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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B2.1. Relacionar os fundamentos e as característcas dos sistemas de 
representación coas súas posibles aplicacións ao debuxo técnico, 
seleccionando o sistema axeitado ao obxectvo previsto, e identfcar as 
vantaxes e os inconvenientes en función da información que se desexe 
amosar e dos recursos dispoñibles.

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

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.
CAA

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 sufcientes para a súa defnición e identfcando os seus 
elementos de xeito inequívoco.
CSIEE

DT1.B2.1.7. Visualiza no espazo perspectvo formas tridimensionais 
sinxelas defnidas sufcientemente polas súas vistas principais, 
debuxando a man alzada axonometrías convencionais (isometrías e 
cabaleiras).
CMCCT
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B2.3. Debuxar perspectvas de formas tridimensionais a partr de pezas 
reais ou defnidas polas súas proxeccións ortogonais, seleccionando a 
axonometría axeitada ao propósito da representación, dispondo a 
posición dos eixes en función da importancia relatva das caras que se 
desexen amosar e utlizando, de ser o caso, os coefcientes de redución 
determinados.

DT1.B2.3.1. Realiza perspectvas isométricas de corpos defnidos 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, simplifcando 
o seu trazado.
CCEC

DT1.B2.3.2. Realiza perspectvas 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 
simplifcar o seu trazado.
CCEC
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2. Avaliación e cualifcación

Avaliación

Procedementos:
- Análise de producións dos alumnos.
- Probas específcas.

Instrumentos:
- Resolución de exercicios e problemas.

Cualifcación fnal

Procedemento para obter a cualifcación fnal de curso: 
A nota da 3ª avaliación e fnal será a nota da 2ª avaliación, que poderá 
incrementarse ata en 2 puntos se o alumno entrega máis do 75% das tarefas
propostas, correctamente realizadas, e nos prazos indicados. Ou en 1 punto 
entregando o 50% da totalidade correctamente realizadas, ou entregando 
entre o 50% e o 75% das tarefas, correctamente resoltas e nos prazos 
indicados.

Proba
extraordinaria de

setembro 

Proba obxectva tpo exame, que constará de oito preguntas, de tpo 
exercicio gráfco, entre as que o alumno deberá escoller e realizar catro, que 
se valorarán, cada unha delas, con dous puntos e medio, e nas que se 
especifcarán os criterios de cualifcación (Resolución parcial, corrección na 
delineación, presencia gráfca do proceso de resolución). 

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:
Non hai alumnado con materias pendentes.

Criterios de cualifcación:
Non hai alumnado con materias pendentes.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Non hai alumnado con materias pendentes.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 5 DE 7 CENTRO: IES DE FOZ
CURSO: 1º BAC

MATERIA: DEBUXO TÉCNICO I



3. Metodoloxía e actvidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actvidades

Recuperación: Non hai alumnado coa materia suspensa na 2ª avaliación.
Repaso e reforzo: Repasaranse os contdos relatvos ao Bloque 2. Sistemas de
representación:
  • B2.9. Sistema diédrico.
  • B2. 10. Procedementos para a obtención das proxeccións diédricas.
  • B2.11. Disposición normalizada. 
  • B2.12. Reversibilidade do sistema. Número de proxeccións sufcientes. 
  • B2.13. Representación e identfcación de puntos, rectas e planos. 
Posicións no espazo. Paralelismo e perpendicularidade. Pertenza e 
intersección.
  • B2.14. Proxeccións diédricas de sólidos e espazos sinxelos.

Ampliación: Impartranse novos contdos relatvos ao Bloque 2. Sistemas de 
representación:
    • B2.20. Sistema axonométrico.
    • B2.21. Fundamentos do sistema. Disposición dos eixes e utlización dos 
coefcientes de redución.
    • B2.22. Sistema axonométrico ortogonal, perspectvas isométricas, 
dimétricas e trimétricas.
    • B2.23. Sistema axonométrico oblicuo: perspectvas cabaleiras e militares.
    • B2.24. Aplicación do óvalo isométrico como representación simplifcada de
formas circulares.

Metodoloxía
(alumnado con

conectvidade e sen
conectvidade):

O alumnado da materia pode conectarse ao curso aberto na aula virtual do 
centro. Este alumnado fai uso habitual da aula ao longo de todo curso e 
accede aos apuntamentos, exercicios, presentacións, vídeo-leccións e 
materiais alí dispostos como apoio e reforzo das clases presenciais.
Dispóñense no curso da aula virtual os apuntamentos, presentacións de 
resolución paso a paso e vídeo-exposicións necesarios para a realización das 
tarefas propostas semanalmente, procurando que o número de exercicios e 
prazos de entrega non sobrecarguen a labor do alumnado. 

Materiais e recursos
Dispóñense a través do curso na aula virtual apuntamentos, presentacións de
resolución paso a paso, ligazóns, vídeo-leccións e vídeo-instrucións para cada 
bloque de contdos e as correspondentes tarefas.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Esta adaptación da programación didáctca para a 3ª avaliación (Non 
presencial) porase en coñecemento do alumnado da materia mediante a 
súa publicación no curso “Debuxo Técnico I” da aula virtual do IES de Foz.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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