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DEBUXO TÉCNICO I e II 
 
1.- INTRODUCCIÓN 

A Comarca do Deza, con capital en Lalín (cuns 12 000 habitantes) e rodeada doutras 
pequenas poboacións, como Vilatuxe,Prado, Dozón ou A Golada, presenta dous 
centros de Ensino Secundario e de Ensino Postobrigatorio, de carácter público, o IES 
Ramón María Aller Ulloa e o IES Laxeiro, situados no casco urbano de Lalín. 
O IES Laxeiro é un centro educativo cunha variada oferta educativa, para dar saída a 
unha ampla gama de saídas profesionais e unha preparación para estudos superiores: 
ESO, Bacharetato (Ciencias e Tecnoloxía e Humanidades e CC SS), ESA e Bacharelato 
para Adultos, tamén ciclos formativos medios (Xestión Administrativa, 
Electromecánica de Vehículos e Instalacións Eléctricas Automáticas) e superiores ( 
Mantemento de Equipos Industriais e Administración e Finanzas e Acondicionamento 
Físico ) así como P.C.P.I., FP Básica e Programa de PMAR (2º ESO). 
O alumnado que chega ao IES Laxeiro é de procedencia maioritariamente rural, 
excepto aquel que reside en Lalín capital. Os colexios que están adscritos son: CPI 
Manuel Rivero en Lalín, CPI Xoaquín Loriga en Prado, CPI de Dozón, CPI Vilatuxe. 
 

2.- COMPETENCIAS CLAVE 
 
2.1 CONTRIBUCIÓN DA MATERIA DE DEBUXO TÉCNICO AO LOGRO DAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Entre as finalidades de Debuxo Técnico figura de xeito específico dotar o alumnado das 
competencias necesarias para se poder comunicar graficamente con obxectividade 
nun mundo cada vez máis complexo, que require do deseño e da fabricación de 
produtos que resolvan as necesidades presentes e futuras. Esta función comunicativa, 
grazas ao acordo dunha serie de convencións a escala nacional, comunitaria e 
internacional, permítenos transmitir, interpretar e comprender ideas ou proxectos de 
maneira fiable, obxectiva e inequívoca. 

O debuxo técnico, xa que logo, emprégase como medio de comunicación en calquera 
proceso de investigación ou proxecto que se valla dos aspectos visuais das ideas e das 
formas para visualizar o que se estea a deseñar e, de ser o caso, definir dun xeito claro 
e exacto o que se desexa producir; é dicir, como linguaxe universal nos seus dous 
niveis de comunicación: comprender ou interpretar a información codificada, e 
expresarse ou elaborar información comprensible polas persoas destinatarias. 

O alumnado, ao adquirir competencias específicas na interpretación de 
documentación gráfica elaborada de acordo coa norma nos sistemas de 
representación convencionais, pode coñecer mellor o mundo. Isto require, ademais do 
coñecemento das principais normas de debuxo, un desenvolvemento avanzado da súa 
visión espacial, entendida como a capacidade de abstracción para, por exemplo, 
visualizar ou imaxinar obxectos tridimensionais representados mediante imaxes 
planas. 

Durante o primeiro curso trabállase coas competencias relacionadas co debuxo técnico 
como linguaxe de comunicación e instrumento básico para a comprensión, análise e 
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representación da realidade. Para isto, introdúcense gradualmente e de xeito 
interrelacionado tres grandes bloques: "Xeometría e debuxo técnico", "Sistemas de 
representación" e "Normalización". Trátase de que o/a estudante teña unha visión 
global dos fundamentos do debuxo técnico que lle permita no seguinte curso afondar 
algúns aspectos desta materia. 

Ao longo do segundo curso introdúcese un bloque novo ("Documentación gráfica de 
proxectos"), en lugar de “Normalización”, para a integración das destrezas adquiridas 
na etapa. 

 

2.2. Concreción por curso dos estándares de aprendizaxe avaliables que forman 
parte dos perfís competenciais 
 
DEBUXO TÉCNICO I /BLOQUE I 
 

COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO DE CONSECUCIÓN 

BLOQUES POR 

CONTIDOS 

CSIEE 

DT1.B1.1.1. Deseña, modifica ou 
reproduce formas baseadas en 
redes modulares cadradas coa 

axuda do escuadro e o cartabón, 
utilizando recursos gráficos para 
destacar claramente o trazado 
principal elaborado das liñas 

auxiliares utilizadas 

Deseña, modifica ou reproduce 
formas baseadas en redes 

modulares cadradas coa axuda do 
escuadro e o cartabón, utilizando 

recursos gráficos para destacar 
claramente o trazado principal 
elaborado das liñas auxiliares 

utilizadas 

BLOQUE I 

XEOMETRÍA 

E DEBUXO 

TÉCNICO 

CMCCT 

DT1.B1.1. 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 

Determina coa axuda de regra e 

compás os principais lugares 

xeométricos de aplicación aos 

trazados fundamentais no plano 

BLOQUE I 

 

CAA 

DT1.B1.1.3. Relaciona as liñas e os 
puntos notables de triángulos, 

cuadriláteros e polígonos coas súas 
propiedades, e identifica as súas 

aplicacións. 

Relaciona as liñas e os puntos 

notables de triángulos, 

cuadriláteros e polígonos coas súas 

propiedades 

BLOQUE I 

CAA 

DT1.B1.1.4. Comprende as 
relacións métricas dos ángulos da 

circunferencia e o círculo, describe 
as súas propiedades e identifica as 

súas posibles aplicacións. 

Comprende as relacións métricas 
dos ángulos da circunferencia e o 

círculo, describe as súas 
propiedades e identifica as súas 

posibles aplicacións. 

BLOQUE I 

CMCCT 

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 

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. 
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utilizado. 

CSIEE 

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 

Deseña, modifica ou reproduce 

cuadriláteros e polígonos 

analizando as relacións métricas 

BLOQUE I 

CSIEE 

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 

Reproduce figuras proporcionais 

determinando a razón idónea para 

o espazo de debuxo dispoñible, 

construíndo a escala gráfica 

correspondente en función da 

apreciación establecida 

BLOQUE I 

CAA 

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. 

Comprende as características das 

transformacións xeométricas 

elementais (xiro, translación, 

simetría, homotecia e afinidade), 

 

CMCCT 

DT1.B1.2.1. Identifica as relacións 
entre puntos de tanxencia, centros 

e raios de circunferencias, 
analizando figuras compostas por 
enlaces entre liñas rectas e arcos 
de circunferencia intrínsecas, e 

utilizando recursos gráficos para 
destacar claramente o trazado 
principal elaborado das liñas 

auxiliares utilizadas. 

Identifica as relacións entre puntos de 

tanxencia, centros e raios de 

circunferencias, analizando figuras 

BLOQUE I 

CAA 

DT1.B1.2.2. Resolve problemas 
básicos de tanxencias coa axuda 

de regra e compás, aplicando con 
rigor e exactitude as súas 
propiedades intrínsecas, e 

utilizando recursos gráficos para 
destacar claramente o trazado 
principal elaborado das liñas 

auxiliares utilizadas. 

Resolve problemas básicos de 

tanxencias coa axuda de regra e 

compás, aplicando con rigor e 

exactitude as súas propiedades 

BLOQUE I 

CSIEE 

DT1.B1.2.3. Aplica os 
coñecementos de tanxencias á 

construción de óvalos, ovoides e 
espirais, e relaciona a súa forma 

coas principais aplicacións no 
deseño industrial 

Aplica os coñecementos de tanxencias 

á construción de óvalos, ovoides e 

espirais, e relaciona a súa forma coas 
principais aplicacións no deseño 

industrial 

BLOQUE I 
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CSIEE 

DT1.B1.2.4. Deseña a partir dun 
bosquexo previo ou reproduce á 
escala conveniente figuras planas 
que conteñan enlaces entre liñas 
rectas e arcos de circunferencia, 

indicando graficamente a 
construción auxiliar utilizada, os 

puntos de enlace e a relación entre 
os seus elementos. 

Deseña a partir dun bosquexo previo 

ou reproduce á escala conveniente 

figuras planas que conteñan enlaces 

entre liñas rectas e arcos de 

circunferencia 

BLOQUE I 

 

 

DEBUXO TÉCNICO I – BLOUE II 

COMPETENCIA

S CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

GRAO 

CONSECUCIÓN 

BLOQUES DE 

CONTIDOS 

 CCL 

 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. 

Identifica o sistema de representación 
e determina as características 

diferenciais e os elementos principais 
do sistema. 

 

BLOQUE II 

SISTEMAS DE 

REPRESENTAC

IÓN 

 CCL 

 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. 

Establece o ámbito de aplicación dos 
principais sistemas de representación 

BLOQUE II 

 CD 

 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. 

Selecciona o sistema de 
representación idóneo para a 

definición dun obxecto ou espazo, 
analizando a complexidade da súa 

forma 

BLOQUE II 

 CMCCT 

 DT1B2.1.4. Comprende os 
fundamentos do sistema diédrico e 

describe os procedementos de 
obtención das proxeccións e a súa 

disposición normalizada. 

Comprende os fundamentos do 
sistema diédrico e describe os 

procedementos de obtención das 
proxeccións e a súa disposición 

normalizada. 

BLOQUE II 
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 CAA 

 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. 

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. 

BLOQUE II 

 CSIEE 

 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 suficientes para a súa 

definición e identificando os seus 
elementos de xeito inequívoco. 

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 suficientes 

para a súa definición e identificando os 

seus elementos de xeito inequívoco. 

BLOQUE II 

 CMCCT 

 DT1.B2.1.7. Visualiza no espazo 
perspectivo formas tridimensionais 
sinxelas definidas suficientemente 

polas súas vistas principais, 
debuxando a man alzada 

axonometrías convencionais 
(isometrías e cabaleiras). 

Visualiza no espazo perspectivo formas 
tridimensionais sinxelas definidas 
suficientemente polas súas vistas 

principais, debuxando a man alzada 
axonometrías convencionais 

(isometrías e cabaleiras). 

BLOQUE II 

 CCEC 

 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. 

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. 

BLOQUE II 

CAA 

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. 

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. 

BLOQUE II 

 CCEC 

 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. 

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. 

BLOQUE II 
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 CCEC 

 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. 

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. 

BLOQUE II 

 CCL  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. 

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. 

BLOQUE II 

 CSIEE  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. 

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. 

BLOQUE II 

 CMCCT  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. 

Representa formas sólidas ou espaciais 

con arcos de circunferencia en caras 

horizontais ou verticais, debuxando 

perspectivas cónicas oblicuas coa 

axuda de utensilios de debuxo 

BLOQUE II 
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DEBUXO TÉCNICO I/ BLOQUE III 
 
 

COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

GRAO 

CONSECUCIÓN 

BLOQUES 

CCL  DT1.B3.1.1. 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. 

 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. 

BLOQUE III 

NORMALIZACI

ÓN 

CSIEE  DT1.B3.2.1Obtén as dimensións 
relevantes de corpos ou espazos 
representados utilizando escalas 
normalizadas. 

Obtén as dimensións relevantes de 

corpos ou espazos representados 

utilizando escalas normalizadas. 

BLOQUE III 

CAA  DT1.B3.2.2.  Representa 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, dispóndoas axeitadamente 
e diferenciando o trazado de eixes, 
liñas vistas e ocultas. 

Representa 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 

BLOQUE III 

 CMCCT  DT1.B3.2.3. Cota pezas industriais 
sinxelas identificando as cotas 
necesarias para a súa correcta 
definición dimensional e dispóndoas 
de acordo coa norma. 

Cota pezas industriais sinxelas 

identificando as cotas necesarias para 

a súa correcta definición dimensional e 

dispóndoas de acordo coa norma. 

BLOQUE III 

 CMCCT  DT1.B3.2.4. Cota espazos 
arquitectónicos sinxelos 
identificando as cotas necesarias 
para a súa correcta definición 
dimensional e dispóndoas de acordo 
coa norma. 

Cota espazos arquitectónicos sinxelos 

identificando as cotas necesarias para 

a súa correcta definición dimensional e 

dispóndoas de acordo coa norma. 

BLOQUE III 

 CSIEE DT1.B3.2.5. Representa obxectos con 
ocos mediante cortes e seccións, 
aplicando as normas básicas 
correspondentes. 

Representa obxectos con ocos 

mediante cortes e seccións, aplicando 

as normas básicas correspondentes. 

BLQUE III 
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DEBUXO TÉCNICO II – BLOQUE II SISTEMA DIÉDRICO 
 

COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

GRAO 

CONSECUCIÓN 

BLOQUES 

DE CONTIDOS 

CAA 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. 

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. 

BLOQUE II 

SISTEMA 

DIÉDRICO 

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

Representa figuras planas contidas en 

planos paralelos, perpendiculares ou 

oblicuos aos planos de proxección, 

trazando as súas proxeccións diédricas 

BLOQUE II 

SISTEMA 

DIÉDRICO 

CAA  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 

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 

BLOQUE II 

SISTEMA 

DIÉDRICO 

CSIE 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. 

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. 

BLOQUE II 

SISTEMA 
DIÉDRICO 

CMCCT 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 

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 

BLOQUE II 

SISTEMA 
DIÉDRICO 

CMCCT 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 
súa verdadeira magnitude. 

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 
súa verdadeira magnitude. 

BLOQUE II 

SISTEMA 

DIÉDRICO 

CMCCT 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 

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 

BLOQUE II 

SISTEMA 

DIÉDRICO 
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entrada e saída dos puntos de entrada e saída 

CAA 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. 

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. 

BLOQUE II 

SISTEMA 

DIÉDRICO 

CMCCT  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 

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 

BLOQUE II 

SISTEMA 

DIÉDRICO 

CCEC 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. 

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. 

BLOQUE II 

SISTEMA 

DIÉDRICO 

CMCCT Determina a sección plana de 
corpos ou espazos tridimensionais 
formados por superficies 
poliédricas, debuxando isometrías 
ou perspectivas cabaleiras. 

Determina a sección plana de corpos 

ou espazos tridimensionais formados 

por superficies poliédricas, debuxando 

isometrías ou perspectivas cabaleiras 

BLOQUE II 

SISTEMA 

DIÉDRICO 
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DEBUXO TÉCNICO II/ BLOQUE I - XEOMETRÍA E DEBUXO TÉCNICO 
 
 

COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

GRAO 

CONSECUCIÓN 

BLOQUES 

CONTIDOS 

CCL 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 

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 

BLOQUE I 

XEOMETRÍA 

E 

DEBUXO 
TÉCNICO 

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

Determina lugares xeométricos de 

aplicación ao debuxo aplicando os 

conceptos de potencia ou inversión 

BLOQUE I 

CAA  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. 

Transforma por inversión figuras 

planas compostas por puntos, rectas e 

circunferencias describindo as súas 

posibles aplicacións á resolución de 

problemas xeométricos. 

BLOQUE I 

CSIEE 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. 

Selecciona estratexias para a 

resolución de problemas xeométricos 

complexos, analizando as posibles 

solucións e transformándoos por 

analoxía noutros problemas máis 

sinxelos 

BLOQUE I 

CMCCT 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 

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 

BLOQUE I 

CCL DT2.B.1.2.1. Comprende a orixe das 
curvas cónicas e as relacións 
métricas entre elementos, describe 
as súas propiedades e identifica as 
súas aplicacións. 

 Comprende a orixe das curvas cónicas 

e as relacións métricas entre 

elementos, describe as súas 

propiedades e identifica as súas 

aplicacións. 

BLOQUE I 

CAA DT2.B1.2.2. Resolve problemas de 
pertenza, intersección e tanxencias 
entre liñas rectas e curvas cónicas, 
aplicando as súas propiedades, e 
xustifica o procedemento utilizado. 

Resolve problemas de pertenza, 

intersección e tanxencias entre liñas 

rectas e curvas cónicas, aplicando as 

súas propiedades, e xustifica o 

procedemento utilizado 

BLOQUE I 

CSIEE DT2.B1.2.3. Traza curvas cónicas logo 
de determinar os elementos que as 

Traza curvas cónicas logo de 

determinar os elementos que as 

BLOQUE I 
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definen, tales como eixes, focos, 
directrices, tanxentes ou asíntotas, 
resolvendo o seu trazado por puntos 
ou por homoloxía respecto á 
circunferencia 

definen, tales como eixes, focos, 

directrices, tanxentes ou asíntotas, 

resolvendo o seu trazado por puntos 

ou por homoloxía 

CCL  DT2.B1.3.1. Comprende as 
características das transformacións 
homolóxicas, identifica os seus 
invariantes xeométricos e describe as 
súas aplicacións 

Comprende as características das 

transformacións homolóxicas, 

identifica os seus invariantes 

xeométricos e describe as súas 

aplicacións 

BLOQUE I 

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

Aplica a homoloxía e a afinidade á 

resolución de problemas xeométricos 

e á representación de formas planas. 

BLOQUE I 

CMCCT 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. 

Deseña a partir dun bosquexo previo 

ou reproduce á escala conveniente 

figuras planas complexas, e indica 

graficamente a construción auxiliar 

utilizada. 

BLOQUE I 

 
 
 
DEBUXO TÉCNICO II/ BLOQUE III DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROXECTOS 
 
 
 

COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

GRAO 

CONSECUCIÓN 

BLOQUES 

CONTIDOS 

CSC DT2.B3.1.1. Elabora e participa 
activamente en proxectos cooperativos de 
construción xeométrica, aplicando 
estratexias propias adecuadas á linguaxe 
do debuxo técnico. 

Elabora e participa activamente en 

proxectos cooperativos de construción 

xeométrica, aplicando estratexias 

propias adecuadas á linguaxe do 

debuxo técnico. 

BLOQUE III 

DOCUMENT. 

GRÁFICA DE 

PROXECTOS 

CMCCT DT2.B3.1.2. Identifica formas e medidas de 
obxectos industriais ou arquitectónicos, a 
partir dos planos técnicos que os definen. 

Identifica formas e medidas de 

obxectos industriais ou 

arquitectónicos, a partir dos planos 

técnicos que os definen 

BLOQUE III 

CCEC  DT2.B3.1.3. Debuxa bosquexos a man 
alzada e esbozos cotados para posibilitar a 
comunicación técnica con outras persoas. 

Debuxa bosquexos a man alzada e 

esbozos cotados para posibilitar a 

comunicación técnica con outras 

persoas 

BLOQUE III 

CCEC DT2.B3.1.4. Elabora esbozos de 
conxuntos e/ou pezas industriais ou 
obxectos arquitectónicos, dispondo as 
vistas, os cortes e/ou as seccións 
necesarias, tomando medidas 

Elabora esbozos de conxuntos e/ou 

pezas industriais ou obxectos 

arquitectónicos, dispondo as vistas, os 

cortes e/ou as seccións necesarias, 

BLOQUE III 
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directamente da realidade ou de 
perspectivas a escala, elaborando 
bosquexos a man alzada para a 
elaboración de debuxos cotados e 
planos de montaxe, instalación, detalle 
ou fabricación, de acordo coa normativa 
de aplicación. 

tomando medidas directamente da 

realidade ou de perspectivas a escala, 

elaborando bosquexos a man alzada 

para a elaboración de debuxos cotados 

e planos de montaxe, instalación, 

detalle ou fabricación, de acordo coa 

normativa de aplicación. 

CD DT2.B3.2.1. Comprende as 
posibilidades das aplicacións 
informáticas relacionadas co debuxo 
técnico, e valora a exactitude, a 
rapidez e a limpeza que proporciona 
a súa utilización. 

Comprende as posibilidades das 

aplicacións informáticas relacionadas 

co debuxo técnico, e valora a 

exactitude, a rapidez e a limpeza que 

proporciona a súa utilización. 

BLOQUE III 

CD DT2.B3.2.2. Representa obxectos 
industriais ou arquitectónicos coa 
axuda de programas de debuxo 
vectorial 2D, creando entidades, 
importando bloques de bibliotecas, 
editando obxectos e dispondo a 
información relacionada en capas 
diferenciadas pola súa utilidade. 

Representa obxectos industriais ou 

arquitectónicos coa axuda de 

programas de debuxo vectorial 2D, 

creando entidades, importando 

bloques de bibliotecas, editando 

obxectos e dispondo a información 

relacionada en capas diferenciadas 

pola súa utilidade. 

BLOQUE III 

CD DT2.B3.2.3. Representa obxectos 
industriais ou arquitectónicos 
utilizando programas de creación de 
modelos en 3D, inserindo sólidos 
elementais, manipulándoos ata obter 
a forma buscada, importando modelos 
ou obxectos de galerías ou bibliotecas, 
incorporando texturas, seleccionando 
o encadramento, a iluminación e o 
punto de vista adecuado ao propósito 
buscado. 

Representa obxectos industriais ou 

arquitectónicos utilizando programas 

de creación de modelos en 3D, 

inserindo sólidos elementais, 

manipulándoos ata obter a forma 

buscada, importando modelos ou 

obxectos de galerías ou bibliotecas, 

incorporando texturas, seleccionando 

o encadramento, a iluminación e o 

punto de vista adecuado ao propósito 

buscado. 

BLOQUE III 

CD DT2.B3.2.4. Presenta os traballos de 
debuxo técnico utilizando recursos 
gráficos e informáticos, de xeito que 
estes sexan claros e limpos, e que 
respondan ao obxectivo para os que se 
realizaron. 

Presenta os traballos de debuxo 

técnico utilizando recursos gráficos e 

informáticos, de xeito que estes sexan 

claros e limpos, e que respondan ao 

obxectivo para os que se realizaron. 

BLOQUE III 
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3.-OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
3.1. OBXECTIVOS XERAIS PARA O BACHARELATO 
 

A) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha 

conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do 

Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a 

corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 

sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 

responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e 

resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 

analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en 

particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non 

discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, 

con atención especial ás persoas con discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para 

o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua 

castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 

antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito 

solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 

habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos 

métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da 

tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o 

respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con 

especial referencia ao territorio galego. 
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m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como 

fontes de formación e enriquecemento cultural. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e 

social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e 

contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

 

 

3.2. OBXECTIVOS XERAIS DA ÁREA DE DEBUXO TÉCNICO PARA O 
BACHARELATO 

 

A ensinanza Do debuxo Técnico no bacharelato terá como finalidade o 

desenvolvemento das seguintes capacidades: 

1.-  Usar axeitadamente e con certa destreza os instrumentos e a terminoloxía 

específica do debuxo técnico. 

2.- Valorar a importancia que ten o correcto acabado e presentación do debuxo 

no referido á diferenza dos distintos trazados que o configuran, a exactitude 

dos mesmos e a limpeza e o cuidado do soporte. 

3.- Considerar o debuxo técnico coma unha linguaxe universal, valorando a 

necesidade de coñecer a súa sintaxe para poder expresar e comprender a 

información. 

4.- Comprender e empregar os sistemas de representación para resolver 

problemas xeométricos no espazo ou representar figuras tridimensionais. 

 

5.- Valorar a normalización como convencionalismo para a comunicación 

universal que permite simplificar os métodos de produción, asegurar a calidade 

dos produtos. 
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6.-Empregar o croquis e a perspectiva a man alzada como medio de expresión 

gráfica e acadar a destreza e a rapidez necesaria. 

7.- 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. 

8.- Planificar e reflexionar , de xeito individual e colectivo, sobre o proceso de 

realización de calquera construción xeométrica, relacionándose con outras 

persoas nas actividades colectivas con responsabilidade e flexibilidade. 

9.- Interesarse polas novas tecnoloxías e os programas de deseño, disfrutando 

coa súa utilización e valorando as súas posibilidades na realización de planos 

técnicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IES LAXEIR0  -  DEBUXO TÉCNICO I E II CURSO 2021-2022 

 
19 

4.-TEMPORALIZACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES. 
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PARA CADA CURSO. 

DEBUXO TÉCNICO I 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 1ª 
Avaliación 

2ª 
Avaliación 

3ª 
Avaliación 

Procedementos e 
instrumentos de 
avaliación 

DT1.B1.1.1. Deseña, modifica ou reproduce formas baseadas 
en redes modulares cadradas coa axuda do escuadro e o 
cartabón, utilizando recursos gráficos para destacar 
claramente o trazado principal elaborado das liñas auxiliares 
utilizadas 

X   Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
práctica 

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 

X   Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 

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

X   Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 

DT1.B1.1.4. Comprende as relacións métricas dos ángulos 
da circunferencia e o círculo, describe as súas propiedades 
e identifica as súas posibles aplicacións 

X   Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 

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. 

X   Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 

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 

X   Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 

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 

X   Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 
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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 

X   Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 

DT1.B1.2.1. Identifica as relacións entre puntos de 
tanxencia, centros e raios de circunferencias, analizando 
figuras compostas por enlaces entre liñas rectas e arcos de 
circunferencia 

X   Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 

DT1.B1.2.2. Resolve problemas básicos de tanxencias coa 
axuda de regra e compás, aplicando con rigor e exactitude 
as súas propiedades intrínsecas, e utilizando recursos 
gráficos para destacar claramente o trazado principal 
elaborado das liñas auxiliares utilizadas 

X   Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 

DT1.B1.2.3. Aplica os coñecementos de tanxencias á 
construción de óvalos, ovoides e espirais, e relaciona a súa 
forma coas principais aplicacións no deseño arquitectónico 

X   Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 

DT1.B1.2.4. Deseña a partir dun bosquexo previo ou 
reproduce á escala conveniente figuras planas que 
conteñan enlaces entre liñas rectas e arcos de 
circunferencia, indicando graficamente a construción 
auxiliar utilizada, os puntos de enlace e a relación entre os 
seus elementos 

X   Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 

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. 

X   Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 

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. 

X   Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 

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. 

X X X Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 

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

 X X Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
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práctico 

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 

 X X Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 

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 suficientes 
para a súa definición e identificando os seus elementos de 
xeito inequívoco 

 

 X X Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 

DT1.B2.1.7. Visualiza no espazo perspectivo formas 
tridimensionais sinxelas definidas suficientemente polas 
súas vistas principais, debuxando a man alzada 
axonometrías convencionais (isometrías e cabaleiras). 

X X X Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 

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 

 X X Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 

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. 

 X  Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 

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. 

X X X Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 

. 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 

 X X Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 

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. 

  X Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 

DT1.B2.4.2. Debuxa coa axuda de utensilios de debuxo 
perspectivas cónicas centrais de corpos ou espazos con 

  X Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
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circunferencias situadas en caras paralelas a un só dos 
planos coordenados, dispondo a súa orientación para 
simplificar o seu trazado 

Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 

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 

  X Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 

DT1.B3.1.1. 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 

 X X Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 

DT1.B3.2.1. Obtén as dimensións relevantes de corpos ou 
espazos representados utilizando escalas normalizadas 

  X Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 

DT1.B3.2.2. Representa 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, dispóndoas axeitadamente e diferenciando o 
trazado de eixes, liñas vistas e ocultas 

  X Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 

DT1.B3.2.3. Cota pezas industriais sinxelas identificando as 
cotas necesarias para a súa correcta definición dimensional 
e dispóndoas de acordo coa norma 

  X Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 

DT1.B3.2.4. Cota espazos arquitectónicos sinxelos 
identificando as cotas necesarias para a súa correcta 
definición dimensional e dispóndoas de acordo coa norma 

  X Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 

DT1.B3.2.5. Representa obxectos con ocos mediante cortes 
e seccións, aplicando as normas básicas correspondentes. 

  X Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 
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DEBUXO TÉCNICO II 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 1ª 
Avaliación 

2ª 
Avaliación 

3ª 
Avaliación 

Procedementos e 
instrumentos de 
avaliación 

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. 

 X  Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
práctica 

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

 X  Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 

 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 

 X  Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 

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 

 X  Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 

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. 

 X  Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 

DT2.B.1.2.1. Comprende a orixe das curvas cónicas e 
as relacións métricas entre elementos, describe as 
súas propiedades e identifica as súas aplicacións. 

 X  Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 

DT2.B1.2.2. Resolve problemas de pertenza, 
intersección e tanxencias entre liñas rectas e curvas 
cónicas, aplicando as súas propiedades, e xustifica o 
procedemento utilizado. 

 X  Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 
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DT2.B1.2.3. Traza curvas cónicas logo de determinar 
os elementos que as definen, tales como eixes, focos, 
directrices, tanxentes ou asíntotas, resolvendo o seu 
trazado por puntos ou por homoloxía respecto á 
circunferencia. 

 X  Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 

DT2.B1.3.1. Comprende as características das 
transformacións homolóxicas, identifica os seus 
invariantes xeométricos e describe as súas aplicacións 

 X  Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 

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

 X  Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 

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 

 X X Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 

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. 

X X  Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 

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

X   Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 

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 

X   Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 

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 

X X  Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
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práctico 

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. 

X X  Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 

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 
súa verdadeira magnitude. 

X X  Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 

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 

X X  Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 

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. 

X X  Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 

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. 

X X X Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 

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. 

X X X Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 

DT2.B2.3.3. Determina a sección plana de corpos ou 
espazos tridimensionais formados por superficies 
poliédricas, debuxando isometrías ou perspectivas 
cabaleiras. 

X X X Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 

DT2.B3.1.1. Elabora e participa activamente en 
proxectos cooperativos de construción xeométrica, 
aplicando estratexias propias adecuadas á linguaxe do 

  X Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
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debuxo técnico. Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 

DT2.B3.1.2. Identifica formas e medidas de obxectos 
industriais ou arquitectónicos, a partir dos planos 
técnicos que os definen. 

  X Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 

DT2.B3.1.3. Debuxa bosquexos a man alzada e 
esbozos cotados para posibilitar a comunicación 
técnica con outras persoas 

  X Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 

DT2.B3.1.4. Elabora esbozos de conxuntos e/ou pezas 
industriais ou obxectos arquitectónicos, dispondo as 
vistas, os cortes e/ou as seccións necesarias, tomando 
medidas directamente da realidade ou de 
perspectivas a escala, elaborando bosquexos a man 
alzada para a elaboración de debuxos cotados e 
planos de montaxe, instalación, detalle ou 
fabricación, de acordo coa normativa de aplicación 

 X X Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 

DT2.B3.2.2. Representa obxectos industriais ou 
arquitectónicos coa axuda de programas de debuxo 
vectorial 2D, creando entidades, importando bloques 
de bibliotecas, editando obxectos e dispondo a 
información relacionada en capas diferenciadas pola 
súa utilidade 

  X Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 

DT2.B3.2.3. Representa obxectos industriais ou 
arquitectónicos utilizando programas de creación de 
modelos en 3D, inserindo sólidos elementais, 
manipulándoos ata obter a forma buscada, 
importando modelos ou obxectos de galerías ou 
bibliotecas, incorporando texturas, seleccionando o 
encadramento, a iluminación e o punto de vista 
adecuado ao propósito buscado. 

  X Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 

DT2.B3.2.4. Presenta os traballos de debuxo técnico 
utilizando recursos gráficos e informáticos, de xeito 
que estes sexan claros e limpos, e que respondan ao 
obxectivo para os que se realizaron 

  X Observación 
directa na aula 
Rúbrica/ 
Portfolio 
 Exame teórico-
práctico 
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5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS DA MATERIA 
 
5.1.- Principios metodolóxicos xerais 
 
A metodoloxía basearase na exposición da unidade temática e a proposta de 
actividades . 
Será unha metodoloxía eminentemente práctica, co apoio da teoría ao comezo das 
distintas unidades e actividades. 
A corrección dos traballos será diaria e personalizada, buscando o desenvolvemento 
do alumnado en función das súas necesidades e capacidades. 
O proceso de realización dos bloques temáticos desenvolveranse en función das 
seguintes pautas: 
Coñecemento: Ao principio apórtaselle ao alumnado unha base teórica e unha guía na 
para poder indagar en ditos coñecementos, así como nos procedementos derivados, e 
os obxectivos a cumprir, mediante explicacións e documentación. Tamén se lles 
explicarán as rúbricas que se aplicarán ás distintas actividades. 
Experiencia: Reflexión sobre os exercicios e láminas realizados na aula 
Acción : Realización das láminas, tarefas e exercicios que se propuxeron anteriormente 
Reflexión: Durante a sesión de clase animarase ao alumnado á reflexión sobre o que 
está a facer, podendo corrixir ao instante. 
 
5.2.- Didáctica de aspectos disciplinares concretos 
 
Terá unha importancia fundamental: 

• A asistencia diaria e puntual a clase. Ao ser unha área eminentemente 

práctica, é imprescindible a asistencia a clase. É importante a realización dos 

traballos na aula, para poder corrixir e reflexionar sobre as dificultades que 

aparecen na materia. 

• Aportar os materiais necesarios para cada actividade. 

• Actitude positiva e ansia de corrixir e aprender dos propios erros 

• Investigación persoal no tema que se está a traballar. 

• Respecto polo propio traballo e polo alleo. 

• Respecto e coidado do material de clase e do da/os compañeiras e 

compañeiros. 

• Axudar a crear un clima de traballo agradable 

• Non interromper, falando, por exemplo, as explicacións e a dinámica de 

traballo persoal do alumnado e da profesora. 

 

5.3.- Estratexias metodolóxicas 
 
No desenvolvemento das tarefas pódense empregar diversas estratexias 
metodolóxicas: 

- Coñecer, antes de comezar, as ideas previas, as dificultades de aprendizaxe do 

alumnado e os recursos dispoñibles. 
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- Introducir de xeito xeral ao alumnado na unidade, anticipando as tarefas 

previstas e os materiais necesarios para o desenvolvemento desta. 

- Realizar exposicións (tanto por parte do profesor coma dos alumnos) 

utilizando diferentes soportes e incidindo no uso da imaxe e na expresión 

multimedia (oral, visual e outras). 

- Complementar as lecturas coa busca de información e a reflexión tanto 

individual como en grupo. 

- Fomentar a realización de láminas e bosquexos a man alzada así como dos 

procesos de traballo tanto individuais como por medio de dinámicas grupais. 

- Fomentar a exposición e posta en común, tanto na clase como fóra dela. 

- Realizar visitas extraescolares ou invitar personaxes de interese á aula. 

 

6.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 
Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da 
área 

- Os materiais dixitais (vídeos, presentacións, animacións...) asociados á 
unidade. 
- Outros recursos: Exposicións de debuxos e esquemas na pizarra 
- Libro de texto de editorial Donostiarra 
- Visitas a museos. 
O material empregado polo alumnado será, entre outros: 
- Material de debuxo básico: portaminas HB, lapis H para bosquexos. 
- Rotuladores normalizados 
- láminas e folios para bosquexos 
- Compás precisión, escuadra e cartabón faber Castell, regra, plantillas de 
curvas 
- Uso de programas de ordenador como AutoCad, QCAD, SketchUp 
-  Visita a páxinas web didácticas  
- Outros materiais… 

 

7.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 
7.1.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA 1º BACH. DEBUXO TÉCNICO I 
 
Bloque I 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. 
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B1.2 Debuxar curvas técnicas e figuras planas compostas por circunferencias e liñas 

rectas, aplicando os conceptos fundamentais de tanxencias, resaltar a forma final 

determinada e indicar graficamente a construción auxiliar utilizada, os puntos de 

enlace e a relación entre os seus elementos. 

 

Bloque II Sistemas de representación 

 

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. 

 

 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. 

 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. 

 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 

 

BLOQUE III Normalización 

 

 B3.1. 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. 

 B3.2. Aplicar as normas nacionais, europeas e internacionais relacionadas cos 
principios xerais de representación, formatos, escalas, cotación 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. 

 

 

 

7.2.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA 2º BACH. DEBUXO TÉCNICO II 
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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. 

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. 

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. 

 

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. 

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. 

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. 

 

 

Bloque 3. Documentación gráfica de proxectos 

B3.1. Elaborar bosquexos, esbozos e planos necesarios para a definición dun proxecto 

sinxelo relacionado co deseño industrial ou arquitectónico, valorar a exactitude, a 

rapidez e a limpeza que proporciona a utilización de aplicacións informáticas, planificar 

de maneira conxunta o seu desenvolvemento, revisar o avance dos traballos e asumir 

as tarefas encomendadas con responsabilidade. 

B3.2. Presentar de xeito individual e colectivo os bosquexos, os esbozos e os planos 

necesarios para a definición dun proxecto sinxelo relacionado co deseño industrial ou 
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arquitectónico, valorar a exactitude, a rapidez e a limpeza que proporciona a 

utilización de aplicacións informáticas, planificar de maneira conxunta o seu 

desenvolvemento, revisar o avance dos traballos e asumir as tarefas encomendadas 

con responsabilidade. 

 

7.3.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN NO BACHARELATO. 
 

.- Terase moi en conta o traballo diario do alumnado así como a boa actitude 

que amosen ante a asignatura: atención e interese nas explicacións, exposición 

de dúbidas e preguntas, traballo diario na clase e na casa coidando a 

presentación nos exercicios, responsabilidade coas ferramentas e 

instrumentos de debuxo, non esquecéndoas na casa. 

.-Realizaranse 2 exames por avaliación que farán media entre si. ( Os exames 

putuaranse sobre 10). A nota media das dúas probas valorarase nun 90%. 

.- O alumnado ten que obter 5 puntos ou máis para superar cada avaliación. 

.-  1 punto  polo traballo de láminas e recollida de exercicios (10%) que se 

farán na aula e na casa , segundo as recomendacións da profesora e nas 

datas acordadas na clase coa profesora. Para obter  este punto de traballo hai 

que entregar as láminas ou exercicios no prazo sinalado, e ter máis do 80% 

ben realizados. De ser entregado  fóra  da data sinalada, descontarase a parte 

proporcional. Entregados con máis dunha semana de retraso non se 

recollerán. 

.- A nota de cada avaliación terá que ser de 5 puntos como mínimo. 

.-Farase un redondeo á alza, se a nota ten como decimales = >0,75 , Sempre e 

cando o alumnado entregara todas as tarefas requeridas e tivera unha 

actitude de interés e traballo na clase. 

 

- Haberá probas de recuperación, unha por avaliación, durante o curso, se así 
fose necesario. 
 
.- O alumnado deberá superar todas as partes da materia (3 bloques, que se 

corresponderán aproximadamente coas tres avaliacións), debendo obter en 

cada avaliación unha nota de 5 puntos ou máis para superar a asignatura. A 

nota na avaliación ordinaria será a media das tres, tendo que ser a media  igual 

o superior a 5 puntos para aprobar a materia. 
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.- Para os alumnos que teñan algunha avaliación suspensa e non aprobaran as 

recuperacións trimetrais   realizarase unha proba final de recuperación, na que 

se avaliará a materia de todo do curso. 

 

 

8.- INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A 
PRÁCTICA DOCENTE 
 
Ao finalizar cada unidade, cada avaliación e ao final de curso a profesora terá que 
cuestionarse: 
- Que porcentaxe de alumnos/-as alcanzaron os obxectivos de aprendizaxe da 
unidade? 
- Que é o que mellor funcionou nesta unidade? 
- Que cambiaría no desenvolvemento da unidade no próximo trimestre/curso? Por 
que? 
- Ao remate do curso sería interesante presentarlle ao alumnado unha enquisa 
anónima con cuestións relativas á práctica docente: 
• Aspectos positivos 
• Aspectos negativos 
• Cousas que repetirías 
• Cousas que detestas 
• Maneiras persoais de como che gustaría que fora a clase/explicacións/actividades, 
etc. 
• Ambiente da clase 
• Suxestións 
O Departamento de Debuxo, en todas as súas áreas, polo tanto tamén en canto ao 
Debuxo Técnico, quere corrixir aqueles erros, dificultades ou aspectos que poderían 
ser mellorables. 
Cremos importante facer un seguimento de resultados por avaliación e comentar as 
dificultades e incidencias, así como debater entre os membros do Departamento cal 
sería o mellor xeito de mellorar resultados, e tamén a motivación do alumnado, se fora 
preciso. 
Faremos unha valoración- memoria de resultados por trimestre e unha memoria final. 
Nesta apuntaremos o que nos pareza oportuno resaltar co fin de ser mellorado no 
vindeiro curso. 
 
9.- ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO RECUPERACIÓN E 

AVALICIÓN DE PENDENTES. 
9.1. Recuperación durante o curso 
En canto aos traballos que se deberán realizar, se un alumno ou alumna tivera varios 
exercicios incorrectos, podería presentar de novo, esta vez mellor, aquelas láminas ou 
exercicios non desenvolvidas correctamente, recuperándoas de este modo. 
Haberá un exame de recuperación da materia ao remate do curso e probas de 
recuperación por avaliacións, que se corresponderán cos tres bloques nas que se 
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divide esta área, coincidindo coas avaliacións. As datas de recuperación serán sempre 
consensuadas entre a profesora e alumnado. 
9.2. Programa de reforzo para recuperar as materias pendentes 
De haber alumnado pendente, farase un seguimento semanal, con actividades que se 
presentarán na data fixada. Así mesmo, plantexarase un exame xeral en febreiro e 
outro en maio, que incluirán parte teórica e práctica. 
 
9.3. Probas extraordinarias 
Para as probas extraordinarias de Xuño, o exame estará composto por exercicios 
relativos a cada unha das unidades didácticas deste curso. O exame consistirá en 3 
grandes bloques, con varios apartados cada bloque.  Bloque I Xeometría Plana, Bloque 
II : sistema diédrico e Bloque III, dadas as vistas diédricas representar unha peza en 
perspectiva isométrica ou representación das vistas dada unha figura.  A proba 
valorarase sobre 10 puntos, tendo que obter 5 puntos ou máis para superar a 
materia. 
(  Ver Anexo modelo de probas extraordinarias  para 1º de Bacharelato e 2º 
Bacharelato) 
 
1O.- DESEÑO DA AVALIACIÓN DE COÑECEMENTOS PREVIOS E MEDIDAS 
INDIVIDUIAIS OU COLECTIVAS QUE SE POIDADAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA 
DOS SEUS RESULTADOS 
Todo o alumnado, tanto de 1º como de 2º, realizará un exercicio práctico inicial para 
que a profesora analice os puntos fortes e débiles e para incidir nestes con medidas de 
reforzo, tanto por abaixo como por enriba do nivel que amosen. Estas medidas 
poderán ser de carácter individual ou grupal.  Realización de perspectivas, bosquexos 
ou exercicios dos bloques da materia( ver anexos) . 
 
11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 
Existe alumnado con necesidades específicas de apoio educativo ( ACNEAE) que ven 
definido no artigo 73 da Lei Orgánica 3/2020, de 29 de decembro , pola que se 
modifica a lei orgánica 2/2006, de 3 de mayo . Esta lei indica que a escolarización do 
ACNEAE deberá estar rexida polos principios  de inclusión e participación, calidade, 
equidade, non discriminación e igualdade. En Galicia o Decreto 86/2015 que establece 
o currículo da ESO e Bacharelato en Galicia, sinala que a atención ACNEAE ten o fin de 
que acaden o máximo desenvolvemento das súas capacidades persoais e os obxectivos 
e compentencias en cada etapa. 
Dende este departamento aplicaremos os protocolos necesarios, no casos que así o 
requerisen, tal e como están recollidos no Dossier de Medidas de Atención á 
Diversidade do Departamento de Orientación. 
Para levar a cabo este proxecto previamente, 
 O/A profesor/-a terá que cuestionarse: 
- Que dificultades e potencialidades son previsibles no grupo durante o 
desenvolvemento da unidade? 
- Como vou minimizar as dificultades? 
- Que necesidades individuais prevexo no desenvolvemento da unidade? 
- Que recursos e estratexias manexarei para atender as necesidades individuais? 
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12.- OS ELEMENTOS TRANSVERSAIS. 
 
RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLITOS 
Desde a aula de debuxo actuaremos de acordo ao plan de convivencia deseñado neste 
centro educativo, sinalando e acatando as normas de convivencia establecidas en 
común acordo nas diversas reunións establecidas para tal fin. 
En caso de incidencia, actuarase seguindo os procedementos para a situación dada. 
Velaremos para que rexa a orde, o entendemento, o diálogo, a comprensión e se 
respecten os dereitos e deberes do alumnado, tanto nas horas de clase como de lecer, 
durante o período lectivo. 
 
COMPRENSIÓN LECTORA 
Cremos importante este proxecto dende todos os ámbitos da vida escolar, tamén 
dende o Debuxo Artístico. Sabemos que é fundamental saber que nos piden para 
poder realizado, saber ler e interpretar ideas e saber transmitilas, non só graficamente, 
senón tamén lendo e escribindo e falando.Tamén pensamos que o alumnado debe ir 
coñecendo a cultura que envolve o terreo da arquitectura e a tecnoloxía, así como o 
deseño en todos as súas caras. Para iso queremos que eles e elas investiguen, 
busquen, sintan curiosidade por coñecer obras de arte, as súas características, os seus 
valores únicos... Para iso hai que ler e escribir. 
O feito de que este centro escolar teña unha revista fai que poidamos ter en proxecto 
a idea de crear artigos interesantes que lles falen aos demais membros desta 
comunidade de conceptos como a luz no espazo, dos ambientes, do feísmo, ... 
 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
Desenvolveremos actividades de carácter teórico-práctico. Para a explicacións e 
comprensión de aspectos teóricos utilizaremos, en moitos casos información e 
documentación audiovisual procedente de internet, monográficos en DVD, etc. 
O alumnado poderá utilizar internet, información facilitada pola profesora a traveso de 
google apps, etc para estudar, revisar e cotexar información relativa ás unidades 
temáticas. 
 
TIC´S 
No mundo no que o Debuxo Artístico, como ben é sabido, as TICs supoñen unha 
ferramenta de traballo de uso diario. Non existe 
profesional do Debuxo, tanto debuxante de cómic, caricaturista, retratista..., que non 
use a diario como instrumento de traballo un ordenador cun programa dos variados 
que existen no mercado. 
Por outro lado sabemos que á hora de elaborar traballos de investigación un xeito moi 
doado é o uso de internet para atopar información variada sobre calquera tema, 
tamén os que nos atinxen dentro desta área. 
Este Departamento vai utilizar as TICs moi frecuentemente, para a elaboración de 
material de aula co que traballar, como para a 
proposta de actividades de busca de información. Utilizaremos aquelas páxinas que 
nos axuden a comprender técnicas, estilos artísticos, etc, en todas as unidades 
didácticas que compoñen este curso. 
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EMPRENDEMENTO 
Desde este departamento didáctico, animamos ao noso alumnado á toma de 
decisións, así como á autonomía, autoavaliación na realización das tarefas, actividades 
e exercicios. Tales valores determinan un carácter persoal de superación e disposición 
activa, nos que a creatividade e ao emprendemento persoal son valores positivos e 
metas ás que deberiamos chegar no Bacharelato. As actividades propostas tratarán de 
desenvolver o emprendemento e iniciativa persoal, durante os cursos nos que se 
imparte o Debuxo Técnico, para que, en futuras actividades xa no mundo do traballo, 
ou en posteriores estudos, presenten ferramentas de traballo. 
 
EDUCACIÓN CÍVICA E CONSTITUCIONAL. 
O alumnado de Bacharelato forma parte da sociedade galega, española e europea. No 
marco desta sociedade, o departamento de debuxo quere desenvolver individuos 
responsables co medio e educados nos valores cívicos e constitucionais propios. 
En cada sesión de clase velarase polo respecto neses valores, non tolerando actitudes 
contrarias a tales preceptos cívicos e constitucionais. 
Así mesmo, cremos fundamental o respecto polo valor patrimonial e artístico, as súas 
manifestacións e o respecto polo valor do alleo e polo propio. 
 
 
EDUCACIÓN E SEGURIDADE VIARIA. 
Participaremos activamente en actividade relativas á seguridade viaria propostas polo 
departamento de orientación 
IGUALDADE EFECTIVA ENTRE HOMES E MULLERES. PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE 
XÉNERO. 
No IES Laxeiro levase a traballar dun xeito moi dinámico ente tema. Dende diversos 
departamentos, incluído este, traballaremos con actividades relativas á igualdade e en 
loita contra a violencia de xénero. 
Celebraremos, durante o curso actividades, actos, conferencias e saídas didácticas con 
motivo deste elemento transversal, que consideramos fundamental para mellorar 
neste aspecto social. 
Así mesmo queremos sinalar o noso contacto activo co departamento de Igualdade do 
Concello de Lalín. 
 
 13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
 
As actividades complementarias e extraescolares deben ser valoradas positivamente 
polo seu carácter interdisciplinar. O efecto que estas teñen de achegamento da 
realidade ao/á alumno/a é un marco para a maduración individual, tanto a nivel de 
comportamento e sociabilidade como polo interese que teñen polo aprendizaxe sobre 
outras formas de facer e crear e estimulan aos rapaces na súa aprendizaxe. 
Reúnense varias propostas coas que traballar: 
• Participación en concursos de deseño ( carteis, postais etc.) en diferentes épocas do 
curso. 
• Visitas en viaxes concertados con rapaces do centro doutras materias a diferentes 
lugares polo seu interese patrimonial, arquitectónico ou cultural. 
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• Proposta de talleres e intercambio con outros colectivos de alumnos/as de outros 
centros. 
• Visitas guiadas e puntuais a galerías e museos de arte de comunidade. 
• Participación sobre xuntanzas ou exposicións de artistas Galegos ou de interese 
sobre a materia. 
• Visitas a lugares pretos da comunidade que de interese cultural. 
• E, se temos tempo e o consideramos oportuno, participación con outras actividades 
culturais do centro. 
 
14.- MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS 
DE MELLORA. 
 
O departamento de Debuxo vai establecer unha reunión periódica para revisar como 
se está a aplicar esta programación, que dificultades atopamos, como se adapta aos 
diferentes grupos, etc. Tamén coordinaremos niveis, tanto en sentido horizontal como 
vertical. 
Por outro lado analizaremos porcentaxes de aprobados e suspensos, así como as 
posibles causas do fracaso, de habelo. 
Finalmente, ao remate do curso escolar, estudaremos que partes se deron máis 
completamente e aquelas que quedaron escasas e por que, realizando unha memoria 
do mesmo, a ter en conta na programación de vindeiros cursos. 
Proporemos, sempre que sexa necesario, medidas de mellora. 
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15.- Anexos  (Modelos ) 

15.1 Modelos Avaliación Extraordinaria DT I 
Exame Debuxo Técnico I - 1º Bacharelato  

Nome e apelidos:_______________________________________________________________ 

Data: 

BLOQUE I: XEOMETRÍA PLANA ( 3 Puntos) 

A) Constrúe un péntagono de lado 3cm e fai o triángulo equivalente. (1 punto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Circunferencia que pasa por p e é tanxente á de centro O nun punto T. ( 1 punto) 
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c) Traza as rectas tanxentes interiores a duas circunferencias (1 punto) 

 

 

 

 

 

 
BLOQUE II: SISTEMA DIÉDRICO ( 3 Puntos). ( 1 punto cada apartado) 

 

A) Traza as trazas dos planos dadas duas rectas que se cortan e 3 puntos non 

alineados: 
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B) Interseccións: 

 

 

 

 
 

 

 

c) Distancias : Entre duas rectas paralelas. 
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BLOQUE III:  

Dadas as vistas diédricas representar unha peza en perspectiva isométrica a escala 1:1 

e acotar as vistas. ( 4 puntos) 3 puntos a peza , 1 punto acoutación. 
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15.2 Modelo Avaliación Extraordinaria DT II 

Exame Debuxo Técnico II - 2º Bacharelato  

Nome e apelidos:_______________________________________________________________ 

Data: 

BLOQUE I: XEOMETRÍA PLANA ( 3 Puntos) 

B) Tanxentes dende un punto exterior a unha elipse. (1 punto) 

 

 

 

 
 

 

 

B) TANXENCIAS. ( 1 punto) 
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d) EIXE RADICAL (1 punto) 

 

 

 
 

 

BLOQUE II: SISTEMA DIÉDRICO ( 3 Puntos). ( 1,5 punto cada apartado) 

A  



IES LAXEIR0  -  DEBUXO TÉCNICO I E II CURSO 2021-2022 

 
43 

 
 

 

B Acha Intersección da recta r co prisma, puntos de intersección co mesmo. 

Verdadeira magnitude da mesma. 
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BLOQUE III:  

Dadas as vistas diédricas representar unha peza en perspectiva isométrica a escala 1:1 

e acotar as vistas. ( 4 puntos) 3 puntos a peza , 1 punto acoutación. 
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Nota : Coidar a precisión e a presentación , así coma o uso dos trazados axeitados en cada caso. 

15.3 Modelo Coñecementos previos DT I 

 

AVALIACIÓN INICIAL 1º BAC 

Dadas as vistas diédricas representar unha peza en perspectica isométrica sen coeficientes de 

reducción a escala 2:1. (Recoméndase facer un bosquexo previo a man alzada e pasar a limpo a unha lámina e 

coas medidas precisas). 
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2) Dada a peza en perspectiva Isométrica obtén as vistas da mesma,: Alzado, planta e perfil 
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15.4 Modelo Coñecementos previos DT II 
EXERCICIOS Punto de Partida 2º BAC  

Realiza os seguintes exercicios: ( valorarase positivamente a precisión e a presentación dos 

exercicios) 

1. RECTA:  Achar trazas da recta, cadrantes polos que pasa, partes vistas e ocultas e 

cortes cos bisectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PLANO: Achar as trazas dos planos dados 3 puntos e dúas rectas que se cortan 
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3.- INTERSECCIÓNS: Acha a intersección entre os planos dados en ambos casos sitúa 

un punto A de afastamento 12mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1- Acha a intersección entre recta e plano 
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4.- DISTANCIAS : 

Realiza os 

seguintes 

casos de 

distancias: 

4.1 Distancia dun 

punto a 1 

plano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  Distancia 

entre dous 

planos paralelos 
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5.- Dadas as proxeccións diédricas da figura debuxa unha isometría sen coeficientes de 

reducción a escala 2:1, nunha lámina.  ( Valorarase positivamente a precisión e a presentación) 

 

 


