
 
RECUPERACIÓN DURANTE O CURSO  
Ó final de cada avaliación os alumnos que non acadaran os 
obxectivos, terán un exame de recuperación. Esta proba non 
eximirá ós alumnos de ter que presentar os traballos de clase 
e probas de avaliación prácticas que se exixan en cada 
avaliación. 

 
 RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES 
 PROBAS EXTRAORDINARIAS 

 
Os obxectivos mínimos da materia de Debuxo Técnico 1e 2 de 
1º e 2º de bacharelato,  serán de obrigado cumplimento para 
a superación da materia, tanto na proba final de avaliación 
ordinaria (no mes de xuño) como na extraordinaria (mes de 
septembro).  
 
No caso de quedarlle pendente, ó alumno a materia de debuxo 
técnico I, cando este curse en 2º de bacharelato a mesma 
asignatura: deberá realizar duas probas ou exames parciais ó 
longo do curso, cuxa data será fixada polo departamento de 
Debuxo.  
 
En todo caso, para a superación da materia pendente, o alumno 
terá que cumplir cos obxectivos mínimos e sacar unha 
calificación de 5 puntos en cada un dos exames parciais. 
 
Estes obxectivos mínimos (tamén para a materia pendente) 
serán de obrigado cumplimento para a súa superación 
satisfactoria, tanto na proba final de avaliación ordinaria (no 
mes de xuño) como na extraordinaria (no mes de septembro). 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
B/ PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN DA APRENDIZAXE 
DOS  
 ALUMNOS DEBUXO TÉCNICO 1 e II 1º BACH – 2º BACH 
 
 B/ INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN / SISTEMAS DE 
CUALIFICACIÓN 

 
 
En cada unidade didáctica levaranse a cabo as probas 
pertinentes (láminas, traballos en equipo, etc) para comprobar a 
comprensión dos contidos e a súa correcta aplicación. 
 
Exames: durante as avaliacións realizaranse as probas 
necesarias para comprobar a asimilación dos contidos. Ditas 
probas serán un mínimo de tres: 

 
 Probas de avaliación prácticas: nas que se avaliará a 

aplicación dos contidos. 
 Traballos de clase: nos que tamén se avaliarán a aplicación 

dos contidos da materia. 
 Exames. 

 
 Realizaráse unha proba xeral ou exame ó final de cada 

avaliación. O resultado final da nota será a media 
aritmética entre estas tres notas e o comportamento e 
actitude cara á asignatura. 



 

  
A/ MÍNIMOS EXIXIBLES PARA A OBTENCIÓN DUNHA 
AVALIACIÓN   
POSITIVA DEBUXO TÉCNICO I e 11 1º BACH - 2º BACH 
 
 
 Entender o debuxo técnico como unha linguaxe universal 

que nos permite expresar gráfica e obxectivamente unha 
realidade. 

 Desenvolver as destrezas necesarias para expresarse cos 
instrumentos de debuxo. Emprego das técnicas gráficas 
axeitadas, ofrecendo solucións claras, precisas e 
obxectivas. 

 Desenvolver a visión espacial para ser quen de relacionar, 
situar e comparar formas tanto no espacio real como a 
súa correspondencia no espacio do debuxo. 

 Coñecer e comprender as regras do debuxo técnico na 
investigación e solución razonada de problemas científicos 
e técnicos. 

 Aceptar a normalización como convencionalismo universal 
que simplifica e facilita o entendemento da 
representación. 

 Coñecer e respectar as principais normas (UNE e ISO), 
na execución de planos técnicos. 

 

 
 


