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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
1.1.  Educación Plástica, Visual e Audiovisual I – 1º ESO 

Bloque 1. Expresión plástica 
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. 

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 

 

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

B1.3. Expresar emocións utilizando distintos elementos 
configuradores 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, 
puntos, texturas, cores, etc.) 

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. 

 

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

 

EPVAB1.4.3. Realiza composicións modulares con 
diferentes 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 

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. 

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 

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

EPVAB1.7.5. Crea co papel recortado formas abstractas e 
figurativas compóndoas con fins ilustrativos, 
decorativos ou comunicativos. 

 

EPVAB1.7.6. Aproveita materiais reciclados para a 
elaboración de obras de forma responsable co  

 

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 
medio e aproveitando as súas calidades gráfico-
plásticas. 

Bloque 2. Comunicación visual 
B2.1. Recoñecer os graos de conicidade en imaxes 

presentes no ámbito comunicativo. 
EPVAB2.1.1. Diferenza imaxes figurativas de abstractas. 
 

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

 

EPVAB2.1.3. Crea imaxes con distintos graos de 
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conicidade baseándose nun mesmo tema. 
B2.2. Distinguir e crear tipos de imaxes segundo a súa 

relación significante-significado: símbolos e iconas. 
EPVAB2.2.1. Distingue símbolos de iconas. 
 

EPVAB2.2.2. Deseña símbolos e iconas. 
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. 

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. 

B2.5. Recoñecer as funcións da comunicación. EPVAB2.5.1. Identifica e analiza os elementos que 
interveñen en actos de comunicación audiovisual. 

 

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

Bloque 3. Debuxo técnico 
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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

B3.10. Estudar as aplicacións do teorema de Thales. EPVAB3.10.1. Divide un segmento en partes iguais, 
aplicando o teorema de Thales. 

 

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

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.). 

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. 

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 ferramentas. 

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. 

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. 

B3.16. Coñecer os tipos de cuadriláteros. EPVAB3.16.1. Clasifica correctamente calquera 
cuadrilátero. 

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. 

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. 
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Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
1.2.  Educación Plástica, Visual e Audiovisual II – 3º ESO 

Bloque 1. Expresión plástica 
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. 

 

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

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. 

B1.3. Debuxar con distintos niveis de conicidade da imaxe. EPVAB1.3.1. Comprende e emprega os niveis de 
conicidade da imaxe gráfica, elaborando bosquexos, 
apuntamentos, e debuxos esquemáticos, analíticos e 
miméticos. 

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, aplicando as TIC, para expresar 
sensacións en composicións sinxelas. 

 

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

 

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

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

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

 

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. 

 

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. 

 

EPVAB1.5.4. Utiliza o papel como material, manipulándoo, 
resgando ou pregando, creando texturas visuais e 
táctiles para crear composicións, colaxes materias e 
figuras tridimensionais. 

 

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

 

EPVAB1.5.7. Mantén o seu espazo de traballo e o seu 
material en orde e estado perfectos, e achégao á aula 
cando é necesario para a elaboración das actividades. 

Bloque 2. Comunicación visual 
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. 

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. 

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

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. 

B2.4. Identificar significante e significado nun signo visual. EPVAB2.4.1. Distingue significante e significado nun signo 
visual. 

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

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

 

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

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

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

EPVAB2.6.2. Realiza fotografías con distintos 
encadramentos e puntos de vista, aplicando diferentes 
leis compositivas. 

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. 

B2.8. Identificar e recoñecer as linguaxes visuais 
apreciando os estilos e as tendencias, valorando, e 
respectando do patrimonio histórico e cultural, e 
gozando del. 

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

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. 

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. 

B2.11. Comprender os fundamentos da linguaxe 
multimedia, valorar as achegas das tecnoloxías dixitais 
e ser capaz de elaborar documentos mediante este. 

EPVAB2.11.1. Elabora documentos multimedia para 
presentar un tema ou proxecto, empregando os 
recursos dixitais de xeito axeitado. 

Bloque 3. Debuxo técnico 
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.) 

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. 

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. 

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. 

 

EPVAB3.4.2. Resolve correctamente os casos de tanxencia 
entre circunferencias e rectas, utilizando 
adecuadamente as ferramentas. 
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Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1.3.  Debuxo Técnico I – 1ºBacharelato 
Bloque 1. Xeometría e debuxo técnico 

B1.1. Resolver problemas de configuración de formas 
poligonais sinxelas no plano coa axuda de utensilios 
convencionais de debuxo sobre taboleiro, aplicando os 
fundamentos da xeometría métrica de acordo cun 
esquema paso a paso e/ou unha figura de análise 
elaborada previamente. 

 

DT1.B1.1. 2. 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. 

 

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

 

DT1.B1.1.3. Relaciona as liñas e os puntos notables de 
triángulos, cuadriláteros e polígonos coas súas 
propiedades, e identifica as súas 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.B1.1.5. 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 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 para a 
representación de formas planas. 

B2.1. 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. 

 

DT1.B2.1.1. 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. 

 

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 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 
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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. 

 

DT1.B2.1.7. Visualiza no espazo perspectivista 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. 

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

DT1.B2.2.1. 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. 

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

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 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. 

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

 

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. 

 

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. 

. Bloque 3. Normalización. 
B3.2. Aplicar as normas nacionais, europeas e 

internacionais relacionadas cos principios xerais de 
representación, formatos, escalas, cotar e métodos 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 

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. 
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Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1.4.  Debuxo Técnico II – 2ºBacharelato 
Bloque 1. Xeometría e debuxo técnico 

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

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 proporcionalidade. 

 

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

 

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. 

 

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. 

 

DT2.B1.1.5. 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. 

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. 

 

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

 

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. 

Bloque 2. Sistemas de representación 
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. 

 

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

 

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 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. 

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 desenvolvemento das superficies que os 
conforman. 

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. 

 

DT2.B2.2.2. 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 
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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. 

 

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. 

B2.3. Debuxar axonometrías de poliedros regulares, 
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. 

DT2.B2.3.1. Comprende os fundamentos da 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. 

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

 

DT2.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. 

 

DT2.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. 

 

DT2.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. 
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2. Avaliación e cualificación 
Procedementos: 
� os referentes da avaliación serán os criterios de avaliación da materia. 
� a propia avaliación realizarase sobre as aprendizaxes duns contidos 

programados e mediante o deseño de actividades baseadas neses criterios, 
que fan referencia aos distintos tipos de contidos 

� as características que debe reunir a avaliación nesta etapa de ESO: 
• individualizada, centrada na evolución de cada alumno/a e na súa 

situación inicial e particularidades 
• integradora, isto é, referida ao conxunto das capacidades expresadas 

nos obxectivos xerais da etapa e as materias, así como aos seus 
criterios de avaliación 
� estes obxectivos xerais e criterios de avaliación, adecuados ás 

características do alumnado e ao contexto sociocultural do centro, 
teñen que ser o punto de referencia permanente da avaliación dos 
procesos de aprendizaxe dos alumnos 

� para facelo, contémplase a existencia de diferentes grupos e 
situacións e a flexibilidade na aplicación dos criterios de avaliación 
que se seleccionen 

 
• cualitativa, na medida en que se aprecian todos os aspectos que inciden 

en cada situación particular e se avalían de forma equilibrada os 
diversos niveis de desenvolvemento do/a alumno/a, non só os de 
carácter cognitivo 

• formativa, é dicir, terá sobre todo un carácter educativo e orientador, e 
referirase a todo o proceso, desde a fase de detección das necesidades 
ata o momento da avaliación final. 
� achegará ao alumnado a información precisa para mellorar a súa 

aprendizaxe e adquirir estratexias adecuadas 
 

• Continua, xa que atende á aprendizaxe como proceso e contrasta os 
diversos momentos ou fases.  
� para dotar a avaliación de carácter formativo é necesario que esta 

se realice dunha forma continuada e non de modo circunstancial, de 
maneira que se faga patente ao longo de todo o proceso de ensino-
aprendizaxe e non quede limitada a actuacións que se realizan ao 
seu final 

� só desta maneira poderá orientarse de forma realista o propio 
proceso de aprendizaxe do alumnado, introducindo as modificacións 
necesarias que eviten chegar a resultados non desexados ou pouco 
satisfactorios 

Avaliación 

Instrumentos: 
� Os instrumentos que han de medir as aprendizaxes do/as alumno/as 

deberán cumprir unhas normas básicas: 
a) deben ser útiles, servirán para medir exactamente aquilo que se 

pretende medir: o que un/ha alumno/a sabe, fai ou como actúa 
b) serán viables, a súa utilización non ha de entrañar un esforzo 

extraordinario ou imposible de alcanzar 
 

� A continuación enumeramos os distintos instrumentos que imos empregar 
para avaliar a aprendizaxe do alumnado: 
1) Observación sistemática e análise de tarefas 

• participación nas actividades 
• o uso da correcta expresión escrita será obxecto permanente de 

avaliación en toda clase de actividades realizadas polo/a alumno/a/a 
 

2) Análise das producións dos alumnos 
• Traballos de aplicación e síntese 
• Textos escritos 

 

3) Intercambios orais co alumnado na educación a distancia 
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• diálogos 
• debates 
• postas en común 

 

4) Probas 
• Probas de información: poderán ser de forma oral ou escrita, dunha ou 

de varias unidades didácticas; probas obxectivas, de resposta 
múltiple, de verdadeiro-falso, de resposta curta, definicións…  
� con elas podemos medir a aprendizaxe de conceptos, a 

memorización de datos importantes, etc. 
 

• Probas de elaboración nas que o alumnado deberá mostrar o grao de 
asimilación dos contidos propostos na programación.  
� avalían a capacidade do alumnado para estruturar con coherencia 

a información, establecer relacións entre factores diversos, 
argumentar loxicamente 

� serían probas de resposta longa, resolución de deseños, 
propostas creativas, exercicios, problemas, etc. 

� Ao termo deste curso valorarase o progreso global do alumnado na materia, 
no marco do proceso de avaliación continua levado a cabo. 

� Haberá que facer esa valoración global, tratando de xeito distinto os 
resultados das dúas partes diferenciadas deste curso: 
• resultados da avaliación continua dos dous primeiros trimestres: 

� será o número de partida contando a parte enteira e a decimal 
� é un valor contrastado logo dos dous tercios das sesións regulares 

 

• resultados do terceiro trimestre: 
� revisarase a calidade das actividades propostas para observar a 

intención de facelas correctamente 
� e avaliarase especialmente a participación nestas actividades a 

distancia, distinguindo: 
Valoración 

traballo 
Participación no traballo 

proposto 
Calidade Conexión Resultado 

sen +1,75 
Moi boa fixo todo alta 

con +1,50 

sen +1,50 
Boa fixo case todo alta 

con +1,25 

sen +1,25 
Bastante boa falta algo media 

con +1,00 

sen +1,00 
Regular fixo a metade media 

con +0,75 

sen +0,75 
Bastante mal fixo menos da metade frouxa 

con +0,50 

sen +0,50 
Mal fixo algo frouxa 

con +0,25 

sen +0,00 
Moi mal non fixo nada  

con 0,00 

Cualificación final 

 
� este resultado engadirase ao valor dous primeiros trimestres e 

sinalará cal e o número da cualificación final 
 

� Se houbera un retorno á actividade presencial se avaliaría esta parte final 
seguindo a Programación Didáctica aprobada ao principio do Curso 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

� Se se volve a actividade regular: 
• o/a alumno/a deberá presentarse ás probas previstas 
• no mes de setembro segundo calendario do Centro 

 

� Se non se retornara a actividade regular: 
• organizaríase unha proba por medios telemáticos 
• de xeito controlado para asegurar o proceso avaliativo 
• no mes de setembro segundo calendario e convocatoria do Centro 

Alumnado coa 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 
� o Departamento proporá, ao/as alumno/as con EPVeA pendente do curso 

anterior; unha serie de actividades semellantes ás desenroladas durante o 
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curso pendente e relacionadas coas unidades didácticas programadas 
� para a súa realización contará o/a alumno/a coa axuda, se fose necesaria, 

do profesorado do Departamento, podendo acudir a consultar as dúbidas por 
vía telemática 

� se o/a alumno/a obtén unha valoración positiva desas actividades (suposta a 
entrega de todas elas na data prevista e comprobada a súa implicación na 
realización das mesmas segundo os criterios expostos para a avaliación do 
traballo a distancia), considerarase xa superada a materia pendente na 
avaliación ordinaria do mes de maio 

Criterios de cualificación: 
� Se se volvera a actividade regular no mes de maio: 

• valoraríase a proba prevista para o 28 de maio as 18:20; seguindo os 
criterios expostos na Programación Didáctica aprobada 

 

� Se non se retornara a actividade regular: 
• revisarase a calidade das actividades propostas para observar a 

intención de facelas correctamente 
• e avaliarase especialmente a participación nestas actividades a 

distancia, distinguindo: 
Valoración 

traballo 
Participación no traballo 

proposto 
Calidade Conexión Resultado 

sen 10 
Moi boa fixo todo alta 

con 9 

sen 9 
Boa fixo case todo alta 

con 8 

sen 7 
Bastante boa falta algo media 

con 6 

sen 5 
Regular fixo a metade media 

con 5 

sen 4 
Bastante mal fixo menos da metade frouxa 

con 3 

sen 2 
Mal fixo algo frouxa 

con 2 

sen 1 
Moi mal non fixo nada  

con 1 

 
� se o/a alumno/a obtén unha valoración positiva desas actividades (suposta a 

entrega de todas elas na data prevista e comprobada a súa implicación na 
realización das mesmas segundo os criterios expostos para a avaliación do 
traballo a distancia), considerarase xa superada a materia pendente na 
avaliación ordinaria do mes de maio 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
� Se se volve a actividade regular no mes de maio: 

• o/a alumno/a deberá presentarse ás probas finais previstas para este 
mes de maio ou posteriormente setembro se fose necesario como se 
estableceu na Programación Didáctica aprobada previamente. 

 

� Se non se retornara a actividade regular: 
• o Departamento valorará a serie de actividades comunicadas a distancia 

e semellantes ás desenroladas durante o curso pendente e relacionadas 
coas unidades didácticas programadas 

• a data de entrega dos traballos definitivos será no mes de xuño, antes 
de finalizar o curso, debendo o/a alumno/a xustificar, explicar ou razoar 
debidamente as solucións adoptadas 
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3. Metodoloxía e actividades 3º trimestre 
      (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades  

� No desenvolvemento do curso a distancia teremos: 
• Actividades de ampliación mínima: 

� para todo o alumnado 
� proporanse actividades onde se recollan as aprendizaxes mínimos para 

intentar normalizar o proceso educativo neste curso 
� controlando a intensidade para non sobrecargar aos discentes 

 

• Actividades de Reforzo Educativo 
� para o alumnado con avaliacións pendentes 
� para o alumnado pendente 
� proporanse actividades de repaso onde se recollan os aprendizaxes 

mínimos necesarios para recuperar a materia  
 

� Se se volvera a actividade regular: 
• retornaríamos ás actividades establecidas na Programación Didáctica 

aprobada 
• seguirase no punto onde nos incorporemos, tendo en conta o feito sen 

ensino presencial 

Metodoloxía 

� Estarase con atención á dispoñibilidade de medios do alumnado:  
• recollendo datos sobre esta situación nos diferentes contactos que se fagan 

na distancia, co grupo de referencia 
• terase en conta, como se indicou, na avaliación das actividades e avaliación 

final 
 

� Alumnado sen conectividade: 
• esforzarémonos en buscar a maneira de que lle cheguen as actividades 

propostas 
• polos sistemas máis sinxelos de conexión dixital 
• ou a través do/as compañeiro/as que dalgunha forma llos fagan chegar  

 

� Alumnado con conectividade 
• disporase nos medios dixitais do Centro a proposta de actividades 
• articularanse reunións a distancia para a explicación e consulta de dúbidas 
• non se poñerá límite na entrega, só o final do curso lectivo 

Materiais e recursos 

� Aula Virtual da páxina web do centro, plataforma de Moodle 
� Acceso aos libros de texto de xeito dixital na páxina da Ed. SM 
� E-mail axeitados para a recollida dos envíos do alumnado 
� Organización de titorías a través de vídeo conferencias na plataforma Cisco – 

Webes. 
� Blogs propios 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

� nos Cursos do Departamento da Aula Virtual do Centro 
� nos e-mail’s facilitados polo alumnado nas súas respostas ás actividades 
� nas titorías a distancia 

• se fará referencia a esta información 
• e facilitar enlaces para a consulta 

Publicidade  � Publicación na páxina web do centro. 


