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

B2.18. Debuxar axonometrias de poliedros regulares, piramides....

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

B3.1: Elaborar bosquexos, esbozos e planos necesarios para a defnición
dun proxecto sinxelo relacionado co deseño industrial ou 
arquitectónico, valorar a exacttude, rapidez e a limpeza que 
proporciona a utlización de aplicacións informátcas, planifcar de 
maneira conxunta o seu desenvolvemento, revisar o avance dos 
traballos e asumir as tarefas encomendadas con responsabilidade

B3.1.1: Elabora e partcipa actvamente en proxectos coopeeratvos de 
construcción xeométrica, aplicando estratexias propias adecuadas á 
linguaxe de debuxo técnico.

B3.1.2: Identfca formas e medidas de obxectos industriais ou 
arquitectónicos, a partr dos planos técnicos que os defnen.

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

B3.1.4: Elabora esbozos de conxuntos e /ou pezas industriais ou 
obexectos arquitectónicos, dispondo as vistas, os cortes e /ou as 
seccións necesarias, tomando medidas directamente da realidade ou de
perspectvas a escala, elaborando bosquexos a man alzada para a 
elaboración de debuxos cotados e planos de montaxe, instalación, 
detalle e fabricación, de acordo coa normatva de aplicación.
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2. Avaliación e cualifcación

Avaliación

Procedementos:
- Análise de producións dos alumnos.
-

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 1 puntos se o alumno entrega máis do 75% das tarefas
propostas, correctamente realizadas, 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:
Resolución de exercicios, execución de todos os traballos propostos ó longo 
deste tempo, correctamente realizados e nos prazos indicados.
(No momento actual hai un alumno do grupo coa asignatura por recuperar 
tendo en conta os seus resultados das avaliacións 1ª e 2ª pasadas). 
Propúxoselle que sería posible a súa recuperación coa entrega dos traballos 
que se lle propoñen xunto cos seus compañeiros neste tempo)

Criterios de cualifcación:
A correcta resolución de todos os traballo propostos e en plazo servirá de 
base para a superación positva da asignatura, en caso contrario, e dicir, se 
non se fai entrega dos mesmos, manterase a cualifcación obtda na 2ª 
avaliación,.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Correcta execución dos exercicios a realizar.
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3. Metodoloxía e actvidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actvidades

Recuperación: Hai un alumno neste caso
Repaso e reforzo: Tendo en conta o feito anterior, as actvidades propostas 
para o conxunto do grupo de repaso e reforzo de contdos serán tdas en 
conta como os propios instrumentos de recuperación para este alumno que 
se atopa nese caso.
  •  Sistema diédrico. Vistas de pezas, Acotación normalizada,
  Reversibilidade do sistema. Obtención da peza a partr das súas vistas.
  Execución de vistas a man alzada.
  •  Proxeccións diédricas de sólidos e espazos sinxelos.

    • Sistema axonométrico. Perspectva Isométrica de pezas.
    • Repaso dalgúns conceptos das avaliacións pasadas mediante exercicios       
     que faciliten rememorar a súa execución.

Metodoloxía
(alumnado con

conectvidade e sen
conectvidade):

O alumnado da materia xunto coa profesora, debido o reducido número do 
grupo,(5 alumnos), acordouse que a comunicación mais fuida estableceríase 
a través de grupo de whatsapp. Os traballos executados envíanse por foto a 
dito grupo.

Materiais e recursos Exercicios propostos pola profesora ven de selectvidades pasadas ou 
similares e que se fan chegar polo propio grupo de whatsapp.

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 a través do propio grupo  
de whatsapp e comunicándolle que a mesma estará na páxima web do 
centro.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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