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1.- DEPARTAMENTO DE DEBUXO DO IES FELIX MURIEL.

 O Departamento de Debuxo imparte tres materias:

 Educación Plástica ,Visual e Audiovisual, , Debuxo Artístico , e Debuxo Técnico 

No presente curso 2018-2019 dous membros forman parte do departamento: 

o ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ (XEFE DO DEPARTAMENTO)
o XOHÁN BRIÓN AGEITOS.

O reparto de horas por materia e curso é o seguinte:

CURSO MATERIA Nº GRUPOS H/GR TOTAL
1ºESO Ed. Plástica,visual e 

audiovisual
4 2 8

3ºESO Ed. Plástica,visual e 
audiovisual

4 2 8

4ºESO Ed. Plástica, visual e 
audiovisual

2 3 6

1ºBACH Debuxo ArtísticoI 1 3 3
1ºBACH Debuxo Técnico I 1 4 4
2ºBACH Debuxo Técnico II 1 4 4
2ºBACH Debuxo Artístico II 1 3 3

TOTAL 36
RED. XD. 2
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38 HORAS

MATERIAIS

 Os alumnos dispoñen dunha aula de plástica e outra de debuxo que contan cos seguintes materias de apoio
didáctico,  empregados para  o  desenvolvemento  das  unidades  didácticas  ó  longo  do  curso,  segundo  as
necesidades de cada curso:

- Proxector de video, así como dvds de diferentes contidos.

- Computadora portátil e acceso a internet. 

- Fotocopiadora (conserxería)

- Proxector de diapositivas

- Aula con mesas de debuxo 

- Materiais de debuxo técnico e artístico.

- Revistas

- Bibliografía específica (biblioteca e aula)

- Cabaletes

- Estatuas de escaiola e outros obxectos para uso como modelo.

- Modelos articulados

- Encerado e xiz de cores
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- Tórculo e materiais de gravado. 

- Ordenador portátil, proxector e pantalla. 

En canto a libro de texto: Só se esixe a utilización de un, o libro de Debuxo Técnico para Bacharelato. Utilizaranse
fotocopias e por outra banda os alumnos elaborarán os seus  propios materiais  didácticos coa axuda e recursos
aportados  polo profesor.

En detalle, seran os seguintes:

 Debuxo Técnico, I e II para bacharelato. Editorial Donostiarra. Rodriguez de Abajo.
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Obxectivos da educación secundaria obrigatoria

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles 
permitan:

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas, 
practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, 
afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores 
comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo,como condición 
necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a 
discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. 
Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de 
violencia contra a muller.

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas 
demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e 
resolver pacificamente os conflitos.

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con 
sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a 
comunicación.
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f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer e 
aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia.

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa 
persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e 
mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como 
o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á 
sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os
hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o 
desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa 
diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos 
e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios 
de expresión e representación.

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, 
participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos 
pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.
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o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da 
identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto 
plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona.

Descrición das competencias clave

1 Comunicación Lingüística    - CCL  
2 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía    - CMCCT  
3 Competencia dixital   - CD  
4 Aprender a aprender   - CAA  
5 Competencias sociais e cívicas   - CSC  
6 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor   - CSIEE  
7 Conciencia e expresións culturais   - CCIEC  

 

1. Comunicación lingüística   CCL

A competencia en comunicación lingüística é o resultado da acción comunicativa dentro de prácticas sociais 
determinadas, nas cales o individuo actúa con outros interlocutores e a través de textos en múltiples modalidades, 
formatos e soportes. Estas situacións e prácticas poden implicar o uso dunha ou varias linguas, en diversos 
ámbitos e de xeito individual ou colectiva. Para iso o individuo dispón do seu repertorio plurilingüe, parcial, pero 
axustado ás experiencias comunicativas que experimenta ao longo da vida. As linguas que utiliza poden ter vías e 
tempos distintos de adquisición e constituír, xa que logo, experiencias de aprendizaxe de lingua materna ou de 
linguas estranxeiras ou adicionais.
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Esta visión da competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociais determinadas ofrece unha 
imaxe do individuo como axente comunicativo que produce, e non só recibe, mensaxes a través das linguas con 
distintas finalidades. Valorar a relevancia desta afirmación na toma de decisións educativas supón optar por 
metodoloxías activas de aprendizaxe (aprendizaxe baseada en tarefas e proxectos, en problemas, en retos, 
etcétera), xa sexan estas na lingua materna dos estudantes, nunha lingua adicional ou nunha lingua estranxeira, 
fronte a opcións metodolóxicas máis tradicionais.

Ademais, a competencia en comunicación lingüística representa unha vía de coñecemento e contacto coa 
diversidade cultural que implica un factor de enriquecemento para a propia competencia e que adquire unha 
particular relevancia no caso das linguas estranxeiras. Xa que logo, un enfoque intercultural no ensino e na 
aprendizaxe das linguas implica unha importante contribución cara ao desenvolvemento da competencia en 
comunicación lingüística do alumnado.

Esta competencia é, por definición, sempre parcial e constitúe un obxectivo de aprendizaxe permanente ao longo 
de toda a vida. Por iso, para que se produza unha aprendizaxe satisfactoria das linguas, é determinante que se 
promovan uns contextos de uso de linguas ricos e variados, en relación coas tarefas que se han de realizar e cos 
seus posibles interlocutores, textos e intercambios comunicativos.

A competencia en comunicación lingüística é extremadamente complexa. Baséase, en primeiro lugar, no 
coñecemento do compoñente lingüístico. Pero ademais, como se produce e desenvolve en situacións 
comunicativas concretas e contextualizadas, o individuo necesita activar o seu coñecemento do compoñente 
pragmático-discursivo e socio-cultural.

Esta competencia precisa da interacción de distintas destrezas, xa que se produce en múltiples modalidades de 
comunicación e en diferentes soportes. Dende a oralidade e a escritura até as formas máis sofisticadas de 
comunicación audiovisual ou mediada pola tecnoloxía, o individuo participa dun complexo entramado de 
posibilidades comunicativas grazas ás cales expande a súa competencia e a súa capacidade de interacción con 
outros individuos. Por iso, esta diversidade de modalidades e soportes require dunha alfabetización máis complexa,
recollida no concepto de alfabetizacións múltiples, que permita ao individuo a súa participación como cidadán 
activo.
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A competencia en comunicación lingüística é tamén un instrumento fundamental para a socialización e o 
aproveitamento da experiencia educativa, por ser unha vía privilexiada de acceso ao coñecemento dentro e fóra da
escola. Do seu desenvolvemento depende, en boa medida, que se produzan distintos tipos de aprendizaxe en 
distintos contextos, formais, informais e non formais. Neste sentido, é especialmente relevante no contexto escolar
a consideración da lectura como destreza básica para a ampliación da competencia en comunicación lingüística e a
aprendizaxe. Así, a lectura é a principal vía de acceso a todas as áreas, polo que o contacto cunha diversidade de 
textos resulta fundamental para acceder ás fontes orixinais do saber. Por iso, onde manifesta a súa importancia de 
forma máis patente é no desenvolvemento das destrezas que conducen ao coñecemento dos textos literarios, non 
só na súa consideración como canon artístico ou na súa valoración como parte do patrimonio cultural, senón sobre 
todo, e principalmente, como fonte de goce e aprendizaxe ao longo da vida.
Dende esta perspectiva, é recomendábel que o centro educativo sexa a unidade de acción para o 
desenvolvemento da competencia en comunicación lingüística. Neste sentido, actuacións como o deseño dun 
Proxecto Lingüístico de Centro que forme parte do propio Proxecto Educativo de Centro, un Plan Lector ou unhas 
estratexias para o uso da Biblioteca Escolar como espazo de aprendizaxe e goce permiten un tratamento máis 
global e eficaz da competencia en comunicación lingüística nos termos aquí expresados.

A competencia en comunicación lingüística inscríbese nun marco de actitudes e valores que o individuo pon en 
funcionamento: o respecto ás normas de convivencia; o exercicio activo da cidadanía; o desenvolvemento dun 
espírito crítico; o respecto aos dereitos humanos e o pluralismo; a concepción do diálogo como ferramenta 
primordial para a convivencia, a resolución de conflitos e o desenvolvemento das capacidades afectivas en todos 
os ámbitos; unha actitude de curiosidade, interese e creatividade cara á aprendizaxe e o recoñecemento das 
destrezas inherentes a esta competencia (lectura, conversa, escrita, etc ) como fontes de pracer relacionada co 
goce persoal e cuxa promoción e práctica son tarefas esenciais no reforzo da motivación cara á aprendizaxe.

En resumo, para o adecuado desenvolvemento desta competencia resulta necesario abordar a análise e a 
consideración dos distintos aspectos que interveñen nela, debido á súa complexidade. Para iso, débese atender 
aos cinco compoñentes que a constitúen e ás dimensións nas que se concretan:
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- O compoñente lingüístico comprende diversas dimensións: a léxica, a gramatical, a semántica, a fonolóxica, a 
ortográfica e a ortoépica, entendida esta como a articulación correcta do son a partir da representación gráfica da 
lingua.
- O compoñente pragmático-discursivo contempla tres dimensións: a sociolingüística (vinculada coa adecuada 
produción e recepción de mensaxes en diferentes contextos sociais); a pragmática (que inclúe as microfuncións 
comunicativas e os esquemas de interacción); e a discursiva (que inclúe as macrofuncións textuais e as cuestións 
relacionadas cos xéneros discursivos).
- O compoñente socio-cultural inclúe dúas dimensións: a que se refire ao coñecemento do mundo e a dimensión 
intercultural.
- O compoñente estratéxico permite ao individuo superar as dificultades e resolver os problemas que xorden no 
acto comunicativo. Inclúe tanto destrezas e estratexias comunicativas para a lectura, a escrita, a fala, a escóita e a
conversa, como destrezas vinculadas co tratamento da información, a lectura multimodal e a produción de textos 
electrónicos en diferentes formatos; asemade, tamén forman parte deste compoñente as estratexias xerais de 
carácter cognitivo, metacognitivo e socioafectivas que o individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos 
fundamentais na aprendizaxe das linguas estranxeiras.
 
- Para rematar, a competencia en comunicación lingüística inclúe un compoñente persoal que intervén na 
interacción comunicativa en tres dimensións: a actitude, a motivación e os trazos de personalidade.

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía     CMCCT

A competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía inducen e fortalecen algúns 
aspectos esenciais da formación das persoas que resultan fundamentais para a vida.
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Nunha sociedade onde o impacto das matemáticas, as ciencias e as tecnoloxías é determinante, a consecución e 
sostibilidade do benestar social esixe condutas e toma de decisións persoais estreitamente vinculadas á 
capacidade crítica e visión razoada e razoabel das persoas. A iso contribúen a competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía:

a) A competencia matemática implica a capacidade de aplicar o razoamento matemático e as súas ferramentas 
para describir, interpretar e predecir distintos fenómenos no seu contexto.

A competencia matemática require de coñecementos sobre os números, as medidas e as estruturas, así como das 
operacións e as representacións matemáticas, e a comprensión dos termos e conceptos matemáticos.

O uso de ferramentas matemáticas implica unha serie de destrezas que requiren a aplicación dos principios e 
procesos matemáticos en distintos contextos, xa sexan persoais, sociais, profesionais ou científicos, así como para 
emitir xuízos fundados e seguir cadeas argumentais na realización de cálculos, a análise de gráficos e 
representacións matemáticas e a manipulación de expresións alxebraicas, incorporando os medios digitais cando 
sexa oportuno. Forma parte desta destreza a creación de descricións e explicacións matemáticas que levan 
implícitas a interpretación de resultados matemáticos e a reflexión sobre a súa adecuación ao contexto, do mesmo 
xeito que a determinación de si as solucións son adecuadas e teñen sentido na situación en que se presentan.

Trátase, xa que logo, de recoñecer o papel que desempeñan as matemáticas no mundo e empregar os conceptos, 
procedementos e ferramentas para aplicalos na resolución dos problemas que poidan xurdir nunha situación 
determinada ao longo da vida. A activación da competencia matemática supón que o aprendiz é capaz de 
establecer unha relación profunda entre o coñecemento conceptual e o coñecemento procedemental, implicados 
na resolución dunha tarefa matemática determinada.

A competencia matemática inclúe unha serie de actitudes e valores que se basean no rigor, o respecto aos datos e 
a veracidade.
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Así pois, para o axeitado desenvolvemento da competencia matemática resulta necesario abordar catro áreas 
relativas aos números, a álxebra, a xeometría e a estatística, interrelacionadas de formas diversas:

- A cantidade: esta noción incorpora a cuantificación dos atributos dos obxectos, as relacións, as situacións e as 
entidades do mundo, interpretando distintas representacións de todas elas e xulgando interpretacións e 
argumentos. Participar na cuantificación do mundo supón comprender as medicións, os cálculos, as magnitudes, as
unidades, os indicadores, o tamaño relativo e as tendencias e patróns numéricos.
- O espazo e a forma: inclúen unha ampla gama de fenómenos que se atopan no noso mundo visual e físico: 
patróns, propiedades dos obxectos, posicións, direccións e representacións deles; decodificación e codificación de 
información visual, así como navegación e interacción dinámica con formas reais, ou con representacións. A 
competencia matemática neste sentido inclúe unha serie de actividades como a comprensión da perspectiva, a 
elaboración e lectura de mapas, a transformación das formas con e sen tecnoloxía, a interpretación de vistas de 
escenas tridimensionales dende distintas perspectivas e a construción de representacións de formas.
- O cambio e as relacións: o mundo desprega multitude de relacións temporais e permanentes entre os obxectos e 
as circunstancias, onde os cambios prodúcense dentro de sistemas de obxectos interrelacionados. Ter máis 
coñecementos sobre o cambio e as relacións supón comprender os tipos fundamentais de cambio e cando teñen 
lugar, co fin de utilizar modelos matemáticos axeitados para describilo e predecilo.
- A incerteza e os datos: son un fenómeno central da análise matemática presente en distintos momentos do 
proceso de resolución de problemas no que resulta crave a presentación e interpretación de datos. Esta categoría 
inclúe o recoñecemento do lugar da variación nos procesos, a posesión dun sentido de cuantificación desa 
variación, a admisión de incerteza e erro nas medicións e os coñecementos sobre o azar. Asemade, comprende a 
elaboración, interpretación e valoración das conclusións extraídas en situacións onde a incerteza e os datos son 
fundamentais.

b) As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son aquelas que proporcionan un achegamento ao mundo físico
e á interacción responsabel con el dende accións, tanto individuais como colectivas, orientadas á conservación e 
mellora do medio natural, decisivas para a protección e mantemento da calidade de vida e o progreso dos pobos. 
Estas competencias contribúen ao desenvolvemento do pensamento científico, pois inclúen a aplicación dos 
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métodos propios da racionalidade científica e as destrezas tecnolóxicas, que conducen á adquisición de 
coñecementos, o contraste de ideas e a aplicación dos descubrimentos ao benestar social.
As competencias en ciencia e tecnoloxía capacitan a cidadáns responsabeis e respetuosos que desenvolven xuízos 
críticos sobre os feitos científicos e tecnolóxicos que se suceden ao longo dos tempos, pasados e actuais. Estas 
competencias han de capacitar, basicamente, para identificar, suscitar e resolver situacións da vida cotiá -persoal e
social- análogamente a como se actúa fronte aos retos e problemas propios das actividades científicas e 
tecnolóxicas.
Para o adecuado desenvolvemento das competencias en ciencia e tecnoloxía resulta necesario abordar os saberes 
ou coñecementos científicos relativos á física, á química, á biología, á xeoloxía, ás matemáticas e á tecnoloxía, os 
cales derívanse de conceptos, procesos e situacións interconectadas.
Requírese igoalmente o fomento de destrezas que permitan empregar e manipular ferramentas e máquinas 
tecnolóxicas, así como utilizar datos e procesos científicos para alcanzar un obxectivo; é dicir, identificar preguntas,
resolver problemas, chegar a unha conclusión ou tomar decisións baseadas en probas e argumentos.
Asemade, estas competencias inclúen actitudes e valores relacionados coa asunción de criterios éticos asociados á
ciencia e á tecnoloxía, o interese pola ciencia, o apoio á investigación científica e a valoración do coñecemento 
científico; así como o sentido da responsabilidade en relación á conservación dos recursos naturais e ás cuestións 
medioambientais e á adopción dunha actitude adecuada para lograr unha vida física e mental saudábel nunha 
contorna natural e social.

Os ámbitos que deben abordarse para a adquisición das competencias en ciencias e tecnoloxía son:
- Sistemas físicos: asociados ao comportamento das sustancias no ámbito fisicoquímico. Sistemas rexidos por leis 
naturais descubertas a partir da experimentación científica orientada ao coñecemento da estrutura última da 
materia, que repercute nos sucesos observados e descritos dende ámbitos específicos e complementarios: 
mecánicos, eléctricos, magnéticos, luminosos, acústicos, caloríficos, reactivos, atómicos e nucleares. Todos eles 
considerados en si mesmos e en relación cos seus efectos na vida cotiá, nas súas aplicacións na mellóra de 
instrumentos e ferramentas, na conservación da natureza e na facilitación do progreso persoal e social.
- Sistemas biolóxicos: propios dos seres vivos dotados dunha complexidade orgánica que é preciso coñecer para 
preservalos e evitar o seu deterioro. Forma parte esencial desta dimensión competencial o coñecemento de canto 
afecta á alimentación, hixiene e saúde individual e colectiva, así como a habituación a condutas e adquisición de 
valores responsabeis para o ben común inmediato e do planeta na súa globalidade.
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- Sistemas da Terra e do Espazo: dende a perspectiva xeológica e cosmogónica. O coñecemento da historia da 
Terra e dos procesos que desembocaron na súa configuración actual, son necesarios para identificarnos ca nosa 
propia realidade: que somos?, de onde vimos? e cara a onde podemos e debemos ir?. Os saberes xeológicos, 
unidos aos coñecementos sobre a produción agrícola, ganadeira, marítima, mineira e industrial, proporcionan, 
ademais de formación científica e social, valoracións sobre as riquezas do noso planeta que deben defenderse e 
acrecentarse. Análogamente, o coñecemento do espazo exterior, do Universo do que formamos parte, estimula un 
dos compoñentes esenciais da actividade científica: a capacidade de asombro e a admiración ante os feitos 
naturais.
- Sistemas tecnolóxicos: derivados, basicamente, da aplicación dos saberes científicos aos usos cotiáns de 
instrumentos, máquinas e ferramentas e ao desenvolvemento de novas tecnoloxías asociadas ás revolucións 
industriais, que han dir mellorando o desenvolvemento dos pobos. Son compoñentes básicos desta competencia: 
coñecer a produción de novos materiais, o deseño de aparellos industriais, domésticos e informáticos, así como a 
súa influencia na vida familiar e laboral.

Complementado os sistemas de referencia enumerados e promovendo accións transversais a todos eles, a 
adquisición das competencias en ciencia e tecnoloxía require, de xeito esencial, a formación e práctica nos 
seguintes dominios:

-Investigación científica: como recurso e procedemento para conseguir os coñecementos científicos e tecnolóxicos 
acadados ao longo da historia. O achegamento aos métodos propios da actividade científica -proposta de 
preguntas, procura de solucións, indagación de camiños posibeis para a resolución de problemas, contrastación de 
pareceres, deseño de probas e experimentos, aproveitamento de recursos inmediatos para a elaboración de 
material con fins experimentais e a súa adecuada utilización- non só permite a aprendizaxe de destrezas en 
ciencias e tecnoloxías, senón que tamén contribúe á adquisición de actitudes e valores para a formación persoal: 
atención, disciplina, rigor, paciencia, limpeza, serenidade, atrevemento, risco e responsabilidade, etcétera.
- Comunicación da ciencia: para transmitir axeitadamente os coñecementos, achados e procesos. O uso correcto 
da linguaxe científica é unha esixencia crucial desta competencia: expresión numérica, manexo de unidades, 
indicación de operacións, toma de datos, elaboración de táboas e gráficos, interpretación dos mesmos, 
secuenciación da información, dedución de leis e a súa formalización matemática. Tamén é esencial nesta 
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dimensión competencial a unificación da linguaxe científica como medio para procurar o entendemento, así como o
compromiso de aplicalo e respectalo nas comunicacións científicas.

3. Competencia  dixital   CD

A competencia dixital é aquela que implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da información e a 
comunicación para alcanzar os obxectivos relacionados co traballo, a empregabilidade, a aprendizaxe, o uso do 
tempo libre, a inclusión e participación na sociedade.
Esta competencia supón, ademais da adecuación aos cambios que introducen as novas tecnoloxías na 
alfabetización, a lectura e a escrita, un conxunto novo de coñecementos, habilidades e actitudes necesarias hoxe 
en día para ser competente nunha contorna digital.
Require de coñecementos relacionados coa linguaxe específica básica: textual, numérica, icónica, visual, gráfica e 
sonora, así como as súas pautas de decodificación e transferencia. Isto conleva o coñecemento das principais 
aplicacións informáticas. Supón tamén o acceso ás fontes e o procesamento da información; e o coñecemento dos 
dereitos e as liberdades que asisten ás persoas no mundo dixital.
Igoalmente precisa do desenvolvemento de diversas destrezas relacionadas co acceso á información, o 
procesamento e uso para a comunicación, a creación de contidos, a seguridade e a resolución de problemas, tanto 
en contextos formais como non formais e informais. A persoa ha de ser capaz de facer un uso habitual dos recursos
tecnolóxicos dispoñibeis co fin de resolver os problemas reais dun modo eficiente, así como avaliar e seleccionar 
novas fontes de información e innovacións tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en función da súa utilidade
para acometer tarefas ou obxectivos específicos.
A adquisición desta competencia require ademais actitudes e valores que permitan ao usuario adaptarse ás novas 
necesidades establecidas polas tecnoloxías, a súa apropiación e adaptación aos propios fins e a capacidade de 
interaccionar socialmente en torno delas. Trátase de desenvolver unha actitude activa, crítica e realista cara ás 
tecnoloxías e os medios tecnolóxicos, valorando as súas fortalezas e debilidades e respectando principios éticos no 
seu uso. Por outra banda, a competencia dixital implica a participación e o traballo colaborativo, así como a 
motivación e a curiosidade pola aprendizaxe e a mellora no uso das tecnoloxías.
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Xa que logo, para o adecuado desenvolvemento da competencia digital resulta necesario abordar:
- A información: isto conleva a comprensión de como se xestiona a información e de como se pon a disposición dos 
usuarios, así como o coñecemento e manexo de diferentes motores de procura e bases de datos, sabendo elixir 
aqueles que responden mellor ás propias necesidades de información.
- Igoalmente, supón saber analizar e interpretar a información que se obtén, cotexar e avaliar o contido dos medios
de comunicación en función da súa validez, fiabilidade e adecuación entre as fontes, tanto online como offline. E 
para rematar, a competencia dixital supón saber transformar a información en coñecemento a través da selección 
apropiada de diferentes opcións de almacenamento.
- A comunicación: supón tomar conciencia dos diferentes medios de comunicación dixital e de varios paquetes de 
software de comunicación e do seu funcionamento así como os seus beneficios e carencias en función do contexto 
e dos destinatarios. Ao mesmo tempo, implica saber que recursos poden compartirse públicamente e o valor que 
teñen, é dicir, coñecer de que xeito as tecnoloxías e os medios de comunicación poden permitir diferentes formas 
de participación e colaboración para a creación de contidos que produzan un beneficio común. Iso supón o 
coñecemento de cuestións éticas como a identidade dixital e as normas de interacción digital.
- A creación de contidos: implica saber como os contidos digitales poden realizarse en diversos formatos (texto, 
audio, vídeo, imaxes) así como identificar os programas/aplicacións que mellor se adapten ao tipo de contido que 
se quere crear. Supón tamén a contribución ao coñecemento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas), 
tendo en conta as normativas sobre os dereitos de autor e as licenzas de uso e publicación da información.
- A seguridade: implica coñecer os distintos riscos asociados ao uso das tecnoloxías e de recursos online e as 
estratexias actuais para evitalos, o que supón identificar os comportamentos adecuados no ámbito dixital para 
protexer a información, propia e doutras persoas, así como coñecer os aspectos adictivos das tecnoloxías.
- A resolución de problemas: esta dimensión supón coñecer a composición dos dispositivos dixitais, os seus 
potenciais e limitacións en relación á consecución de metas persoais, así como saber onde buscar axuda para a 
resolución de problemas teóricos e técnicos, o que implica unha combinación heteroxénea e ben equilibrada das 
tecnoloxías digitais e non digitais máis importantes nesta área de coñecemento.

4. Aprender a aprender    CAA
A competencia de aprender a aprender é fundamental para a aprendizaxe permanente que se produce ao longo da
vida e que ten lugar en distintos contextos formais, non formais e informais.
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Esta competencia caracterízase pola habilidade para iniciar, organizar e persistir na aprendizaxe. Isto esixe, en 
primeiro lugar, a capacidade para motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se xere a curiosidade e
a necesidade de aprender, de que o estudante séntase protagonista do proceso e do resultado da súa aprendizaxe 
e, finalmente, de que chegue a acadar as metas de aprendizaxe propostas e, con iso, que se produza nel unha 
percepción de auto-eficacia. Todo o anterior contribúe a motivarlle para abordar futuras tarefas de aprendizaxe.

En segundo lugar, en canto á organización e xestión da aprendizaxe, a competencia de aprender a aprender 
require coñecer e controlar os propios procesos de aprendizaxe para axustalos aos tempos e as demandas das 
tarefas e actividades que conducen á aprendizaxe. A competencia de aprender a aprender desemboca nunha 
aprendizaxe cada vez máis eficaz e autónoma.
Esta competencia inclúe unha serie de coñecementos e destrezas que requiren a reflexión e a toma de conciencia 
dos propios procesos de aprendizaxe. Así, os procesos de coñecemento convértense en obxecto do coñecemento 
e, ademais, hai que aprender a executalos axeitadamente.

Aprender a aprender inclúe coñecementos sobre os procesos mentais implicados na aprendizaxe (como se 
aprende). Ademais, esta competencia incorpora o coñecemento que posúe o estudante sobre o seu propio proceso 
de aprendizaxe que se desenvolve en tres dimensións: a) o coñecemento que ten acerca do que sabe e descoñece,
do que é capaz de aprender, do que lle interesa, etcétera; b) o coñecemento da disciplina na que se localiza a 
tarefa de aprendizaxe e o coñecemento do contido concreto e das demandas da tarefa mesma; e c) o 
coñecemento sobre as distintas estratexias posibeis para afrontar a tarefa.

Todo este coñecemento envórcase en destrezas de autorregulación e control inherentes á competencia de 
aprender a aprender, que se concretan en estratexias de planificación nas que se reflicte a meta de aprendizaxe 
que se persegue, así como o plan de acción que se ten previsto aplicar para alcanzala; estratexias de supervisión 
dende as que o estudante vai examinando a adecuación das accións que está desenvolvendo e a aproximación á 
meta; e estratexias de avaliación dende as que se analiza tanto o resultado como do proceso que se levou a cabo. 
A planificación, supervisión e avaliación son esenciais para desenvolver aprendizaxes cada vez máis eficaces. 
Todas elas inclúen un proceso reflexivo que permite pensar antes de actuar (planificación), analizar o curso e o 
axuste do proceso (supervisión) e consolidar a aplicación de bos plans ou modificar os que resultan incorrectos 
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(avaliación do resultado e do proceso). Estas tres estratexias deberían potenciarse nos procesos de aprendizaxe e 
de resolución de problemas nos que participan os estudantes.

Aprender a aprender maniféstase tanto individualmente como en grupo. En ambos casos o dominio desta 
competencia iníciase cunha reflexión consciente acerca dos procesos de aprendizaxe aos que se entrega un 
mesmo ou o grupo. Non só son os propios procesos de coñecemento, senón que, tamén, o modo en que os demais 
aprenden convértese en obxecto de escrutinio. De aí que a competencia de aprender a aprender se acade tamén 
no contexto do traballo en equipo. Os profesores han de procurar que os estudantes sexan conscientes do que fan 
para aprender e busquen alternativas. Moitas veces estas alternativas póñense de manifesto cando se trata de 
pescudar que é o que fan os demais en situacións de traballo cooperativo.

Respecto das actitudes e valores, a motivación e a confianza son cruciais para a adquisición desta competencia. 
Ambas se potencian dende a formulación de metas realistas a curto, medio e longo prazo. Ao alcanzarse as metas, 
aumenta a percepción de auto-eficacia e a confianza e con iso elévanse os obxectivos de aprendizaxe de forma 
progresiva. As persoas deben ser capaces de apoiarse en experiencias vitais e de aprendizaxe previas co fin de 
usar e aplicar os novos coñecementos e capacidades noutros contextos, como os da vida privada e profesional, a 
educación e a formación.

Saber aprender nun determinado ámbito implica ser capaz de adquirir e asimilar novos coñecementos e chegar a 
dominar capacidades e destrezas propias de devandito ámbito. Na competencia de aprender a aprender pode 
haber unha certa trasferencia de coñecemento dun campo a outro, aínda que saber aprender nun ámbito non 
significa necesariamente que se saiba aprender noutro. De aí que a súa adquisición debe levarse a cabo no marco 
do ensino das distintas áreas e materias do ámbito formal, e tamén dos ámbitos non formal e informal.

Podería concluírse que para o axeitado desenvolvemento da competencia de aprender a aprender requírese dunha 
reflexión que favoreza un coñecemento dos procesos mentais aos que se entregan as persoas cando aprenden, un 
coñecemento sobre os propios procesos de aprendizaxe, así como o desenvolvemento da destreza de regular e 
controlar a propia aprendizaxe que se leva a cabo.
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5. Competencias sociais e cívicas     CSC

As competencias sociais e cívicas implican a habilidade e capacidade para utilizar os coñecementos e actitudes 
sobre a sociedade, entendida dende as diferentes perspectivas, na súa concepción dinámica, cambiante e 
complexa, para interpretar fenómenos e problemas sociais en contextos cada vez máis diversificados; para 
elaborar respostas, tomar decisións e resolver conflitos, así como para interactuar con outras persoas e grupos 
conforme a normas baseadas no respecto mutuo e en conviccións democráticas. Ademais de incluír accións a un 
nivel máis próximo e mediato ao individuo como parte dunha implicación cívica e social.

Trátase, polo tanto, de axuntar o interese por profundar e garantir a participación no funcionamento democrático 
da sociedade, tanto no ámbito público como privado, e preparar ás persoas para exercer a cidadanía democrática e
participar plenamente na vida cívica e social grazas ao coñecemento de conceptos e estruturas sociais e políticas e
ao compromiso de participación activa e democrática.

a) A competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo. Esixe entender o modo en que as persoas 
poden procurarse un estado de saúde física e mental óptimo, tanto para elas mesmas como para as súas familias e
para a súa contorna social próxima, e saber como un estilo de vida saudabel pode contribuír a iso.

Para poder participar plenamente nos ámbitos social e interpersonal é fundamental adquirir os coñecementos que 
permitan comprender e analizar de xeito crítico os códigos de conduta e os usos xeralmente aceptados nas 
distintas sociedades e contornas, así como as súas tensións e procesos de cambio. A mesma importancia ten 
coñecer os conceptos básicos relativos ao individuo, ao grupo, á organización do traballo, a igualdade e a non 
discriminación entre homes e mulleres e entre diferentes grupos étnicos ou culturais, a sociedade e a cultura. 
Asemade, é esencial comprender as dimensións intercultural e socioeconómica das sociedades europeas e percibir 
as identidades culturais e nacionais como un proceso sociocultural dinámico e cambiante en interacción coa 
europea, nun contexto de crecente globalización.
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Os elementos fundamentais desta competencia inclúen o desenvolvemento de certas destrezas como a capacidade
de comunicarse dun xeito constructivo en distintas contornas sociais e culturais, mostrar tolerancia, expresar e 
comprender puntos de vista diferentes, negociar sabendo inspirar confianza e sentir empatía. As persoas deben ser
capaces de xestionar un comportamento de respecto ás diferenzas expresado de xeito constructivo.

Así mesmo, esta competencia inclúe actitudes e valores como unha forma de colaboración, a seguridade nun 
mesmo e a integridade e honestidade. As persoas deben interesarse polo desenvolvemento socioeconómico e pola 
súa contribución a un maior benestar social de toda a poboación, así como a comunicación intercultural, a 
diversidade de valores e o respecto ás diferenzas, ademais de estar dispostas a superar os prexuizos e a 
comprometerse neste senso.

b) A competencia cívica baséase no coñecemento crítico dos conceptos de democracia, xustiza, igoaldade, 
cidadanía e dereitos humanos e civís, así como da súa formulación na Constitución española, a Carta dos Dereitos 
Fundamentais da Unión Europea e en declaracións internacionais, e da súa aplicación por parte de diversas 
institucións a escala local, rexional, nacional, europea e internacional. Isto inclúe o coñecemento dos 
acontecementos contemporáneos, así como dos acontecementos máis destacados e das principais tendencias nas 
historias nacional, europea e mundial, así como a comprensión dos procesos sociais e culturais de carácter 
migratorio que implican a existencia de sociedades multiculturais no mundo globalizado.

As destrezas desta competencia están relacionadas coa habilidade para interactuar eficazmente no ámbito público 
e para manifestar solidariedade e interese por resolver os problemas que afecten á contorna escolar e á 
comunidade, xa sexa local ou máis ampla. Conleva a reflexión crítica e creativa e a participación constructiva nas 
actividades da comunidade ou do ámbito mediato e inmediato, así como a toma de decisións nos contextos local, 
nacional ou europeo e, en particular, mediante o exercicio do voto e da actividade social e cívica.

As actitudes e valores inherentes a esta competencia son aqueles que se dirixen ao pleno respecto dos dereitos 
humanos e á vontade de participar na toma de decisións democráticas a todos os niveis, sexa cal for o sistema de 
valores adoptado. Tamén inclúe manifestar o sentido da responsabilidade e mostrar comprensión e respecto dos 
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valores compartidos que son necesarios para garantir a cohesión da comunidade, baseándose no respecto dos 
principios democráticos. A participación constructiva inclúe tamén as actividades cívicas e o apoio á diversidade e 
a cohesión sociais e ao desenvolvemento sostibel, así como a vontade de respectar os valores e intimidade dos 
demais e a recepción reflexiva e crítica da información procedente dos medios de comunicación.

Xa que logo, para o axeitado desenvolvemento destas competencias é necesario comprender e entender as 
experiencias colectivas e a organización e funcionamento do pasado e presente das sociedades, a realidade social 
do mundo no que se vive, os seus conflitos e as motivacións dos mesmos, os elementos que son comúns e os que 
son diferentes, así como os espazos e territorios en que se desenvolve a vida dos grupos humanos, e os seus 
logros e problemas, para comprometerse persoal e colectivamente na súa mellora, participando así de xeito activo,
eficaz e constructivo na vida social e profesional.

Asemade, estas competencias incorporan formas de comportamento individual que capacitan ás persoas para 
convivir nunha sociedade cada vez máis plural, dinámica, cambiante e complexa para relacionarse cos demais; 
cooperar, comprometerse e afrontar os conflitos e propoñer activamente perspectivas de afrontamento, así como 
tomar perspectiva, desenvolver a percepción do individuo en relación á súa capacidade para influír no social e 
elaborar argumentacións baseadas en evidencias.

Adquirir estas competencias supón ser capaz de porse no lugar do outro, aceptar as diferenzas, ser tolerante e 
respectar os valores, as crenzas, as culturas e a historia persoal e colectiva dos outros.

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  CSIEE

A competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor implica a capacidade de transformar as ideas en actos.
Iso significa adquirir conciencia da situación a intervir ou resolver, e saber elixir, planificar e xestionar os 
coñecementos, destrezas ou habilidades e actitudes necesarios con criterio propio, co fin de acadar o obxectivo 
previsto.
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Esta competencia está presente nos ámbitos persoal, social, escolar e laboral nos que evolucionan as persoas, 
permitíndolles o desenvolvemento das súas actividades e o aproveitamento de novas oportunidades. Constitúe 
igoalmente o cimento doutras capacidades e coñecementos máis específicos, e inclúe a conciencia dos valores 
éticos relacionados.

A adquisición desta competencia é determinante na formación de futuros cidadáns emprendedores, contribuíndo 
así á cultura do emprendemento. Neste senso, a súa formación debe incluír coñecementos e destrezas 
relacionados coas oportunidades da carreira e do mundo do traballo, da educación económica e financeira ou do 
coñecemento da organización e dos procesos empresariais, así como do desenvolvemento de actitudes que 
conleven un cambio de mentalidade que favoreza a iniciativa emprendedora, a capacidade de pensar de forma 
creativa, de xestionar o risco e de manexar a incerteza. Estas habilidades resultan moi importantes para favorecer 
o nacemento de emprendedores sociais, como os denominados intraemprendedores (emprendedores que traballan
dentro de empresas ou organizacións que non son súas), así como de futuros empresarios.

Entre os coñecementos que require a competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor inclúese a 
capacidade de recoñecer as oportunidades existentes para as actividades persoais, profesionais e comerciais. 
Tamén inclúe aspectos de maior amplitude que proporcionan o contexto no que as persoas viven e traballan, tales 
como a comprensión das liñas xerais que rexen o funcionamento das sociedades e as organizacións sindicais e 
empresariais, así como as económicas e financeiras; a organización e os procesos empresariais; o deseño e a 
implementación dun plan (a xestión de recursos humanos e/ou financeiros); así como a postura ética das 
organizacións e o coñecemento de como estas poden ser un impulso positivo, por exemplo, mediante o comercio 
xusto e as empresas sociais.

Asemade, esta competencia require das seguintes destrezas ou habilidades esenciais: capacidade de análise; 
capacidades de planificación, organización, xestión e toma de decisións; capacidade de adaptación ao cambio e 
resolución de problemas; comunicación, presentación, representación e negociación efectivas; habilidade para 
traballar, tanto individualmente como dentro dun equipo; participación, capacidade de liderado e delegación; 
pensamento crítico e sentido da responsabilidade; autoconfianza, avaliación e auto-avaliación, xa que é esencial 
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determinar os puntos fortes e débiles dun mesmo e dun proxecto, así como avaliar e asumir riscos cando estea 
xustificado (manexo da incerteza e asunción e xestión do risco).

Finalmente, require o desenvolvemento de actitudes e valores como: a predisposición a actuar dunha forma 
creadora e imaxinativa; o autocoñecemento e a autoestima; a autonomía ou independencia, o interese e esforzo e 
o espírito emprendedor. Caracterízase pola iniciativa, a prol-actividade e a innovación, tanto na vida privada e 
social como na profesional. Tamén está relacionada coa motivación e a determinación á hora de cumprir os 
obxectivos, xa sexan persoais ou establecidos en común con outros, incluído o ámbito laboral.

Así pois, para o adecuado desenvolvemento da competencia sentido da iniciativa e espírito emprendedor resulta 
necesario abordar:
- A capacidade creadora e de innovación: creatividade e imaxinación; autocoñecemento e autoestima; autonomía e
independencia; interese e esforzo; espírito emprendedor; iniciativa e innovación.
- A capacidade prol-activa para gestionar proxectos: capacidade de análise; planificación, organización, xestión e 
toma de decisións; resolución de problemas; habilidade para traballar tanto individualmente como de xeito 
colaborativo dentro dun equipo; sentido da responsabilidade; avaliación e auto-avaliación.
- A capacidade de asunción e xestión de riscos e manexo da incerteza: comprensión e asunción de riscos; 
capacidade para xestionar o risco e manexar a incerteza.
- As calidades de liderado e traballo individual e en equipo: capacidade de liderado e delegación; capacidade para 
traballar individualmente e en equipo; capacidade de representación e negociación.
- Sentido crítico e da responsabilidade: sentido e pensamento crítico; sentido da responsabilidade.

7. Conciencia e expresións culturais  CCIEC

A competencia en conciencia e expresión cultural implica coñecer, comprender, aprezar e valorar con espírito 
crítico, cunha actitude aberta e respetuosa, as diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte
de enriquecemento e goce persoal e consideralas como parte da riqueza e patrimonio dos pobos.
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Esta competencia incorpora tamén un compoñente expresivo referido á propia capacidade estética e creadora e ao
dominio daquelas capacidades relacionadas cos diferentes códigos artísticos e culturais, para poder utilizalas como
medio de comunicación e expresión persoal. Implica igoalmente manifestar interese pola participación na vida 
cultural e por contribuír á conservación do patrimonio cultural e artístico, tanto da propia comunidade como 
doutras comunidades.

Así pois, a competencia para a conciencia e expresión cultural require de coñecementos que permitan acceder ás 
distintas manifestacións sobre a herdanza cultural (patrimonio cultural, histórico-artístico, literario, filosófico, 
tecnolóxico, medioambiental, etcétera) a escala local, nacional,estatal e europea e o seu lugar no mundo. 
Comprende a concreción da cultura en diferentes autores e obras, así como en diferentes xéneros e estilos, tanto 
das belas artes (música, pintura, escultura, arquitectura, cine, literatura, fotografía, teatro e danza) como doutras 
manifestacións artístico-culturais da vida cotiá (vivenda, vestido, gastronomía, artes aplicadas, folclore, festas...). 
Incorpora así mesmo o coñecemento básico das principais técnicas, recursos e convencións das diferentes 
linguaxes artísticas e a identificación das relacións existentes entre esas manifestacións e a sociedade, o cal supón
tamén ter conciencia da evolución do pensamento, as correntes estéticas, as modas e os gustos, así como da 
importancia representativa, expresiva e comunicativa dos factores estéticos na vida cotiá.

Devanditos coñecementos son necesarios para poñer en funcionamento destrezas como a aplicación de diferentes 
habilidades de pensamento, perceptivas, comunicativas, de sensibilidade e sentido estético para poder 
comprendelas, valoralas, emocionarse e gozalas. A expresión cultural e artística esixe tamén desenvolver a 
iniciativa, a imaxinación e a creatividade expresadas a través de códigos artísticos, así como a capacidade de 
empregar distintos materiais e técnicas no deseño de proxectos.

Ademais, na medida en que as actividades culturais e artísticas supoñen con frecuencia un traballo colectivo, é 
preciso dispor de habilidades de cooperación e ter conciencia da importancia de apoiar e aprezar as contribucións 
alleas.
O desenvolvemento desta competencia supón actitudes e valores persoais de interese, recoñecemento e respecto 
polas diferentes manifestacións artísticas e culturais, e pola conservación do patrimonio.
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Esixe asemade valorar a liberdade de expresión, o dereito á diversidade cultural, o diálogo entre culturas e 
sociedades e a realización de experiencias artísticas compartidas. Á súa vez, conleva unha interese por participar 
na vida cultural e, xa que logo, por comunicar e compartir coñecementos, emocións e sentimentos a partir de 
expresións artísticas.

Así pois, para o axeitado desenvolvemento da competencia para a conciencia e expresión cultural resulta necesario
abordar:
- O coñecemento, estudo e comprensión tanto dos distintos estilos e xéneros artísticos como das principais obras e 
producións do patrimonio cultural e artístico en distintos periodos históricos, as súas características e as súas 
relacións coa sociedade na que se crean, así como as características das obras de arte producidas, todo iso 
mediante o contacto coas obras de arte. Está relacionada, igoalmente, coa creación da identidade cultural como 
cidadán dun país ou membro dun grupo.
- A aprendizaxe das técnicas e recursos das diferentes linguaxes artísticas e formas de expresión cultural, así como
da integración de distintas linguaxes.
- O desenvolvemento da capacidade e intención de expresarse e comunicar ideas, experiencias e emocións 
propias, partindo da identificación do potencial artístico persoal (aptitude/talento). Refírese tamén á capacidade de 
percibir, comprender e enriquecerse coas producións do mundo da arte e da cultura.
- A potenciación da iniciativa, a creatividade e a imaxinación propias de cada individuo de cara á expresión das 
propias ideas e sentimentos. É dicir, a capacidade de imaxinar e realizar producións que supoñan recreación, 
innovación e transformación. Implica o fomento de habilidades que permitan reelaborar ideas e sentimentos 
propios e alleos e esixe desenvolver o autocoñecemento e a autoestima, así como a capacidade de resolución de 
problemas e asunción de riscos.
- O interese, aprezo, respecto, goce e valoración crítica das obras artísticas e culturais que se producen na 
sociedade, cun espírito aberto, positivo e solidario.
- A promoción da participación na vida e a actividade cultural da sociedade en que se vive, ao longo de toda a vida.
Isto leva implícitos comportamentos que favorecen a convivencia social.
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- O desenvolvemento da capacidade de esforzo, constancia e disciplina como requisitos necesarios para a creación 
de calquera produción artística de calidade, así como habilidades de cooperación que permitan a realización de 
traballos colectivos.

Orientacións para facilitar o desenvolvemento de estratexias metodolóxicas que 
permitan traballar por competencias na aula

Todo proceso de ensino-aprendizaxe debe partir dunha planificación rigorosa do que se pretende conseguir, tendo 
claro cales son os obxectivos ou metas, que recursos son necesarios, que métodos didácticos son os máis 
axeitados e como se avalía a aprendizaxe e se retroalimenta o proceso.

Os métodos didácticos han de escollerse en función do que se sabe que é óptimo para acadar as metas propostas 
e en función dos condicionantes nos que ten lugar o ensino.

A natureza da materia, as condicións socioculturais, a dispoñibilidade de recursos e as características dos alumnos 
e alumnas condicionan o proceso de ensino-aprendizaxe, polo que será necesario que o método seguido polo 
profesor se axuste a estes condicionantes co fin de propiciar unha aprendizaxe competencial no alumnado.

Os métodos deben partir da perspectiva do docente como orientador, promotor e facilitador do desenvolvemento 
competencial no alumnado; ademais, deben enfocarse á realización de tarefas ou situacións-problema, suscitadas 
cun obxectivo concreto, que o alumnado debe resolver facendo un uso adecuado dos distintos tipos de 
coñecementos, destrezas, actitudes e valores; así mesmo, deben ter en conta a atención á diversidade e o 
respecto polos distintos ritmos e estilos de aprendizaxe mediante prácticas de traballo individual e cooperativo.
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No actual proceso de inclusión das competencias como elemento esencial do currículo, é preciso sinalar que 
calquera das metodoloxías seleccionadas polos docentes para favorecer o desenvolvemento competencial dos 
alumnos e alumnas debe axustarse ao nivel competencial inicial destes. Ademais, é necesario secuenciar o ensino 
de tal modo que se parta de aprendizaxes máis simples para avanzar gradualmente cara a outros máis complexos.

Un dos elementos crave no ensino por competencias é espertar e manter a motivación cara á aprendizaxe no 
alumnado, o que implica unha nova formulación do papel do alumno, activo e autónomo, consciente de ser o 
responsabel da súa aprendizaxe.

Os métodos docentes deberán favorecer a motivación por aprender nos alumnos e alumnas e, a tal fin, os 
profesores han de ser capaces de xerar neles a curiosidade e a necesidade por adquirir os coñecementos, as 
destrezas e as actitudes e valores presentes nas competencias. Asemade, co propósito de manter a motivación por
aprender é necesario que os profesores procuren todo tipo de axudas para que os estudantes comprendan o que 
aprenden, saiban para que o aprenden e sexan capaces de usar o aprendido en distintos contextos dentro e fóra 
do aula.

Para potenciar a motivación pola aprendizaxe de competencias requírense, ademais, metodoloxías activas e 
contextualizadas. Aquelas que faciliten a participación e implicación do alumnado e a adquisición e uso de 
coñecementos en situacións reais, serán as que xeren aprendizaxes máis transferibeis e duradeiros.

As metodoloxías activas han de apoiarse en estruturas de aprendizaxe cooperativa, de forma que, a través da 
resolución conxunta das tarefas, os membros do grupo coñezan as estratexias utilizadas polos seus compañeiros e 
poidan aplicalas a situacións semellantes.

Para un proceso de ensino-aprendizaxe competencial as estratexias interactivas son as máis adecuadas, ao 
permitir compartir e construír o coñecemento e dinamizar a sesión de clase mediante o intercambio verbal e 
colectivo de ideas. As metodoloxías que contextualizan a aprendizaxe e permiten a aprendizaxe por proxectos, os 
centros de interese, o estudo de casos ou a aprendizaxe baseada en problemas favorecen a participación activa, a 
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experimentación e unha aprendizaxe funcional que vai facilitar o desenvolvemento das competencias, así como a 
motivación dos alumnos e alumnas ao contribuír decisivamente á transferibilidade das aprendizaxes.

O traballo por proxectos, especialmente relevante para a aprendizaxe por competencias, baséase na proposta dun 
plan de acción co que se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodoloxía pretende axudar ao
alumnado a organizar o seu pensamento favorecendo neles a reflexión, a crítica, a elaboración de hipótese e a 
tarefa investigadora a través dun proceso no que cada un asume a responsabilidade da súa aprendizaxe, aplicando
os seus coñecementos e habilidades a proxectos reais. Favorécese, xa que logo, unha aprendizaxe orientada á 
acción na que se integran varias áreas ou materias: os estudantes poñen en xogo un conxunto amplo de 
coñecementos, habilidades ou destrezas e actitudes persoais, é dicir, os elementos que integran as distintas 
competencias.

Asemade, resulta recomendabel o uso do portfolio, que aporta información extensa sobre a aprendizaxe do 
alumnado, reforza a avaliación continua e permite compartir resultados de aprendizaxe. O portfolio é unha 
ferramenta motivadora para o alumnado que potencia a súa autonomía e desenvolve o seu pensamento crítico e 
reflexivo.

A selección e uso de materiais e recursos didácticos constitúe un aspecto esencial da metodoloxía. O profesorado 
debe implicarse na elaboración e deseño de diferentes tipos de materiais, adaptados aos distintos niveis e aos 
diferentes estilos e ritmos de aprendizaxe dos alumnos e alumnas, co obxecto de atender á diversidade no aula e 
personalizar os procesos de construción das aprendizaxes. Débese potenciar o uso dunha variedade de materiais e 
recursos, considerando especialmente a integración das Tecnoloxías da Información e a Comunicación no proceso 
de ensino-aprendizaxe que permiten o acceso a recursos virtuais.

Finalmente, é necesaria unha axeitada coordinación entre os docentes sobre as estratexias metodológicas e 
didácticas que se empreguen. Nos equipos educativos debe suscitarse unha reflexión común e compartida sobre a 
eficacia das diferentes propostas metodológicas con criterios comúns e consensuados. Esta coordinación e a 
existencia de estratexias conexionadas permiten abordar con rigor o tratamento integrado das competencias e 
progresar cara a unha construción colaborativa do coñecemento.
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Educación Plástica, Visual e Audiovisual

Introdución

Se noutras épocas históricas era a palabra, tanto na súa expresión oral como escrita, a principal forma de 
expresión e de transmisión de ideas e sentimentos, non cabe dúbida de que na época na que estamos inmersos/as 
a imaxe cobrou un protagonismo sen precedentes en ningunha outra época da historia da humanidade.
A materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual parte dos bloques impartidos na educación primaria na área 
de Educación Artística. A parte destinada á educación plástica xa anticipaba os mesmos bloques dos que parte a 
materia en ESO, baixo as denominacións de "Educación audiovisual", "Debuxo técnico" e "Expresión artística".
Nos tres primeiros cursos da ESO esta materia estrutúrase en tres bloques: "Expresión plástica", "Comunicación 
audiovisual" e "Debuxo técnico". En cuarto da ESO os bloques nos que se estrutura a materia son: "Expresión 
plástica", "Debuxo técnico", "Fundamentos do deseño" e "Linguaxe audiovisual e multimedia".
O bloque de "Expresión plástica" experimenta con materiais e técnicas diversas na aprendizaxe do proceso de 
creación. Inténtase darlle ao alumnado unha maior autonomía na creación de obras persoais, axudando a planificar
mellor os pasos na realización de proxectos artísticos, tanto propios coma colectivos.
Analízanse as características da linguaxe audiovisual desde a cal se realiza a análise crítica das imaxes que nos 
rodean. Faise, tamén, especial fincapé no uso das tecnoloxías da información e da comunicación aplicadas á 
imaxe.
No bloque titulado "Debuxo técnico" trasládanse coñecementos teórico-prácticos sobre formas xeométricas e 
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sistemas de representación, e aplícanse estes coñecementos á resolución de problemas e á realización de deseños.
No cuarto curso, considerando a madureza do alumnado e os coñecementos adquiridos, incorpórase o bloque de 
"Fundamentos do deseño", que vai permitir o coñecemento dos fundamentos do deseño nas súas diferentes áreas, 
desenvolvendo, desde un punto de vista práctico, os coñecementos adquiridos no resto de bloques.

 AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

1. Os referentes para a comprobación do grado de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos da etapa
nas avaliacións continua e final serán os criterios de evaluación e estándares de aprendizaxe.

2. A evaluación do proceso de aprendizaxe do alumnado será continua, formativa e integradora.

No  proceso  de  evaluación  continua,  cando  o  progreso  dun  alumno  ou  alumna  non  sexa  o  adecuado,  se
establecerán medidas de reforzo educativo. Estas medidas adoptaranse en calquera momento do curso, axiña a se
detectar  as  dificultades  e  estarán  dirixidas  a  garantir  a  adquisición  das  competencias  imprescindibles  para
continuar o proceso educativo

Avalíanse os obxectivos e contidos que se alcanzan ó longo de cada proceso, mediante criterios de avaliación como
os  aspectos  relacionados  coa   comprensión  da  metodoloxía  de  traballo,  a  comprensión  da  necesidade  de
adecuación entre os aspectos formais e a función para a que o obxecto é deseñado, así como a capacidade do
alumno para participar de modo activo na dinámica xeral do traballo en grupo.

3. Para realizar a avaliación da aprendizaxe de forma rigorosa e obxectiva os criterios de avaliación son revisados a
través  dos seguintes instrumentos de avaliación:
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- A observación do traballo diario en clase, recollida en anotacións puntuais.

- A actividade do alumno na aula.

- Exercicios prácticos propostos para alcanzar os obxectivos e contidos.

- A  auto  avaliación  dos  alumnos,  como  resultado  dunha  aprendizaxe  inductiva,  coa  posta  en  común  das
actividades realizadas: avaliación crítica en grupo.

4. A avaliación lévase a cabo en tres momentos:

- A avaliación inicial nunha metodoloxía constructivista da aprendizaxe, ten un carácter de diagnóstico e por
obxecto detectar os coñecementos previos do alumno.

- Unha avaliación continua necesaria para exercer un control continuo e permanente sobre a actividade que o
alumno desenvolve na aula.

- E a avaliación final que permite medir os resultados conseguidos ó finalizar cada unidade didáctica. 

5. O referente principal constituirano criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe. Os instrumentos
fundamentais son os traballos prácticos sobre as que se valorarán tres aspectos fundamentais:

- A capacidade de comprensión e razoamento lóxico. Para a súa puntuación téñense en conta a capacidade de
entendemento e análise dos conceptos expostos.

- A  creatividade.  Dáse  importancia  ó  interese  pola  investigación  de  alternativas  como  posibles  solucións
nalgunha das actividades propostas, non só a cantidade de ideas, senón tamén na  modificación das mesmas
e a busca de ideas propias en solucións orixinais e que rexeitan estereotipos.

- Actitudes. Que se resumen en catro partes:

34



CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
IES Félix Muriel

Rúa María Ana Mogas, nº 1

15920 RIANXO

( 981-843700  2 981-843701

ies.felix.muriel@edu.xunta.es

 Actitude crítica nos distintos exercicios propostos e que se desenvolvan na exposición de contidos.

 Atención e respecto. Actitude cívica de tolerancia con respecto á relación do alumno co profesor e cos
propios compañeiros.

 Participación e colaboración tanto no momento da exposición de conceptos na aula, como na realización
de traballos en grupo.

 Hábito de traballo e constancia na realización de tarefas e puntualidade na entrega das mesmas.

A porcentaxe que se aplica  a  cada un destes  aspectos  para a  nota global,  tendo en conta  as  posibles
variacións dependendo de cada exercicio é a seguinte:

-CONTIDOS CONCEPTUAIS........................................60% da nota global

o Cantidade de ideas. Modificación de ideas.

o Orixinalidade

o Aplicación de conceptos.

o Realiza con autonomía as tarefas encomendadas.

o Emprega o vocabulario axeitado respecto da materia e nivel académico no que se atopa.

o Recolle datos e informacións de distintas fontes e sabe procesalos de maneira autónoma e creativa para

elaborar traballos.
o Aplica  con  corrección  os  novos  conceptos  de  cada  unidade  didáctica  na  solución  das  tarefas

correspondentes.
o Sabe escoller a técnica gráfico-plástica ou audiovisual máis apropiada ao tipo de traballo proposto.
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-CONTIDOS PROCEDIMENTAIS.......................................20% da nota global

o Dominio de técnicas.

o Presentación e acabado.

o Razoamento lóxico ( nas distintas fases dun proceso )

o Expresión gráfica ( limpeza e pulcritude na elaboración e presentación dos traballos )

o Creatividade

-CONTIDOS ACTITUDINAIS............................................20% da nota global

o Puntualidade na entrega de tarefas.

o Puntualidade respecto do horario de clase.

o Trae material.

o Motivación.

o Garda a orde no lugar de traballo.

o Manifesta respecto cos/as compañeiros/as e profesorado.

o Coidado do material escolar.

o Traballo en grupo.

o Participa en actividades extraescolares
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PLAN DE SEGUIMENTO DO ALUMNADO COA ASIGNATURA PENDENTE

 Os alumnos que, non superando os estándares da área no primeiro curso da E.S.O, pasaran ó segundo
curso, terán a oportunidade de realizar exercicios previos ós exames de recuperación, para facilitar a
preparación nesta área. Estes exercicios axustaranse ós estándares de aprendizaxe da area.

 Para os alumnos de terceiro curso da E.S.O. que non acadaran os estándares de aprendizaxe da área
no primeiro curso, o plan de traballo será o seguinte:

No caso de non ter  elixido  como materia  optativa  a  Plástica,  deberán presentarse  á  convocatoria
extraordinaria de exames e facer os exercicios propostos polo departamento, que axuden a acadar os
estándares de aprendizaxe ó longo do curso .

37



CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
IES Félix Muriel

Rúa María Ana Mogas, nº 1

15920 RIANXO

( 981-843700  2 981-843701

ies.felix.muriel@edu.xunta.es

No caso de que haxa continuidade na materia, o alumno poderá optar a unha avaliación continua de
xeito que superando o curso actual daráselle por superada a materia pendente sen necesidade de
presentarse as probas finais.

 Para os alumnos de cuarto curso da E.S.O. que non acadaran os estándares de aprendizaxe da área no
terceiro curso, o plan de traballo será o seguinte:

No caso de non ter  elixido  como materia  optativa  a  Plástica,  deberán presentarse  á  convocatoria
extraordinaria de exames e facer os exercicios propostos polo departamento, que axuden a acadar os
estándares de aprendizaxe ó longo do curso .

No caso de que haxa continuidade na materia, o alumno poderá optar a unha avaliación continua de
xeito que superando o curso actual daráselle por superada a materia pendente sen necesidade de
presentarse as probas finais.

O profesorado fará un seguimento dos exercicios de reforzo propostos ó alumnado da E.S.O. ca Plástica
pendente.

CRITERIOS PARA A PROMOCION EN SETEMBRO

Os alumnos que non teñan acadados os estándares de aprendizaxe da materia deberán realizar os traballos
propostos  polo  departamento,  nos  que  se  esixirán  unhas  habilidades  mínimas  acordes  cos  criterios  mínimos
correspondentes en cada nivel, e a proba extraordinaria de setembro.
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PROXECTO LECTOR

         Co fin de de aumentar as capacidades lectoras do alumnado, todas as asignaturas deben desenvolver o
proxecto lector. No caso do departamento de debuxo, a maioria das actividades nesta dirección fanse en estreita
colaboración co departamento de normalizacion lingüística,  co que vimos participando activamente dende hai
tempo. Ademais disto faranse clases no ámbito da biblioteca do centro,dando a coñecer autores, obras, correntes,
asi como os medios para recadar estas informacións a partires da biblioteca do centro, contribuindo asi á súa
dinamizacion e posta en valor.

EDUCACIÓN EN VALORES. TEMAS TRANSVERSAIS

Na Educación Plástica e visual,  cinco temas transversais merecen un tratamento especial  porque concernen
directamente ós contidos propios da área, como é o caso de: a educación para a convivencia, educación do
consumidor, educación non sexista, a educación ambiental e multicultural.

 - Educación para a convivencia:
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 Introdúcese  en  todas  as  actitudes  diarias  dirixidas  ó  interese  por  relacionarse  con  outras  persoas  e
participar en actividades de grupo, tomando conciencia do enriquecemento que se produce coas achegas dos
demais.

   - Educación do consumidor:

Está directamente relacionado coas unidades didácticas  que tratan sobre a publicidade nas que se
amosan as estratexias empregadas para  reclamo do consumidor, coa fin de potenciar as opinións críticas e
persoais do alumno.

- Educación non sexista:

 Fomentarase no alumno o interese pola análise crítica dos contidos que denotan discriminación sexual
na  linguaxe a través da imaxe.

Nas actividades de grupo é necesario propiciar o intercambio de papeis entre alumnos e alumnas, desta
forma se contribúe a establecer unhas relacións máis xustas e equilibradas entre as persoas.

- Educación ambiental:

As  pautas  de  actuación  e  comportamento  dirixidas  ó  alumno  potenciarán  o  respecto  polo  medio
ambiente. E importante dotar ó alumno de pautas que lle permitan valorar tanto obras visuais creadas, como
o medio ambiente, atendendo  ós criterios de harmonía, estéticos, así como de protección e conservación do
medio.

- Educación multicultural
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As características da área permiten o coñecemento e apreciación das manifestacións artísticas, tanto
actuais como doutro tempo e doutras culturas distintas á nosa, intentando que o alumno saiba respectalas e
valoralas.

EPVAV     1º de ESO  
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Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º curso

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Tempo-
ralizaci

ón

Instru-
mentos

Bloque 1. Expresión plástica

UNIDADE 1 :   PUNTO,  LIÑA  E  PLANO

 b
 f
 n

 B1.1.  Elementos
configurativos  da  imaxe:
punto, liña e plano.

 B1.2. Aprecio do uso que
os/as  artistas  fan  do
punto,  a  liña  e  o  plano
para  aplicalo  ás  propias
composicións.

 B1.1.  Identificar  os
elementos
configuradores  da
imaxe.

 EPVAB1.1.1.  Identifica  e
valora  a  importancia  do
punto,  a  liña  e  o  plano,
analizando  de  xeito  oral
e  escrito  imaxes  e
producións  gráfico
plásticas propias e alleas.

 CCEC T

OA

 b
 f
 n

 B1.3.  O  punto  como  o
elemento máis sinxelo na
comunicación visual.

 B1.4.  Posibilidades
gráficas  e  expresivas  da
liña  en  relación  ao  seu
trazado, o seu grosor ou a
súa velocidade. 

 B1.5.  Calidades  do  plano
como  elemento
compositivo  e  como
construtor de volume.

 B1.2.  Experimentar
coas variacións formais
do  punto,  o  plano  e  a
liña.

 EPVAB1.2.1.  Analiza  os
ritmos lineais mediante a
observación  de
elementos  orgánicos  na
paisaxe,  nos  obxectos  e
en  composicións
artísticas,  empregándoos
como  inspiración  en
creacións  gráfico-
plásticas.

 CAA

 EPVAB1.2.2. Experimenta
co punto, a liña e o plano
co  concepto  de  ritmo,
aplicándoos  de  forma

 CSIEE

42



CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
IES Félix Muriel

Rúa María Ana Mogas, nº 1

15920 RIANXO

( 981-843700  2 981-843701

ies.felix.muriel@edu.xunta.es

Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º curso

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Tempo-
ralizaci

ón

Instru-
mentos

libre e espontánea.

 EPVAB1.2.3. Experimenta
co valor expresivo da liña
e  o  punto  e  as  súas
posibilidades  tonais,
aplicando distintos graos
de  dureza,  distintas
posicións  do  lapis  de
grafito  ou  de  cor
(tombado ou vertical) e a
presión  exercida  na
aplicación,  en
composicións  a  man
alzada,  estruturadas
xeometricamente  ou
máis  libres  e
espontáneas.

 CCEC

 a
 c
 d
 n
 o

 B1.6.  Elementos  de
expresión  plástica:  liña,
textura e cor.

 B1.3.  Expresar
emocións  utilizando
distintos  elementos
configurativos e
recursos  gráficos:  liña,
puntos, cores, texturas,
claroscuros, etc.

 EPVAB1.3.1.  Realiza
composicións  que
transmiten  emocións
básicas (calma, violencia,
liberdade,  opresión,
alegría,  tristura,  etc.)
utilizando  diversos
recursos gráficos en cada
caso  (claroscuro,  liñas,

 CCL
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Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º curso

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Tempo-
ralizaci

ón

Instru-
mentos

puntos,  texturas,  cores,
etc.).

UNIDADE 2 :   COMPOSICIÓN

 a
 f
 n

 B1.7.  Composición:
elementos. 

 B1.8.  O  ritmo  na
composición.

 B1.4.  Identificar  e
aplicar os conceptos de
equilibrio,  proporción e
ritmo  en  composicións
básicas.

 EPVAB1.4.1.  Analiza,
identifica  e  explica
oralmente,  por  escrito  e
graficamente, o esquema
compositivo  básico  de
obras  de  arte  e  obras
propias,  atendendo  aos
conceptos  de  equilibrio,
proporción e ritmo.

 CCL

 EPVAB1.4.2.  Realiza
composicións básicas con
diferentes  técnicas
segundo  as  propostas
establecidas por escrito.

 CSIEE

 EPVAB1.4.3.  Realiza
composicións  modulares
con  diferentes

 CCEC
 CSIEE
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Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º curso

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Tempo-
ralizaci

ón

Instru-
mentos

procedementos  gráfico-
plásticos  en  aplicacións
ao  deseño  téxtil,
ornamental,
arquitectónico  ou
decorativo.

 EPVAB1.4.4.  Representa
obxectos  illados  e
agrupados do natural ou
do  ámbito  inmediato,
proporcionándoos  en
relación  coas  súas
características  formais  e
en  relación  co  seu
ámbito.

 CCEC

UNIDADE 3:  A COR

 a
 c
 d
 n

 B1.9.  A  cor  coma
fenómeno físico  e  visual.
Mestura aditiva e mestura
substractiva. 

 B1.10.  Círculo  cromático.
Cores complementarias.

 B1.5.  Experimentar
coas  cores  primarias  e
secundarias.

 EPVAB1.5.1. Experimenta
coas  cores  primarias  e
secundarias, estudando a
síntese  aditiva  e
subtractiva  e  as  cores
complementarias.

 CSC

UNIDADE 4: AS TEXTURAS
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Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º curso

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Tempo-
ralizaci

ón

Instru-
mentos

 a
 c
 f
 o

 B1.11. Texturas naturais e
artificiais.  Capacidade
expresiva das texturas.

 B1.6.  Transcribe
texturas  táctiles  a
texturas visuais
mediante  as  técnicas
de  frottage,
utilizándoas  en
composicións
abstractas  ou
figurativas.

 EPVAB1.6.1.  Transcribe
texturas  táctiles  a
texturas visuais
mediante as técnicas de
frottage,  utilizándoas  en
composicións  abstractas
ou figurativas.

 CSIEE

UNIDADE 5:  MATERIAIS E TÉCNICAS DE DEBUXO E PINTURA

 b
 c
 e
 f
 g
 n

 B1.12.  Materiais  e
técnicas  de  debuxo  e
pintura.  Técnicas
plásticas:  secas,  húmidas
e mixtas.

 B1.7. Coñecer e aplicar
as  posibilidades
expresivas das técnicas
gráfico-plásticas  secas,
húmidas  e  mixtas:
témpera,  lapis  de
grafito e de cor; colaxe.

 EPVAB1.7.1.  Utiliza  con
propiedade  as  técnicas
gráfico-plásticas
coñecidas aplicándoas de
forma  axeitada  ao
obxectivo da actividade.

 CCL

 EPVAB1.7.2.  Utiliza  o
lapis de grafito e de cor,
creando  o  claroscuro  en
composicións  figurativas
e abstractas  mediante a
aplicación  do  lapis  de
forma  continua  en
superficies  homoxéneas
ou degradadas.

 CSC
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Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º curso

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Tempo-
ralizaci

ón

Instru-
mentos

 EPVAB1.7.3. Experimenta
coas témperas aplicando
a  técnica  de  diferentes
formas  (pinceis,
esponxas,  goteos,
distintos  graos  de
humidade,  estampaxes,
etc.),  valorando  as
posibilidades  expresivas
segundo  o  grao  de
opacidade  e  a  creación
de  texturas  visuais
cromáticas.

 CCEC

 EPVAB1.7.4.  Utiliza  o
papel  como  material,
manipulándoo,  resgando
ou  pregando,  creando
texturas  visuais  e
táctiles,  para  crear
composicións,  colaxes
matéricas e  figuras
tridimensionais.

 CAA

 EPVAB1.7.5.  Crea  co
papel  recortado  formas
abstractas  e  figurativas
compóndoas  con  fins

 CSC
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Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º curso

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Tempo-
ralizaci

ón

Instru-
mentos

ilustrativos,  decorativos
ou comunicativos.

 EPVAB1.7.6.  Aproveita
materiais reciclados para
a  elaboración  de  obras
de forma responsable co
medio e aproveitando as
súas  calidades  gráfico-
plásticas.

 CSC

 EPVAB1.7.7.  Mantén  o
seu espazo de traballo e
o  seu  material  en
perfecto orde e estado, e
achégao á aula cando é
necesario  para  a
elaboración  das
actividades.

 CSC

Bloque 2. Comunicación audiovisual

UNIDADE 6:  A  ICONOCIDADE

 a  B2.1.  Imaxe  e  a  B2.1.  Recoñecer  os  EPVAB2.1.1.  Diferencia  CCL
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ralizaci

ón
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mentos

 c
 d
 e
 f

comunicación  visual.
Iconicidade.  Graos  de
iconicidade.  Imaxe
figurativa  e  imaxe
abstracta.

graos de iconicidade en
imaxes  presentes  no
ámbito comunicativo.

imaxes  figurativas  de
abstractas.

 EPVAB2.1.2.  Recoñece
graos  de  iconicidade
nunha serie de imaxes.

 CCL

 EPVAB2.1.3. Crea imaxes
con  distintos  graos  de
iconicidade  baseándose
nun mesmo tema.

 CD

 a
 c
 f
 l
 o

 B2.2.  Comunicación
visual. Símbolos e iconas.

 B2.2. Distinguir e crear
tipos  de  imaxes
segundo a súa relación
significante-significado:
símbolos e iconas.

 EPVAB2.2.1.  Distingue
símbolos de iconas.

 CCL

 EPVAB2.2.2.  Deseña
símbolos e iconas.

 CD

UNIDADE  7:  O CÓMIC

 c
 f
 g
 i
 h

 B2.3.  O cómic:  medio de
expresión.  Linguaxe  do
cómic.

 B2.3. Analizar e realizar
cómics  aplicando  os
recursos  de
adecuadamente.

 EPVAB2.3.1.  Deseña  un
cómic  utilizando
adecuadamente  viñetas
e  lendas,  globos,  liñas
cinéticas e onomatopeas.

 CCL
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ralizaci

ón
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mentos

 o

UNIDADE 8: ELEMENTOS DA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

 a
 c
 e
 h
 ñ
 o

 B2.4.  Comunicación
visual:  características  e
elementos que interveñen
nela.

 B2.4.  Diferenciar  e
analizar  os  elementos
que  interveñen  nun
acto de comunicación.

 EPVAB2.4.1.  Identifica  e
analiza os elementos que
interveñen  en  actos  de
comunicación visual.

 CSC

 a
 d
 e
 f
 h
 o

 B2.5.  Funcións  das
mensaxes  na
comunicación  visual  e
audiovisual.

 B2.5.  Recoñecer  as
funcións  da
comunicación.

 EPVAB2.5.1.  Identifica  e
analiza os elementos que
interveñen  en  actos  de
comunicación
audiovisual.

 CCL

 EPVAB2.5.2.  Distingue  a
función  ou  funcións  que
predominan  en
mensaxes  visuais  e
audiovisuais.

 CD

Bloque 3. Debuxo técnico
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ralizaci

ón
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mentos

UNIDADE 9:  PUNTO, LIÑAS E DIRECCIÓNS

 b
 n
 o

 B3.1.  Elementos
xeométricos
fundamentais:  punto,
liñas  e  direccións.
Posicións  relativas  entre
rectas:  paralelas,
cortantes  e
perpendiculares.

 B3.1.  Comprender  e
empregar os conceptos
espaciais  do  punto,  a
liña e o plano.

 EPVAB3.1.1.  Traza  as
rectas  que  pasan  por
cada  par  de  puntos,
usando a regra, e resalta
o triángulo que se forma.

 CAA

 b
 f
 n
 o

 B3.2. Manexo da escuadra
e cartabón para o trazado
de  paralelas,
perpendiculares  e  rectas
a 45º.

 B3.2.  Construír
distintos  tipos  de
rectas,  utilizando  a
escuadra e o cartabón,
despois  de  repasar
previamente  estes
conceptos.

 EPVAB3.2.1. Traza rectas
paralelas,  transversais  e
perpendiculares  a  outra
dada,  que  pasen  por
puntos  definidos,
utilizando  escuadra  e
cartabón  con  suficiente
precisión.

 CMCCT

UNIDADE 10: A CIRCUNFERENCIA

 b
 n
 o

 B3.3.  Circunferencia  e
círculo.  A  circunferencia
como  lugar  xeométrico
básico no plano.

 B3.3.  Coñecer  con
fluidez os conceptos de
circunferencia, círculo e
arco.

 EPVAB3.3.1.  Constrúe
unha  circunferencia
lobulada  de  seis
elementos,  utilizando  o
compás.

 CD
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ralizaci

ón

Instru-
mentos

 b
 f
 n
 o

 B3.4. Manexo do compás.
Dividir a circunferencia en
dous,  catro,  seis  ou  oito
partes  iguais,  usando  o
compás.  Realizar motivos
decorativos co manexo do
compás.

 B3.4. Utilizar o compás,
realizando  exercicios
variados  para
familiarizarse  con  esta
ferramenta.

 EPVAB3.4.1.  Divide  a
circunferencia  en  seis
partes  iguais,  usando  o
compás,  e  debuxa  coa
regra o hexágono regular
e  o  triángulo  equilátero
que se posibilita.

 CMCCT

UNIDADE 11:  ÁNGULOS

 b
 o

 B3.5.  Ángulos.
Clasificación de ángulos y
posicións relativas. 

 B3.6. Trazado de ángulos
con escuadra e cartabón. 

 B3.5.  Comprender  o
concepto  de  ángulo  e
bisectriz  e  a
clasificación de ángulos
agudos,  rectos  e
obtusos.

 EPVAB3.5.1. Identifica os
ángulos de 30º, 45º, 60º
e 90º  na escuadra  e no
cartabón.

 CSIEE

 b
 f
 o

 B3.7.  Realizar  operacións
con  ángulos.  Medidas
angulares.  Transporte  de
medidas angulares.

 B3.6. Estudar a suma e
a  resta  de  ángulos,  e
comprender a forma de
medilos.

 EPVAB3.6.1.  Suma  ou
resta  ángulos  positivos
ou negativos con regra e
compás.

 CMCCT

 b
 o

 B3.8.  Bisectriz  dun
ángulo.  A  bisectriz  como
lugar  xeométrico  básico
no plano.

 B3.7.  Estudar  o
concepto de bisectriz e
o  seu  proceso  de
construción.

 EPVAB3.7.1.  Constrúe  a
bisectriz  dun  ángulo
calquera,  con  regra  e
compás.

 CCEC
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UNIDADE 12: SEGMENTOS

 b
 f
 g
 o

 B3.9.  Concepto  de
medida.  Operacións  con
segmentos  coa axuda da
regra  ou  utilizando  o
compás.

 B3.8.  Diferenciar
claramente  entre  recta
e  segmento  tomando
medidas de segmentos
coa regra ou utilizando
o compás.

 EPVAB3.8.1.  Suma  ou
resta  segmentos,  sobre
unha recta, medindo coa
regra  ou  utilizando  o
compás.

 CMCCT

 b
 o

 B3.10.  Mediatriz  dun
segmento.  A  mediatriz
como  lugar  xeométrico
básico no plano.

 B3.9. Trazar a mediatriz
dun  segmento
utilizando  compás  e
regra,  e  tamén
utilizando  regra,
escuadra e cartabón.

 EPVAB3.9.1.  Traza  a
mediatriz  dun  segmento
utilizando  compás  e
regra, e tamén utilizando
regra,  escuadra  e
cartabón.

 CMCCT

 b
 f
 o

 B3.11.  Teorema  de
Thales.  Aplicacións  do
teorema  de  Thales  para
dividir  un  segmento  en
partes  iguais  e  para  a
escala dun polígono.

 B3.10.  Estudar  as
aplicacións do teorema
de Thales.

 EPVAB3.10.1.  Divide  un
segmento  en  partes
iguais,  aplicando  o
teorema de Thales.

 CCEC

 EPVAB3.10.2.  Escala  un
polígono  aplicando  o
teorema de Thales.

 CSIEE
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ón
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UNIDADE 13:  LUGAR XEOMÉTRICO

 b
 g
 f
 o

 B3.12.  Lugares
xeométricos
fundamentais.
Circunferencia,  mediatriz,
bisectriz e mediana.

 B3.11. Coñecer lugares
xeométricos e definilos.

 EPVAB3.11.1.  Explica,
verbalmente  ou  por
escrito,  os  exemplos
máis comúns de lugares
xeométricos  (mediatriz,
bisector,  circunferencia,
esfera,  rectas  paralelas,
planos paralelos, etc.).

 CMCCT

UNIDADE 14: TRIÁNGULOS

 b
 n
 o

 B3.13.  Triángulos.
Clasificación  dos
triángulos en función dos
seus  lados  e  dos  seus
ángulos.  Propiedade
fundamental  dos
triángulos.

 B3.12.  Comprender  a
clasificación  dos
triángulos  en  función
dos  seus  lados  e  dos
seus ángulos.

 EPVAB3.12.1.  Clasifica
calquera triángulo,
observando os seus lados
e os seus ángulos.

 CCEC

 b
 f
 n
 o

 B3.14.  Construción  de
triángulos.

 B3.13.  Construír
triángulos  coñecendo
tres  dos  seus  datos
(lados ou ángulos).

 EPVAB3.13.1.  Constrúe
un  triángulo  coñecendo
dous lados  e un ángulo,
ou  dous  ángulos  e  un
lado,  ou  os  seus  tres
lados,  utilizando
correctamente  as

 CAA
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ralizaci

ón

Instru-
mentos

ferramentas.

 b
 f

 B3.15.  Liñas  e  puntos
notables  dos  triángulos.
Alturas,  medianas,
bisectrices  e  mediatrices
dos triángulos.

 B3.14.  Analizar  as
propiedades  de  puntos
e rectas característicos
dun triángulo.

 EPVAB3.14.1.  Determina
o  baricentro,  o  incentro
ou  o  circuncentro  de
calquera  triángulo,
construíndo  previamente
as  medianas,  as
bisectrices  ou  as
mediatrices
correspondentes.

 CSIEE

 b
 f

 B3.16.  Triángulo
rectángulo:
características  e
construción dun.

 B3.15.  Coñecer  as
propiedades
xeométricas  e
matemáticas  dos
triángulos  rectángulos,
e  aplicalas  con
propiedade  á
construción destes.

 EPVAB3.15.1. Debuxa un
triángulo  rectángulo
coñecendo  a  hipotenusa
e un cateto.

 CMCCT

UNIDADE 15:  CUADRILÁTEROS

 b
 n

 B3.17.  Cuadriláteros:
clasificación  e
propiedades.

 B3.16. Coñecer os tipos
de cuadriláteros.

 EPVAB3.16.1.  Clasifica
correctamente  calquera
cuadrilátero.

 CCEC

 b  B3.18.  Construción  de  B3.17.  Executar  as  EPVAB3.17.1.  Constrúe  CAA
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mentos

 f
 n

cuadriláteros. construcións  máis
habituais  de
paralelogramos.

calquera  paralelogramo
coñecendo  dous  lados
consecutivos  e  unha
diagonal.

UNIDADE 16: POLÍGONOS REGULARES

 b
 f
 n

 B3.19.  Polígonos.
Polígonos  regulares  e
irregulares.  Clasificación
dos polígonos.

 B3.18.  Clasificar  os
polígonos  en  función
dos  seus  lados,
recoñecendo  os
regulares  e  os
irregulares.

 EPVAB3.18.1.  Clasifica
correctamente  calquera
polígono de tres a cinco
lados,  diferenciando
claramente  se  é  regular
ou irregular.

 CCEC

 b
 f
 n
 o

 B3.20.  Construción  de
polígonos  regulares
inscritos  nunha
circunferencia.

 B3.19.  Estudar a
construción  dos
polígonos  regulares
inscritos  na
circunferencia.

 EPVAB3.19.1.  Constrúe
correctamente  polígonos
regulares  de  ata  cinco
lados,  inscritos  nunha
circunferencia.

 CMCCT
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de
aprendizaxe

Competenci
as

clave

Temporalizació
n

Instru-
mento

s

Bloque 1. Expresión plástica

UNIDADE 1:  O PROCESO CREATIVO

 b
 c
 d
 f
 g
 n

 B1.1.  Proceso  creativo.
Métodos  creativos
aplicados  a  procesos  de
artes plásticas e deseño.

 B1.1. Coñecer e aplicar
os  métodos  creativos
gráfico-plásticos
aplicados a procesos de
artes  plásticas  e
deseño.

 EPVAB1.1.1.  Crea
composicións  aplicando
procesos  creativos
sinxelos,  mediante
propostas  por  escrito,
axustándose  aos
obxectivos finais.

 CAA

 EPVAB1.1.2.  Coñece  e
aplica  métodos
creativos  para  a
elaboración  de  deseño
gráfico,  deseños  de
produto,  moda  e  as

 CSIEE
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clave

Temporalizació
n

Instru-
mento

s

súas  múltiples
aplicacións.

 b
 d
 f
 g
 n

 B1.2.  O  proceso  creativo
desde a idea inicial ata a
execución definitiva.

 B1.2.  Crear
composicións  gráfico-
plásticas  persoais  e
colectivas.

 EPVAB1.2.1.  Reflexiona
e  avalía,  oralmente  e
por  escrito,  o  proceso
creativo  propio  e  alleo
desde a idea inicial ata
a execución definitiva.

 CSIEE

 a
 c
 d
 f
 n

 B1.3.  A  imaxe  como
representación  da
realidade.  Iconicidade  na
imaxe  gráfica.  Niveis  de
iconicidade.

 B1.4.  O  bosquexo  ou
apuntamento  como
estudo  previo  ao
resultado final.

 B1.3.  Debuxar  con
distintos  niveis  de
iconicidade da imaxe.

 EPVAB1.3.1.
Comprende  e  emprega
os niveis de iconicidade
da  imaxe  gráfica,
elaborando  bosquexos,
apuntamentos,  e
debuxos  esquemáticos,
analíticos e miméticos.

 CCEC

UNIDADE 2:  TÉCNICAS PICTÓRICAS E GRÁFICAS

 a
 c
 d
 f
 n

 B1.5.  Natureza  da  cor.
Cor luz e cor pigmento. 

 B1.6. Temperatura da cor.
 B1.7. Simbolismo da cor.

 B1.4.  Identificar  e
diferenciar  as
propiedades da cor  luz
e a cor pigmento.

 EPVAB1.4.1.  Realiza
modificacións  da  cor  e
as  súas  propiedades
empregando  técnicas
propias  da  cor
pigmento e da cor  luz,

 CSIEE
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clave

Temporalizació
n

Instru-
mento

s

aplicando  as  TIC,  para
expresar sensacións en
composicións sinxelas.

 EPVAB1.4.2. Representa
con  claroscuro  a
sensación  espacial  de
composicións
volumétricas sinxelas.

 CSC

 EPVAB1.4.3.  Realiza
composicións
abstractas  con
diferentes  técnicas
gráficas  para  expresar
sensacións  por  medio
do uso da cor.

 CSIEE

 b
 c
 f
 g
 n

 B1.8. Materiais e técnicas
de  debuxo  e  pintura.
Técnicas plásticas: secas,
húmidas e mixtas.

 B1.5. Coñecer e aplicar
as  posibilidades
expresivas das técnicas
gráfico-plásticas  secas,
húmidas  e  mixtas.
Témpera  e  lapis  de

 EPVAB1.5.1.  Utiliza  con
propiedade  as  técnicas
gráfico-plásticas
coñecidas  aplicándoas
de  forma  axeitada  ao
obxectivo  da
actividade.

 CCL
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clave

Temporalizació
n

Instru-
mento

s

grafito e de cor; colaxe.  EPVAB1.5.2.  Utiliza  o
lapis de grafito e de cor,
creando o claroscuro en
composicións
figurativas e abstractas
mediante  a  aplicación
do  lapis  de  forma
continua  en  superficies
homoxéneas  ou
degradadas.

 CCEC

 EPVAB1.5.3.
Experimenta  coas
témperas  aplicando  a
técnica  de  diferentes
formas  (pinceis,
esponxas,  goteos,
distintos  graos  de
humidade, estampaxes,
etc.),  valorando  as
posibilidades
expresivas  segundo  o
grao de opacidade e a
creación  de  texturas
visuais cromáticas.

 CCEC

 EPVAB1.5.4.  Utiliza  o  CAA

60



CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
IES Félix Muriel

Rúa María Ana Mogas, nº 1

15920 RIANXO

( 981-843700  2 981-843701

ies.felix.muriel@edu.xunta.es

Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º curso

Obxec
-tivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de
aprendizaxe

Competenci
as

clave
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s

papel  como  material,
manipulándoo,
resgando  ou  pregando,
creando  texturas
visuais  e  táctiles  para
crear  composicións,
colaxes  matéricas  e
figuras tridimensionais.

 EPVAB1.5.5.  Crea  co
papel  recortado formas
abstractas e figurativas
compóndoas  con  fins
ilustrativos,  decorativos
ou comunicativos.

 CSIEE

 EPVAB1.5.6.  Aproveita
materiais  reciclados
para  a  elaboración  de
obras  de  forma
responsable co medio e
aproveitando  as  súas
calidades  gráfico-
plásticas.

 CSC

 EPVAB1.5.7.  Mantén  o
seu  espazo  de  traballo
e  o  seu  material  en

 CSC
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Obxec
-tivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de
aprendizaxe

Competenci
as

clave

Temporalizació
n

Instru-
mento

s

orde  e  estado
perfectos,  e achégao á
aula cando é necesario
para  a elaboración  das
actividades.

Bloque 2. Comunicación audiovisual

UNIDADE 3:  A PERCEPCIÓN VISUAL

 a
 d
 f

 B2.1.  Percepción  visual.
Proceso perceptivo.

 B2.2.  Constantes
perceptivas  de  forma,
tamaño e cor.

 B2.1.  Identificar  os
elementos  e  factores
que  interveñen  no
proceso  de  percepción
de imaxes.

 EPVAB2.1.1.  Analiza  as
causas  polas  que  se
produce  unha  ilusión
óptica  aplicando
coñecementos  dos
procesos perceptivos.

 CAA

 a
 n

 B2.3. Ilusións ópticas.
 B2.4. Leis ou principios da

Gestalt.

 B2.2. Recoñecer as leis
visuais  da  Gestalt que
posibilitan  as  ilusións
ópticas  e  aplicar  estas
leis  na  elaboración  de
obras propias.

 EPVAB2.2.1. Identifica e
clasifica ilusións ópticas
segundo  as  leis  da
Gestalt.

 CSC

 EPVAB2.2.2.  Deseña
ilusións  ópticas
baseándose nas leis da
Gestalt.

 CCEC

UNIDADE 4:  A IMAXE EN MOVEMENTO
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Obxec
-tivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de
aprendizaxe

Competenci
as

clave

Temporalizació
n

Instru-
mento

s

 e
 g
 o

 B2.5.  Imaxe  en
movemento: posibilidades
expresivas.

 B2.3.  Coñecer  os
fundamentos  da  imaxe
en  movemento  e
explorar  as  súas
posibilidades
expresivas.

 EPVAB2.3.1.  Elabora
unha  animación  con
medios  dixitais  e/ou
analóxicos.

 CD

UNIDADE 5:  LINGUAXE VISUAL

 a
 c
 d
 f
 h

 B2.6.  Linguaxe  visual.
Signo  visual.  Significante
e significado.

 B2.4.  Identificar
significante  e
significado  nun  signo
visual.

 EPVAB2.4.1.  Distingue
significante  e
significado  nun  signo
visual.

 CCL

 a
 c
 f
 h
 ñ

 B2.7. Linguaxe da imaxe.
Aprender a ler a imaxe.

 B2.8.  Denotación  e
connotación.

 B2.5. Describir, analizar
e  interpretar  unha
imaxe,  distinguindo  os
seus  aspectos
denotativo  e

 EPVAB2.5.1.  Realiza  a
lectura obxectiva dunha
imaxe  identificando,
clasificando  e
describindo  os  seus
elementos.

 CCL
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Obxec
-tivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de
aprendizaxe

Competenci
as

clave

Temporalizació
n

Instru-
mento

s

connotativo.  EPVAB2.5.2.  Analiza
unha  imaxe,  mediante
unha  lectura
subxectiva,
identificando  os
elementos  de
significación,  narrativos
e  as  ferramentas
visuais  utilizadas,
sacando  conclusións  e
interpretando  o  seu
significado.

 CCEC

UNIDADE 6: A IMAXE FOTOGRÁFICA

 e
 l
 n
 ñ
 o

 B2.9.  Fotografía.  A
fotografía como medio de
comunicación.

 B2.6. Analizar e realizar
fotografías
comprendendo  e
aplicando  os
fundamentos desta.

 EPVAB2.6.1.  Identifica
encadramentos  e
puntos  de  vista  nunha
fotografía.

 CCL

 EPVAB2.6.2.  Realiza
fotografías con distintos
encadramentos  e
puntos  de  vista,

 CD
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Obxec
-tivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de
aprendizaxe

Competenci
as

clave

Temporalizació
n

Instru-
mento

s

aplicando  diferentes
leis compositivas.

UNIDADE 7:  LINGUAXE VISUAL E AUDIOVISUAL

 a
 c
 d
 e
 h

 B2.10. Linguaxes visual e
audiovisual:  funcións  e
códigos.

 B2.7.  Utilizar  de  xeito
axeitado  as  linguaxes
visual e audiovisual con
distintas funcións.

 EPVAB2.7.1. Deseña, en
equipo,  mensaxes
visuais  e  audiovisuais
con  distintas  funcións
utilizando  diferentes
linguaxes  e  códigos,
seguindo  de  xeito
ordenado  as  fases  do
proceso  (guión técnico,
storyboard,  realización,
etc.),  e valora de xeito
crítico os resultados.

 CCL

UNIDADE 8:  A MENSAXE PUBLICITARIA

 a
 c
 d
 e
 o

 B2.11.  Recursos  visuais
presentes  en  mensaxes
publicitarias  visuais  e
audiovisuais.

 B2.8.  Identificar  e
recoñecer  as  linguaxes
visuais  apreciando  os
estilos e as tendencias,
valorando,  e
respectando  do

 EPVAB2.8.1.  Identifica
os  recursos  visuais
presentes en mensaxes
publicitarias  visuais  e
audiovisuais.

 CSC
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Obxec
-tivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de
aprendizaxe

Competenci
as

clave

Temporalizació
n

Instru-
mento

s

patrimonio  histórico  e
cultural, e gozando del.

 a
 c
 d
 e
 o

 B2.12.  Publicidade:
principais recursos visuais
empregados nela.

 B2.9.  Identificar  e
empregar  recursos
visuais como as figuras
retóricas  na  linguaxe
publicitaria.

 EPVAB2.9.1.  Deseña
unha  mensaxe
publicitaria  utilizando
recursos  visuais  como
as figuras retóricas.

 CCL

UNIDADE 9:  O CINE

 a
 c
 d
 f
 h
 i

 B2.13. Cine. O cine como
medio de comunicación.

 B2.10.  Apreciar  a
linguaxe  do  cine
analizando  obras  de
xeito crítico, situándoas
no  seu  contexto
histórico e sociocultural,
e reflexionando sobre a
relación  da  linguaxe
cinematográfica  coa
mensaxe da obra.

 EPVAB2.10.1.
Reflexiona  criticamente
sobre  unha  obra  de
cine,  situándoa  no  seu
contexto e analizando a
narrativa
cinematográfica  en
relación coa mensaxe.

 CCEC

UNIDADE 10:  TECNOLOXÍAS MULTIMEDIA

 e
 g
 i

 B2.14.  Linguaxe
multimedia  como
ferramenta de traballo.

 B2.11.  Comprender  os
fundamentos  da
linguaxe  multimedia,

 EPVAB2.11.1.  Elabora
documentos multimedia
para presentar un tema

 CD
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Obxec
-tivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de
aprendizaxe

Competenci
as

clave

Temporalizació
n

Instru-
mento

s

valorar  as achegas das
tecnoloxías  dixitais  e
ser  capaz  de  elaborar
documentos  mediante
este.

ou  proxecto,
empregando  os
recursos  dixitais  de
xeito axeitado.

Bloque 3. Debuxo técnico

UNIDADE 11:  LUGARES XEOMÉTRICOS FUNDAMENTAIS

 b
 f
 g

 B3.1.  Lugares
xeométricos
fundamentais.
Circunferencia,  mediatriz,
bisectriz e mediana.

 B3.1.  Coñecer  lugares
xeométricos e definilos.

 EPVAB3.1.1. Explica 
verbalmente ou por 
escrito os exemplos 
máis comúns de lugares
xeométricos (mediatriz, 
bisectriz, 
circunferencia, esfera, 
rectas paralelas, planos
paralelos, etc.).

 CCL

UNIDADE 12:  POLÍGONOS
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Obxec
-tivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de
aprendizaxe

Competenci
as

clave

Temporalizació
n

Instru-
mento

s

 b
 f
 n

 B3.2. Polígonos. Polígonos
regulares  e  irregulares.
Clasificación  dos
polígonos.

 B3.2.  Clasificar  os
polígonos  en  función
dos  seus  lados,
recoñecendo  os
regulares  e  os
irregulares.

 EPVAB3.2.1. Clasifica 
correctamente calquera
polígono de tres a cinco
lados, diferenciando 
claramente se é regular
ou irregular.

 CAA

 b
 f
 n

 B3.3.  Construción  de
polígonos  regulares  dado
o lado.

 B3.3. Estudar a 
construción de 
polígonos regulares 
coñecendo o lado.

 EPVAB3.3.1. Constrúe 
correctamente 
polígonos regulares de 
ata cinco lados, 
coñecendo o lado.

 CMCCT

UNIDADE 13:  TANXENCIAS E ENLACES

 b
 e
 f
 g

 B3.4.  Tanxencias  e
enlaces.  Propiedades  e
consideracións
xeométricas  das
tanxencias.

 B3.4.  Comprender  as
condicións  dos  centros
e  as  rectas  tanxentes
en  distintos  casos  de
tanxencia e enlaces.

 EPVAB3.4.1. Resolve 
correctamente os casos
de tanxencia entre 
circunferencias, 
utilizando 
adecuadamente as 
ferramentas.

 CMCCT

 EPVAB3.4.2. Resolve 
correctamente os casos
de tanxencia entre 
circunferencias e 
rectas, utilizando 

 CA
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de
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Competenci
as

clave

Temporalizació
n

Instru-
mento

s

adecuadamente as 
ferramentas.

 b
 e
 f
 g

 B3.5.  Tanxencias  e
enlaces  en  curvas
técnicas:  óvalos  e
ovoides. 

 B3.5.  Comprender  a
construción  do  óvalo  e
do  ovoide  básicos,
aplicando  as
propiedades  das
tanxencias  entre
circunferencias.

 EPVAB3.5.1.  Constrúe
correctamente un óvalo
regular,  coñecendo  o
diámetro maior.

 CMCCT

 b
 f
 o

 B3.6.  Propiedades  e
características  das
tanxencias  en  óvalos  e
ovoides.

 B3.6. Analizar e estudar
as  propiedades  das
tanxencias nos óvalos e
nos ovoides.

 EPVAB3.6.1.  Constrúe
varios tipos de óvalos e
ovoides,  segundo  os
diámetros coñecidos.

 CSIEE

 b
 f
 g
 n

 B3.7.  Enlaces  en  curvas
técnicas.  Espirais:
propiedades  e
características.

 B3.7.  Aplicar  as
condicións  das
tanxencias  e  enlaces
para  construír  espirais
de  dous,  tres,  catro  e
cinco centros.

 EPVAB3.7.1.  Constrúe
correctamente  espirais
de  dous,  tres,  catro  e
cinco centros.

 CMCCT

UNIDADE 14:  COMPOSICIÓNS MODULARES

 b
 f
 g

 B3.8.  Redes  modulares:
cadrada e triangular.

 B3.9.  Concepto  de

 B3.8.  Estudar  os
conceptos de simetrías,
xiros  e  translacións

 EPVAB3.8.1.  Executa
deseños  aplicando
repeticións,  xiros  e

 CD
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Obxec
-tivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de
aprendizaxe

Competenci
as

clave

Temporalizació
n

Instru-
mento

s

 n simetría,  xiro  e
translación  aplicado  as
composicións modulares.

aplicándoos  ao  deseño
de  composicións  con
módulos.

simetrías de módulos.

UNIDADE 15:  SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN

 b
 f
 n
 o

 B3.10.  Representación
obxectiva  de  sólidos.
Introdución  aos  sistemas
de  medida  e  sistemas
perspectivos.  Vistas
diédricas dun sólido.

 B3.9.  Comprender  o
concepto de proxección
e  aplicalo  ao  debuxo
das vistas de obxectos,
con  coñecemento  da
utilidade  das
anotacións,  practicando
sobre as tres vistas de
obxectos  sinxelos  e
partindo da análise das
súas vistas principais.

 EPVAB3.9.1.  Debuxa
correctamente as vistas
principais  de  volumes
frecuentes,
identificando  as  tres
proxeccións  dos  seus
vértices  e  as  súas
arestas.

 CMCCT

 b
 f
 n
 o

 B3.11.  Introdución  ás
axonometrías  e  ás  súas
características.
Axonometría  cabaleira
aplicada  a  volumes
sinxelos.

 B3.10.  Comprender  e
practicar  o
procedemento  da
perspectiva  cabaleira
aplicada  a  volumes
elementais.

 EPVAB3.10.1.  Constrúe
a perspectiva  cabaleira
de  prismas  e  cilindros
simples,  aplicando
correctamente
coeficientes  de
redución sinxelos.

 CMCCT

 b
 f

 B3.12.  Axonometría
isométrica  aplicada  a

 B3.11.  Comprender  e
practicar  os  procesos

 EPVAB3.11.1.  Realiza
perspectivas

 CCEC
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Obxec
-tivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de
aprendizaxe

Competenci
as

clave

Temporalizació
n

Instru-
mento

s

 n
 o

volumes sinxelos. de  construción  de
perspectivas
isométricas de volumes
sinxelos.

isométricas de volumes
sinxelos,  utilizando
correctamente  a
escuadra  e  o  cartabón
para  o  trazado  de
paralelas.
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EPVAV 4º de ESO

Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 4º de ESO

Obxecti
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Bloque 1. Expresión plástica

 a
 c
 d
 e
 h

 B1.1.  A  linguaxe  plástica  e
visual  na  creación  da
composición artística.

 B1.1.  Realizar  composicións
creativas,  individuais  e  en
grupo,  que  evidencien  as
capacidades  expresivas  da
linguaxe  plástica  e  visual,
desenvolvendo a creatividade
e  expresándoa
preferentemente  coa
subxectividade  da  súa
linguaxe  persoal  ou
empregando  os  códigos,  a
terminoloxía  e  os
procedementos  da  linguaxe
visual  e  plástica,  co  fin  de
enriquecer  as  súas
posibilidades  de
comunicación.

 EPVAB1.1.1.  Realiza
composicións  artísticas
seleccionando e utilizando os
elementos  da  linguaxe
plástica e visual.

 CCEC

 a
 d
 g
 n

 B1.2. Leis da composición.
 B1.3.  Leis  da  composición:

movemento, ritmo e liñas de
forza.

 B1.4.  Cor  como  ferramenta

 B1.2. Realizar obras plásticas
experimentando  e  utilizando
diferentes  soportes  e
técnicas,  tanto  analóxicas
coma  dixitais,  valorando  o
esforzo  de  superación  que

 EPVAB1.2.1. Aplica as leis de
composición,  creando
esquemas de movementos e
ritmos,  empregando  os
materiais  e  as  técnicas  con
precisión.

 CCEC
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

simbólica. supón o proceso creativo.

 EPVAB1.2.2. Estuda e explica
o  movemento  e  as  liñas  de
forza dunha imaxe.

 CCEC

 EPVAB1.2.3.  Cambia  o
significado  dunha  imaxe  por
medio da cor.

 CCEC

 b
 c
 e
 g
 n

 B1.5.  Técnicas  de  expresión
gráfico-plásticas.
Experimentación con diversos
materiais.

 B1.6.  Interese  pola
investigación sobre materiais,
soportes,  técnicas  e
ferramentas  con  fins
concretos,  así  como  a
utilización das tecnoloxías da
información  nas  creación
propias.

 B1.7.  Iniciativa,  creatividade
e  autoesixencia  no  proceso
de produción propio.

 B1.3. Elixir os materiais e as
técnicas máis axeitadas para
elaborar  unha  composición
sobre a base duns obxectivos
prefixados  e  da
autoavaliación  continua  do
proceso de realización.

 EPVAB1.3.1.  Coñece  e  elixe
os  materiais  máis  axeitados
para  a  realización  de
proxectos artísticos.

 CCEC
 CSIEE

 EPVAB.1.3.2.  Utiliza  con
propiedade os materiais e os
procedementos máis idóneos
para  representar  e
expresarse  en  relación  ás
linguaxes  gráfico-plásticas,
mantén  o  seu  espazo  de
traballo  e  o  seu  material  en
perfecto estado, e achégao á
aula cando é necesario para a
elaboración das actividades.

 CCEC
 CSIEE
 CAA
 CD

 b
 c

 B1.8. Seguimento do proceso
de  creación:  bosquexo,

 B1.4.  Realizar  proxectos
plásticos  que  comporten

 EPVAB1.4.1.  Entende  o
proceso de creación artística

 CSIEE
 CCEC
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Obxecti
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

 e
 g
 n

proxecto, presentación final e
avaliación (reflexión propia e
avaliación colectiva).

 B1.9.  Elaboración  de
proxectos plásticos de forma
cooperativa.

unha  organización  de  forma
cooperativa,  valorando  o
traballo en equipo coma fonte
de  riqueza  na  creación
artística.

e as súas fases,  e aplícao á
produción  de  proxectos
persoais e de grupo.

 d
 f
 l
 n

 B1.10.  Lectura  e  valoración
de  obras  artísticas  e  imaxes
en distintos soportes.

 B1.11.  Análise  de  distintas
obras  de  arte  situándoas  na
época, na técnica e no estilo
aos  que  pertencen.
Valoración  do  patrimonio
artístico.

 B1.5. Recoñecer en obras de
arte  a  utilización  de
elementos  e  técnicas  de
expresión, apreciar os estilos
artísticos,  valorar  o
patrimonio artístico e cultural
como  un  medio  de
comunicación  e  satisfacción
individual  e  colectiva,  e
contribuír á súa conservación
a  través  do  respecto  e
divulgación  das  obras  de
arte.

 EPVAB1.5.1.  Explica,
empregando  unha  linguaxe
axeitada,  o  proceso  de
creación dunha obra artística,
e  analiza  os  soportes,  os
materiais  e  as  técnicas
gráfico-plásticas  que
constitúen a imaxe, así como
os  seus  elementos
compositivos.

 CSIEE
 CCEC

 EPVAB1.5.2.  Analiza  e  le
imaxes  de  obras  de  arte  e
sitúaas  no  período  ao  que
pertencen.

 CSIEE
 CCEC

Bloque 2. Debuxo técnico

 b
 f

 B2.1.  Utensilios  de  debuxo
técnico: estudo e manexo.

 B2.2.  Trazados  xeométricos:

 B2.1. Analizar a configuración
de  deseños  realizados  con
formas  xeométricas  planas,

 EPVAB2.1.1.  Diferencia  o
sistema de debuxo descritivo
do perceptivo.

 CAA
 CMCCT
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clave

 g
 n
 o

cuadriláteros,  polígonos
regulares  e  división  da
circunferencia.

 B2.3. Tanxencias e enlaces.
 B2.4.  Aplicación  dos

procedementos de trazado de
cuadriláteros,  polígonos,
tanxencias  e  enlaces  no
deseño  de  motivos
xeométricos.

creando  composicións  onde
interveñan  diversos  trazados
xeométricos,  utilizando  con
precisión  e  limpeza  os
materiais de debuxo técnico.

 EPVAB2.1.2.  Resolve
problemas  sinxelos  referidos
a  cuadriláteros  e  polígonos
utilizando  con  precisión  os
materiais de debuxo técnico.

 CAA
 CMCCT

 EPVAB2.1.3.  Resolve
problemas  básicos  de
tanxencias e enlaces.

 CAA
 CMCCT

 EPVAB2.1.4.  Resolve  e
analiza  problemas  de
configuración  de  formas
xeométricas planas e aplícao
á  creación  de  deseños
persoais.

 CAA
 CMCCT

 b
 f
 g
 o

 B2.  5.  Interpretación  das
pezas  a  través  das  súas
vistas diédricas.

 B2.6.  Trazado,  medidas  e
posición correctas das vistas
de  pezas  sinxelas.  Liñas
vistas  e  ocultas.  Esbozo  á
man  alzada  e  con  utensilios
de debuxo técnico.

 B2.7.  Perspectiva  cabaleira.
Posición  dos  eixes  e

 B2.2. Diferenciar e utilizar os
sistemas  de  representación
gráfica,  recoñecendo  a
utilidade  do  debuxo  de
representación  obxectiva  no
ámbito  das  artes,  a
arquitectura,  o  deseño  e  a
enxeñaría.

 EPVAB2.2.1.  Visualiza formas
tridimensionais  definidas
polas súas vistas principais.

 CAA
 CMCCT

 EPVAB2.2.2. Debuxa as vistas
(alzado,  planta  e  perfil)  de
figuras  tridimensionais
sinxelas.

 CAA
 CMCCT

 EPVAB2.2.3.  Debuxa
perspectivas  de  formas
tridimensionais,  utilizando  e

 CAA
 CMCCT
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Obxecti
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

coeficiente de redución. Liñas
vistas  e  ocultas.  Rotulaxe.
Escalas.

 B2.8.  Sistema  axonométrico:
isometría. Posición dos eixes.
Liñas  vistas  e  ocultas.
Rotulaxe. Escalas.

 B2.9.  Perspectiva  cónica
central.

 B2.10.  Perspectiva  cónica
oblicua.

 B2.11.  Análise  das
posibilidades  da  posición  do
punto de vista.

seleccionando  o  sistema  de
representación  máis
axeitado.

 EPVAB2.2.4.  Realiza
perspectivas  cónicas  frontais
e  oblicuas,  elixindo  o  punto
de vista máis adecuado.

 CAA
 CMCCT

 b
 e
 i
 o

 B2.12.  Debuxo  asistido  por
computador.  Trazado  de
pezas  planas  e
tridimensionais sinxelas.

 B2.3.  Utilizar  programas  de
debuxo por computador para
construír  trazados
xeométricos e pezas sinxelas
nos  sistemas  de
representación.

 EPVAB2.3.1.  Utiliza  as
tecnoloxías da información e
da  comunicación  para  a
creación  de  deseños
xeométricos sinxelos.

 CAA
 CMCCT

Bloque 3. Fundamentos do deseño

 a
 c
 d
 f

 B3.1.  Análise  das  linguaxes
visuais  cotiás  (arte,  deseño,
publicidade, etc.).

 B3.  2.  Fases  do  proceso  de

 B3.1.  Percibir  e  interpretar
criticamente  as  imaxes  e  as
formas  do  seu  ámbito
cultural,  con  sensibilidade

 EPVAB3.1.1.  Coñece  os
elementos e as finalidades da
comunicación visual.

 CSIEE
 CCEC

 EPVAB3.1.2.  Observa  e analiza  os  obxectos  do  CCEC
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 h
 l

deseño.
 B3.3. Análise da estética e a

funcionalidade  do  deseño
industrial de obxectos.

 B3.4.  Análise  da  estética  e
funcionalidade  do  feísmo
arquitectónico.

cara  ás  súas  calidades
plásticas,  estéticas  e
funcionais,  e  apreciando  o
proceso de creación artística,
en  obras  propias  e  alleas,  e
distinguir  e  valorar as  súas
fases.

contorno  na  súa  vertente  estética,  de
funcionalidade e de utilidade, utilizando a linguaxe
visual e verbal. 

 c
 e
 g
 i

 B3.5. Campos de aplicación do deseño.  B3.2.  Identificar  os  elementos  que  forman  a
estrutura da linguaxe do deseño.

 EPVAB3  2.1.  Identifica  e  clasifica  obxectos  en
función da familia ou a rama do deseño.

 CSIEE
 CCEC

 b
 e
 f
 i

 B3.6.  Deseño  de
composicións  modulares
utilizando  trazados
xeométricos.

 B3.7. Compoñentes da imaxe
corporativa:  nome,  cor,
tipografía,  logotipo,  deseño,
etc.

 B3.8.  Secuenciación  e
elaboración  de  proxectos
creativos adaptados ás áreas
do deseño.

 B3.9.  Informática  ao  servizo
dos proxectos de deseño.

 B3.3.  Realizar  composicións
creativas  que  evidencien  as
calidades  técnicas  e
expresivas  da  linguaxe  do
deseño  adaptándoas  ás
áreas, e valorando o traballo
en equipo para a creación de
ideas orixinais.

 EPVAB3.3.1.  Realiza distintos
tipos  de  deseño  e
composicións  modulares
utilizando as  formas
xeométricas  básicas,
estudando a organización do
plano e do espazo.

 CSIEE
 CCEC

 EPVAB3.3.2.  Coñece  e
planifica  as  fases  de
realización  da  imaxe
corporativa dunha empresa.

 CSIEE
 CCEC

 EPVAB3.3.3.  Realiza
composicións  creativas  e
funcionais  adaptándoas  ás

 CSIEE
 CCEC
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

 B3.10.  Planificación  dun
proxecto artístico.

áreas do deseño, valorando o
traballo  organizado  e
secuenciado na realización de
calquera proxecto, así como a
exactitude,  a  orde  e  a
limpeza  nas  representacións
gráficas.

 EPVAB3.3.4.  Utiliza  as  novas
tecnoloxías da información e
da comunicación para levar a
cabo  os  seus  propios
proxectos  artísticos  de
deseño.

 CD
 CSIEE
 CCEC

 EPVAB3.3.5.  Planifica  os
pasos  na  realización  de
proxectos  artísticos  e
respecta  o  realizado  por
compañeiros e compañeiras.

 CSIEE
 CCEC

Bloque 4. Linguaxe audiovisual e multimedia

 a
 h
 n
 ñ

 B4.1.  Tipos  de  planos
cinematográficos. Análise dos
factores  expresivos  e  a  súa
simboloxía. 

 B4.1. Identificar os elementos
que  forman  a  estrutura
narrativa  e  expresiva  básica
da  linguaxe  audiovisual  e
multimedia,  e  describir

 EPVAB4.1.1.  Analiza  os  tipos
de  plano  que  aparecen  en
películas  cinematográficas,
valorando  os  seus  factores
expresivos.

 CD
 CSIEE
 CCEC
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clave

 B4.2.  Realización  dun
storyboard.

correctamente  os  pasos
necesarios  para  a  produción
dunha  mensaxe  audiovisual,
e  valorando  o  labor  de
equipo.

 EPVAB4.1.2.  Realiza  un
storyboard a modo de guión
para  a  secuencia  dunha
película.

 CSIEE

 e
 l
 n
 o

 B4.3.  Estudo  de  planos,
angulacións  e  movementos
de cámara no cine.

 B4.4.  Criterios  estéticos  na
elaboración de fotografías.

 B4.5.  Finalidade  expresiva
das imaxes fotoxornalísticas.

 B4.2.  Recoñecer  os
elementos  que  integran  as
linguaxes  audiovisuais  e  as
súas finalidades

 EPVAB4.2.1.  Ve  películas
cinematográficas  nas  que
identifica e analiza os planos,
as  angulacións  e  os
movementos de cámara.

 CD
 CSIEE
 CCEC

 EPVAB.4.2.2. Analiza e realiza
fotografías,  tendo  en  conta
criterios estéticos.

 CD
 CSIEE
 CCEC

 EPVAB4.2.3.  Compila  imaxes
de prensa e analiza  as  súas
finalidades.

 CD
 CSIEE
 CCEC

 a
 e
 f
 g

 B4.6.  Creación  dixital  de
imaxes.

 B4.7.  Deseño  dun  proxecto
publicitario.

 B4.8.  Desenvolvemento  dun
proxecto persoal.

 B4.3.  Realizar  composicións
creativas a partir  de códigos
utilizados  en  cada  linguaxe
audiovisual,  amosando
interese  polos  avances
tecnolóxicos  vinculados  a
estas linguaxes.

 EPVAB4.3.1.  Elabora  imaxes
dixitais  utilizando  programas
de debuxo por computador.

 CD
 CSIEE
 CCEC

 EPVAB4.3.2.  Proxecta  un
deseño publicitario utilizando
os  elementos  da  linguaxe
gráfico-plástica.

 CD
 CSIEE
 CCEC
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 EPVAB4.3.3.  Realiza  un
proxecto  persoal  seguindo  o
esquema  do  proceso  de
creación.

 CAA
 CD
 CSIEE
 CCEC

 a
 c
 d
 f
 h
 n
 o

 B4.9.  Análise  crítica  da
linguaxe publicitaria.

 B4.4.  Amosar  unha  actitude
crítica  ante  as  necesidades
de  consumo  creadas  pola
publicidade,  rexeitando  os
elementos  desta  que
supoñan  discriminación
sexual, social ou racial.

 EPVAB4.4.1.  Analiza
elementos publicitarios cunha
actitude  crítica  desde  o
coñecemento  dos  elementos
que os compoñen.

 CD
 CSIEE
 CCEC
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Debuxo Técnico

Introdución

Entre as finalidades de Debuxo Técnico figura de xeito específico dotar o alumnado das competencias necesarias
para se poder comunicar graficamente 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 acordo 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 visualizar 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 gráfica elaborada de acordo
coa norma nos sistemas de representación convencionais, pode coñecer mellor o mundo. Isto require, ademais do
coñecemento das principais 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 imaxes planas.
Ademais  de  comprender  a  complexa  información  gráfica  que  nos  rodea,  cómpre  que  o  estudante  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  trabállase  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",
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"Sistemas  de  representación"  e  "Normalización".  Trátase  de  que  o/a  estudante  teña  unha  visión  global  dos
fundamentos do debuxo técnico que lle permita no seguinte curso afondar algúns aspectos desta materia.
Ao longo do segundo curso introdúcese un bloque novo ("Documentación gráfica  de proxectos"),  en lugar de
“Normalización”, para a integración das destrezas adquiridas na etapa.
Xa  que  logo,  os  elementos  do  currículo  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 compoñen esta etapa os elementos necesarios
para resolver problemas de configuración de formas, ao tempo que se analiza 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  fundamentos,  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 descubrir as relacións entre sistemas e as
vantaxes e os inconvenientes de cada un. Ademais, 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.
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AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

1. Os referentes para a comprobación do grado de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos da etapa
nas avaliacións continua e final serán os criterios de evaluación e estándares de aprendizaxe.

2. A evaluación do proceso de aprendizaxe do alumnado será continua, formativa e integradora.

No  proceso  de  evaluación  continua,  cando  o  progreso  dun  alumno  ou  alumna  non  sexa  o  adecuado,  se
establecerán medidas de reforzo educativo. Estas medidas adoptaranse en calquera momento do curso, axiña a se
detectar  as  dificultades  e  estarán  dirixidas  a  garantir  a  adquisición  das  competencias  imprescindibles  para
continuar o proceso educativo

Avalíanse os obxectivos e contidos que se alcanzan ó longo de cada proceso, mediante criterios de avaliación como
os  aspectos  relacionados  coa   comprensión  da  metodoloxía  de  traballo,  a  comprensión  da  necesidade  de
adecuación entre os aspectos formais e a función para a que o obxecto é deseñado, así como a capacidade do
alumno para participar de modo activo na dinámica xeral do traballo en grupo.

3. Para realizar a avaliación da aprendizaxe de forma rigorosa e obxectiva os criterios de avaliación son revisados a
través  dos seguintes instrumentos de avaliación:

- A observación do traballo diario en clase, recollida en anotacións puntuais.
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- A actividade do alumno na aula.

- Exercicios prácticos propostos para alcanzar os obxectivos e contidos.

- Probas de exame ao final de cada trimestre.

- A auto-avaliación dos/as alumnos/as, como resultado dunha aprendizaxe inductiva, coa posta en común das
actividades realizadas: avaliación crítica en grupo.

4. A avaliación lévase a cabo en tres momentos:

- A avaliación inicial nunha metodoloxía constructivista da aprendizaxe, ten un carácter de diagnóstico e por
obxecto detectar os coñecementos previos do alumno.

- Unha avaliación continua necesaria para exercer un control continuo e permanente sobre a actividade que o
alumno desenvolve na aula.

- E a avaliación final que permite medir os resultados conseguidos ó finalizar cada unidade didáctica. 

5. O referente principal constituirano criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe. Os instrumentos
fundamentais son as probas de exame e os traballos prácticos nos que se valorarán tres aspectos fundamentais:

- A capacidade de comprensión e razoamento lóxico. Para a súa puntuación téñense en conta a capacidade de
entendemento e análise dos conceptos expostos.

- A  creatividade.  Dáse  importancia  ó  interese  pola  investigación  de  alternativas  como  posibles  solucións
nalgunha das actividades propostas, non só a cantidade de ideas, senón tamén na  modificación das mesmas
e a busca de ideas propias en solucións orixinais e que rexeitan estereotipos.

- Actitudes. Que se resumen en catro partes:
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 Actitude crítica nos distintos exercicios propostos e que se desenvolvan na exposición de contidos.

 Atención e respecto. Actitude cívica de tolerancia con respecto á relación do alumno co profesor e cos
propios compañeiros.

 Participación e colaboración tanto no momento da exposición de conceptos na aula, como na realización
de traballos en grupo.

 Hábito de traballo e constancia na realización de tarefas e puntualidade na entrega das mesmas.

6. O criterio de cualificación tanto para a nota das avaliacións coma para a nota final terá en conta as probas de 
exame e a realización de traballos na aula e na casa. Determinarase a nota do seguinte xeito: 75% exame + 
25% traballos.

Os traballos prácticos cualificaranse segundo a seguinte porcentaxe:

-CONTIDOS CONCEPTUAIS........................................60% da nota global

o Cantidade de ideas. Modificación de ideas.

o Orixinalidade

o Aplicación de conceptos.

o Realiza con autonomía as tarefas encomendadas.

o Emprega o vocabulario axeitado respecto da materia e nivel académico no que se atopa.

o Recolle datos e informacións de distintas fontes e sabe procesalos de maneira autónoma e creativa para
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elaborar traballos.
o Aplica  con  corrección  os  novos  conceptos  de  cada  unidade  didáctica  na  solución  das  tarefas

correspondentes.
o Sabe escoller a técnica gráfico-plástica máis apropiada ao tipo de traballo proposto.

-CONTIDOS PROCEDIMENTAIS.......................................20% da nota global

o Dominio de técnicas.

o Presentación e acabado.

o Razoamento lóxico ( nas distintas fases dun proceso )

o Expresión gráfica ( limpeza e pulcritude na elaboración e presentación dos traballos )

o Creatividade

-CONTIDOS ACTITUDINAIS............................................20% da nota global

o Puntualidade na entrega de tarefas.

o Puntualidade respecto do horario de clase.

o Trae material.

o Motivación.

o Garda a orde no lugar de traballo.
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o Manifesta respecto cos/as compañeiros/as e profesorado.

o Coidado do material escolar.

o Traballo en grupo.

o Participa en actividades extraescolares

PLAN DE SEGUIMENTO DO ALUMNADO COA ASIGNATURA PENDENTE

 Os alumnos que, non superando os estándares da área no primeiro curso de Bacharelato, pasaran ó
segundo curso, terán a oportunidade de realizar exercicios previos ós exames de recuperación, para
facilitar a preparación nesta área. Estes exercicios axustaranse ós estándares de aprendizaxe da area.

 O profesorado fará un seguimento dos exercicios  de reforzo propostos ó alumnado coa asignatura
pendente.
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DEBUXO TÉCNICO I

Debuxo Técnico 1  -  1º de bacharelato

Obx
ec-

tivos

Uni-
dades

Tempo
ra-

lizació
n

Contidos Criterios Estándares de aprendizaxe Competen
cias Clave

Instru-
mentos

Bloque 1. Xeometría e debuxo técnico
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Debuxo Técnico 1  -  1º de bacharelato

Obx
ec-

tivos

Uni-
dades

Tempo
ra-

lizació
n

Contidos Criterios Estándares de aprendizaxe Competen
cias Clave

Instru-
mentos

NOTA: na columna Instrumentos, OA= observación na aula, T= traballo de clase
(poderá ser acabado na casa), E= exame.

 b
 d
 e
 g
 i
 l
 m

1
INTRO-
DUCIÓ

N

3h.  B1.1.  Trazados
xeométricos.

 B1.2.  Instrumentos  e
materiais  do  debuxo
técnico.

 B1.3. Recoñecemento 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.

 B1.1.  Resolver
problemas  de
configuración  de
formas  poligonais
sinxelas no plano coa
axuda  de  utensilios
convencionais  de

 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.

 DT1.B1.1. 2. Determina coa 
axuda de regra e compás os 
principais lugares 
xeométricos de aplicación 
aos trazados  fundamentais 

CSIEE 

CMCCT

OA
T
E
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Debuxo Técnico 1  -  1º de bacharelato

Obx
ec-

tivos

Uni-
dades

Tempo
ra-

lizació
n

Contidos Criterios Estándares de aprendizaxe Competen
cias Clave

Instru-
mentos

debuxo  sobre
taboleiro,  aplicando
os  fundamentos  da
xeometría métrica de
acordo cun esquema
paso  a  paso  e/ou
unha  figura  de
análise  elaborada
previamente.

no plano, e comproba 
graficamente o cumprimento
das condicións establecidas.

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

 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.

 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.

 DT1.B1.1.6.  Deseña,
modifica  ou  reproduce

CAA

CAA

CMCCT

CSIEE

CSIEE

2
TRAZA
-DOS

FUNDA
-

MENTA
IS

3h.

 B1.6.  Trazados
fundamentais no plano. 

 B1.13. Ángulos.
 B1.7.  Operacións  con

segmentos.
 B1.8. Mediatriz.
 B1.9.  Paralelismo  e

perpendicularidade. 
 B1.10. Determinación de

lugares  xeométricos.
Aplicacións.

 B1.12.  Circunferencia  e
círculo.

3
POLÍ-

GONOS

3h.  B1.14.Trazado  de
polígonos regulares.

 B1.15. Resolución gráfica
de  cuadriláteros  e
polígonos.

 B1.16.  Representación
de formas planas.

 B1.18. Resolución gráfica
de triángulos.

 B1.19.  Determinación,

90



CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
IES Félix Muriel

Rúa María Ana Mogas, nº 1

15920 RIANXO

( 981-843700  2 981-843701

ies.felix.muriel@edu.xunta.es

Debuxo Técnico 1  -  1º de bacharelato

Obx
ec-

tivos

Uni-
dades

Tempo
ra-

lizació
n

Contidos Criterios Estándares de aprendizaxe Competen
cias Clave

Instru-
mentos

propiedades  e
aplicacións  dos  seus
puntos notables.

cuadriláteros  e  polígonos
analizando  as  relacións
métricas  esenciais  e
resolvendo o seu trazado por
triangulación,  radiación,
itinerario  ou  relacións  de
semellanza.

 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.

 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

CAA4
PROPO

R-
CIONA

LI-
DADE

4h

 B1.20.  Proporcionalidade
e semellanza. 

 B1.17.  Trazado  de
formas proporcionais.

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

 B1.22.  Construción  e
utilización  de  escalas
gráficas.

5
TRANS

-
FORMA
-CIÓNS

4h.  B1.23.  Transformacións
xeométricas  elementais:
xiro, translación, simetría
homotecia  e  afinidade.
Identificación  de
invariantes. Aplicacións.

 B1.11.  Elaboración  de
formas  baseadas  en
redes modulares.
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Debuxo Técnico 1  -  1º de bacharelato

Obx
ec-

tivos

Uni-
dades

Tempo
ra-

lizació
n

Contidos Criterios Estándares de aprendizaxe Competen
cias Clave

Instru-
mentos

para  a  representación  de

 b
 d
 e
 g
 i
 l

6
TANXE
N-CIAS

3h.

 B1.24.  Tanxencias  e
enlaces.

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

 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.

 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.

 DT1.B1.2.3.  Aplica  os
coñecementos de tanxencias
á  construción  de  óvalos,
ovoides  e  espirais,  e

CMCCT

CAA

CSIEE

CSIEE

OA
T
E

7
CURVA

S
TÉCNIC

AS

3h.

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

8
DESEÑ

O
XEOMÉ
-TRICO

3h.  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
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Debuxo Técnico 1  -  1º de bacharelato

Obx
ec-

tivos

Uni-
dades

Tempo
ra-

lizació
n

Contidos Criterios Estándares de aprendizaxe Competen
cias Clave

Instru-
mentos

tanxencias e enlaces. relaciona  a  súa  forma  coas
principais  aplicacións  no
deseño  arquitectónico  e
industrial.

 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.

Bloque 2. Sistemas de representación

 b
 d
 e
 g

9
INTRO-
DUCIÓ

N

2h.  B2.1.  Fundamentos  dos
sistemas  de
representación.

 B2.2.  Sistemas  de
representación na arte.

 B2.1.  Relacionar  os
fundamentos  e  as
características  dos
sistemas  de
representación  coas

 DT1.B2.1.1.  Identifica  o
sistema  de  representación
empregado  a  partir  da
análise de debuxos técnicos,
ilustracións ou fotografías de

CCL OA
T
E
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Debuxo Técnico 1  -  1º de bacharelato

Obx
ec-

tivos

Uni-
dades

Tempo
ra-

lizació
n

Contidos Criterios Estándares de aprendizaxe Competen
cias Clave

Instru-
mentos

 i
 l

 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.

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.

obxectos  ou  espazos,  e
determina  as  características
diferenciais  e  os  elementos
principais do sistema.

 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.

 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.

 DT1B2.1.4.  Comprende  os
fundamentos  do  sistema
diédrico  e  describe  os

CCL

CD

CMCCT

CAA
10

SISTE
MA

DIÉDRI
CO
(1)

8h.  B2.9. Sistema diédrico.
 B2.  10.  Procedementos

para  a  obtención  das
proxeccións diédricas.

 B2.11.  Disposición
normalizada. 

 B2.12. Reversibilidade do
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Debuxo Técnico 1  -  1º de bacharelato

Obx
ec-

tivos

Uni-
dades

Tempo
ra-

lizació
n

Contidos Criterios Estándares de aprendizaxe Competen
cias Clave

Instru-
mentos

sistema.  Número  de
proxeccións suficientes. 

 B2.13.  Representación  e
identificación  de  puntos,
rectas e planos. Posicións
no espazo. Paralelismo e
perpendicularidade.
Pertenza e intersección.

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

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

procedementos de obtención
das  proxeccións  e  a  súa
disposición normalizada.

 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.

 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

CSIEE

CMCCT

CCEC

11
SISTE

MA
DIÉDRI

CO
(2)

8h.  B2.16.  Procedementos
para  a  obtención  e
disposición  das
proxeccións diédricas.

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

 B2.18.  Seccións  planas.
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Debuxo Técnico 1  -  1º de bacharelato

Obx
ec-

tivos

Uni-
dades

Tempo
ra-

lizació
n

Contidos Criterios Estándares de aprendizaxe Competen
cias Clave

Instru-
mentos

Determinación  da  súa
verdadeira magnitude.

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).

 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.

 b
 d
 e
 g

12
PLANO

S
ACOTA
-DOS

4h.  B2.19. Sistema de planos
cotados: aplicacións.

 B2.2.  Representar
formas
tridimensionais
sinxelas  a  partir  de
perspectivas,

 DT1.B2.2.1.  Comprende  o
funcionamento  do  sistema
de  planos  cotados  como
unha  variante  do  sistema
diédrico  que  permite

CAA OA
T
E

96



CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
IES Félix Muriel

Rúa María Ana Mogas, nº 1

15920 RIANXO

( 981-843700  2 981-843701

ies.felix.muriel@edu.xunta.es

Debuxo Técnico 1  -  1º de bacharelato

Obx
ec-

tivos

Uni-
dades

Tempo
ra-

lizació
n

Contidos Criterios Estándares de aprendizaxe Competen
cias Clave

Instru-
mentos

 i
 l

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.

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.

 b
 d
 e
 g
 i
 l

13
AXONO

-
METRÍ

AS

8h.  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.

 B2.3.  Debuxar
perspectivas  de
formas
tridimensionais  a
partir  de pezas reais
ou  definidas  polas
súas  proxeccións
ortogonais,
seleccionando  a
axonometría

 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

CCEC

CCEC

OA
T
E
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Debuxo Técnico 1  -  1º de bacharelato

Obx
ec-

tivos

Uni-
dades

Tempo
ra-

lizació
n

Contidos Criterios Estándares de aprendizaxe Competen
cias Clave

Instru-
mentos

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

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

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.

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.

 b
 d
 e
 g
 i
 l

14
PERSP
ECTIVA
CÓNIC

A

8h.  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.

 B2.4.  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

 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.

CCL

CSIEE

OA
T
E
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Debuxo Técnico 1  -  1º de bacharelato

Obx
ec-

tivos

Uni-
dades

Tempo
ra-

lizació
n

Contidos Criterios Estándares de aprendizaxe Competen
cias Clave

Instru-
mentos

 B2.29.  Representación
simplificada  da
circunferencia.

 B2.30.  Sistema  cónico
oblicuo.

 B2.31.  Representación
simplificada  da
circunferencia.

 B2.32.  Representación
de sólidos nos diferentes
sistemas.

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

 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.

 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.

CMCCT
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Debuxo Técnico 1  -  1º de bacharelato

Obx
ec-

tivos

Uni-
dades

Tempo
ra-

lizació
n

Contidos Criterios Estándares de aprendizaxe Competen
cias Clave

Instru-
mentos

Bloque 3. Normalización

 b
 d
 e
 g
 i
 l

15
FUNDA

-
MENTO

S

3h.

 B3.1.  Elementos  da
normalización consonte a
normativa.

 B3.1.  Valorar  a
normalización  como
convencionalismo
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 cotación.

CCL

OA
T
E

 b
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 e
 g
 i
 l

16
REPRE

-
SENTA
-CIÓN
NORM

A-
LIZAD

A

4h.  B3.2.  Proxecto:
necesidade  e  ámbito  de
aplicación das normas. 

 B3.3. Formatos. Dobra de
planos.

 B3.4.  Vistas.  Liñas
normalizadas.

 B3.5.  Aplicacións  da
normalización.

 B3.2.  Aplicar  as
normas  nacionais,
europeas  e
internacionais
relacionadas  cos
principios  xerais  de
representación,
formatos,  escalas,
cotación  e  métodos

 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

CSIEE

CAA

OA
T
E
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Debuxo Técnico 1  -  1º de bacharelato

Obx
ec-

tivos

Uni-
dades

Tempo
ra-

lizació
n

Contidos Criterios Estándares de aprendizaxe Competen
cias Clave

Instru-
mentos

 B3.6. Escalas. Cotación.
 B3.7. Debuxo industrial.
 B3.6. Escalas. Cotación.
 B3.8.  Debuxo

arquitectónico.
B3.9. Cortes e seccións.

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.

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.

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

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

CMCCT

CMCCT

CSIEE
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Debuxo Técnico 1  -  1º de bacharelato

Obx
ec-

tivos

Uni-
dades

Tempo
ra-

lizació
n

Contidos Criterios Estándares de aprendizaxe Competen
cias Clave

Instru-
mentos

correspondentes.

DEBUXO TÉCNICO II

Debuxo Técnico II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Bloque 1. Xeometría e debuxo técnico

 b
 d
 e
 g
 i
 l

 B1.1.  Resolución  de
problemas xeométricos.

 B1.2.  Proporcionalidade.
Rectángulo  áureo.
Aplicacións.

 B1.3. Construción de figuras
planas equivalentes.

 B1.4.  Relación  entre  os

 B1.1. Resolver problemas de
tanxencias  mediante  a
aplicación  das  propiedades
do arco  capaz,  dos  eixes  e
centros  radicais  e/ou  da
transformación  de
circunferencias e rectas por
inversión,  indicando
graficamente  a  construción

 DT2.B1.1.1.  Identifica  a
estrutura  xeométrica  de
obxectos  industriais  ou
arquitectónicos  a  partir  da
análise de plantas,  alzados,
perspectivas  ou  fotografías,
sinalando os seus elementos
básicos  e  determinando  as
principais  relacións  de

 CCL

102



CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
IES Félix Muriel

Rúa María Ana Mogas, nº 1

15920 RIANXO

( 981-843700  2 981-843701

ies.felix.muriel@edu.xunta.es

Debuxo Técnico II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

ángulos  e  a  circunferencia.
Arco capaz. 

 B1.5. Aplicacións.
 B1.6.  Potencia  dun  punto

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

 B1.7.  Inversión.
Determinación  de  figuras
inversas.  Aplicación  á
resolución de tanxencias.

auxiliar  utilizada,  os  puntos
de enlace e a relación entre
os seus elementos.

proporcionalidade.

 DT2.B1.1.2.  Determina
lugares  xeométricos  de
aplicación  ao  debuxo
aplicando  os  conceptos  de
potencia ou inversión.

 CMCCT

 DT2.B1.1.3.  Transforma  por
inversión  figuras  planas
compostas  por  puntos,
rectas  e  circunferencias
describindo as súas posibles
aplicacións  á  resolución  de
problemas xeométricos.

 CAA

 DT2.B1.1.4.  Selecciona
estratexias para a resolución
de  problemas  xeométricos
complexos,  analizando  as
posibles  solucións  e
transformándoos  por
analoxía  noutros  problemas
máis sinxelos.

 CSIEE

 DT2.B1.1.5.  Resolve
problemas  de  tanxencias
aplicando  as  propiedades
dos eixes e centros radicais,

 CMCCT
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Debuxo Técnico II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

e  indicando  graficamente  a
construción  auxiliar
utilizada,  os  puntos  de
enlace e a relación entre os
seus elementos.

 b
 d
 e
 g
 i
 l

 B1.9.  Trazado  de  curvas
cónicas e técnicas.

 B1.10.  Curvas  cónicas.
Orixe,  determinación  e
trazado  da  elipse,  a
parábola e a hipérbole.

 B1.11.  Curvas  técnicas.
Orixe,  determinación  e
trazado das curvas cíclicas e
envolventes. 

 B1.12.  Resolución  de
problemas  de  pertenza,
tanxencia  e  incidencia.
Aplicacións.

 B1.13.  Homoloxía.
Determinación  dos  seus
elementos.  Trazado  de
figuras  homólogas.
Aplicacións.

 B1.2.  Debuxar  curvas
cíclicas  e  cónicas  e
identificar os seus principais
elementos,  utilizando  as
súas  propiedades
fundamentais  para  resolver
problemas  de  pertenza,
tanxencia ou incidencia.

 DT2.B.1.2.1.  Comprende  a
orixe  das  curvas  cónicas  e
as  relacións  métricas  entre
elementos, describe as súas
propiedades  e  identifica  as
súas aplicacións.

 CCL

 DT2.B1.2.2.  Resolve
problemas  de  pertenza,
intersección  e  tanxencias
entre  liñas  rectas  e  curvas
cónicas,  aplicando  as  súas
propiedades,  e  xustifica  o
procedemento utilizado.

 CAA

 DT2.B1.2.3.  Traza  curvas
cónicas  logo  de  determinar
os  elementos  que  as
definen,  tales  como  eixes,
focos,  directrices, tanxentes
ou  asíntotas,  resolvendo  o
seu  trazado  por  puntos  ou
por  homoloxía  respecto  á

 CSIEE
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Debuxo Técnico II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

circunferencia.

 b
 d
 e
 g
 i
 l

 B1.8.  Transformacións
xeométricas. Aplicacións. 

 B1.13.  Homoloxía.
Determinación  dos  seus
elementos.  Trazado  de
figuras  homólogas.
Aplicacións.

 B1.8.  Transformacións
xeométricas. Aplicacións.

 B1.13.  Homoloxía.
Determinación  dos  seus
elementos.  Trazado  de
figuras  homólogas.
Aplicacións. 

  B1.14.  Afinidade.
Determinación  dos  seus
elementos.  Trazado  de
figuras afíns. Construción da
elipse  afín  a  unha
circunferencia. 

 B1.15.  Trazado  de  figuras
planas complexas utilizando
escalas  e  construcións
auxiliares axeitadas.

 B1.3.  Relacionar  as
transformacións
homolóxicas  coas  súas
aplicacións  á  xeometría
plana  e  aos  sistemas  de
representación,  valorando a
rapidez  e  a  exactitude  nos
trazados  que  proporciona  a
súa utilización.

 DT2.B1.3.1.  Comprende  as
características  das
transformacións
homolóxicas,  identifica  os
seus  invariantes
xeométricos  e  describe  as
súas aplicacións.

 CCL

 DT2.B1.3.2.  Aplica  a
homoloxía  e  a  afinidade  á
resolución  de  problemas
xeométricos  e  á
representación  de  formas
planas.

 CSIEE

 DT2.B1.3.3. Deseña a partir
dun  bosquexo  previo  ou
reproduce  á  escala
conveniente  figuras  planas
complexas,  e  indica
graficamente  a  construción
auxiliar utilizada.

 CMCCT

Bloque 2. Sistemas de representación
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

 b
 d
 e
 g
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 l

 B2.1.  Punto,  recta  e  plano
no sistema diédrico.

 B2.2.  Resolución  de
problemas  de  pertenza,
incidencia,  paralelismo  e
perpendicularidade.

 B2.3.  Determinación  da
verdadeira  magnitude  de
segmentos e formas planas.

 B2.4. Construción de figuras
planas no sistema diédrico.

 B2.5. Abatemento de planos.
Determinación  dos  seus
elementos. Aplicacións.

 B2.6.  Xiro  dun  corpo
xeométrico. Aplicacións.

 B2.7.  Cambios  de  plano.
Determinación  das  novas
proxeccións. Aplicacións.

 B2.8.  Afinidade  entre
proxeccións. 

  B2.9.  Problema inverso  ao
abatemento.

 B2.10.  Corpos  xeométricos
no sistema diédrico.

 B2.11.  Representación  de
poliedros  regulares.

 B2.1.  Valorar  a  importancia
da elaboración de debuxos a
man  alzada  para
desenvolver  a  visión
espacial,  analizando  a
posición  relativa  entre
rectas, planos e superficies,
identificando  as  súas
relacións  métricas  para
determinar  o  sistema  de
representación axeitado e a
estratexia  idónea  que
solucione  os  problemas  de
representación de corpos ou
espazos tridimensionais.

 DT2.B2.1.1.  Comprende  os
fundamentos  ou  principios
xeométricos  que
condicionan o paralelismo e
a  perpendicularidade  entre
rectas e planos, utilizando o
sistema diédrico ou, de ser o
caso,  o  sistema  de  planos
cotados  como  ferramenta
base  para  resolver
problemas  de  pertenza,
posición, mínimas distancias
e verdadeira magnitude.

 CAA

 DT2.B2.1.2.  Representa
figuras  planas  contidas  en
planos  paralelos,
perpendiculares ou oblicuos
aos  planos  de  proxección,
trazando  as  súas
proxeccións diédricas.

 CSIEE

 DT2.B2.1.3.  Determina  a
verdadeira  magnitude  de
segmentos,  ángulos  e
figuras  planas  utilizando
xiros,  abatementos  ou
cambios  de  plano  en
sistema diédrico e, de ser o

 CAA
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Debuxo Técnico II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Posicións singulares.
 B2.12.  Determinación  das

súas seccións principais.
 B2.13.  Representación  de

prismas e pirámides.

caso,  no sistema de planos
cotados.

 DT2.B2.1.4.  Representa  o
hexaedro  ou  cubo  en
calquera  posición  respecto
aos  planos  coordenados,  o
resto  dos  poliedros
regulares,  prismas  e
pirámides  en  posicións
favorables,  coa  axuda  das
súas  proxeccións  diédricas,
determinando  partes  vistas
e ocultas.

 CSIE

 b
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 e
 g
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 B2.14.  Representación  de
cilindros,  conos  e  esferas.
Seccións planas.

 B2.15.  Determinación  de
seccións  planas  e
elaboración  de
desenvolvementos.

 B2.16. Interseccións.
 B2.17.  Xiros,  abatementos

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

 B2.2.  Representar  poliedros
regulares,  pirámides,
prismas,  cilindros  e  conos
mediante  as  súas
proxeccións  ortográficas,
analizando  as  posicións
singulares  respecto  aos
planos  de  proxección,
determinando  as  relacións
métricas  entre  os  seus
elementos,  as  seccións
planas  principais  e  a
verdadeira  magnitude  ou

 DT2.B2.2.1.  Representa
cilindros  e  conos  de
revolución  aplicando  xiros
ou  cambios  de  plano  para
dispor  as  súas  proxeccións
diédricas  en  posición
favorable  para  resolver
problemas de medida.

 CMCCT
 CAA

 DT2.B2.2.2.  Determina  a
sección plana de corpos ou
espazos  tridimensionais
formados  por  superficies
poliédricas,  cilíndricas,

 CMCCT
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Debuxo Técnico II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

desenvolvemento  das
superficies  que  os
conforman.

cónicas  e/ou  esféricas,
debuxando  as  súas
proxeccións  diédricas  e
obtendo  a  súa  verdadeira
magnitude.

 DT2.B2.2.3.  Acha  a
intersección  entre  liñas
rectas e corpos xeométricos
coa  axuda  das  súas
proxeccións  diédricas  ou  a
súa perspectiva, indicando o
trazado  auxiliar  utilizado
para  a  determinación  dos
puntos de entrada e saída.

 CMCCT

 DT2.B2.2.4.  Desenvolve
superficies  poliédricas,
cilíndricas  e  cónicas,  coa
axuda das súas proxeccións
diédricas,  utilizando  xiros,
abatementos ou cambios de
plano  para  obter  a
verdadeira  magnitude  das
arestas  e  caras  que  as
conforman.

 CAA

 b  B2.18.  Sistemas
axonométricos ortogonais.

 B2.3. Debuxar axonometrías
de  poliedros  regulares,

 DT2.B2.3.1.  Comprende  os
fundamentos  da

 CMCCT
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Debuxo Técnico II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

 d
 e
 g
 i
 l

 B2.19.  Posición  do  triedro
fundamental. 

 B2.20.  Relación  entre  o
triángulo  de  trazas  e  os
eixes do sistema.

 B2.21.  Determinación  de
coeficientes de redución.

 B2.22.  Tipoloxía  das
axonometrías  ortogonais.
Vantaxes e inconvenientes. 

 B2.23.  Representación  de
figuras planas. 

 B2.24.  Representación
simplificada  da
circunferencia.

 B2.25.  Representación  de
corpos  xeométricos  e
espazos  arquitectónicos.
Seccións  planas.
Interseccións.

pirámides, prismas, cilindros
e  conos,  dispondo  a  súa
posición  en  función  da
importancia  relativa  das
caras  que  se  desexen
amosar  e/ou  da
conveniencia  dos  trazados
necesarios,  utilizando  a
axuda  do  abatemento  de
figuras  planas  situadas  nos
planos  coordenados,
calculando  os  coeficientes
de redución e determinando
as  seccións  planas
principais.

axonometría  ortogonal,
clasificando  a  súa  tipoloxía
en función da orientación do
triedro  fundamental,
determinando o triángulo de
trazas  e  calculando  os
coeficientes de redución.

 DT2.B2.3.2.  Debuxa
axonometrías  de  corpos  ou
espazos definidos polas súas
vistas principais, dispondo a
súa  posición  en  función  da
importancia  relativa  das
caras  que  se  desexen
amosar  e/ou  da
conveniencia  dos  trazados
necesarios.

 CCEC

 DT2.B2.3.3.  Determina  a
sección plana de corpos ou
espazos  tridimensionais
formados  por  superficies
poliédricas,  debuxando
isometrías  ou  perspectivas
cabaleiras.

 CMCCT

Bloque 3. Documentación gráfica de proxectos
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Debuxo Técnico II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

 b
 d
 e
 g
 i
 l

 B3.1.  Elaboración  de
bosquexos,  esbozos  e
planos.

 B3.2. Proceso de deseño ou
fabricación:  perspectiva
histórica e situación actual.

 B3.3.  Proxecto:  tipos  e
elementos.

 B3.4.  Planificación  de
proxectos. 

 B3.5.  Identificación  das
fases  dun  proxecto.
Programación de tarefas.

 B3.6.  Elaboración  das
primeiras ideas. 

 B3.7.  Tipos  de  planos:  de
situación,  de  conxunto,  de
montaxe,  de instalación,  de
detalle, de fabricación ou de
construción.

 B3.8.  Presentación  de
proxectos.

 B3.9.  Elaboración  da
documentación  gráfica  dun
proxecto  gráfico,  industrial
ou arquitectónico sinxelo.

 B3.10.  Debuxo  de

 B3.1.  Elaborar  bosquexos,
esbozos e planos necesarios
para  a  definición  dun
proxecto sinxelo relacionado
co  deseño  industrial  ou
arquitectónico,  valorar  a
exactitude,  a  rapidez  e  a
limpeza  que  proporciona  a
utilización  de  aplicacións
informáticas,  planificar  de
maneira  conxunta  o  seu
desenvolvemento,  revisar  o
avance  dos  traballos  e
asumir  as  tarefas
encomendadas  con
responsabilidade.

 DT2.B3.1.1.  Elabora  e
participa  activamente  en
proxectos  cooperativos  de
construción  xeométrica,
aplicando  estratexias
propias  adecuadas  á
linguaxe do debuxo técnico. 

 CSC

 DT2.B3.1.2.  Identifica
formas  e  medidas  de
obxectos  industriais  ou
arquitectónicos, a partir dos
planos  técnicos  que  os
definen.

 CMCCT

 DT2.B3.1.3.  Debuxa
bosquexos  a  man  alzada  e
esbozos  cotados  para
posibilitar  a  comunicación
técnica con outras persoas.

 CCEC

 DT2.B3.1.4. Elabora esbozos
de  conxuntos  e/ou  pezas
industriais  ou  obxectos
arquitectónicos, dispondo as
vistas,  os  cortes  e/ou  as
seccións  necesarias,
tomando  medidas
directamente  da  realidade

 CCEC
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Debuxo Técnico II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

bosquexos  a  man  alzada  e
esquemas.

 B3.11.  Elaboración  de
debuxos cotados.

 B3.12.  Elaboración  de
esbozos  de  pezas  e
conxuntos.

ou de perspectivas a escala,
elaborando  bosquexos  a
man  alzada  para  a
elaboración  de  debuxos
cotados  e  planos  de
montaxe, instalación, detalle
ou  fabricación,  de  acordo
coa normativa de aplicación.

 b
 d
 e
 g
 i
 l

 B3.13.  Posibilidades  das
tecnoloxías da información e
da  comunicación  aplicadas
ao  deseño,  á  edición,  ao
arquivamento  e  á
presentación de proxectos.

 B3.14. Debuxo vectorial 2D.
Debuxo  e  edición  de
entidades.  Creación  de
bloques.  Visibilidade  de
capas.

 B3.15. Debuxo vectorial 3D.
Inserción  e  edición  de
sólidos.  Galerías  e
bibliotecas  de  modelos.
Incorporación de texturas. 

 B3.16.  Selección  do
encadramento,  a
iluminación  e  o  punto  de

 B3.2.  Presentar  de  xeito
individual  e  colectivo  os
bosquexos, os esbozos e os
planos  necesarios  para  a
definición  dun  proxecto
sinxelo  relacionado  co
deseño  industrial  ou
arquitectónico,  valorar  a
exactitude,  a  rapidez  e  a
limpeza  que  proporciona  a
utilización  de  aplicacións
informáticas,  planificar  de
maneira  conxunta  o  seu
desenvolvemento,  revisar  o
avance  dos  traballos  e
asumir  as  tarefas
encomendadas  con
responsabilidade.

 DT2.B3.2.1.  Comprende  as
posibilidades das aplicacións
informáticas relacionadas co
debuxo  técnico,  e  valora  a
exactitude,  a  rapidez  e  a
limpeza  que  proporciona  a
súa utilización.

 CD

 DT2.B3.2.2.  Representa
obxectos  industriais  ou
arquitectónicos  coa  axuda
de  programas  de  debuxo
vectorial  2D,  creando
entidades,  importando
bloques  de  bibliotecas,
editando  obxectos  e
dispondo  a  información
relacionada  en  capas
diferenciadas  pola  súa
utilidade.

 CD
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Debuxo Técnico II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

vista.
 B3.17. Resolución  de

exercicios de debuxo técnico
utilizando  recursos
informáticos.

 DT2.B3.2.3.  Representa
obxectos  industriais  ou
arquitectónicos  utilizando
programas  de  creación  de
modelos  en  3D,  inserindo
sólidos  elementais,
manipulándoos  ata  obter  a
forma  buscada,  importando
modelos  ou  obxectos  de
galerías  ou  bibliotecas,
incorporando  texturas,
seleccionando  o
encadramento,  a
iluminación  e  o  punto  de
vista adecuado ao propósito
buscado.

 CD

 DT2.B3.2.4.  Presenta  os
traballos  de debuxo técnico
utilizando  recursos  gráficos
e informáticos, de xeito que
estes sexan claros e limpos,
e  que  respondan  ao
obxectivo  para  os  que  se
realizaron.

 CD
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D  ebuxo Artístico  

 Introdución

Partindo das destrezas e dos coñecementos adquiridos polo alumnado na materia de Educación Plástica, Visual e
Audiovisual, da educación secundaria obrigatoria (ESO), en bacharelato afondarase nas destrezas e no conceptos
do debuxo como ferramenta do pensamento que participa no proceso creativo, comunicativo, plástico e visual,
contribuíndo a adquirir as competencias necesarias para a formación permanente da persoa.
A materia  optativa de Debuxo Artístico  I  achega coñecementos teóricos,  técnicos  e  estéticos,  fomentando un
pensamento diverxente. A aprendizaxe estética debe realizarse sobre bases teóricas e prácticas, fomentando a
creatividade, o espírito de investigación e a formación permanente.
Ao traballar de xeito creativo, o alumnado desenvolve a capacidade crítica aplicándoa ás súas propias creacións e
ás dos seus compañeiros e as súas compañeiras;  valora  o feito artístico e goza del,  sensibilizándose cara ao
contorno para a satisfacción estética e como aspecto motivador para o seu desenvolvemento creativo, potenciando
a competencia de conciencia e expresión cultural; debe coñecer os antecedentes artísticos e as achegas de artistas
ao debuxo, ás artes plásticas e ao deseño, en xeral, a través da historia, e sobre todo a presenza e a función do
debuxo nas manifestacións artísticas contemporáneas. O coñecemento da evolución e a súa valoración positiva do
debuxo artístico como linguaxe expresiva e comunicativa reforzará as súas aplicacións nunha sociedade cada vez
máis tecnolóxica e inmediata. 
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A materia de Debuxo Artístico nesta etapa debe proporcionar un panorama amplo das súas aplicacións, orientando
e preparando para outras ensinanzas posteriores que o alumnado poida cursar, sexan artísticas ou tecnolóxicas,
como base para a formación de profesionais creativos/as: ensinanzas artísticos superiores, ensinanzas profesionais
de artes plásticas e deseño, belas artes e outras afíns;  en definitiva,  ensinanzas creativas nas súas múltiples
facetas (interiores, moda, produto gráfico, multimedia, xoiaría, ilustración, deseño web, multimedia, etc.).
Debuxo Artístico  I  estrutúrase en cinco bloques de contido:  "O debuxo como ferramenta",  "Liña e forma",  "A
composición e os seus fundamentos", "A luz: o claroscuro e a textura"  e "A cor".

AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

1. Os referentes para a comprobación do grado de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos da etapa
nas avaliacións continua e final serán os criterios de evaluación e estándares de aprendizaxe.

2. A evaluación do proceso de aprendizaxe do alumnado será continua, formativa e integradora.

No  proceso  de  evaluación  continua,  cando  o  progreso  dun  alumno  ou  alumna  non  sexa  o  adecuado,  se
establecerán medidas de reforzo educativo. Estas medidas adoptaranse en calquera momento do curso, axiña a se
detectar  as  dificultades  e  estarán  dirixidas  a  garantir  a  adquisición  das  competencias  imprescindibles  para
continuar o proceso educativo

Avalíanse os obxectivos e contidos que se alcanzan ó longo de cada proceso, mediante criterios de avaliación como
os  aspectos  relacionados  coa   comprensión  da  metodoloxía  de  traballo,  a  comprensión  da  necesidade  de
adecuación entre os aspectos formais e a función para a que o obxecto é deseñado, así como a capacidade do
alumno para participar de modo activo na dinámica xeral do traballo en grupo.
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3. Para realizar a avaliación da aprendizaxe de forma rigorosa e obxectiva os criterios de avaliación son revisados a
través  dos seguintes instrumentos de avaliación:

- A observación do traballo diario en clase, recollida en anotacións puntuais.

- A actividade do alumno na aula.

- Exercicios prácticos propostos para alcanzar os obxectivos e contidos.

- A  auto  avaliación  dos  alumnos,  como  resultado  dunha  aprendizaxe  inductiva,  coa  posta  en  común  das
actividades realizadas: avaliación crítica en grupo.

4. A avaliación lévase a cabo en tres momentos:

- A avaliación inicial nunha metodoloxía constructivista da aprendizaxe, ten un carácter de diagnóstico e por
obxecto detectar os coñecementos previos do alumno.

- Unha avaliación continua necesaria para exercer un control continuo e permanente sobre a actividade que o
alumno desenvolve na aula.

- E a avaliación final que permite medir os resultados conseguidos ó finalizar cada unidade didáctica. 

5. O referente principal constituirano criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe. Os instrumentos
fundamentais son os traballos prácticos sobre as que se valorarán tres aspectos fundamentais:

- A capacidade de comprensión e razoamento lóxico. Para a súa puntuación téñense en conta a capacidade de
entendemento e análise dos conceptos expostos.

- A  creatividade.  Dáse  importancia  ó  interese  pola  investigación  de  alternativas  como  posibles  solucións
nalgunha das actividades propostas, non só a cantidade de ideas, senón tamén na  modificación das mesmas
e a busca de ideas propias en solucións orixinais e que rexeitan estereotipos.
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- Actitudes. Que se resumen en catro partes:

 Actitude crítica nos distintos exercicios propostos e que se desenvolvan na exposición de contidos.

 Atención e respecto. Actitude cívica de tolerancia con respecto á relación do alumno co profesor e cos
propios compañeiros.

 Participación e colaboración tanto no momento da exposición de conceptos na aula, como na realización
de traballos en grupo.

 Hábito de traballo e constancia na realización de tarefas e puntualidade na entrega das mesmas.

A porcentaxe que se aplica  a  cada un destes  aspectos  para a  nota global,  tendo en conta  as  posibles
variacións dependendo de cada exercicio é a seguinte:

-CONTIDOS CONCEPTUAIS........................................60% da nota global

o Cantidade de ideas. Modificación de ideas.

o Orixinalidade

o Aplicación de conceptos.

o Realiza con autonomía as tarefas encomendadas.

o Emprega o vocabulario axeitado respecto da materia e nivel académico no que se atopa.

o Recolle datos e informacións de distintas fontes e sabe procesalos de maneira autónoma e creativa para

elaborar traballos.
o Aplica  con  corrección  os  novos  conceptos  de  cada  unidade  didáctica  na  solución  das  tarefas

correspondentes.
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o Sabe escoller a técnica gráfico-plástica ou audiovisual máis apropiada ao tipo de traballo proposto.

-CONTIDOS PROCEDIMENTAIS.......................................20% da nota global

o Dominio de técnicas.

o Presentación e acabado.

o Razoamento lóxico ( nas distintas fases dun proceso )

o Expresión gráfica ( limpeza e pulcritude na elaboración e presentación dos traballos )

o Creatividade

-CONTIDOS ACTITUDINAIS............................................20% da nota global

o Puntualidade na entrega de tarefas.

o Puntualidade respecto do horario de clase.

o Trae material.

o Motivación.

o Garda a orde no lugar de traballo.

o Manifesta respecto cos/as compañeiros/as e profesorado.

o Coidado do material escolar.

o Traballo en grupo.
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o Participa en actividades extraescolares

DEBUXO ARTÍSTICO I

Debuxo Artístico I. 1º de bacharelato

Obxe
c-

tivos

Uni-
dades Tempora-

lización

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenc
ias clave

Instru-
mento

s

Bloque 1. O debuxo como ferramenta
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Debuxo Artístico I. 1º de bacharelato

Obxe
c-

tivos

Uni-
dades Tempora-

lización

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenc
ias clave

Instru-
mento

s

UNIDADE 1:  Debuxo, función e subxectividade

 b
 d
 i
 m
 n
 p

1 6h.  B1.1.  Diferentes
modos  de  ver  e
debuxar.  Debuxo  e
función.

 B1.1. Valorar a importancia
do  debuxo  como
ferramenta do pensamento
e fin en si mesmo, a través
da  historia  da  arte,  no
proceso  creativo,  con  fins
artísticos,  tecnolóxicos  ou
científicos.

 DA1.B1.1.1. Valora e coñece
a  importancia  do  debuxo
artístico, as súas aplicacións
e  as  súas  manifestacións  a
través  da  historia  e  na
actualidade,  co  estudo  e  a
observación  de  obras  e
artistas significativos/as.

 CSC
 CCEC

T1

OA

 DA1.B1.1.2.  Selecciona,
relaciona  e  emprega  con
criterio  a  terminoloxía
específica,  de  forma  oral  e
escrita, en postas en común
ou  probas  individuais,
aplicada  a  producións
propias ou alleas.

 CCL

 d
 i
 m
 n

 B1.2.  Expresión  da
subxectividade.

 B1.2. Utilizar con criterio os
materiais  e  a  terminoloxía
especifica.

 DA1.B1.2.1.  Utiliza  con
propiedade os materiais e os
procedementos  máis
idóneos  para  representar  e
expresarse  en  relación  ás
linguaxes  gráficas,

 CSIEE
 CCEC

1 T= Traballo de clase (poderá ser acabado na casa), OA= Observación na aula.
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Debuxo Artístico I. 1º de bacharelato

Obxe
c-

tivos

Uni-
dades Tempora-

lización

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenc
ias clave

Instru-
mento

s

adecuándoos  ao  obxectivo
plástico desexado.

UNIDADE 2:  Técnicas secas

 i
 m
 n

2 8h.

 B1.3.  Materiais,
utensilios e soportes
básicos.

 B1.4.  Introdución  ás
técnicas  secas  e  á
súa aplicación.

 B1.3. Amosar unha actitude
autónoma  e  responsable,
respectando  as  producións
propias e alleas, así como o
espazo  de  traballo  e  as
pautas  indicadas  para  a
realización  de  actividades,
achegando á aula todos os
materiais necesarios.

 DA1.B1.3.1.  Mantén  o  seu
espazo  de  traballo  e  o  seu
material en perfecto estado,
e  achégao  á  aula  cando  é
necesario para a elaboración
das actividades.

 CSC

T

OA
 DA1.B1.3.2.  Amosa  unha

actitude  autónoma  e
responsable,  respectando  o
traballo propio e alleo.

 CSIEE

Bloque 2. Liña e forma

UNIDADE 3:  Liña  e  forma

 b
 i
 m
 n
 d

3 6h.  B2.1.  Elementos
básicos  na
configuración  da
forma.  A  liña  como
elemento
configurador.

 B2.1.  Describir
graficamente  obxectos
naturais  ou  artificiais,
amosando  a  comprensión
da súa estrutura interna.

 DA1.B2.1.1. Utiliza a liña na
descrición  gráfica  de
obxectos  expresando
volume, movemento, espazo
e sensacións subxectivas.

 CSIEE
 CCEC

T

OA

 DA1.B2.1.2.  Representa  CSIEE
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Debuxo Artístico I. 1º de bacharelato

Obxe
c-

tivos

Uni-
dades Tempora-

lización

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenc
ias clave

Instru-
mento

s

formas naturais e artificiais,
de  maneira  analítica  ou
expresiva,  atendendo  á
comprensión  da  súa
estrutura interna.

 CCEC

UNIDADE 4:  Perspectiva intuitiva

 b
 i
 m
 n
 d
 g

4 8h.

 B2.2.  A  perspectiva
intuitiva  e  a  súa
aplicación  no
debuxo artístico.

 B2.2. Empregar a liña para
a configuración de formas e
transmisión  de
expresividade. 

 DA1.B2.2.1.  Comprende  e
representa as formas desde
distintos puntos de vista.

 CSIEE
 CCEC

T

OA

 DA1.B2.2.2.  Describe
graficamente  as  formas
atendendo  ás  súas
proporcións,  relacionándoas
con  formas  xeométricas
simples.

 CMCCT

Bloque 3. A composición e os seus fundamentos

UNIDADE 5:  Composición  e  percepción

 b
 i
 m
 n

5 14h.  B3.1.  Composición
intuitiva.  Concepto
de equilibrio visual.

 B3.1.  Elaborar
composicións  analíticas,
descritivas e expresivas con
diferentes  graos  de
iconicidade.

 DA1.B3.1.1.  Selecciona  os
elementos gráficos esenciais
para  a  representación  da
realidade  observada
segundo  a  función  que  se

 CSIEE
 CCEC

T

OA
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Debuxo Artístico I. 1º de bacharelato

Obxe
c-

tivos

Uni-
dades Tempora-

lización

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenc
ias clave

Instru-
mento

s

 d
 g

persiga  (analítica  ou
subxectiva) e o seu grao de
iconicidade.

 b
 i
 m
 n
 d
 g

 B3.2.  Psicoloxía  da
forma.  Leis  visuais
que  rexen  as
relacións  entre  as
formas do cadro.

 B3.2. Aplicar as leis básicas
da  percepción  visual  ao
representar  distintos
volumes  xeométricos  ou
orgánicas  dentro  dun
espazo  compositivo,
atendendo ás proporcións e
á perspectiva.

 DA1.B3.2.1.  Relaciona  e
representa  as  formas  no
plano  atendendo  ás  leis
visuais  asociativas,  ás
organizacións  compositivas,
ao equilibrio e ás direccións
visuais  en  composicións
cunha  finalidade  expresiva,
analítica ou descritiva.

 CAA

Bloque 4. A luz. O claroscuro e a textura

UNIDADE 6:  A Luz. Claroscuro e textura.

 b
 i
 m
 n
 d
 g

6 15h.  B4.1.  A  mancha
como  elemento
configurador  do
volume.  O
claroscuro.

 B4.1. Representar o volume
de  obxectos  e  espazos
tridimensionais  mediante a
técnica do claroscuro.

 DA1.B4.1.1.  Representa  o
volume, o espazo e a textura
aplicando  técnicas  gráfico-
plásticas  mediante  valores
lumínicos.

 CSIEE
 CCEC

T

OA

 b
 i

 B4.2.  A  construción
das  sombras.

 B4.2.  Valorar  a  influencia
da luz  como configuradora

 DA1.B4.2.1.  Coñece  o  valor
expresivo e configurador da

 CCL
 CSIEE
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Debuxo Artístico I. 1º de bacharelato

Obxe
c-

tivos

Uni-
dades Tempora-

lización

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenc
ias clave

Instru-
mento

s

 m
 n
 d
 g
 p

Valores tonais. de  formas  e  o  seu  valor
expresivo.

luz,  en  valores  tanto
acromáticos  como
cromáticos,  e  explicar
verbalmente eses valores en
obras propias e alleas.

 CCEC

 b
 i
 m
 n
 d
 g

 B4.3.  Iluminación.
Tipos de luz e o seu
comportamento.

 B4.3.  Explorar  as
posibilidades expresivas da
textura  visual  e  o
claroscuro

 DA1.B4.3.1.  Observa  e
utiliza  a  textura  visual  con
procedementos  gráfico-
plásticos, con fins expresivos
e  configuradores,  en  obras
propias e alleas.

 CD
 CCEC

Bloque 5. A cor

UNIDADE 7:  A cor

 b
 i
 m
 n
 d
 g

7 14h.  B5.1.  Teoría  da cor.
Natureza.
Dimensións  e
comportamento  da
cor.

 B5.2.  Expresividade
da cor.

 B5.1.  Coñecer  e  aplicar  os
fundamentos teóricos sobre
a  cor  e  as  relacións
cromáticas,  tanto  na
expresión  gráfico-plástica
como  na  análise  de
diversas  manifestacións
artísticas. 

 DA1.B5.1.1.  Aplica  a  cor
seguindo  as  dimensións
desta  (valor-luminosidade,
saturación-intensidade  e
croma-ton)  na
representación  de
composicións  e  formas
naturais e artificiais.

 CSIEE
 CCEC

T

OA

 DA1.B5.1.2.  Demostra  o  CCL
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Debuxo Artístico I. 1º de bacharelato

Obxe
c-

tivos

Uni-
dades Tempora-

lización

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenc
ias clave

Instru-
mento

s

coñecemento,  con
explicacións orais, escritas e
gráficas,  dos  fundamentos
teóricos  da  cor  en
composicións  e  estudos
cromáticos.

 CCEC

 DA1.B5.1.3.  Aplica  de
maneira expresiva a cor  na
obra plástica persoal.

 CCEC

 DA1.5.1.4. Analiza o uso da
cor  observando  as
producións  artísticas  de
referencia en todas as súas
manifestacións.

 CSIEE
 CCEC

 DA1.B5.1.5.  Representa  os
matices cromáticos, a partir
de  observación  do  natural,
mediante  a  mestura  de
cores primarias.

 CSIEE
 CD
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Debuxo Artístico II. 2º de bacharelato

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Bloque 1. A forma. Estudo e transformación

 b
 i
 m
 n
 d
 g

 B1.1. Percepción e descrición
obxectiva da forma.

 B1.1.  Desenvolve a destreza
debuxística  con  distintos
niveis de iconicidade.

 DA2.B1.1.1.  Interpreta  e
aplica  formas  ou  obxectos
atendendo  a  diversos  graos
de  iconicidade,  con
diferentes técnicas gráficas e
segundo  as  súas  funcións
comunicativas  (ilustrativas,
descritivas,  ornamentais  ou
subxectivas).

 CSIEE
 CCEC

 b
 i
 m
 n
 d
 g

 B1.2.  Modelo  analítico  e
modelo sintético.

 B1.3.  Retentiva  e  memoria
visual.  Consideracións
mnemotécnicas.

 B1.2. Interpretar unha forma
ou  un  obxecto  segundo  as
súas  intencións
comunicativas. 

 DA2.B1.1.2.  Analiza  a
configuración  das  formas
naturais  e  artificiais
discriminando o esencial das
súas  características  formais,
mediante a execución gráfica
e a discusión verbal e escrita.

 CCEC
 CD

Bloque 2: A expresión da subxectividade

 b
 i

 B2.1. Psicoloxía da forma e a
composición.  Estudo  e

 B2.1.  Desenvolver  a
capacidade  de

 DA2.B2.1.1.  Representa
formas  aprendidas  mediante

 CSIEE
 CCEC
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Debuxo Artístico II. 2º de bacharelato

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

 m
 n
 d
 g

aplicación  dos  elementos
compositivos  que  rexen  a
intención  expresiva  das
creacións plásticas.

representación  das  formas
mediante  a  memoria  e  a
retentiva visual.

a  percepción  visual  e  táctil
atendendo  ás  súas
características  formais
esenciais.

 b
 i
 m
 n
 d
 g
 p

 B2.2.  Comportamento  e
interrelación  das  formas
tridimensionais no espazo.

 B2.2.  Elaborar  imaxes  con
distintas  funcións  expresivas
utilizando  a  memoria  e  a
retentiva visual.

 DA2.B2.2.1.  Expresa
sentimentos  e  valores
subxectivos  mediante  a
representación  de
composicións  figurativas  e
abstractas de formas e cores
(funcións expresivas).

 CCL
 CCEC

 DA2.B2.2.2. Experimenta con
métodos  creativos  de
memorización  e  retentiva
para  procurar  distintas
representacións  mediante
valores lumínicos, cromáticos
e  compositivos,  dun  mesmo
obxecto ou composición.

 CAA

 b
 i
 m
 n
 d

 B2.3. Valor expresivo da luz e
da cor.

 B2.4.  Ruptura  da  tradición
figurativa  e  nacemento  de
novas  interpretacións  da
realidade.

 B2.3.  Investigar  sobre  a
expresividade individual, coa
linguaxe propia da expresión
gráfico-plástica.

 DA2.B2.3.1. Analiza de forma
verbal e escrita,  individual e
colectivamente,  obras
propias ou alleas, atendendo
aos seus valores subxectivos.

 CCL
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Debuxo Artístico II. 2º de bacharelato

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

 g

Bloque 3. Debuxo e perspectiva

 b
 i
 m
 n
 d
 g
 p

 B3.1.  Valoracións  da
aparencia formal respecto ao
punto de vista perceptivo.

 B3.2.  Representación  da
forma con fins expresivos.

 B3.1.  Representar
graficamente  con  diferentes
niveis  de  iconicidade,  as
formas,  illadas  ou  nunha
composición,  o  contorno
inmediato,  interiores  e
exteriores,  expresando  as
características espaciais e de
proporcionalidade,  e  valores
lumínicos e cromáticos.

 DA2.B3.1.1.  Comprende  e
representa  as  formas  desde
distintos puntos de vista.

 CSC

 DA2.B3.1.2.  Observa  o
contorno  como  un  elemento
de  estudo  gráfico  e  elabora
composicións  cromáticas  e
lineais,  atendendo  ás
variacións formais segundo o
punto de vista.

 CSIEE
 CCEC

 DA2.B3.1.3.  Representa  os
obxectos  illados  ou  nun
contorno  coñecendo  os
aspectos  estruturais  da
forma, a posición e o tamaño
dos seus elementos.

 CSIEE
 CCEC

Bloque 4. O corpo humano como modelo

 b
 i
 m

 B4.1.  Análise  da  figura
humana.  Relacións  de
proporcionalidade.

 B4.1. Analizar as relacións de
proporcionalidade  da  figura
humana.

 DA2.B4.1.1.  Comprende  a
figura  humana  como  un
elemento de estudo gráfico e
expresivo,  mediante  a

 CCEC
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Debuxo Artístico II. 2º de bacharelato

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

 n
 d
 g

observación e a reflexión de
obras propias e alleas.

 DA2.B4.1.2.  Analiza  a  figura
humana  atendendo  ás  súas
relacións  de
proporcionalidade  mediante
a observación do natural  ou
con modelos estáticos.

 CMCCT
 CCEC

 b
 i
 m
 n
 d
 g

 B4.2.  Nocións  básicas  de
anatomía artística.

 B4.3.  Estudo  e
representación  do
movemento  da  figura
humana.

 B4.2.  Representar  a  figura
humana  e  o  seu  contorno,
identificando as relacións de
proporcionalidade  entre  o
conxunto e as súas partes.

 DA2.B4.2.1.  Representa  a
figura  humana  atendendo  á
expresión  global  das  formas
que  a  compoñen  e  á
articulación  e  a  orientación
da estrutura que a define.

 CSIEE
 CCEC

 b
 i
 m
 n
 d
 g

 B4.4.  Antropometría.
Relacións  da  figura  humana
co espazo arquitectónico e co
contorno natural.

 B4.3.  Experimentar  cos
recursos  gráfico-plásticos
para  representar  o
movemento  e  a
expresividade  da  figura
humana.

 DA2.B4.3.1.  É  capaz  de
representar  e  captar  o
movemento  da  figura
humana  de  forma  gráfico-
plástica  aplicando  diferentes
técnicas.

 CAA

 DA2.B4.3.2.  Elabora  imaxes
con distintos procedementos
gráfico-plásticos  e  diversas
funcións  expresivas  coa

 CSIEE
 CCEC
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Debuxo Artístico II. 2º de bacharelato

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

figura humana como suxeito.

 Bloque 5. O debuxo no proceso creativo

 b
 i
 m
 n
 d
 g

 B5.1.Técnicas  secas  máis
comúns e a súa aplicación no
proceso creativo.

 B5.1.  Coñecer  e  aplicar  as
ferramentas  dixitais  de
debuxo e as súas aplicacións
na creación gráfico-plástica.

 DA2.B5.1.1.  Coñece  e  aplica
as  ferramentas  do  debuxo
artístico  dixital  utilizando  as
TIC en procesos creativos.

 CD

 b
 i
 m
 n
 d
 g

 B5.2. Introdución ás técnicas
húmidas  e  a  súa  aplicación
no  proceso  creativo.
Emprego das ferramentas TIC
nos procesos creativos.

 B5.2.  Valorar  a  importancia
do debuxo como ferramenta
do  pensamento  e  do
coñecemento  da  súa
terminoloxía, dos materiais e
dos  procedementos  para
desenvolver  o  proceso
creativo  con  fins  artísticos,
tecnolóxicos  ou  científicos,
así como as posibilidades das
TIC.

 DA2.B5.2.1.  Valora  a
importancia  do  debuxo
artístico  nos  procesos
proxectivos  elaborando
proxectos  conxuntos  con
outras  disciplinas  artísticas
ou  non  do  mesmo  nivel  ou
externos.

 CSC

 DA2.B5.2.2.  Demostra
creatividade e autonomía nos
procesos artísticos, propondo
solucións  gráfico-plásticas
que  afiancen  o  seu
desenvolvemento persoal e a
súa autoestima.

 CSIEE
 CCEC
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Debuxo Artístico II. 2º de bacharelato

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

 DA2.B5.2.3.  Está orientado/a
e coñece as posibilidades do
debuxo  artístico  nas
ensinanzas  artísticas,
tecnolóxicas e científicas con
exemplos  claros  e  contacto
directo  con  artistas,
deseñadores/as,
científicos/as e técnicos/as.

 CMCCT
 CAA

 DA2.B5.2.4.  Selecciona,
relaciona  e  emprega  con
criterio  a  terminoloxía
específica  en  postas  en
común  dos  seus  proxectos
individuais  ou  colectivos,
fomentando  a  participación
activa e a crítica construtiva.

 CCL

 DA2.B5.2.5.  Utiliza  con
propiedade os materiais e os
procedementos máis idóneos
para  representar  e
expresarse  en  relación  ás
linguaxes gráfico-plásticas.

 CAA
 CSIEE
 CCEC
 CCL

 b
 i

 B5.3. Actitude creativa  B5.3.  Amosar  unha  actitude
autónoma  e  responsable,
respectando  as  producións

 DA2.B5.3.1.  Mantén  o  seu
espazo  de  traballo  e  o  seu
material  en perfecto  estado,

 CSC
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Debuxo Artístico II. 2º de bacharelato

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

 m
 n
 d
 g

propias e alleas,  así  como o
espazo  de  traballo  e  as
pautas  indicadas  para  a
realización  de  actividades,
achegando  á  aula  todos  os
materiais necesarios.

e  achégao  á  aula  cando  é
necesario para a elaboración
das actividades.

MÍNIMOS ESIXIBLES PARA A SUPERACION DAS ASIGNATURAS
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1º DE ESO

PRIMEIRO TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCEIRO TRIMESTRE

 Traza as rectas que pasan por cada par
de puntos, usando a regra, e resalta o
triángulo que se forma.

 . Realiza composicións que transmiten
emocións  básicas  (calma,  violencia,
liberdade,  opresión,  alegría,  tristura,
etc.)  utilizando  diversos  recursos
gráficos  en  cada  caso  (claroscuro,
liñas, puntos, texturas, cores, etc.).

 Diferencia  imaxes  figurativas  de
abstractas.

 Divide a circunferencia en seis partes
iguais, usando o compás, e debuxa coa
regra o hexágono regular e o triángulo
equilátero que se posibilita.

 Analiza, identifica e explica oralmente,
por escrito e graficamente, o esquema
compositivo básico de obras de arte e
obras  propias,  atendendo  aos
conceptos  de  equilibrio,  proporción  e
ritmo.

 Recoñece graos de iconicidade nunha
serie de imaxes.

 Suma  ou  resta  ángulos  positivos  ou
negativos con regra e compás.

 Realiza  composicións  básicas  con
diferentes  técnicas  segundo  as
propostas establecidas por escrito.

 Crea  imaxes  con  distintos  graos  de
iconicidade  baseándose  nun  mesmo
tema.

PRIMEIRO TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCEIRO TRIMESTRE

 Suma ou resta segmentos, sobre unha
recta, medindo coa regra ou utilizando
o compás.

 Representa  obxectos  illados  e
agrupados  do  natural  ou  do  ámbito
inmediato,  proporcionándoos  en

 Deseña símbolos e iconas.
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relación  coas  súas  características
formais e en relación co seu ámbito.

 Divide un segmento en partes iguais,
aplicando o teorema de Thales.

UNIDADE 3:  A COR UNIDADE  7:  O CÓMIC

 Clasifica  correctamente  calquera
cuadrilátero.

 Transcribe texturas táctiles a  texturas
visuais  mediante  as  técnicas  de
frottage, utilizándoas en composicións
abstractas ou figurativas.

UNIDADE 8: ELEMENTOS DA COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL

 Constrúe  calquera  paralelogramo
coñecendo dous lados  consecutivos  e
unha diagonal.

UNIDADE 5:  MATERIAIS E
TÉCNICAS DE DEBUXO E PINTURA

 Identifica e  analiza os  elementos  que
interveñen  en  actos  de  comunicación
visual.

 Clasifica  correctamente  calquera
polígono  de  tres  a  cinco  lados,
diferenciando claramente se é regular
ou irregular.

 Utiliza  con  propiedade  as  técnicas
gráfico-plásticas coñecidas aplicándoas
de  forma  axeitada  ao  obxectivo  da
actividade.

 Identifica e  analiza os  elementos  que
interveñen  en  actos  de  comunicación
audiovisual.

 Constrúe  correctamente  polígonos
regulares de ata cinco lados, inscritos
nunha circunferencia.

 Utiliza  o  lapis  de  grafito  e  de  cor,
creando o claroscuro en composicións
figurativas  e  abstractas  mediante  a
aplicación do lapis  de forma continua
en  superficies  homoxéneas  ou
degradadas.

 Distingue  a  función  ou  funcións  que
predominan  en  mensaxes  visuais  e
audiovisuais.

  Utiliza  o  papel  como  material,
manipulándoo,  resgando  ou  pregando,
creando texturas visuais e táctiles, para
crear composicións, colaxes matéricas e
figuras tridimensionais.



  Crea  co  papel  recortado  formas
abstractas  e  figurativas  compóndoas
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con  fins  ilustrativos,  decorativos  ou
comunicativos.

  Aproveita  materiais  reciclados  para  a
elaboración  de  obras  de  forma
responsable  co  medio  e  aproveitando
as súas calidades gráfico-plásticas.



PRIMEIRO TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCEIRO TRIMESTRE

3º ESO

PRIMEIRO TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCEIRO TRIMESTRE
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 Explica verbalmente ou por escrito os 
exemplos máis comúns de lugares 
xeométricos (mediatriz, bisectriz, 
circunferencia, esfera, rectas paralelas,
planos paralelos, etc.).

 Crea composicións aplicando procesos
creativos sinxelos, mediante propostas
por  escrito,  axustándose  aos
obxectivos finais.

 Analiza as causas polas que se produce
unha  ilusión  óptica  aplicando
coñecementos  dos  procesos
perceptivos.

 Clasifica correctamente calquera 
polígono de tres a cinco lados, 
diferenciando claramente se é regular 
ou irregular.

 Coñece  e  aplica  métodos  creativos
para a elaboración de deseño gráfico,
deseños de produto,  moda e as súas
múltiples aplicacións.

 Identifica  e  clasifica  ilusións  ópticas
segundo as leis da Gestalt.

 Constrúe correctamente polígonos 
regulares de ata cinco lados, 
coñecendo o lado.

 Reflexiona  e  avalía,  oralmente  e  por
escrito,  o  proceso  creativo  propio  e
alleo  desde  a  idea  inicial  ata  a
execución definitiva.

 Deseña  ilusións  ópticas  baseándose
nas leis da Gestalt.

 Resolve correctamente os casos de 
tanxencia entre circunferencias, 
utilizando adecuadamente as 
ferramentas.

 Comprende  e  emprega  os  niveis  de
iconicidade  da  imaxe  gráfica,
elaborando bosquexos, apuntamentos,
e  debuxos  esquemáticos,  analíticos  e
miméticos.

UNIDADE 4:  A IMAXE EN
MOVEMENTO

 Resolve correctamente os casos de 
tanxencia entre circunferencias e 
rectas, utilizando adecuadamente as 
ferramentas.

UNIDADE 2:  TÉCNICAS PICTÓRICAS
E GRÁFICAS

 Elabora  unha  animación  con  medios
dixitais e/ou analóxicos.

 Constrúe  correctamente  un  óvalo
regular, coñecendo o diámetro maior.

 Realiza modificacións da cor e as súas
propiedades  empregando  técnicas
propias da cor pigmento e da cor luz,
aplicando  as  TIC,  para  expresar
sensacións en composicións sinxelas.

UNIDADE 5:  LINGUAXE VISUAL
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PRIMEIRO TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCEIRO TRIMESTRE

 Utiliza  o  lapis  de  grafito  e  de  cor,
creando o claroscuro en composicións
figurativas  e  abstractas  mediante  a
aplicación do lapis de forma continua
en  superficies  homoxéneas  ou
degradadas.

UNIDADE 6: A IMAXE FOTOGRÁFICA

 Constrúe  a  perspectiva  cabaleira  de
prismas e cilindros  simples,  aplicando
correctamente coeficientes de redución
sinxelos.

 Experimenta coas témperas aplicando
a técnica de diferentes formas (pinceis,
esponxas,  goteos,  distintos  graos  de
humidade,  estampaxes,  etc.),
valorando  as  posibilidades  expresivas
segundo  o  grao  de  opacidade  e  a
creación  de  texturas  visuais
cromáticas.

 Identifica encadramentos e puntos de
vista nunha fotografía.

 Realiza  perspectivas  isométricas  de
volumes  sinxelos,  utilizando
correctamente a escuadra e o cartabón
para o trazado de paralelas.

 Utiliza  o  papel  como  material,
manipulándoo, resgando ou pregando,
creando texturas visuais e táctiles para
crear composicións, colaxes matéricas
e figuras tridimensionais.

  Realiza  fotografías  con  distintos
encadramentos  e  puntos  de  vista,
aplicando diferentes leis compositivas.

  Crea  co  papel  recortado  formas
abstractas  e  figurativas  compóndoas
con  fins  ilustrativos,  decorativos  ou
comunicativos.

UNIDADE 7:  LINGUAXE VISUAL E
AUDIOVISUAL

  Aproveita  materiais  reciclados  para  a
elaboración  de  obras  de  forma
responsable  co  medio e aproveitando
as súas calidades gráfico-plásticas.

  Deseña, en equipo, mensaxes visuais
e  audiovisuais  con  distintas  funcións
utilizando  diferentes  linguaxes  e
códigos, seguindo de xeito ordenado as
fases  do  proceso  (guión  técnico,
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storyboard, realización, etc.),  e valora
de xeito crítico os resultados.

PRIMEIRO TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCEIRO TRIMESTRE

   Identifica os recursos visuais presentes
en  mensaxes  publicitarias  visuais  e
audiovisuais.

   Reflexiona  criticamente  sobre  unha
obra  de  cine,  situándoa  no  seu
contexto  e  analizando  a  narrativa
cinematográfica  en  relación  coa
mensaxe.

   Elabora  documentos  multimedia  para
presentar  un  tema  ou  proxecto,
empregando  os  recursos  dixitais  de
xeito axeitado.
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4º ESO

PRIMEIRO TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCEIRO TRIMESTRE

 Diferencia  o  sistema  de  debuxo
descritivo do perceptivo.

 Realiza  composicións  artísticas
seleccionando  e  utilizando  os
elementos  da  linguaxe  plástica  e
visual.

 Coñece os elementos e as finalidades
da comunicación visual.

 Resolve problemas sinxelos referidos a
cuadriláteros e polígonos utilizando con
precisión  os  materiais  de  debuxo
técnico.

 Aplica as leis de composición, creando
esquemas  de  movementos  e  ritmos,
empregando os materiais e as técnicas
con precisión.

  Observa  e  analiza  os  obxectos  do  contorno  na  súa  vertente
estética,  de  funcionalidade  e  de  utilidade,  utilizando  a  linguaxe
visual e verbal. 

 Resolve  problemas  básicos  de
tanxencias e enlaces.

  Estuda e explica o movemento e as
liñas de forza dunha imaxe.

  Identifica e clasifica obxectos en función da familia ou a rama do
deseño.

 Resolve  e  analiza  problemas  de
configuración  de  formas  xeométricas
planas e aplícao á creación de deseños
persoais.

 Cambia o significado dunha imaxe por
medio da cor.

  Realiza  distintos  tipos  de  deseño  e
composicións  modulares  utilizando as
formas xeométricas básicas, estudando
a organización do plano e do espazo.

 Debuxa  as  vistas  (alzado,  planta  e
perfil)  de  figuras  tridimensionais

 Utiliza  con  propiedade os  materiais  e
os  procedementos  máis  idóneos  para

  Realiza  composicións  creativas  e
funcionais  adaptándoas  ás  áreas  do
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sinxelas. representar  e  expresarse  en  relación
ás linguaxes gráfico-plásticas,  mantén
o  seu  espazo  de  traballo  e  o  seu
material en perfecto estado, e achégao
á  aula  cando  é  necesario  para  a
elaboración das actividades.

deseño,  valorando  o  traballo
organizado  e  secuenciado  na
realización  de  calquera  proxecto,  así
como a exactitude, a orde e a limpeza
nas representacións gráficas.

PRIMEIRO TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCEIRO TRIMESTRE

 Realiza perspectivas cónicas frontais e
oblicuas, elixindo o punto de vista máis
adecuado.

 Explica,  empregando  unha  linguaxe
axeitada, o proceso de creación dunha
obra artística, e analiza os soportes, os
materiais  e  as  técnicas  gráfico-
plásticas  que  constitúen  a  imaxe,  así
como os seus elementos compositivos.

 Planifica  os  pasos  na  realización  de
proxectos  artísticos  e  respecta  o
realizado  por  compañeiros  e
compañeiras.

 Utiliza as tecnoloxías da información e
da  comunicación  para  a  creación  de
deseños xeométricos sinxelos.

 Analiza e le imaxes de obras de arte e
sitúaas no período ao que pertencen.

   Analiza os tipos de plano que aparecen
en  películas  cinematográficas,
valorando os seus factores expresivos.

    Realiza  un  storyboard a  modo  de
guión para a secuencia dunha película.

    Ve películas cinematográficas nas que
identifica  e  analiza  os  planos,  as
angulacións  e  os  movementos  de
cámara.

    Analiza e realiza fotografías, tendo en
conta criterios estéticos.
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    Compila imaxes de prensa e analiza as
súas finalidades.

    Elabora  imaxes  dixitais  utilizando
programas de debuxo por computador.

    Realiza un proxecto persoal seguindo
o esquema do proceso de creación.

DEBUXO TECNICO 1
PRIMEIRO TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCEIRO TRIMESTRE

 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.

 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.

 Relaciona as liñas e os puntos notables
ede triángulos, cuadriláteros e 
polígonos coas súas propiedades, e 
identifica as súas aplicacións.

 . Comprende as relacións métricas dos 
ángulos da circunferencia e o círculo, 

  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.

  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.

 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.

 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
cotación.Obtén  as  dimensións
relevantes  de  corpos  ou  espazos
representados  utilizando  escalas
normalizadas.

 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
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describe as súas propiedades e 
identifica as súas posibles 
aplicacións.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.

 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.

 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.

 Comprende as características das 
transformacións xeométricas 
elementais (xiro, translación, simetría, 
homotecia e afinidade), identificando 
as súas invariantes, e aplícaas para 
aresolución de problemas xeométricos 
e para a representación de formas 
planas. Identifica as relacións entre 
puntos de tanxencia, centros e raios de
circunferencias, analizando figuras 
compostas por enlaces entre liñas 
rectas e arcos de circunferencia.

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

 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.

 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.

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

 Determina seccións planas de obxectos
tridimensionais  sinxelos,  visualizando
intuitivamente a súa posición mediante
perspectivas a man alzada, debuxando
as  súas  proxeccións  diédricas  e

vistas e ocultas.
 Cota  pezas  industriais  sinxelas

identificando as cotas necesarias para
a súa correcta definición dimensional e
dispóndoas de acordo coa norma.

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

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

 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.

 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.



obtendo a súa verdadeira magnitude.
 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.
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DEBUXO TECNICO II
PRIMEIRO TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCEIRO TRIMESTRE

 Identifica  a  estrutura  xeométrica  de
obxectos industriais ou arquitectónicos
a partir da análise de plantas, alzados,
perspectivas  ou  fotografías,  sinalando
os  seus  elementos  básicos  e
determinando  as  principais  relacións
de proporcionalidade.

 Comprende  os  fundamentos  ou
principios xeométricos que condicionan
o  paralelismo  e  a  perpendicularidade
entre  rectas  e  planos,  utilizando  o
sistema diédrico ou, de ser o caso,  o
sistema  de  planos  cotados  como
ferramenta  base  para  resolver
problemas  de  pertenza,  posición,
mínimas  distancias  e  verdadeira
magnitude.

 Elabora  e  participa  activamente  en
proxectos cooperativos de construción
xeométrica,  aplicando  estratexias
propias  adecuadas  á  linguaxe  do
debuxo técnico. 

 Determina  lugares  xeométricos  de
aplicación  ao  debuxo  aplicando  os
conceptos de potencia ou inversión.

 Representa figuras planas contidas en
planos  paralelos,  perpendiculares  ou
oblicuos  aos  planos  de  proxección,
trazando  as  súas  proxeccións
diédricas.

 Identifica  formas  e  medidas  de
obxectos  industriais  ou
arquitectónicos,  a  partir  dos  planos
técnicos que os definen.

PRIMEIRO TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCEIRO TRIMESTRE

 Resolve  problemas  de  tanxencias
aplicando as propiedades dos eixes e
centros  radicais,  e  indicando
graficamente  a  construción  auxiliar
utilizada,  os  puntos  de  enlace  e  a
relación entre os seus elementos.

 Representa  o  hexaedro  ou  cubo  en
calquera posición respecto aos planos
coordenados,  o  resto  dos  poliedros
regulares,  prismas  e  pirámides  en
posicións  favorables,  coa  axuda  das
súas  proxeccións  diédricas,
determinando partes vistas e ocultas.

 Elabora  esbozos  de  conxuntos  e/ou
pezas  industriais  ou  obxectos
arquitectónicos, dispondo as vistas, os
cortes  e/ou  as  seccións  necesarias,
tomando  medidas  directamente  da
realidade ou de perspectivas a escala,
elaborando  bosquexos  a  man  alzada
para a elaboración de debuxos cotados
e  planos  de  montaxe,  instalación,
detalle  ou  fabricación,  de  acordo  coa
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normativa de aplicación. 

 Comprende a orixe das curvas cónicas
e  as  relacións  métricas  entre
elementos,  describe  as  súas
propiedades  e  identifica  as  súas
aplicacións.

  Representa  cilindros  e  conos  de
revolución aplicando xiros ou cambios
de  plano  para  dispor  as  súas
proxeccións  diédricas  en  posición
favorable  para  resolver  problemas de
medida.

 Comprende  as  posibilidades  das
aplicacións  informáticas  relacionadas
co  debuxo  técnico,  e  valora  a
exactitude, a rapidez e a limpeza que
proporciona a súa utilización.

 Resolve  problemas  de  pertenza,
intersección  e  tanxencias  entre  liñas
rectas  e curvas  cónicas,  aplicando as
súas  propiedades,  e  xustifica  o
procedemento utilizado.

 Determina a  sección  plana de corpos
ou  espazos  tridimensionais  formados
por  superficies  poliédricas,  cilíndricas,
cónicas  e/ou  esféricas,  debuxando  as
súas proxeccións diédricas e obtendo a
súa verdadeira magnitude.

  Representa  obxectos  industriais  ou
arquitectónicos  coa  axuda  de
programas  de  debuxo  vectorial  2D,
creando  entidades,  importando
bloques  de  bibliotecas,  editando
obxectos  e  dispondo  a  información
relacionada  en  capas  diferenciadas
pola súa utilidade.

 Comprende  as  características  das
transformacións  homolóxicas,
identifica  os  seus  invariantes
xeométricos  e  describe  as  súas
aplicacións.

 Acha a intersección entre liñas rectas e
corpos  xeométricos  coa  axuda  das
súas  proxeccións  diédricas  ou  a  súa
perspectiva,  indicando  o  trazado
auxiliar utilizado para a determinación
dos puntos de entrada e saída.

 Representa  obxectos  industriais  ou
arquitectónicos  utilizando  programas
de  creación  de  modelos  en  3D,
inserindo  sólidos  elementais,
manipulándoos  ata  obter  a  forma
buscada,  importando  modelos  ou
obxectos  de  galerías  ou  bibliotecas,
incorporando texturas, seleccionando o
encadramento, a iluminación e o punto
de  vista  adecuado  ao  propósito
buscado.

PRIMEIRO TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCEIRO TRIMESTRE

 Deseña a  partir  dun bosquexo previo
ou  reproduce  á  escala  conveniente

Comprende  os  fundamentos  da
axonometría  ortogonal,  clasificando  a
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figuras  planas  complexas,  e  indica
graficamente  a  construción  auxiliar
utilizada.

súa tipoloxía en función da orientación
do triedro fundamental, determinando o
triángulo  de  trazas  e  calculando  os
coeficientes de redución.

 Debuxa  axonometrías  de  corpos  ou
espazos  definidos  polas  súas  vistas
principais,  dispondo a  súa posición  en
función  da  importancia  relativa  das
caras que se desexen amosar  e/ou da
conveniencia dos trazados necesarios.

  Determina a  sección  plana de corpos
ou  espazos  tridimensionais  formados
por superficies poliédricas, debuxando
isometrías ou perspectivas cabaleiras.

DEBUXO ARTISTICO I
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PRIMEIRO TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCEIRO TRIMESTRE

 DA1.B1.1.1.  Valora  e  coñece  a
importancia  do  debuxo  artístico,  as
súas  aplicacións  e  as  súas
manifestacións  a  través  da  historia  e
na  actualidade,  co  estudo  e  a
observación  de  obras  e  artistas
significativos/as.

 DA1.B1.1.1.  Valora  e  coñece  a
importancia  do  debuxo  artístico,  as
súas  aplicacións  e  as  súas
manifestacións  a  través  da historia  e
na  actualidade,  co  estudo  e  a
observación  de  obras  e  artistas
significativos/as.

 DA1.B5.1.1.  Aplica  a  cor  seguindo  as
dimensións  desta  (valor-luminosidade,
saturación-intensidade e croma-ton) na
representación  de  composicións  e
formas naturais e artificiais.

 DA1.B1.1.2.  Selecciona,  relaciona  e
emprega  con  criterio  a  terminoloxía
específica, de forma oral e escrita, en
postas en común ou probas individuais,
aplicada  a  producións  propias  ou
alleas.

 DA1.B1.1.2.  Selecciona,  relaciona  e
emprega  con  criterio  a  terminoloxía
específica, de forma oral e escrita, en
postas en común ou probas individuais,
aplicada  a  producións  propias  ou
alleas.

 DA1.B5.1.2. Demostra o coñecemento,
con  explicacións  orais,  escritas  e
gráficas, dos fundamentos teóricos da
cor  en  composicións  e  estudos
cromáticos.

 DA1.B1.2.1.  Utiliza con propiedade os
materiais  e  os  procedementos  máis
idóneos para representar e expresarse
en  relación  ás  linguaxes  gráficas,
adecuándoos  ao  obxectivo  plástico
desexado.

 DA1.B1.2.1.  Utiliza con propiedade os
materiais  e  os  procedementos  máis
idóneos para representar e expresarse
en  relación  ás  linguaxes  gráficas,
adecuándoos  ao  obxectivo  plástico
desexado.

 DA1.B5.1.3.  Aplica  de  maneira
expresiva  a  cor  na  obra  plástica
persoal.

 DA1.B1.3.1.  Mantén  o  seu  espazo  de
traballo  e  o  seu  material  en perfecto
estado,  e  achégao  á  aula  cando  é
necesario  para  a  elaboración  das
actividades.

 DA1.B1.3.1.  Mantén  o  seu  espazo  de
traballo  e  o seu material  en  perfecto
estado,  e  achégao  á  aula  cando  é
necesario  para  a  elaboración  das
actividades.

 DA1.5.1.4.  Analiza  o  uso  da  cor
observando as producións artísticas de
referencia  en  todas  as  súas
manifestacións.

 DA1.B1.3.2.  Amosa  unha  actitude
autónoma e responsable, respectando
o traballo propio e alleo.

 DA1.B1.3.2.  Amosa  unha  actitude
autónoma e responsable, respectando
o traballo propio e alleo.

 DA1.B5.1.5.  Representa  os  matices
cromáticos, a partir de observación do
natural, mediante a mestura de cores
primarias.
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PRIMEIRO TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCEIRO TRIMESTRE

 DA1.B2.1.1. Utiliza a liña na descrición
gráfica  de  obxectos  expresando
volume,  movemento,  espazo  e
sensacións subxectivas.

 DA1.B2.1.1. Utiliza a liña na descrición
gráfica  de  obxectos  expresando
volume,  movemento,  espazo  e
sensacións subxectivas.

 DA1.B2.1.2.  Representa  formas
naturais  e  artificiais,  de  maneira
analítica  ou  expresiva,  atendendo  á
comprensión da súa estrutura interna.

 DA1.B2.1.2.  Representa  formas
naturais  e  artificiais,  de  maneira
analítica  ou  expresiva,  atendendo  á
comprensión da súa estrutura interna.

 DA1.B2.2.1.  Comprende  e  representa
as  formas  desde  distintos  puntos  de
vista.

 DA1.B2.2.1.  Comprende  e  representa
as  formas  desde  distintos  puntos  de
vista.

 DA1.B3.1.1.  Selecciona  os  elementos
gráficos  esenciais  para  a
representación da realidade observada
segundo  a  función  que  se  persiga
(analítica ou subxectiva) e o seu grao
de iconicidade.

 DA1.B3.1.1.  Selecciona  os  elementos
gráficos  esenciais  para  a
representación da realidade observada
segundo  a  función  que  se  persiga
(analítica ou subxectiva) e o seu grao
de iconicidade.

 DA1.B4.1.1.  Representa  o  volume,  o
espazo e a textura aplicando técnicas
gráfico-plásticas  mediante  valores
lumínicos.

 DA1.B4.1.1.  Representa  o  volume,  o
espazo e a textura aplicando técnicas
gráfico-plásticas  mediante  valores
lumínicos.

 DA1.B4.2.1. Coñece o valor expresivo e
configurador  da  luz,  en  valores  tanto
acromáticos  como  cromáticos,  e
explicar  verbalmente  eses  valores  en

 DA1.B4.2.1. Coñece o valor expresivo e
configurador  da  luz,  en  valores  tanto
acromáticos  como  cromáticos,  e
explicar  verbalmente  eses  valores  en
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obras propias e alleas. obras propias e alleas.

 DA1.B4.3.1. Observa e utiliza a textura
visual  con  procedementos  gráfico-
plásticos,  con  fins  expresivos  e
configuradores,  en  obras  propias  e
alleas.

 DA1.B4.3.1. Observa e utiliza a textura
visual  con  procedementos  gráfico-
plásticos,  con  fins  expresivos  e
configuradores,  en  obras  propias  e
alleas.

DEBUXO ARTÍSTICO II

PRIMEIRO TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCEIRO TRIMESTRE

 DA2.B1.1.1.  Interpreta  e  aplica
formas ou obxectos atendendo a
diversos  graos  de  iconicidade,
con diferentes técnicas gráficas e
segundo  as  súas  funcións
comunicativas  (ilustrativas,
descritivas,  ornamentais  ou
subxectivas).

 DA2.B1.1.1.  Interpreta  e  aplica  formas  ou
obxectos  atendendo  a  diversos  graos  de
iconicidade, con diferentes técnicas gráficas
e segundo as  súas  funcións  comunicativas
(ilustrativas,  descritivas,  ornamentais  ou
subxectivas).

 DA2.B5.1.1.  Coñece  e  aplica  as
ferramentas do debuxo artístico dixital
utilizando as TIC en procesos creativos.

 DA2.B1.1.2.  Analiza  a  DA2.B1.1.2.  Analiza  a  configuración  das  DA2.B5.2.1.  Valora  a  importancia  do
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configuración das formas naturais
e  artificiais  discriminando  o
esencial  das súas características
formais,  mediante  a  execución
gráfica  e  a  discusión  verbal  e
escrita.

formas naturais e artificiais discriminando o
esencial  das  súas  características  formais,
mediante a execución gráfica e a discusión
verbal e escrita.

debuxo  artístico  nos  procesos
proxectivos  elaborando  proxectos
conxuntos  con  outras  disciplinas
artísticas  ou  non  do  mesmo nivel  ou
externos.

 DA2.B2.1.1.  Representa  formas
aprendidas  mediante  a
percepción  visual  e  táctil
atendendo ás súas características
formais esenciais.

 DA2.B2.1.1.  Representa  formas  aprendidas
mediante  a  percepción  visual  e  táctil
atendendo  ás  súas  características  formais
esenciais.

 DA2.B5.2.2.  Demostra  creatividade  e
autonomía  nos  procesos  artísticos,
propondo  solucións  gráfico-plásticas
que  afiancen  o  seu  desenvolvemento
persoal e a súa autoestima.

 DA2.B2.2.1. Expresa sentimentos
e valores subxectivos mediante a
representación  de  composicións
figurativas  e  abstractas  de
formas  e  cores  (funcións
expresivas).

 DA2.B2.2.1.  Expresa sentimentos e valores
subxectivos  mediante  a  representación  de
composicións  figurativas  e  abstractas  de
formas e cores (funcións expresivas).

 DA2.B5.2.3. Está orientado/a e coñece
as  posibilidades  do  debuxo  artístico
nas ensinanzas artísticas, tecnolóxicas
e  científicas  con  exemplos  claros  e
contacto  directo  con  artistas,
deseñadores/as,  científicos/as  e
técnicos/as.

 DA2.B2.2.2.  Experimenta  con
métodos  creativos  de
memorización  e  retentiva  para
procurar  distintas
representacións mediante valores
lumínicos,  cromáticos  e
compositivos,  dun  mesmo
obxecto ou composición.

 DA2.B2.2.2.  Experimenta  con  métodos
creativos de memorización e retentiva para
procurar distintas representacións mediante
valores  lumínicos,  cromáticos  e
compositivos,  dun  mesmo  obxecto  ou
composición.

 DA2.B5.2.4.  Selecciona,  relaciona  e
emprega  con  criterio  a  terminoloxía
específica  en  postas  en  común  dos
seus  proxectos  individuais  ou
colectivos, fomentando a participación
activa e a crítica construtiva.

 DA2.B3.1.1.  Comprende  e
representa  as  formas  desde
distintos puntos de vista.

 DA2.B3.1.1.  Comprende  e  representa  as
formas desde distintos puntos de vista.

 DA2.B5.2.5.  Utiliza  con propiedade os
materiais  e  os  procedementos  máis
idóneos para representar e expresarse
en  relación  ás  linguaxes  gráfico-
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plásticas.

 DA2.B3.1.2.  Observa  o  contorno
como  un  elemento  de  estudo
gráfico  e  elabora  composicións
cromáticas  e  lineais,  atendendo
ás variacións  formais  segundo o
punto de vista.

 DA2.B3.1.2.  Observa  o  contorno  como  un
elemento  de  estudo  gráfico  e  elabora
composicións  cromáticas  e  lineais,
atendendo ás variacións formais segundo o
punto de vista.

 DA2.B5.3.1.  Mantén  o  seu  espazo  de
traballo  e  o  seu material  en  perfecto
estado,  e  achégao  á  aula  cando  é
necesario  para  a  elaboración  das
actividades.

 DA2.B3.1.3.  Representa  os
obxectos illados ou nun contorno
coñecendo  os  aspectos
estruturais da forma, a posición e
o tamaño dos seus elementos.

 DA2.B3.1.3. Representa os obxectos illados
ou  nun  contorno  coñecendo  os  aspectos
estruturais da forma, a posición e o tamaño
dos seus elementos.

 DA2.B4.1.1.  Comprende  a  figura
humana  como  un  elemento  de
estudo  gráfico  e  expresivo,
mediante  a  observación  e  a
reflexión  de  obras  propias  e
alleas.

 DA2.B4.1.1.  Comprende  a  figura  humana
como  un  elemento  de  estudo  gráfico  e
expresivo,  mediante  a  observación  e  a
reflexión de obras propias e alleas.

 DA2.B4.1.2.  Analiza  a  figura
humana  atendendo  ás  súas
relacións  de  proporcionalidade
mediante  a  observación  do
natural ou con modelos estáticos.

 DA2.B4.1.2.  Analiza  a  figura  humana
atendendo  ás  súas  relacións  de
proporcionalidade  mediante  a  observación
do natural ou con modelos estáticos.

 DA2.B4.2.1.  Representa  a  figura
humana  atendendo  á  expresión
global  das  formas  que  a
compoñen  e  á  articulación  e  a
orientación  da  estrutura  que  a
define.

 DA2.B4.2.1.  Representa  a  figura  humana
atendendo  á  expresión  global  das  formas
que  a  compoñen  e  á  articulación  e  a
orientación da estrutura que a define.
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 DA2.B4.3.1.  É  capaz  de
representar  e  captar  o
movemento da figura humana de
forma  gráfico-plástica  aplicando
diferentes técnicas.

 DA2.B4.3.1. É capaz de representar e captar
o  movemento da figura  humana de  forma
gráfico-plástica  aplicando  diferentes
técnicas.

 DA2.B4.3.2.  Elabora  imaxes  con
distintos  procedementos  gráfico-
plásticos  e  diversas  funcións
expresivas  coa  figura  humana
como suxeito.

 DA2.B4.3.2.  Elabora  imaxes  con  distintos
procedementos  gráfico-plásticos  e  diversas
funcións  expresivas  coa  figura  humana
como suxeito.

TEMPORALIZACIÓN

EDUCACION PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL.

1º DE ESO

PRIMEIRO TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCEIRO TRIMESTRE

Bloque 3. Debuxo técnico Bloque 1. Expresión plástica Bloque 2. Comunicación audiovisual

3º DE ESO
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PRIMEIRO TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCEIRO TRIMESTRE

Bloque 3. Debuxo técnico Bloque 1. Expresión plástica Bloque 2. Comunicación audiovisual

4º DE ESO

PRIMEIRO TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCEIRO TRIMESTRE

Bloque 3. Debuxo técnico Bloque 1. Expresión plástica     Bloque   
3. Fundamentos do deseño

Bloque 4. Linguaxe audiovisual e 
multimedia

DEBUXO ARTISTICO

1º  BACHARELATO

PRIMEIRO TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCEIRO TRIMESTRE

Bloque 1. O debuxo como ferramenta
Bloque 2. Liña e forma

Bloque 4. A luz. O claroscuro e a 
textura
Bloque 3. A composición e os seus 
fundamentos

Bloque 5. A cor  121  

2º  BACHARELATO
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PRIMEIRO TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCEIRO TRIMESTRE

Bloque 1. O debuxo como ferramenta
Bloque 2. Liña e forma

Bloque 4. A luz. O claroscuro e a 
textura
Bloque 3. A composición e os seus 
fundamentos

Bloque 5. A cor  121  

DEBUXO TÉCNICO

1º  BACHARELATO

PRIMEIRO TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCEIRO TRIMESTRE

Bloque 1. Xeometría e Debuxo 
Técnico

Bloque 2. Sistemas de 
representación

Bloque 2. Sistemas de representación
Bloque 3. Normalización

2º  BACHARELATO

PRIMEIRO TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCEIRO TRIMESTRE
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Bloque 1. Xeometría e Debuxo 
Técnico

Bloque 2. Sistemas de 
representación

Bloque 2. Sistemas de representación
Bloque 3. Normalización

ACHEGAS DA MATERIA Á CONSECUCIÓN DAS COMPETENCIAS

A materia de comunicación e medios audiovisuales relaciona todas as competencias xerais propias
do bachillerato:

- Competencia comunicativa (a competencia-meta da materia)
 Participación en interaccións orais, escritas e audiovisuais
 Comprensión de discursos orais, escritos e audiovisuais.
 Produción de discursos orais, escritos e audiovisuais.
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- Competencia cultural e artística (relacionada coa anterior)

- Competencia dixital (relacionada coa primeira)

- Competencia de aprender a aprender 
 Elaboración de textos con fase previa de captar, seleccionar e interpretar datos.
 Identificación e localización de informacións, contrastando o rigor e credibilidade.
 Comunicación do produto final polas correspondentes canles de difusión.
 Uso de ferramentas TIC
 Coñecemento da dimensión ética do manexo e o uso da información (dereitos de autoría,

citar fontes, uso ético da información,…)

- Competencia social e cidadá
 Coñecemento das propias aptitudes e puntos débiles na formación persoal, de modo que se

poidan maximizar as primeiras e minimizar os segundos.
 Colaboración en grupo para a elaboración de proxectos.

- Competencia no coñecemento e interacción co mundo.
- Apertura cara ao mundo real. Trabállase sobre situacións reais e prodúcense reaccións reais

fronte aos textos comentados.

Os contidos interrelaciónanse en cada proxecto de traballo; comprensión e expresión van sempre 
unidos, e as habilidades e competencias que se conseguen na materia (capacidade de síntese, 
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facilidade de expresión e comprensión) son útiles tamén para as outras linguas e para a formación 
como persoa dos e das estudantes.

CUESTIONARIO PARA A AVALIACIÓN INICIAL EN 1ºESO

1.- Define e debuxa dúas rectas paralelas.
2.- Define e debuxa dúas rectas perpendiculares.
3.- Debuxa unha recta e indica nela un segmento.
4.- Debuxa os diferentes tipos de liñas que coñezas.
5.- Define e debuxa:

a) ángulo recto
b) ángulo obtuso
c) ángulo agudo
d) ángulo plano
e) ángulo completo
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6.- Debuxa a mediatriz dun segmento
7.- Debuxa a bisectriz dun ángulo
8.-Debuxa e define:

a) triángulo equilátero
b) triángulo escaleno
c) triángulo isóscele

9.- Debuxa e define un triángulo rectángulo.
10.- Nunha circunferencia debuxa: 
                            a) un radio
                            b) un diámetro
                            c) unha recta tanxente
                            d)unha recta secante

11.-Co teu lápis, realiza unha escala de grises no seguinte gráfico:
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12.- Nomea as tres cores primarias.
13.-¿Que dúas cores primarias mesturarías para obter a cor verde?
14.-¿Cantas dimensións posúe un plano? Indicaas debuxando un plano.
15. -Sinala cantas dimensións ten un cubo debuxando un e poñéndolles nome.
16.-Fai o debuxo dun rapaz ou dunha rapaza no seu cuarto de estudo.

 ACREDITACIÓN DE COÑECEMENTOS PREVIOS EN BACHARELATO  

Dado o que a maioría do alumnado que cursa estudos de Debuxo Técnico en Bacharelato provén dos niveis previos 
cursados no propio centro do IES Félix Muriel, automáticamente  validanselles os coñecementos que figuran na programación 
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do departamento de debuxo para eses niveis. Cando algún alumno ou alumna é de nova incorporación, será avaliado ou 
avaliada mediante cuestións directas, facéndose nos primeiros días un seguemento individualizado das súas destrezas 
procedimentáis e conceptuáis cara a materia.
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E
EXTRAESCOLARES 

   O seminario ten previsto realizar varias excursións, aproximadamente unha por trimestre, para visitar
exposicións.

   As visitas dependerán das exposicións ou eventos culturais  que se nos oferten polo que quedaría sen
determinar o lugar e os cursos que a realizarán. (Visita ó centro  Galego de Arte Contemporánea de
Santiago de Compostela, Fundación Caixanova en Vigo, O Marco en Vigo, Fundación Pedro Barrié de la
Maza,…).

    Ó longo do curso, sempre que sexa posible os alumnos de educación plástica e visual terán unha clase
de contacto coa natureza no contorno do centro para realizar algunha actividade  que complemente as
unidades didácticas.

Ademais  participaremos  en  excursións  interdisciplinares  en  colaboración  con  outros  departamentos,
procurando sempre a máxima productividade para os alumnos nas saídas realizadas polos diferentes
grupos. 
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 CONTRIBUCIÓN DO DEPARTAMENTO AO DESENVOLVEMENTO DAS TIC  

Ao longo do e.s.o., o alumnado desenvolverá exercicios básicos nos que as tecnoloxías da información e da comunicación 
terán un uso relevante:

o Emprego da computadora para facer exercicios de composición gráfica e debuxo vectorial ( Gimp, Inkscape )

o Emprego da computadora para o modelado en 3D ( Blender, SketchUp)

o Emprego da computadora para a realización de composicións audiovisuais ( Lightworks, Audacity ).

o Emprego de cámaras de video e fotografía.

o Procura de información na internet como axuda para a realización de tarefas

o Manexo dunha conta de correo electrónico
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 ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN  AO PLAN DE CONVIVENCIA  

As accións desenvolvidas serán:

 Actuacións preventivas

 Actividades para a integración e participación do alumnado

 Actividades que favorezan a relación entre familias e centro

 Actividades de sensibilización fronte o acoso

 Actividades de sensibilización da comunidade educativa en igualdade de homes e mulleres

 Actuacións conxuntas de órganos de goberno, de coordinación docente dos distintos equipos educativos e a 
orientadora

 Actuacións do profesorado titor para a integración do alumnado de nova incorporación

 Actuacións específicas para a prevención da violencia sexista, racista ou de calquera tipo
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Sistema de avaliación da programación didáctica

 e da práctica docente

N
º

Aspecto a 
avaliar

Observacións Avaliación

1 Obxetivos

2 Unidades

3 Temporalización

4 Metodoloxía
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5 Materiais e 
recursos

6 Atención á 
diversidade

7 Proceso de 
avaliación

8 Sist. Extraord. 
de aval.

9 Sist. Recup. 
Pendentes.

1
0

Activ. 
complementaria
s
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En Rianxo, a 28 de setembro de 2018

O XEFE DO DEPARTAMENTO, ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ
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