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1. INTRODUCIÓN. 
 
O 11 de marzo de 2020, a Organización Mundial da Saúde elevou a situación de emerxencia 
de saúde pública ocasionada polo COVID-19 á categoría de pandemia internacional. Entre 
as medidas preventivas adoptadas polo Consello da Xunta de Galicia do 12 de marzo, como 
consecuencia da declaración da situación de emerxencia sanitaria no territorio da 
Comunidade Autónoma de Galicia, estableceuse a suspensión das actividades académicas. 
Como consecuencia, a partir do luns 16 de marzo o alumnado de Educación Secundaria 
deixou de acudir ás aulas e iniciou unha etapa ata agora descoñecida: a formación a 
distancia polo confinamento nas súas casas. 
 
No Departamento de Artes Plásticas fixámonos como obxectivo o mantemento das 
aprendizaxes e competencias do Proxecto Didáctico presentado ao comezo do curso. 
Partimos do feito de que os contidos da primeira e segunda avaliacións foron impartidos e 
avaliados, polo que procede adaptar os contidos da terceira avaliación á nova realidade 
docente, que implica unha redución da esixencia e cumprimento dos estándares de 
aprendizaxe, sendo máis flexibles coa súa avaliación. Con todo, esta adaptación de contidos 
e flexibilidade da avaliación deberán ser compatibles co feito de que o Bacharelato é un 
tramo educativo non obrigatorio que debe proporcionar ao alumnado un nivel formativo que 
lle permita afrontar os estudos posteriores coas máximas garantías de éxito. 
 
Estes contidos, de acordo co disposto no artigo 6 da Instrución do 27 de Abril de 2020 da 
DXEFPIE para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-20, así como nas 
directrices específicas no seu apartado 4 (Bacharelato), centraranse nas aprendizaxes e 
competencias imprescindibles, e desenvolveranse mediante actividades de repaso, reforzo, 
recuperación e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes xa desenvolvidas no 1º e 2º 
trimestres, tomando como referentes os obxectivos e competencias clave máis necesarios 
par a progresión do alumnado e que requiran a mínima intervención docente (consecuencia 
do obrigado confinamento domiciliario). 
 
Así mesmo, para o alumnado que adquirise as aprendizaxes e competencias 
imprescindibles nos dous primeiros trimestres, proporémoslles actividades de reforzo que 
lles fagan posible adquirilas e, consecuentemente, superar a materia, a fin de que podan 
continuar no próximo curso co seu itinerario formativo. Este obxectivo terá maior relevancia 
no alumnado do 2º curso, por tratarse dun final de etapa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 
 
DEBUXO TÉCNICO. 1º BAC 
 

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

SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. O SISTEMA DIÉDRICO. 
- Relacionar os fundamentos e as características dos 
sistemas de representación coas 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. 
- Representar formas tridimensionais sinxelas a partir 
de perspectivas, fotografías, pezas reais ou espazos 
do contorno próximo, utilizando o sistema diédrico, 
dispoñendo de acordo coa norma as proxeccións 
suficientes para a súa definición e identificando os 
seus elementos de xeito inequívoco. 
 

- Establecer o ámbito de aplicación dos principais 
sistemas de representación e ilustrar as súas vantaxes 
e os seus inconvenientes mediante o debuxo a man 
alzada dun mesmo corpo xeométrico sinxelo. 
- Comprender os fundamentos do sistema diédrico e 
describir os procedementos de obtención das 
proxeccións e a súa disposición normalizada. 
- Comprender 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. 
- Deseñar ou reproducir formas tridimensionais 
sinxelas debuxando a man alzada as súas vistas 
principais  no sistema de proxección ortogonal 
establecido pola norma de aplicación, dispoñendo as 
proxeccións suficientes para a súa definición e 
identificando os seus elementos de xeito inequívoco. 

NORMALIZACIÓN E ESBOZO. CROQUIZACIÓN 
- 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. 
- Aplicar as normas nacionais, europeas e 
internacionais relacionadas cos principios de 
representación, formatos, escalas, acoutación e 
métodos de proxección ortográficos, considerando o 
debuxo técnico como linguaxe universal, valorando a 
necesidade de coñecer a súa sintaxe e utilizándoo de 
forma obxectiva para a interpretación de planos 
técnicos e elaboración de bosquexos, esquemas, 
esbozos e planos. 

- Describir os obxectivos e os ámbitos de utilización 
das normas UNE e ISO e relacionar as específicas do 
debuxo técnico coa súa aplicación para o emprego de 
escalas, dispoñer as vistas e para a acoutación. 
- Representar 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, dispoñéndoas axeitadamente e 
diferenciando o trazado de eixes, liñas vistas e 
ocultas. 

ACOUTACIÓN 
- 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. 
- Aplicar as normas nacionais, europeas e 
internacionais relacionadas cos principios de 
representación, formatos, escalas, acoutación e 
métodos de proxección ortográficos, considerando o 
debuxo técnico como linguaxe universal, valorando a 
necesidade de coñecer a súa sintaxe e utilizándoo de 
forma obxectiva para a interpretación de planos 
técnicos e elaboración de bosquexos, esquemas, 
esbozos e planos. 

- Acoutar pezas industriais sinxelas identificando as 
cotas necesarias para a súa correcta definición 
dimensional e dispoñéndoas de acordo coa norma. 
- Acoutar espazos arquitectónicos sinxelos 
identificando as coutas necesarias para a súa correcta 
definición dimensional e dispoñéndoas de acordo coa 
norma. 

 
 
 
 
 
 



 
 
DEBUXO TÉCNICO. 2º BAC 
 

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

SISTEMA DIÉDRICO. REPRESENTACIÓN DE SUPERFICIES. 
- Desenvolver a visión espacial, analizando a posición 
relativa entre rectas, planos e superficies, identificando 
as súas relacións métricas e a estratexia idónea que 
solucione os problemas de representación de corpos 
ou espazos tridimensionais. 
- Rigor na resolución dos exercicios, construción de 
superficies, descrición de formas vistas e ocultas e 
precisión dos procedementos utilizados. 
- Representar pirámides, prismas, cilindros e conos 
mediante as súas proxeccións, analizando as posicións 
singulares respecto dos planos de proxección, 
determinando as relacións métricas entre os seus 
elementos, as seccións planas principais e verdadeira 
magnitude ou desenvolvemento das superficies que os 
conforman. 
- Resolver interseccións entre prismas, pirámides, 
cilindros ou conos e rectas, determinando graficamente 
os puntos de entrada e saída. 
- Resolver graficamente os desenrolos das superficies 
laterais de prismas, pirámides, cilindros e conos, rectos 
e oblicuos, usando os recursos de movementos do 
Sistema Diédrico para determinar a verdadeira 
magnitude de arestas e caras. 

- Representar prismas, pirámides, cilindros e conos en 
posicións favorables, mediante as súas proxeccións 
diédricas, determinando partes vistas e ocultas. 
- Representar prismas, pirámides, cilindros e conos 
aplicando xiros ou cambios de plano para dispor as 
súas proxeccións diédricas en posición favorable para 
resolver problemas de medida. 
- Determinar seccións planas de prismas, pirámides, 
cilindros e conos, debuxando as súas proxeccións 
diédricas e obtendo a súa verdadeira magnitude. 
- Achar a intersección de liñas rectas con prismas, 
pirámides, cilindros e conos, indicando o trazado 
auxiliar utilizado para determinar os puntos de entrada 
e saída. 
- Desenvolver superficies prismáticas, piramidais, 
cilíndricas e cónicas a partir das súas proxeccións 
diédricas, utilizando xiros, cambios de plano e 
abatementos para obter a verdadeira magnitude das 
arestas e caras que as conforman. 

SISTEMA DIÉDRICO. OS POLIEDROS REGULARES. A ESFERA 
- Desenvolver a visión espacial, analizando a posición 
relativa entre rectas, planos e superficies, identificando 
as súas relacións métricas e a estratexia idónea que 
solucione os problemas de representación de corpos 
ou espazos tridimensionais. 
- Representar poliedros regulares e esferas mediante 
as súas proxeccións, analizando as posicións 
singulares respecto dos planos de proxección, 
determinando as relacións métricas entre os seus 
elementos, as seccións planas principais e a 
verdadeira magnitude ou desenrolo das superficies que 
os conforman. 
- Diferenciar con rigor as formas e arestas vistas e 
ocultas. 
- Valorar a precisión dos procedementos utilizados con 
actitude crítica. 
 

- Representar poliedros e esferas en posicións 
favorables, mediante as súas proxeccións diédricas, 
determinando partes vistas e ocultas. 
- Representar poliedros e esferas aplicando xiros ou 
cambios de plano para dispor as súas proxeccións 
diédricas en posición favorable para resolver 
problemas de medida. 
- Determinar seccións planas de poliedros e esferas, 
debuxando as súas proxeccións diédricas e obtendo a 
súa verdadeira magnitude. 
- Achar a intersección de liñas rectas con poliedros e 
esferas, indicando o trazado auxiliar utilizado para 
determinar os puntos de entrada e saída.  
- Desenvolver superficies poliédricas a partir das súas 
proxeccións diédricas, utilizando os procedementos 
adecuados para obter a verdadeira magnitude das 
arestas e caras que as conforman.  

 
 
 



3. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN. 
 
3.1. AVALIACIÓN. 
 
Procedementos: 

- Seguimento do traballo do alumnado. 
- Recollida de tarefas do alumnado, usando o correo electrónico e/ou a aula virtual. 
- Probas puntuais. 

 
Instrumentos: 

- Diario do observado nas tarefas propostas. 
- Rexistro das entregas de tarefas. 

 
3.2. CUALIFICACIÓN FINAL. 
 
Como criterio xeral, a cualificación final será o resultado da nota media da 1ª e 2ª 
avaliacións, nas que se fixo un traballo presencial na aula. As actividades e tarefas 
realizadas a partir da suspensión das clases contabilizarán para subir dita nota media ata un 
máximo de 2 puntos conforme a este baremo: 

- Entrega de tarefas: ata 0,5 puntos (segundo o número de traballos entregados). 
- Puntualidade e respecto dos prazos: 0,5 puntos. 
- Calidade e boa execución dos exercicios, de acordo co especificado no apartado 24.5 

do Proxecto Didáctico para o curso 2019-20: ata 1 punto. 
 
3.3. RECUPERACIÓN DE AVALIACIÓNS NON SUPERADAS. 
 
O alumnado que teña algunha avaliación suspensa e que, conforme ao indicado no 
parágrafo anterior non supere a materia, deberá realizar e entregar as tarefas pendentes, se 
fose o caso, e poderá facer unha proba final baseada nos contidos desenvolvidos na 1ª e 2ª 
avaliacións, que se levará a cabo na semana do 15 ao 19 de xuño (1 ao 5 de xuño para o 
alumnado de 2º curso), de xeito presencial, se a situación sanitaria o permite, ou por medios 
telemáticos se non fose posible; neste caso adoptaranse as medidas necesarias para 
garantir que é o/a alumno/a quen resolve a proba proposta por si mesmo/a. 
 
3.4. AVALIACION EXTRAORDINARIA (SETEMBRO) 
 
Realizarase mediante unha proba escrita baseada nos contidos desenvolvidos na 1ª e 2ª 
avaliacións. 
 
3.5. ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE DE 1º CURSO. 
 
Avaliarase conforme as probas específicas realizadas durante o primeiro e o segundo 
trimestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES PARA O 3º TRIMESTRE. 
 
O traballo previsto para desenvolver no 3º trimestre, de xeito non presencial, estará 
destinado a repaso, reforzo e recuperación dos contidos traballados nos 1º e 2º trimestres, e 
no seu caso, ampliación de contidos para intentar que o alumnado poda continuar o seu 
proceso formativo e afrontar nas mellores condicións posibles o curso 2020-21. 
 
4.1. ACTIVIDADES. 
 
4.1.1. Primeiro curso. 
O alumnado continuará realizando o traballo práctico iniciado antes da suspensión das 
clases, sobre trazado de curvas técnicas usando os métodos de tanxencia. Remitiránselle 
por e-mail exercicios sobre trazado de curvas cíclicas. Usaremos a videoconferencia para 
ampliar contidos nas UDs sobre “Fundamentos do Sistema Diédrico”, “Croquización” e 
“Acoutación”, realizando exercicios prácticos sobre as mesmas, a fin de que podan afrontar 
o vindeiro curso con menos carga lectiva que engadir á propia do segundo curso. 
 
4.1.2. Segundo curso. 
O alumnado continuará realizando o traballo práctico iniciado antes do confinamento sobre 
os métodos de resolución de problemas gráficos no Sistema Diédrico (abatementos, xiros e 
cambios de plano). Usaremos a videoconferencia para ampliar contidos nas UDs sobre 
“Representación de superficies no Sistema Diédrico”, “Representación de poliedros no 
Sistema Diédrico” e “Estudo da esfera en Sistema Diédrico”, realizando exercicios prácticos 
sobre as mesmas. Aínda que as probas ABAU terán este ano, dadas as circunstancias, 
maior optatividade que no pasado, trataremos de que o alumnado teña a máxima formación 
posible que lle permita escoller entre os exercicios que se lle presenten sen a limitación de 
que algún deles lle resulte descoñecido. 
 
4.2. METODOLOXÍA. 
 
O profesorado mantén contacto permanente co alumnado a través do correo electrónico e, 
no seu caso, da aula virtual do instituto. Utilízanse estas dúas canles para enviar e recoller 
as tarefas que se lle propón ao alumnado para que as realice no seu domicilio.  
 
Verificamos a recepción dos e-mails, así como a participación na aula virtual. De observar 
que algún alumno/a non participa nas actividades, amosa falta de interese ou non responde 
as mensaxes, se informará ao titor e/ou familia a través do programa SIXA e, se fose o caso, 
ao equipo directivo do centro para comprobar se hai problemática de equipos, conexións ou 
outros aspectos técnicos. 
 
A ampliación de contidos realizarase por medio de videoconferencia utilizando Webex. O 
control de asistencia a estas videoclases e o seu seguimento serán flexible, tendo en conta 
as limitacións horarias e técnicas (os dispositivos e conexións teñen ocasionalmente fallos 
que ocasionan pérdida do sinal e dificultades para seguir a explicación a distancia).  
 
O profesorado está a disposición do alumnado para resolver dúbidas e atender cuestións 
académicas ou doutro tipo a través do correo electrónico e outros medios telemáticos 
(mensaxería por Whatsapp, videoconferencia con Webex...). Proporcionamos vídeos 
formativos para complementar os contidos. 
 
 
 
 



 

As actividades propostas terán prazos concretos de entrega, aínda que dadas as 
circunstancias e as potenciais dificultades que algúns alumnos/as poidan ter cos recursos 
tecnolóxicos, procurarase ser flexibles na recepción dos traballos. 
 
De acordo coas Instrucións do 27 de abril de 2020 da Dirección Xeral de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre 
do curso académico 2019-2020, a maior parte do traballo irá destinado a reforzo e 
recuperación das dúas avaliacións presenciais, complementado con contidos da 3ª 
avaliación para permitir o avance na materia do alumnado que adquiriu debidamente as 
competencias correspondentes aos dous primeiros trimestres. 
 
4.4. MATERIAIS E RECURSOS. 
 

- Exercicios elaborados polo profesorado. 
- Vídeos formativos dispoñibles en Youtube. 
- Presentacións elaboradas polo profesorado. 
- Material teórico, apuntamentos, elaborados polo profesorado (xa entregados no seu 

momento, ou remitidos a través do correo electrónico; tamén están dispoñibles na 
aula virtual do instituto). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE. 
 
5.1. INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS FAMILIAS. 

 
- Mensaxes a través do correo electrónico.  
- Uso da aula virtual. 
- Posible uso da videoconferencia para comunicación oral. 
- Mensaxes a través da titoría. 
- Informes mediante SIXA. 
- Chamadas telefónicas. 

 
5.2 PUBLICIDADE. 
 
Publicación na páxina web do instituto. 
 
 
 
 
 
 
 
 


