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1º ESO 
 

 Debido a heteroxeneidade deste grupo, por ser unha materia preferente práctica, e da dificultade que teño 

para ampliar materia, e tendo en conta que todos estes alumnos teñen, obrigatoriamente, clase de Plástica para 

terceiro, e posiblemente sexa eu quen lles dea clase; decidín deixar de ampliar materia durante este período, de 

alarma Xeral polo Coronavirus, e centrarme naqueles alumnos que foron mal ou suspenderon a primeira o/ou a 

segunda avaliación, para reforzar os seus coñecementos e recuperalos, na medida do posible. 

 En terceiro da ESO cabe recuperar esta parte da materia sen ningún problema. 

 

Estándares de aprendizaxe  
 

 

 Os estándares de aprendizaxes que se deixaron de impartir, son todos os que estaban programados para a 

terceira avaliación, que corresponden o apartado de DEBUXO TÉCNICO. Terémolo en conta de recuperalos na 

programación de 3º da ESO do curso 2021/22. 

ESTRUTURA ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
Comp. 
Clave 

% 

DEBUXO TÉCNICO 

DT1 
Traza as rectas que pasan por cada par de 
puntos, usando a regra, e resalta o triángulo 
que se forma. (b, n, o), (B3.1), (CAA), 

(CAA) 
(CCEC) 

10% 
58% 

DT2 
Traza rectas paralelas, transversais e 
perpendiculares a outra dada, que pasen por 
puntos definidos, utilizando escuadra e 
cartabón con suficiente precisión. (b, f, n, o), 
(B3.2), (CMCCT) 

(CMCCT) 
(CCEC) 

10% 
58% 

DT3 
Constrúe unha circunferencia lobulada de seis 
elementos, utilizando o compás. (b, n, o), 
(B3.3), (CD) 

(CD) 
(CCEC) 

4% 
58% 

DT4 
Divide a circunferencia en seis partes iguais, 
usando o compás, e debuxa coa regra o 
hexágono regular e o triángulo equilátero que 
se posibilita. (b, f, n, o), (B3.4), (CMCCT) 

(CMCCT) 
(CCEC) 

10% 
58% 

DT5 
Identifica os ángulos de 30º, 45º, 60º e 90º na 
escuadra e no cartabón. (b, o), (B3.5, B3.6), 
(CSIEE) 

(CSIEE) 
(CCEC) 

7% 
58% 

DT6 
Suma ou resta ángulos positivos ou negativos 
con regra e compás. (b, f, o), (B3.7), (CMCCT) 

(CMCCT) 
(CCEC) 

10% 
58% 

DT7 
Constrúe a bisectriz dun ángulo calquera, con 
regra e compás. (b, o), (B3.8), (CCEC) 

(CCEC) 58% 

DT8 (CMCCT) 
(CCEC) 

10% 
58% 
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Suma ou resta segmentos, sobre unha recta, 
medindo coa regra ou utilizando o compás. (b, 
f, g, , o), (B3.9), (CMCCT) 

DT9 
Traza a mediatriz dun segmento utilizando 
compás e regra, e tamén utilizando regra, 
escuadra e cartabón. (b, o), (B3.10), (CMCCT) 

(CMCCT) 
(CCEC) 

10% 
58% 

DT10 
Divide un segmento en partes iguais, 
aplicando o teorema de Thales. (b, f, o), 
(B3.11), (CCEC) 

(CCEC) 58% 

DT11 
Escala un polígono aplicando o teorema de 
Thales. (b, f, o), (B3.11), (CSIEE) 

(CSIEE) 
(CCEC) 

7% 
58% 

DT12 
Explica, verbalmente ou por escrito, os 
exemplos máis comúns de lugares 
xeométricos (mediatriz, bisector, 
circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos 
paralelos, etc.). (b, g, f, o), (B3.12), (CMCCT) 

(CMCCT) 
(CCEC) 

10% 
58% 

DT13 
Clasifica calquera triángulo, observando os 
seus lados e os seus ángulos.  (b, n, o), (B3.13), 
(CCEC) 

(CCEC) 58% 

DT14 
Constrúe un triángulo coñecendo dous lados e 
un ángulo, ou dous ángulos e un lado, ou os 
seus tres lados, utilizando correctamente as 
ferramentas. (b, f, n,  o), (B3.14), (CAA) 

(CAA) 
(CCEC) 

10% 
58% 

DT15 
Determina o baricentro, o incentro ou o 
circuncentro de calquera triángulo, 
construíndo previamente as medianas, as 
bisectrices ou as mediatrices correspondentes. 
(b, f), (B3.15), (CSIEE) 

(CSIEE) 
(CCEC) 

7% 
58% 

DT16 
Debuxa un triángulo rectángulo coñecendo a 
hipotenusa e un cateto. (b, f), (B3.16), 
(CMCCT) 

(CMCCT) 
(CCEC) 

10% 
58% 

DT17 
Clasifica correctamente calquera cuadrilátero. 
(b, n), (B3.17), (CCEC)  

(CCEC) 58% 

DT18 
Constrúe calquera paralelogramo coñecendo 
dous lados consecutivos e unha diagonal. (b, f, 
n), (B3.18), (CAA) 

(CAA) 
(CCEC) 

10% 
58% 

DT19 
Clasifica correctamente calquera polígono de 
tres a cinco lados, diferenciando claramente 
se é regular ou irregular. (b, f, n), (B3.19), 
(CCEC) 
 

(CMCCT) 
(CCEC) 

10% 
58% 
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Constrúe correctamente polígonos regulares 
de ata cinco lados, inscritos nunha 
circunferencia. (b, f, n, o), (B3.20), (CMCCT) 

 

 

Instrumentos de Avaliación 
 

 Para avaliar  os alumnos deste curso, teremos en conta os traballos realizados por eles, durante a primeira e 

a segunda avaliación. Tal e como está previsto na programación, sen ter en conta os estándares de aprendizaxe e os 

contidos que non se impartiron por mor do estado de Alarma decretado polo Estado. 

 

Criterios de Cualificación 
 

 A nota que imos a ter en conta para a cualificación dos alumnos deste curso, será a media aritmética entre 

as notas que sacaron na primeira e segunda avaliación. 

 Durante este período de confinamento, como dixen na introdución, centrei principalmente os esforzos en 

recuperar aqueles alumnos que suspenderon algunha das dúas primeiras avaliacións ou que tiñan algunha nota 

baixa por ter parte dos traballos mal feitos, ou simplemente non os presentaron. 

 Con tal motivo se lles achegou, a ca un destes alumnos, e de forma individualizada, de novo os traballos que 

deberían recuperar, os alumnos unha vez rematados os mesmos, sacaran unha fotografía ou un escaner para que eu 

poda corrixilos. 

Cada traballo levará unha nota do 1 ó 10  tal e coma se viña facendo antes da suspensións das clases. É a 

media destas notas xunto coas notas dos traballos entregados anteriormente, será a media de cada avaliación. Cada 

traballo non presentado se sumará un cero a media aritmética. 

Para aprobar a materia, a media das dúas avaliacións ten que ser de 5 ou superior a el. 

 

Materias Pendentes 
 

 Este curso, non teño alumnos coa miña materia pendente.  
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3º ESO 
 

Con este grupo, e de xeito extraordinario, o terceiro trimestre, tal e coma aclaro nas actas do Departamento, 

tiñamos pensado adaptar os estándares de aprendizaxe a un proxecto de grupo, que consistía na elaboración dun 

mural de azulexo, aproveitando o concurso entre colexios organizado polo LAR (empresa de Cee dedicada a venta de 

material de construción), este concurso organízase cada dous anos. 

 Cando se estableceu o estado de Alarma, pillounos comezando o proxecto, e quedou totalmente estancado. 

 Como todos os alumnos e alumnas tiñan aprobado a primeira e segunda avaliación. E tendo en conta que a 

miña materia é eminentemente práctica, que os alumnos necesitan de material especial, coma pinturas, rotuladores, 

láminas... do que non todos os alumnos dispoñen nin poden conseguilo, decidín non ampliar materia.  

 

Estándares de Aprendizaxe 
 

 Tendo en conta o anterior, e si non consideramos a adaptación da programación para a realización deste 

proxecto, podemos dicir que quedan sen impartir os estándares de aprendizaxe correspondentes o terceiro 

trimestre. 

ESTRUTURA ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
Comp. 
Clave 

% 

DEBUXO TÉCNICO 

DT1 
Explica verbalmente ou por escrito os 
exemplos máis comúns de lugares 
xeométricos (mediatriz, bisectriz, 
circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos 
paralelos, etc.). (b, f, g), (B3.1), (CCL) 

(CCL) 
(CCEC) 

5% 
55% 

DT2 
Clasifica correctamente calquera polígono de 
tres a cinco lados, diferenciando claramente 
se é regular ou irregular. (b, f, n), (B3.2), (CAA) 

(CAA) 
(CCEC) 

10% 
55% 

DT3 
Constrúe correctamente polígonos regulares 
de ata cinco lados, coñecendo o lado. (b, f, n), 
(B3.3), (CMCCT) 

(CMCCT) 
(CCEC) 

15% 
55% 

DT4 
Resolve correctamente os casos de tanxencia 
entre circunferencias, utilizando 
adecuadamente as ferramentas. (b, e, f, g), 
(B3.4), (CMCCT), 

(CMCCT) 
(CCEC) 

15% 
55% 

DT5 
Resolve correctamente os casos de tanxencia 
entre circunferencias e rectas, utilizando 
adecuadamente as ferramentas. (b, e, f, g), 
(B3.4), (CAA) 

(CAA) 
(CCEC) 

10% 
55% 

DT6 
Constrúe correctamente un óvalo regular, 
coñecendo o diámetro maior. (b, e, f, g), 
(B3.5), (CMCCT), 

(CMCCT) 
(CCEC) 

15% 
55% 

DT7 (CSIEE) 
(CCEC) 

5% 
55% 
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Constrúe varios tipos de óvalos e ovoides, 
segundo os diámetros coñecidos. (b, f, o), 
(B3.6), (CSIEE) 

DT8 
Constrúe correctamente espirais de dous, 
tres, catro e cinco centros. (b, f, g, n), (B3.7), 
(CMCCT)(CCEC) 
 
Executa deseños aplicando repeticións, xiros e 
simetrías de módulos. (b, f, g, n), (B3.8, B3.9), 
(CD)(CCEC) 

(CD) 
(CMCCT) 

(CCEC) 

5% 
15% 
55% 

DT9 
Debuxa correctamente as vistas principais de 
volumes frecuentes, identificando as tres 
proxeccións dos seus vértices e as súas 
arestas. (b, f, n, o), (B3.10), (CMCCT) 

(CMCCT) 
(CCEC) 

15% 
55% 

DT10 
Constrúe a perspectiva cabaleira de prismas e 
cilindros simples, aplicando correctamente 
coeficientes de redución sinxelos. (b, f, n, o), 
(B3.11), (CMCCT) 

(CMCCT) 
(CCEC) 

15% 
55% 

DT11 
Realiza perspectivas isométricas de volumes 
sinxelos, utilizando correctamente a escuadra 
e o cartabón para o trazado de paralelas. (b, f, 
n, o), (B3.12), (CCEC) 

(CCEC) 
7% 

58% 

DT12 
Explica, verbalmente ou por escrito, os 
exemplos máis comúns de lugares 
xeométricos (mediatriz, bisector, 
circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos 
paralelos, etc.). (b, g, f, o), (B3.12), (CMCCT) 

(CMCCT) 
(CCEC) 

55% 

 

Instrumentos de Avaliación 

 
 Como so imos a avaliar a primeira e segunda avaliación, que no meu caso non se veu afectada polo estado 

de excepción, mantéñense os mesmos que estaban establecidos na programación de curso. 

 

Criterios de Cualificación 
 

 A nota que imos a ter en conta para a cualificación dos alumnos deste curso, será a media aritmética entre 

as notas que sacaron na primeira e segunda avaliación. 

 

Materias Pendentes 
 

 Este curso, non teño alumnos coa miña materia pendente.  
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1º BACHARELATO (DEBUXO ARTÍSTICO I) 
 

 Neste grupo o estado de alerta pillounos facendo unha actividade especial de Reflejarte, por mor da 

participación do noso centro no terceiro ano, como Centro de Educación Responsable (Educación Emocional) 

organizado pola fundación Botín en colaboración coa Xunta de Galicia. 

 Ó quedar suspendida esta actividade, e como os alumnos e alumnas deste grupo tiñan todos e todas 

aprobados a primeira e segunda avaliación, e como materia optativa non teñen proba de ABAU, considerei 

innecesario impartir materia nova. Simplemente estivemos a facer traballos para reforzar coñecementos adquiridos 

con anterioridade ó estado de alarma. 

 

Estándares de Aprendizaxe. 
 

 Pódense considerar por tanto non impartidos os estándares de aprendizaxe e os contidos relacionados co 

terceiro trimestre. 

 

 

ESTRUTURA ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 
Comp. 
Clave 

% 

A COR 

CO1 
1.Aplica a cor seguindo as dimensións desta (valor, 
luminosidade, saturación, intensidade e croma-ton) na 
representación de composicións e formas naturais e 
artificiais.(b,d,g,l,m.n) B5.2 (CSIEE, CCEC) 
2. Demostra o coñecemento, con explicacións orais, 
escritas e gráficas, dos fundamentos teóricos da cor en 
composicións e estudos cromáticos. (b,d,g,l,m.n) B5.2 
(CCL, CCEC) 
3. Aplica de maneira expresiva a cor na obra plástica 
persoal. (b,d,g,l,m.n) B5.2 (CCEC) 
4. Analiza o uso da cor observando as producións 
artísticas de referencia en todas as súas manifestacións. 
(b,d,g,l,m.n) B5.2 (CSIEE, CCEC) 
5. Representa os matices cromáticos, a partir de 
observación do natural, mediante a mestura de cores 
primarias(b,d,g,l,m.n) B5.2 (CSIEE, CD) 

(CD) 
(CSIEE) 
(CCEC) 

9% 
8% 

54% 

 

 Non me preocupa, xa que ten fácil recuperación para o vindeiro curso. Que teremos en conta na 

programación do próximo curso. 

 

Instrumentos de Avaliación 

 
 Como so imos a avaliar a primeira e segunda avaliación, que no meu caso non se veu afectada polo estado 

de excepción, mantéñense os mesmos que estaban establecidos na programación de curso. 

 



Criterios de Cualificación 
 

 A nota que imos a ter en conta para a cualificación dos alumnos deste curso, será a media aritmética entre 

as notas que sacaron na primeira e segunda avaliación. 

 As notas obtidas nos traballos durante o período de excepción so servirán para subir nota naqueles caso que 

o merezan. 

 

Materias Pendentes 
 

 Este curso, non teño alumnos coa miña materia pendente.  

  



2º BACHARELATO (DEBUXO ARTÍSTICO II) 
 

 Cando comezou o estado de excepción, con este grupo, xa tiña avaliado tanto a primeira coma a segunda 

avaliación. Polo que con estes alumnos, avanzamos, na medida do posible, materia durante este trimestre. Iso si, 

adaptando os traballos as posibilidades técnicas dispoñibles polos alumnos e alumnas. 

 

Estándares de Aprendizaxe. 
 

 Pódese dicir que de algún xeito non se varia ron estes estándares dos que tiñamos previstos na 

programación. Si ben é certo que a cantidade de traballos presentados diminuíron respecto os que se farían de 

forma presencial na aula. Eles mesmos manifestan que se atopan algo agobiados, por mor de aquelas materias que 

teñen probas de ABAU. 

 

Instrumentos de Avaliación 

 
 Como so imos a avaliar a primeira e segunda avaliación, que no meu caso non se veu afectada polo estado 

de excepción, mantéñense os mesmos que estaban establecidos na programación de curso. 

 

Criterios de Cualificación 
 

 A nota que imos a ter en conta para a cualificación dos alumnos deste curso, será a media aritmética entre 

as notas que sacaron na primeira e segunda avaliación. 

 As notas obtidas nos traballos desta avaliación so servirán para subir nota naqueles caso que o merezan. 

 

 

  



1º BACHARELATO (DEBUXO TÉCNICO I) 
 

 Neste grupo colleume a Alarma uns días antes de facer o exame correspondente a 2º avaliación. As 

primeiras semanas estivemos facendo máis exercicios de preparación para o mesmo. En vista que isto ía para largo 

decidín facerlles o exame online, que para min e para eles foi un éxito total. 

 A partir de aquí estiven a impartir materia nova, especialmente a que considerei máis relevante para a súa 

formación, tendo en conta que estes alumnos terán que facer para o ano próximo as probas de ABAU. 

 

Estándares de Aprendizaxe. 
 

 Por  mor do estado de excepción deixei de tratar os estándares que a continuación expoño. Aclarar que 

tereinos en conta para recuperar de cara o próximo curso. 

  

ESTRUTURA ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES Comp. Clave % 

Sistemas de Representación 

SR3 
10. Realiza perspectivas isométricas de corpos definidos 
polas súas vistas principais, coa axuda de utensilios de 
debuxo sobre taboleiro, representando as 
circunferencias situadas en caras paralelas aos planos 
coordenados como óvalos en lugar de elipses, 
simplificando o seu trazado. (b, d, g, e, i, l), (B2.20, 
B2.21, B2.22, B2.23, B2.24), (CCEC) 
  
11. 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), (B2.20, B2.21, 
B2.22, B2.23, B2.24), (CCEC) 

(CCEC) 60% 

SR4 
12. 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. (b, d, e, g, i, l), (B2.25, B2.26, B2.27, B2.28, 
B2.29, B2.30, B2.31, B2.32), (CCL) (CCEC) 
 
13. 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. (b, d, e, g, i, l), (B2.25, B2.26, 
B2.27, B2.28, B2.29, B2.30, B2.31, B2.32), (CSIEE) (CCEC) 
  
14. 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 

(CCL) 
(CMCCT) 

(CSIEE) 
(CCEC) 

5% 
10% 
10% 
60% 



circunscritos, trazándoas a man alzada ou coa axuda de 
patróns de curvas. (b, d, e, g, i, l), (B2.25, B2.26, B2.27, 
B2.28, B2.29, B2.30, B2.31, B2.32), (CMCCT) (CCEC) 

Normalización 

NO1 
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. (b, d, e, g, i, l), (B3.1), (CCL) 
(CCEC) 

(CCL) 
(CCEC) 

5% 
60% 

5. Cota espazos arquitectónicos sinxelos identificando 
as cotas necesarias para a súa correcta definición 
dimensional e dispóndoas de acordo coa norma. (b, d, 
e, g, i, l), (B3.2, B3.3, B3.4, B3.5, B3.6, B3.7, B3.8, B3.9, 
B3.10), (CMCCT) (CCEC) 
  
6. Representa obxectos con ocos mediante cortes e 
seccións, aplicando ás normas básicas correspondentes. 
(b, d, e, g, i, l), (B3.2, B3.3, B3.4, B3.5, B3.6, B3.7, B3.8, 
B3.9, B3.10), (CSIEE) (CCEC) 

(CMCCT) 
(CAA) 

(CSIEE) 
(CCEC) 

10% 
5% 

10% 
60% 

 

Instrumentos de Avaliación 

 
 Como so imos a avaliar a primeira e segunda avaliación, que no meu caso non se veu afectada polo estado 

de excepción, mantéñense os mesmos que estaban establecidos na programación de curso. 

 

Criterios de Cualificación 
 

Tal e como marca a normativa actual, so avaliaremos a estes alumnos tendo en conta as notas da primeira e 

segunda avaliación. Pero para aprobar a miña materia terán que aprobar ambas, e a nota final será a media 

aritmética destas. As notas deste último trimestre so serviran, en todo caso para subir a nota anterior. 

 Farei os exames de recuperación necesarios, pero se algún alumno non recupera algunha das dúas primeiras 

avaliacións suspenderán a materia na avaliación ordinaria, indo para a avaliación extraordinaria con toda a materia. 

 

Materias Pendentes 
 

 Este curso, non teño alumnos coa miña materia pendente.  

 

 

  

  



2º BACHARELARO (DEBUXO TÉCNICO II) 
 

 Con este grupo e debido a que teñen pendente a proba de ABAU, foi co grupo que máis me traballei, para 

que non perderan nada relevante da materia, que os puidera prexudicar. Polo que seguimos a impartir materia nova 

tal e como faríamos de haber clases presenciais, exames incluídos. 

 

Estándares de Aprendizaxe. 
 

 Con este grupo non se deixou de lado ningún dos Estándares de Aprendizaxe dos que estaban programados. 

Estando completamente preparados para realizar as probas de ABAU, incluso si estas tivesen o mesmo nivel que se 

non existira o estado de excepción. 

 

Criterios de Cualificación 
 

 Tal e como marca a normativa actual, so avaliaremos a estes alumnos tendo en conta as notas da primeira e 

segunda avaliación. Pero para aprobar a miña materia terán que aprobar ambas, e a nota final será a media 

aritmética destas. As notas deste último trimestre so serviran, en todo caso para subir a nota anterior. 

 Farei os exames de recuperación necesarios, pero se algún alumno non recupera algunha das dúas primeiras 

avaliacións suspenderán a materia na avaliación ordinaria, indo para a avaliación extraordinaria con toda a materia. 

 

 

 

 

 


