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1. Composición do departamento. Materias e niveis. 
No presente curso académico, o departamento de EPVA e Debuxo estará integrado por  , 
Pura Villar Martinez  (xefa de departamento) e Rodrigo García García que impartirán as 
materias de Educación plástica e visual, Debuxo artístico e Debuxo técnico. 

 

 

PROFESORES  MATERIAS 

RODRIGO GARCÍA GARCÍA   EPVA 1º  
DEBUXO ARTÍSTICO 2ºBACH 

PURA VILLAR MARTÍNEZ  EPVA 3º ESO 
EPVA 4º ESO 
DEBUXO TÉCNICO 1º BACH 
DEBUXO TÉCNICO 2º BACH 

 

 

2. Introdución e contextualización. 
O Ies Leliadoura está situado no lugar de Frións, no concello de Ribeira, recolle, 
especialmente na ESO, estudantes das parroquias veciñas aínda que tamén do centro da 
cidade. Os colexios adscritos son os seguintes: o CPI de Artes, Aguiño, Carreira, Frions, 
Olveira e Artes.  
No IES Leliadoura impártense as seguintes ensinanzas: ESO, Bacharelato, FP básica na 
especialidade de Informática, Ciclo medio de xestión administrativa, Ciclos superiores de 
administración e finanzas, Desenvolvemento de aplicacións informáticas e Administración 
de sistemas informáticos en Rede. 
 O centro conta cunha Aula Específica para estudantes con necesidades educativas  
especiais. 
Con respecto ás materias do departamento dispoñemos dun espazo composto por dúas 
aulas unidas con ventás e toma de auga onde impartimos as clases de EPVA, DT e DA.  
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                 DEPARTAMENTO DE EPVA E DEBUXO 
 

4 
 

 
EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL E AUDIOVISUAL 

“A Educación Plástica, Visual e Audiovisual nace da necesidade de potenciar no alumno a 
capacidade de comprender os estímulos visuais que recibe e expresarse, á vez, a través 
das súas propias mensaxes visuais.” 

     Na sociedade actual a cultura da imaxe, tan próxima ao alumnado e cunha amplía 
diversidade e complexidade visual, representa un poderoso centro de interese que a 
educación debe empregar no seu proveito. Así, a área céntrase no mundo cotián de imaxes 
e feitos plásticos no que viven o alumnado e no que están os obxectos de arquitectura, 
deseño gráfico, industrial e múltiples imaxes visuais transmitidas polos diferentes medios 
de comunicación: televisión, cine, vídeo, foto, infografía... Na aula ábrese un campo de 
acción, incluíndo calquera forma de comunicación visual, o que leva a traballar non só con 
medios tradicionais senón tamén con novas tecnoloxías. 

     O alumno debe coñecer a linguaxe gráfico- plástica coa fin de observar, analizar e 
reflexionar criticamente sobre a realidade que o rodea, sendo consciente de que a imaxe 
non é a propia realidade senón un medio que en ocasións contribúe a ampliar a información 
e noutras ofrece unha información sesgada. No primeiro caso é importante recalcar as 
posibles conexións con outras áreas, tendo en conta que o uso de información gráfica é 
habitual. 

     Tampouco debemos esquecer a relación existente entre esta área e o mundo da arte; 
propiciando no alumno a capacidade de contemplar e entender o noso legado artístico e a 
habilidade para expresar ideas e sentimentos, empregando os recursos e técnicas postos 
á súa disposición. 

      O Decreto 86/2015 do 25 de xuño ten por obxecto establecer o currículo da educación 
secundaria obrigatoria no sistema educativo galego que regula a relación entre os 
obxectivos, os contidos, os criterios de avaliación, os estándares de aprendizaxe avaliables 
e as competencias clave nas diferentes materias.  

DEBUXO ARTÍSTICO  

O Bacharelato da modalidade de Artes inclue, entre as súas ensinanzas, a presencia das 
asignaturas de Debuxo Artístico I e II como parte cosustancial á súa natureza e carácter 
artístico específico, dá resposta á necesidade natural de comunicación do ser humano 
dunha maneira perdurable, intelixible e directa. É tamén unha linguaxe que carece de 
barreiras idiomáticas e que posúe unha inmediatez única para a decodificación da súa 
mensaxe, o que supón unha poderosa ferramenta de coñecemento. 

O debuxo permite a transmisión de informacións de distinta natureza, a descrición de feitos 
e a ilustración e representación de fenómenos e sentimentos. A súa preeminencia ó longo 
de toda a historia da humanidade require que se lle preste a atención que merece, sobre 
todo no momento actual, no que o auxe das novas tecnoloxías parece querer relegar ó 
olvido os procedementos tradicionais, sendo como é tan necesario dotar ó individuo de 
coñecementos básicos para desenvolver unha linguaxe propia, capaz de servirlle no futuro 
para un gran abano de posibilidades de desenvolvemento persoal. 
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O debuxo é un contido básico na formación dos alumnos do Bacharelato de Artes, non só 
porque acrecenta os coñecementos da linguaxe gráfico-plástica adquiridos ao longo da 
ESO, senón tamén porque encáuza ó alumno cara un cultivo mais riguroso da agudeza 
perceptiva, suscitando o interese e o aprezo da riqueza formal do contorno e potenciando 
a utilización de recursos procedimentais mais sólidos e específicos. O seu valor formativo 
reside en primeiro lugar no desenvolvemento da capacidade de comprensión e de 
aprehensión das formas do contorno, e en segundo lugar na expresión mediante regras e 
procedementos básicos adquiridos. Ó desenvolvemento e potenciación destas 
capacidades deberá ser un obxectivo fundamental da materia, facendo fincapé no paulatino 
dominio dos recursos materiais, dos instrumentos e das técnicas que permitirán a expresión 
do propio pensamento dunha forma visual (gráfico-plástica) ó final do proceso. 

Atendendo a este carácter icónico do debuxo e á súa función comunicativa cabe distinguir 
dúas vertentes no desenvolvemento da materia: a analítica, que interpreta a realidade dun 
modo racional, lóxico e obxectivo, e a subxectiva ou sintética, na que adquire un maior valor 
a expresión de sentimentos ou de emocións. As dúas atópanse recollidas de forma gradual 
nos seus contidos ó longo dos dous cursos. 

No Debuxo Artístico I préstase atención prioritaria ó vocabulario dos elementos básicos 
constitutivos da forma e ás articulacións e organizacións elementais no espazo dunha forma 
obxectiva, evitando as intencións expresivas de carácter subxectivo, sen esquecer a 
utilización creativa das regras da perspectiva e o uso da cor. 

No Debuxo Artístico II afondase no estudio das relacións estruturais máis dinámicas, 
interpretando as formas desde distintas intencións comunicativas, exercitando o correcto 
uso dos instrumentos e materiais e considerando con maior énfase a incidencia de variables 
espaciais e lumínicas. 

A contribución desta materia ás finalidades propedéutica e formativa do Bacharelato 
concrétase no aporte para o alumno de coñecementos e destrezas útiles en moitas opcións 
profesionais ou na continuación de estudios que requiran capacidades de representación 
gráfica e de expresividade plástica, facilitando a comprensión e análise das realidades 
formais do contorno, o aumento da sensibilidade estética e a aparición de criterios de 
valoración propios. 

 

DEBUXO TÉCNICO 

A necesidade de contar cunha ferramenta a disposición da descrición da forma, 
obxectivamente entendida, é o que lle da sentido ó Debuxo Técnico. O "corpus" teórico e a 
práctica desta disciplina están presididas polo criterio de ofrecer unha visión controlada das 
estructuras formais, os obxectos e os espacios, así como as súas relacións espaciais no 
mundo real ou mesmo teórico. Así, o Debuxo Técnico convértese nunha linguaxe universal 
ó servicio da expresión científica e técnica. Por isto, o carácter científico e a necesidade 
práctica da expresión que debe amosa-lo Debuxo Técnico esixe deste a racionalidade e o 
entendemento das súas formulacións e solucións. O Debuxo Técnico, así entendido, é un 
vehículo que  cumpre os seguintes cometidos, que a miúdo son interdependentes: 
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Ofrecer unha imaxe ou imaxes do pensamento racional que -diante dun problema formal- 
nos permiten formulalo, analizalo, achar una solución e expresala graficamente. 

Desenvolver e comunicar graficamente todo o proceso que leva á consecución dun obxecto, 
un espazo , etc. desde a idea xerminal ata a súa realidade física. 

Por outra banda, o debuxo técnico como linguaxe que é (e máis concretamente o debuxo 
técnico Normalizado), está estruturado por unha "gramática" propia que lle da coherencia, 
racionalidade e comprensibilidade. Esa estrutura da que deriva esta linguaxe baséase 
fundamentalmente na xeometría, nos sistemas de representación proxectivos e nas normas 
técnicas de debuxo. Non se pode entende-la imaxe da realidade representada sen entender 
previamente o código que produce a devandita imaxe e -mesmo ás veces- é precisa a imaxe 
para entender e obte-la realidade seguindo o camiño inverso do código da representación. 

Co fin de procurar un estudio sistemático e coherente do conxunto de regras que constitúen 
esa gramática e a súa formulación práctica como linguaxe, a materia estrutúrase en tres 
grandes corpos temáticos: 

XEOMETRÍA PLANA 

SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN BASEADOS NA PROXECCIÓN 

NORMALIZACIÓN 

Por suposto que estes corpos non deben entenderse como compartimentos illados a 
abordar secuencialmente, senón que están tan interrelacionados que uns precisan do apoio 
dos outros para o seu manexo e comprensión. Será o/a profesor/a quen organice e lle dea 
coherencia e continuidade ó seu discurso docente segundo as características e 
circunstancias do alumnado. 

Por outra banda, débese facer énfase na actitude intelectual que o estudio destes corpos 
aportan ó alumnado. A xeometría plana proporciona o rigor do pensamento lóxico 
construtivo. Os sistemas de representación posibilitan o control do salto no baleiro desde a 
tridimensionalidade ó plano e a normalización establece os convencionalismos universais 
que permiten entende-lo representado. 

Desde un punto de vista docente, pártese de que os contidos desta materia xa foron 
abordados nun nivel inferior en cursos anteriores, e que o afondamento  que agora se 
acomete deberá facilitarlle ó alumnado un nivel 

de coñecemento suficiente como para abordar outros estudios máis especializados, así 
como para comprende-las mensaxes gráficas emanadas do mundo actual no que a 
ciencia e a técnica teñen unha importancia decisiva. 
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3. Previsión do desenvolvemento da programación en modalidade non 
presencial. 
No caso de ter que interromper a  actividade presencial  metodoloxía a desenvolver será a 
mesma que está concretada para cada nivel no seu apartado correspondente e 
intentaremos por todos os medios que o desenvolvemento de contidos e estándares de 
aprendizaxes acaden os obxectivos fixados adaptando e seleccionando os contidos e 
actividades a  máis axeitados para desenvolver na situación de actividade semipresencial 
e non presencial.  

Comprobamos o pasado curso durante o período de suspensión de actividade lectiva  
debida a crise sanitaria causada pola COVID-19 que o AULA VIRTUAL foi o medio máis 
eficaz para  substituír a suspensión do proceso de ensino aprendizaxe da aula. Para este 
departamento é prioritario empregar estes instrumentos a partir de agora e para isto 
realizaremos todos aqueles cursos de formación necesarios para a adquisición de 
habilidades na súa xestión. 
Polo que ao longo do curso tanto con actividade presencial como non presencial 
utilizarémola co alumnado e  iremos dando forma e construíndo a nosa aula para cada 
curso, engadindo todos os recursos que consideramos pertinentes para acadar os 
obxectivos fixados nesta programación. 
 
Outros recursos TIC que empregaremos son os seguintes:  

- Correo electrónico.  
- Videoconferencias: moitas das clases impartiranse a través da plataforma WEBEX e  da 
aula virtual ( Big blue botton) 
- Videotitoriais:   vídeos sobre temas concretos cunha explicación do profesorado nas 
materias que o requiran. 
- sitios web educativos. 
   As dúbidas, a través do chat, o foro da Aula Virtual ou o correo electrónico. 

 Seguimento: 
-para comunicación coas familias, ABALAR e TITORÍA 
-para comunicación cos alumnos, AULA VIRTUAL do profesor,  
  Webex para videoconferencias. Se é necesario, só en circunstancias especiais, whatsap 
e correo electrónico. 
 Como na docencia presencial, as ausencias nas videoconferencias rexistraranse en 
XADE, así como outro tipo de incidencias que se poidan producir. 

Dende o instituto intentarase achegar os medios necesarios ao alumnado que teña 
dificultades para seguir a  actividade lectiva telemática. 
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4. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. 
-Comunicación lingüística (ccl): 
 A materia potenciará o uso do vocabulario específico referido á expresión artística e a 
exploración de diferentes canles de comunicación. 

 Os descriptores que priorizaremos serán: 

- Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 
- Respectar as normas de comunicación en calquera contexto. 
- Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros nas 

diversas situacións comunicativas. 
-  

-Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT):  

A área é unha oportunidade para utilizar a linguaxe simbólica, asi como a profundización 
de aspectos espaciais da realidade e a súa representación gráfica. 

Xa dende a escola pitagórica estabrécense lazos entre a aritmética e a xeometría, unha 
das polas máis importantes desta materia. Tamén se entrenan procedementos relacionados 
co método científico, como son a observación, a experimentación, o descubrimento, a 
reflexión e a análise. 

Os descriptores que priorizaremos serán: 

- Interactuar co medio natural de forma respetuosa. 
- Aplicar métodos científicos rigurosos para mellorar a comprensión da realidade. 
- Organizar a información utilizando procedementos matemáticos. 
- Conocer e utilizar elementos matemáticos básicos. 
- Tomar conciencia dos cambios producidos polo home no entorno natural. 
-  

-Conciencia e expresións culturais (CCEC): 

 A creación de obra é outro dos piares desta materia, sendo unha labor que require 
capacidade de observación e de análise do que nos arrodea, dende un prisma de respecto 
ao entorno que parte da súa valoración inicial. 

Os descriptores que priorizaremos serán: 

- Expresar sentimentos e emocións dende códigos artísticos. 
- Valorar a beleza das expresións artísticas e as manifestacións de creatividade e 

gusto pola estética. 
- Elaborar traballos e presentacións con sentido estético 
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-Competencia dixital (CD):  

Nesta área potenciarase o uso de ferramentas tecnolóxicas para a creación de produccións 
audiovisuais 

Os descriptores que priorizaremos serán: 

- Emplear distintas fontes para a búsqueda de información. 
- Elaborar información propia derivada da obtida a través dos medios tecnolóxicos 
- Comprender as mensaxes elaboradas en códigos diversos. 
- Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións 

diversas. 
- Manexar ferramentas dixitais para a construcción de conocemento. 
-  

-Competencias sociais e cívicas (CSC): 

 O respecto ás obras dos compañeiros, a súa crítica e análise poderado, conleva a creación 
de recursos de relación co seu entorno social inmediato, extrapolable á súa vida social allea 
ao centro educativo. 

Realizaranse produccións artísticas en equipo para fomentar a cooperación, o respeto, e a 
tolerancia. 

Os descriptores que priorizaremos serán: 

- Reconocer a riqueza e diversidade de opinións e ideas. 
- Desarrollar a capacidade de diálogo cos demáis en situacións de convivencia e 

traballo e para a resolución de conflictos. 
- Aprender a comportarse dende o coñecemento dos distintos valores. 

 
-Aprender a aprender (CAA): 

Esta materia contribuirá á competencia de aprender a aprender na medida en que favorece 
a reflexión sobre os procesos e a propia experimentación creativa, xa que esta implica a 
toma de conciencia das propias capacidades e recursos, así como a aceptación dos propios 
erros. 

 O proceso de creación no eido plástico conleva a asimilación de conceptos teóricos que 
desembocan nunha obra física; isto fai que se reforce a aprendizaxe, xa que na arte non 
ten senso a mera asimilación de teoría, o debuxo técnico non se concibe se non ten unha 
materialización.  

Os descriptores que priorizaremos serán: 

- Xestionar os recursos e motivacións persoais en favor da aprendizaxe. 
- Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe 
- Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os seguintes en función dos 

resultados intermedios. 
- Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 

 
 

-  



                                                                                 DEPARTAMENTO DE EPVA E DEBUXO 
 

10 
 

-Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE):  

En todo proceso de creación hai que converter unha idea nun produto. Este proceso sitúa 
ó alumno ante un proceso que lle obriga a tomar decisións de maneira autónoma. isto xunto 
co espírito creativo, a experimentación, a investigación e a autocrítica, fomentan a iniciativa 
e o espírito emprendedor 

Os descritores que priorizaremos serán: 

- Ser constante no traballo, superando as dificultades. 
- Xestionar o traballo en grupo, coordinando tarefas e tempo. 
- Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos. 
- Mostrar iniciativa persoal para comezar e promover accións novas. 

 
 

5. Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de obxectivos 
e contidos desenvolvidos; temporalización; grao mínimo de consecución 
para superar a materia; procedementos e instrumentos de avaliación. 
 

COMPETENCIA 
CLAVE 

1º ESO  3º ESO  4º ESO  1ºBACH 

  Estándares  %  Estándares %  Estándares %  Estándares  % 

Comunicación 
linguística 

8  28  8  35  9  43  3 
 

C. matemática e c. 
Básicas en ciencia 
e tecnoloxía 

6  21  5  22  6  29  1 
 

Competencia 
dixital 

2  7  3  13  7  3  1 
 

Aprender a 
aprender 

5  18  9  40  6  29  4 
 

C. sociais e cívicas  4  14  3  13  5  24  3   

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

5  17  5  22  17  80  9 

 

Conciencia e 
expresións 
culturais 

10  34  10  44  16  76  11 
 

Nº TOTAL  29  23    21    18   
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EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL 

1º  E.S.O 
Os obxectivos para este nivel son: 

1 - Identificar os elementos configuradores da imaxe. 
2 - Expresar emocións utilizando distintos elementos configurativos e recursos 
gráficos: liña, puntos, cores, texturas, claroscuros. 
3 - Coñecer e aplicar as posibilidades expresivas das técnicas gráfico-plásticas 
secas, húmidas e mixtas. 
4 - Diferenciar e analizar os elementos que interveñen nun acto de comunicación. 
5 - Estudar a construción  dos polígonos regulares inscritos na circunferencia. 
6 - Recoñecer os graos de iconicidade en imaxes presentes no ámbito 
comunicativo. 
7 - Recoñecer as funcións da comunicación. 
8 - Respectar as diferentes manifestacións artísticas sen perder o espírito crítico. 

            9 - Emprego axeitado da terminoloxía artística e do debuxo técnico. 
10 - Uso correcto do material. 

 

 

                                                                                                       

Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ESO 

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

                                    Bloque 1. Expresión plástica   

▪ b 
▪ f 
▪ n 
▪ 1 
▪ 9 

B1.1. Elementos 

configurativos da 

imaxe: punto, liña e 

plano. 

 

Identificar os elementos 

configuradores da imaxe. 

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. 

▪ CCEC 
▪  CCL 

▪ b 
▪ f 
▪ 1 
▪ 2 
▪ 3 
▪ 10 

B1.2. O punto como 

o elemento máis 

sinxelo na 

comunicación 

visual. 

B1.3. Posibilidades 

gráficas e 

expresivas da liña 

Experimentar coas 

variacións formais do 

punto, o plano e a liña. 

2 Analiza os ritmos 

lineais mediante a 

observación de 

elementos orgánicos 

na paisaxe, nos 

obxectos e en 

composicións 

artísticas, 

empregándoos como 

▪ CAA 
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en relación ao seu 

trazado, o seu 

grosor ou a súa 

velocidade.  

B1.4. Cualidades do 

plano como 

elemento 

compositivo e como 

construtor de 

volume. 

inspiración en 

creacións gráfico‐

plásticas. 

 

 

 

 

 

3 Experimenta co 

punto, a liña e o 

plano co concepto de 

ritmo, aplicándoos de 

forma libre e 

espontánea. 

▪ CSIEE 

 

 

 

 

 

4 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. 

▪ CCEC 
▪ CSIEE 

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ n 
▪ o 
▪ 1 
▪ 2 
▪ 3 

B1.5. Elementos de 

expresión plástica: 

liña, textura e cor. 

Expresar emocións 

utilizando distintos 

elementos configurativos 

e recursos gráficos: liña, 

puntos, cores, texturas, 

claroscuros, etc. 

5 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.). 

▪ CCL 

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ n 
▪ 1 
▪ 2 

B1.6. A cor coma 

fenómeno físico e 

visual. Mestura 

aditiva e mestura 

substractiva.  

Experimentar coas cores 

primarias e secundarias. 

6 Experimenta coas 

cores primarias e 

secundarias, 

estudando a síntese 

aditiva e subtractiva e 

▪ CSIEE 
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▪ 9  B1.7. Círculo 

cromático. Cores 

complementarias. 

as cores 

complementarias. 

▪ a 
▪ c 
▪ f 
▪ o 
▪ 1 
▪ 2 
▪ 9 

B1.8. Texturas 

naturais e artificiais. 

Capacidade 

expresiva das 

texturas. 

Transcribe texturas 

táctiles a texturas visuais 

mediante as técnicas de 

frottage, utilizándoas en 

composicións abstractas 

ou figurativas. 

7 Transcribe texturas 

táctiles a texturas 

visuais mediante as 

técnicas de frottage, 

utilizándoas en 

composicións 

abstractas ou 

figurativas. 

▪ CSIEE 

▪ b 
▪ c 
▪ e 
▪ f 
▪ g 
▪ n 
▪ 2 
▪ 3 
▪ 9 
▪ 10 

B1.9. Materiais e 

técnicas de debuxo 

e pintura. Técnicas 

plásticas: secas, 

húmidas e mixtas. 

Coñecer e aplicar as 

posibilidades expresivas 

das técnicas gráfico‐

plásticas secas, húmidas 

e mixtas: témpera, lapis 

de grafito e de cor; 

colaxe. 

8 Utiliza con 

propiedade as 

técnicas gráfico‐

plásticas coñecidas 

aplicándoas de forma 

axeitada ao obxectivo 

da actividade. 

▪ CCEC 

 

 

 

 

 

9 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. 

▪ CCEC 

 

 

 

 

 

10 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. 

▪ CCEC 
▪ CAA 
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11 Utiliza o papel 

como material, 

manipulándoo, 

resgando ou 

pregando, creando 

texturas visuais e 

táctiles, para crear 

composicións, colaxes 

matéricas e figuras 

tridimensionais. 

▪ CAA 

 

 

 

 

 

12 Crea co papel 

recortado formas 

abstractas e 

figurativas 

compóndoas con fins 

ilustrativos, 

decorativos ou 

comunicativos. 

▪ CSIEE 
▪ CCEC 

 

 

 

 

 

13 Aproveita 

materiais reciclados 

para a elaboración de 

obras de forma 

responsable co medio 

e aproveitando as 

súas calidades 

gráfico‐plásticas. 

▪ CSC 

 

 

 

 

 

14 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. 

▪ CSC 

                                 Bloque 2. Comunicación audiovisual   

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ e 

B2.1. Imaxe e a 

comunicación 

visual. Iconicidade. 

Graos de 

Recoñecer os graos de 

iconicidade en imaxes 

presentes no ámbito 

comunicativo. 

15 Diferencia imaxes 

figurativas de 

abstractas. 

▪ CCL 
▪ CCEC 
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▪ f 
▪ 1 
▪ 6 
▪ 9 
 

iconicidade. Imaxe 

figurativa e imaxe 

abstracta. 

 

 

 

 

 

16 Recoñece graos de 

iconicidade nunha 

serie de imaxes. 

▪ CCL 
▪ CCEC 

 

 

 

 

 

17 Crea imaxes con 

distintos graos de 

iconicidade 

baseándose nun 

mesmo tema. 

▪ CD 
▪ CCEC 

▪ c 
▪ f 
▪ g 
▪ i 
▪ h 
▪ o 
▪ 3 
▪ 8 
▪ 9 
▪ 10 
▪ 14 

B2.2. O cómic: 

medio de expresión. 

Linguaxe do cómic. 

Analizar e realizar cómics 

aplicando os recursos  

adecuadamente. 

18 Deseña un cómic 

utilizando 

adecuadamente 

viñetas e lendas, 

globos, liñas cinéticas 

e onomatopeas. 

▪ CCL 

▪ a 
▪ c 
▪ e 
▪ h 
▪ ñ 
▪ o 
▪ 4 
▪ 6 
▪ 7 
▪ 9 

B2.3. Comunicación 

visual: 

características e 

elementos que 

interveñen nela. 

Diferenciar e analizar os 

elementos que 

interveñen nun acto de 

comunicación. 

19 Identifica e analiza 

os elementos que 

interveñen en actos 

de comunicación 

visual. 

▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ a 
▪ d 
▪ e 
▪ f 
▪ h 
▪ o 
▪ 4 
▪ 7 
▪ 8 
▪ 9 

B2.4. Funcións das 

mensaxes na 

comunicación visual 

e audiovisual. 

Recoñecer as funcións da 

comunicación. 

20 Identifica e analiza 

os elementos que 

interveñen en actos 

de comunicación 

audiovisual. 

▪ CCL 
▪ CAA 

 

 

 

 

 

21 Distingue a 

función ou funcións 

que predominan en 

mensaxes visuais e 

audiovisuais. 

▪ CD 
▪ CCEC 
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                                      Bloque 3. Debuxo técnico   

▪ b 
▪ n 
▪ o 
▪ 9 
▪ 10 

B3.1. Elementos 

xeométricos 

fundamentais: 

punto, liñas e 

direccións. 

Posicións relativas 

entre rectas: 

paralelas, cortantes 

e perpendiculares. 

Comprender e empregar 

os conceptos espaciais do 

punto, a liña e o plano. 

22 Traza as rectas que 

pasan por cada par de 

puntos, usando a 

regra, e resalta o 

triángulo que se 

forma. 

▪ CAA 
▪ CMCCT 

▪ b 
▪ f 
▪ n 
▪ o 
▪ 9 
▪ 10 

B3.2. Manexo da 

escuadra e cartabón 

para o trazado de 

paralelas, 

perpendiculares e 

rectas a 45º. 

Construír distintos tipos 

de rectas, utilizando a 

escuadra e o cartabón, 

despois de repasar 

previamente estes 

conceptos. 

23 Traza rectas 

paralelas, transversais 

e perpendiculares a 

outra dada, que 

pasen por puntos 

definidos, utilizando 

escuadra e cartabón 

con suficiente 

precisión. 

▪ CMCCT 

▪ b 
▪ f 
▪ n 
▪ o 
▪ 9 
▪ 10 

B3.3. Manexo do 

compás. Dividir a 

circunferencia en 

dous, catro, seis ou 

oito partes iguais, 

usando o compás. 

Realizar motivos 

decorativos co 

manexo do compás. 

Utilizar o compás, 

realizando exercicios 

variados para 

familiarizarse con esta 

ferramenta. 

24 Divide a 

circunferencia en seis 

partes iguais, usando 

o compás, e debuxa 

coa regra o hexágono 

regular e o triángulo 

equilátero que se 

posibilita. 

▪ CMCCT 

▪ b 
▪ f 
▪ g 
▪ o 
▪ 9 
▪ 10 

B3.4. Concepto de 

medida. Operacións 

con segmentos coa 

axuda da regra ou 

utilizando o 

compás. 

Diferenciar claramente 

entre recta e segmento 

tomando medidas de 

segmentos coa regra ou 

utilizando o compás. 

25 Suma ou resta 

segmentos, sobre 

unha recta, medindo 

coa regra ou 

utilizando o compás. 

▪ CMCCT 

▪ b 
▪ g 
▪ f 
▪ o 
▪ 9 
▪ 10 

B3.5. Lugares 

xeométricos 

fundamentais. 

Circunferencia, 

mediatriz, bisectriz 

e mediana. 

Coñecer lugares 

xeométricos e definilos. 

26 Explica, 

verbalmente ou por 

escrito, os exemplos 

máis comúns de 

lugares xeométricos 

(mediatriz, bisector, 

circunferencia, esfera, 

rectas paralelas, 

▪ CCL 
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planos paralelos, 

etc.). 

▪ b 
▪ f 
▪ 9 
▪ 10 

B3.6. Liñas e puntos 

notables dos 

triángulos. Alturas, 

medianas, 

bisectrices e 

mediatrices dos 

triángulos. 

Analizar as propiedades 

de puntos e rectas 

característicos dun 

triángulo. 

27 Determina o 

baricentro, o incentro 

ou o circuncentro de 

calquera triángulo, 

construíndo 

previamente as 

medianas, as 

bisectrices ou as 

mediatrices 

correspondentes. 

▪ CMCCT 

▪ b 
▪ f 
▪ n 
▪ 5 
▪ 9 
▪ 10 

B3.7. Polígonos. 

Polígonos regulares 

e irregulares. 

Clasificación dos 

polígonos. 

Clasificar os polígonos en 

función dos seus lados, 

recoñecendo os 

regulares e os 

irregulares. 

28 Clasifica 

correctamente 

calquera polígono de 

tres a cinco lados, 

diferenciando 

claramente se é 

regular ou irregular. 

▪ CCL 

▪ b 
▪ f 
▪ n 
▪ o 
▪ 5 
▪ 9 
▪ 10 

B3.8. Construción 

de polígonos 

regulares inscritos 

nunha 

circunferencia. 

Estudar a construción 

dos polígonos regulares 

inscritos na 

circunferencia. 

29 Constrúe 

correctamente 

polígonos regulares 

de ata cinco lados, 

inscritos nunha 

circunferencia. 

▪ CMCCT 
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1.3 TEMPORALIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS E ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE. 

 

   AVALIACIÓN                                  CONTIDOS  ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAXE 

SESIÓNS 

1ª AVALIACIÓN  B3.1. Elementos xeométricos fundamentais. 

B3.2. Manexo da escuadra e cartabón. 

B3.3. Manexo do compás. 

B3.4. Concepto de medida. 

B1.1. Elementos configurativos da imaxe: punto, liña e 

plano. 

B1.2. O punto como o elemento máis sinxelo na 

comunicación visual. 

B1.3. Posibilidades gráficas e expresivas da liña 

B1.4.O plano como elemento compositivo e como 

construtor de volume. 

B1.5. Elementos de expresión plástica: liña, textura e 

cor. 

B1.6. A cor coma fenómeno físico e visual. 

B1.7. Círculo cromático. Cores complementarias. 

22 

23 

24 

25 

 

1 

 

2, 3, 4 

2, 3, 4 

 

2, 3, 4 

 

5 

6 

6 

 

1 

2 

2 

1 

 

2 

 

2 

2 

 

4 

 

2 

2 

4 

2ª AVALIACIÓN  B1.8. Texturas naturais e artificiais. Capacidade 

expresiva das texturas. 

B1.9. Materiais e técnicas de debuxo e pintura. 

 

B2.1. Imaxe e a comunicación visual. 

B2.2.  O cómic: medio de expresión. Linguaxe do 

cómic. 

 

7 

8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14 

15, 16, 17 

 

18 

 

4 

6 

 

6 

 

4 
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3ª AVALIACIÓN  B2.3. Comunicación visual: características e elementos 

que interveñen nela. 

B2.4.Funcións das mensaxes na comunicación visual e 

audiovisual. 

B3.5. Circunferencia, mediatriz, bisectriz e mediana. 

B3.6. Liñas e puntos notables dos triángulos. 

B3.7. Polígonos. Polígonos regulares e irregulares. 

Clasificación dos polígonos. 

B3.8.Construción de polígonos regulares inscritos 

nunha circunferencia. 

 

19 

 

20, 21 

26 

27 

 

28 

 

29 

 

4 

 

4 

2 

2 

 

4 

 

4 

 

 

. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA. 

- Aprezar as formas básicas na Arte bidimensional. 
- Diferenciar entre cores e tons. Coñecer os seus significados. 
- Coñecer os recursos técnicos básicos. 
- Aprezar as variacións formais táctiles e visuais e a súa utilidade. 
- Entender o uso fundamental do vulto na Arte. 
- Aprender a compoñer obras. 
- Diferenciar e analizar os elementos que interveñen nun acto de comunicación, 

comprendendo o seu sentido e utilidade. 
- Comprender e empregar os conceptos espaciais do punto, a liña e o plano. 
- Entender a influencia da Arte na vida cotián.   

 
 
2. EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL 

3º  E.S.O. 
Os obxectivos para este nivel son: 

1 - Comprensión dos elementos fundamentais que constitúen a Arte. 
2 - Coñecemento das técnicas e recursos expresivos necesarios para transmitir un 
concepto.   
3 - Desenvolver a capacidade de análise crítica das imaxes. 
4 - Respectar as diferentes manifestacións artísticas sen perder o espírito crítico. 
5 - Comprender os fundamentos da linguaxe multimedia. 
6 - Emprego axeitado da terminoloxía artística e do debuxo técnico. 
7 - Recoñecer as leis visuais da Gestalt que posibilitan as ilusións ópticas. 
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8 - Valorar a linguaxe visual e plástica como medio de expresión. 
9 - Recoñecer e diferenciar os elementos básicos do código visual. 
10 - Adquirir autonomía expresiva. 
11 - Analizar a cor dun xeito sistemático. 
12 - Coñecer os medios tecnolóxicos aplicables ao debuxo e o deseño. 
13 - Comprender a idea de espazo representando as tres dimensións, por contraste, 
analoxía de formas, diferencias de tamaño, superposicións. 

                   14 - Iniciación do coñecemento de linguaxes visuais específicas 
                      (fotografía, cinema,      televisión, banda deseñada...).  

15 - Utilización axeitada dos materiais para a realización dun debuxo de precisión. 
16 - Experiencias individuais e de grupo, mostrando actitude de cooperación, constancia e 
coidado do material. 
 

Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 3ºESO 

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

  Bloque 1. Expresión plástica   

▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ f 
▪ g 
▪ n 
▪ 1 
▪ 2 
▪ 4 
▪ 8 
▪ 10 
▪ 12 
▪ 16 

B1.1. Proceso 

creativo. Métodos 

creativos aplicados a 

procesos de artes 

plásticas e deseño. 

Coñecer e aplicar os 

métodos creativos 

gráfico‐plásticos 

aplicados a procesos de 

artes plásticas e deseño. 

1 Crea composicións 

aplicando procesos 

creativos sinxelos, 

mediante propostas 

por escrito, 

axustándose aos 

obxectivos finais. 

▪ CAA 
▪ CCL 

2 Coñece e aplica 

métodos creativos 

para a elaboración de 

deseño gráfico, 

deseños de produto, 

moda e as súas 

múltiples aplicacións. 

▪ CSIEE 
▪ CCL 

▪ b 
▪ d 
▪ f 
▪ g 
▪ n 
▪ 2 
▪ 11 
▪ 16 
 

B1.2. O proceso 

creativo desde a idea 

inicial ata a 

execución definitiva. 

Crear composicións 

gráfico‐plásticas persoais 

e colectivas. 

3 Reflexiona e avalía, 

oralmente e por 

escrito, o proceso 

creativo propio e alleo 

desde a idea inicial 

ata a execución 

definitiva. 

▪ CSIEE 
▪ CCL 
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▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ f 
▪ n 
▪ 8 
▪ 9 
▪ 10 
▪ 16 

B1.3. A imaxe como 

representación da 

realidade. 

Iconicidade na imaxe 

gráfica. Niveis de 

iconicidade. 

 

Debuxar con distintos 

niveis de iconicidade da 

imaxe. 

4 Comprende e 

emprega os niveis de 

iconicidade da imaxe 

gráfica, elaborando 

bosquexos, 

apuntamentos, e 

debuxos 

esquemáticos, 

analíticos e 

miméticos. 

▪ CCEC 
▪ CAA 

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ f 
▪ n 
▪ 1 
▪ 10 
▪ 11 
▪ 16 
 

B1.4. Natureza da 

cor. Cor luz e cor 

pigmento.  

 

Identificar e diferenciar 

as propiedades da cor 

luz e a cor pigmento. 

5 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. 

▪ CSIEE 
▪ CD 

6 Representa con 

claroscuro a sensación 

espacial de 

composicións 

volumétricas sinxelas. 

▪ CSC 
▪ CAA 

7 Realiza 

composicións 

abstractas con 

diferentes técnicas 

gráficas para expresar 

sensacións por medio 

do uso da cor. 

▪ CSIEE 

b 

▪ c 
▪ f 
▪ g 
▪ n 
▪ 2 
▪ 6 
▪ 10 
▪ 11 
▪ 16 
 

B1.5. Materiais e 

técnicas de debuxo e 

pintura. Técnicas 

plásticas: secas, 

húmidas e mixtas. 

Coñecer e aplicar as 

posibilidades expresivas 

das técnicas gráfico‐

plásticas secas, húmidas 

e mixtas. Témpera e 

lapis de grafito e de cor; 

colaxe. 

8 Utiliza con 

propiedade as 

técnicas gráfico‐

plásticas coñecidas 

aplicándoas de forma 

axeitada ao obxectivo 

da actividade. 

▪ CCEC 
▪ CAA 

9 Utiliza o lapis de 

grafito e de cor, 

creando o claroscuro 

en composicións 

▪ CCEC 
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  figurativas e 

abstractas mediante a 

aplicación do lapis de 

forma continua en 

superficies 

homoxéneas ou 

degradadas. 

10 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. 

▪ CCEC 
▪ CAA 

11 Utiliza o papel 

como material, 

manipulándoo, 

resgando ou 

pregando, creando 

texturas visuais e 

táctiles para crear 

composicións, colaxes 

matéricas e figuras 

tridimensionais. 

▪ CAA 

12 Crea co papel 

recortado formas 

abstractas e 

figurativas 

compóndoas con fins 

ilustrativos, 

decorativos ou 

comunicativos. 

▪ CSIEE 
▪ CCEC 

13 Aproveita 

materiais reciclados 

para a elaboración de 

obras de forma 

▪ CSC 
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responsable co medio 

e aproveitando as 

súas calidades gráfico‐

plásticas. 

14 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. 

▪ CSC 

                               Bloque 2. Comunicación audiovisual   

▪ a 
▪ n 
▪ 3 
▪ 4 
▪ 5 
▪ 6 
▪ 7 
▪ 15 

B2.1. Ilusións 

ópticas. 

 

Recoñecer as leis visuais 

da Gestalt que 

posibilitan as ilusións 

ópticas e aplicar estas 

leis na elaboración de 

obras propias. 

15 Identifica e 

clasifica ilusións 

ópticas segundo as 

leis da Gestalt. 

▪ CCEC 
▪ CMCCT 

16 Deseña ilusións 

ópticas baseándose 

nas leis da Gestalt. 

▪ CCEC 
▪ CMCCT 

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ 5 
▪ 6 
▪ 10 
▪ 14 
▪ 16 

B2.2. Linguaxes 

visual e audiovisual: 

funcións e códigos. 

Utilizar de xeito axeitado 

as linguaxes visual e 

audiovisual con distintas 

funcións. 

17 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. 

▪ CCL 
▪ CSC 
▪ CD 
▪ CCEC 

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ o 
▪ 4 
▪ 5 
▪ 6 
▪ 10 
▪ 14 

B2.3. Publicidade: 

principais recursos 

visuais empregados 

nela. 

Identificar e empregar 

recursos visuais como as 

figuras retóricas na 

linguaxe publicitaria. 

18 Deseña unha 

mensaxe publicitaria 

utilizando recursos 

visuais como as 

figuras retóricas. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
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▪ 16 

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ f 
▪ h 
▪ i 
▪ 4 
▪ 5 
▪ 6 
▪ 10 
▪ 14 
▪ 16 

B2.4. Cine. O cine 

como medio de 

comunicación. 

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. 

19 Reflexiona 

criticamente sobre 

unha obra de cine, 

situándoa no seu 

contexto e analizando 

a narrativa 

cinematográfica en 

relación coa mensaxe. 

▪ CCEC 
▪ CAA 
▪ CCL 

▪ e 
▪ g 
▪ i 
▪ 5 
▪ 6 
▪ 10 
▪ 14 
▪ 16 

B2.5. Linguaxe 

multimedia como 

ferramenta de 

traballo. 

Comprender os 

fundamentos da 

linguaxe multimedia, 

valorar as achegas das 

tecnoloxías dixitais e ser 

capaz de elaborar 

documentos mediante 

este. 

20 Elabora 

documentos 

multimedia para 

presentar un tema ou 

proxecto, 

empregando os 

recursos dixitais de 

xeito axeitado. 

▪ CD 
▪ CCL 

                                       Bloque 3. Debuxo técnico   

▪ b 
▪ f 
▪ g 
▪ 6 
▪ 15 
▪ 16 

B3.1. Lugares 

xeométricos 

fundamentais. 

Circunferencia, 

mediatriz, bisectriz e 

mediana. 

Coñecer lugares 

xeométricos e definilos. 

21 Explica 

verbalmente ou por 

escrito os exemplos 

máis comúns de 

lugares xeométricos 

(mediatriz, bisectriz, 

circunferencia, esfera, 

rectas paralelas, 

planos paralelos, etc.). 

▪ CCL 
▪ CMCT 

▪ b 
▪ f 
▪ n 
▪ o 
▪ 13 
▪ 15 
▪ 16 

B3.2. 

Representación 

obxectiva de sólidos. 

Introdución aos 

sistemas de medida 

e sistemas 

perspectivos. Vistas 

diédricas dun sólido. 

Comprender o concepto 

de proxección e aplicalo 

ao debuxo das vistas de 

obxectos, con 

coñecemento da 

utilidade das anotacións, 

practicando sobre as tres 

vistas de obxectos 

sinxelos e partindo da 

análise das súas vistas 

principais. 

22 Debuxa 

correctamente as 

vistas principais de 

volumes frecuentes, 

identificando as tres 

proxeccións dos seus 

vértices e as súas 

arestas. 

▪ CMCCT 
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▪ b 
▪ f 
▪ n 
▪ o 
▪ 6 
▪ 13 
▪ 15 
▪ 16 

B3.3. Axonometría 

isométrica aplicada a 

volumes sinxelos. 

Comprender e practicar 

os procesos de 

construción de 

perspectivas isométricas 

de volumes sinxelos. 

23 Realiza 

perspectivas 

isométricas de 

volumes sinxelos, 

utilizando 

correctamente a 

escuadra e o cartabón 

para o trazado de 

paralelas. 

▪ CCEC 
▪ CMCT 

 

    GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA. 

- Aprezar as características plásticas e visuais nas formas naturais ou artificiais do 
noso entorno. 

- Diferenciar entre cores primarias, secundarias e gamas de cor. Empregalas 
axeitadamente nos traballos. 

- Describir os elementos das mensaxes visuais. 
- Representacións plásticas atendendo á distribución de masa, proporción e 

empregando diferentes cores e texturas. 
- A linguaxe audiovisual. 
- Técnicas plásticas. 
- Comprender a idea de relevo e de volume. 
- Debuxo do natural, volume e sombras. 
- Instrumentos de precisión para o trazado de debuxos técnicos. 
- Trazado de elementos xeométricos planos básicos 
- Fundamento dos sistemas de representación. 

 
2.3 TEMPORALIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS E 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. 

 

   AVALIACIÓN                                    CONTIDOS  ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAXE 

SESIÓNS 

1ª AVALIACIÓN  B3.1. Lugares xeométricos fundamentais. 

Circunferencia, mediatriz, bisectriz e mediana. 

B3.2.  Representación obxectiva de sólidos. 

B1.1. Proceso creativo. Métodos creativos aplicados a 

procesos de artes plásticas e deseño. 

B2.1. Ilusións ópticas. 

 

21 

22 

 

1, 2 

15 

 

2 

6 

 

6 

4 
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B2.2. Linguaxes visual e audiovisual: funcións e 

códigos. 

 

16, 17 

 

6 

2ª AVALIACIÓN  B1.2.O proceso creativo desde a idea inicial ata a 

execución definitiva. 

B1.3. A imaxe como representación da realidade. 

B1.4.Natureza da cor. Cor luz e cor pigmento. 

B2.3.Publicidade: principais recursos visuais 

empregados nela. 

 

3 

4 

5, 6, 7 

 

18 

 

4 

6 

4 

 

6 

3ª AVALIACIÓN  B1.5. Materiais e técnicas de debuxo e pintura. 

Técnicas plásticas: secas, húmidas e mixtas. 

B2.4. Cine. O cine como medio de comunicación. 

B2.5. Linguaxe multimedia como ferramenta de 

traballo.  

B3.3. Axonometría isométrica aplicada a volumes 

sinxelos. 

8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14 

19 

 

20 

 

23 

 

6 

4 

 

4 

 

6 

-  

 

3. EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL 
4º  E.S.O. 
Os obxectivos para este nivel son os seguintes: 

- 1- Comprender os diversos sistemas de representación diferenciando claramente os 
seus elementos característicos. 

- 2- Potenciar a creatividade do alumno, as súas dotes de observación e investigación, 
e a aprendizaxe de técnicas de expresión e utilización de materiais diversos. 

- 3- Empregar axeitadamente a terminoloxía específica, oral e gráfica, da linguaxe 
plástica visual.  

       - 4- Valorar a linguaxe visual e plástica como medio de expresión. 

- 5- Recoñecer e diferenciar os elementos básicos do código visual. 
- 6 -Adquirir autonomía expresiva. 
- 7- Aumentar as capacidades de análise crítica das mensaxes visuais. 
- 8-  Coñecer os medios tecnolóxicos aplicables ao debuxo e o deseño 
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- 9- Utilización axeitada dos materiais para a realización dun debuxo de precisión. 
- 10- Experiencias individuais e de grupo, mostrando actitude de cooperación, 

constancia e coidado do material. 
- 11-  Respectar as diferentes manifestacións artísticas sen perder o espírito crítico. 

 
 
 

Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 4º  ESO 

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

  Bloque 1. Expresión plástica   

▪ b 
▪ c 
▪ e 
▪ g 
▪ n 
▪ 2 
▪ 3 
▪ 4 
▪ 10 

B1.1. Técnicas de 

expresión gráfico‐

plásticas.  

 

Elixir os materiais e as 

técnicas máis axeitadas 

para elaborar unha 

composición sobre a 

base duns obxectivos 

prefixados e da 

autoavaliación continua 

do proceso de 

realización. 

1 Coñece e elixe os 

materiais máis 

axeitados para a 

realización de 

proxectos artísticos. 

▪ CCEC 
▪ CSIEE 

2 Utiliza con 

propiedade os 

materiais e os 

procedementos máis 

idóneos para 

representar e 

expresarse en relación 

ás linguaxes gráfico‐

plásticas, mantén o seu 

espazo de traballo e o 

seu material en 

perfecto estado, e 

achégao á aula cando é 

necesario para a 

elaboración das 

actividades. 

▪ CCEC 
▪ CSIEE 
▪ CAA 
▪ CD 
▪ CMCCT 

▪ b 
▪ c 
▪ e 
▪ g 
▪ n 
▪ 2 
▪ 6 
▪ 10 

B1.2. Seguimento 

do proceso de 

creación: bosquexo, 

proxecto, 

presentación final e 

avaliación (reflexión 

propia e avaliación 

colectiva). 

B1.3. Elaboración 

de proxectos 

Realizar proxectos 

plásticos que comporten 

unha organización de 

forma cooperativa, 

valorando o traballo en 

equipo coma fonte de 

riqueza na creación 

artística. 

3. Entende o proceso 

de creación artística e 

as súas fases, e aplícao 

á produción de 

proxectos persoais e 

de grupo. 

▪ CSIEE 
▪ CCEC 
▪ CSC 
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plásticos de forma 

cooperativa. 

 

▪ d 
▪ f 
▪ l 
▪ n 
▪ 3 
▪ 5 
▪ 11 

B1.4. Análise de 

distintas obras de 

arte situándoas na 

época, na técnica e 

no estilo aos que 

pertencen. 

Valoración do 

patrimonio 

artístico. 

Recoñecer en obras de 

arte a utilización de 

elementos e técnicas de 

expresión, apreciar os 

estilos artísticos, valorar 

o patrimonio artístico e 

cultural como un medio 

de comunicación e 

satisfacción individual e 

colectiva, e contribuír á 

súa conservación a 

través do respecto e 

divulgación das obras de 

arte. 

4 Explica, empregando 

unha linguaxe 

axeitada, o proceso de 

creación dunha obra 

artística, e analiza os 

soportes, os materiais 

e as técnicas gráfico‐

plásticas que 

constitúen a imaxe, así 

como os seus 

elementos 

compositivos. 

▪ CSIEE 
▪ CCEC 
▪ CCL 

5 Analiza e le imaxes 

de obras de arte e 

sitúaas no período ao 

que pertencen. 

▪ CSIEE 
▪ CCEC 
▪ CCL 

  Bloque 2. Debuxo técnico   

▪ b 
▪ f 
▪ g 
▪ o 
▪ 1 
▪ 3 
▪ 9 

B2.1. Trazado, 

medidas e posición 

correctas das vistas 

de pezas sinxelas. 

Liñas vistas e 

ocultas. Esbozo á 

man alzada e con 

utensilios de 

debuxo técnico. 

B2.2. Perspectiva 

cabaleira. Posición 

dos eixes e 

coeficiente de 

redución. Liñas 

vistas e ocultas. 

Rotulaxe. Escalas. 

B2.3. Sistema 

axonométrico: 

isometría. Posición 

dos eixes. Liñas 

Diferenciar e utilizar os 

sistemas de 

representación gráfica, 

recoñecendo a utilidade 

do debuxo de 

representación 

obxectiva no ámbito das 

artes, a arquitectura, o 

deseño e a enxeñaría. 

6 Visualiza formas 

tridimensionais 

definidas polas súas 

vistas principais. 

▪ CAA 
▪ CMCCT 

7 Debuxa as vistas 

(alzado, planta e perfil) 

de figuras 

tridimensionais 

sinxelas. 

▪ CAA 
▪ CMCCT 

8 Debuxa perspectivas 

de formas 

tridimensionais, 

utilizando e 

seleccionando o 

sistema de 

representación máis 

axeitado. 

▪ CAA 
▪ CMCCT 

9 Realiza perspectivas 

cónicas frontais e 

oblicuas, elixindo o 

▪ CAA 
▪ CMCCT 
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vistas e ocultas. 

Rotulaxe. Escalas. 

B2.4. Perspectiva 

cónica central. 

B2.5. Perspectiva 

cónica oblicua. 

 

punto de vista máis 

adecuado. 

  Bloque 3. Fundamentos do deseño   

▪ c 
▪ e 
▪ g 
▪ i 

B3.1. Campos de 

aplicación do 

deseño. 

Identificar os elementos 

que forman a estrutura 

da linguaxe do deseño. 

10 Identifica e clasifica 

obxectos en función da 

familia ou a rama do 

deseño. 

▪ CSIEE 
▪ CCEC 
▪ CCL 

▪ b 
▪ e 
▪ f 
▪ i 
▪ 2 
▪ 4 
▪ 5 
▪ 6 
▪ 7 
▪ 8 
▪ 9 
▪ 10 

B3.2. Compoñentes 

da imaxe 

corporativa: nome, 

cor, tipografía, 

logotipo, deseño, 

etc. 

B3.3. Secuenciación 

e elaboración de 

proxectos creativos 

adaptados ás áreas 

do deseño. 

B3.4. Informática ao 

servizo dos 

proxectos de 

deseño. 

 

Realizar composicións 

creativas que evidencien 

as calidades técnicas e 

expresivas da linguaxe 

do deseño adaptándoas 

ás áreas, e valorando o 

traballo en equipo para 

a creación de ideas 

orixinais. 

11 Realiza distintos 

tipos de deseño e 

composicións 

modulares utilizando 

as formas xeométricas 

básicas, estudando a 

organización do plano 

e do espazo. 

▪ CSIEE 
▪ CCEC 
▪ CMCCT 

12 Coñece e planifica 

as fases de realización 

da imaxe corporativa 

dunha empresa. 

▪ CSIEE 
▪ CCEC 
▪ CCL 

13 Realiza 

composicións creativas 

e funcionais 

adaptándoas ás áreas 

do deseño, valorando 

o traballo organizado e 

secuenciado na 

realización de calquera 

proxecto, así como a 

exactitude, a orde e a 

limpeza nas 

representacións 

gráficas. 

▪ CSIEE 
▪ CCEC 
▪ CSC 

14 Utiliza as novas 

tecnoloxías da 

información e da 

▪ CD 
▪ CSIEE 
▪ CCEC 
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comunicación para 

levar a cabo os seus 

propios proxectos 

artísticos de deseño. 

15 Planifica os pasos 

na realización de 

proxectos artísticos e 

respecta o realizado 

por compañeiros e 

compañeiras. 

▪ CSIEE 
▪ CCEC 
▪ CSC 
▪ CCL 

  Bloque 4. Linguaxe audiovisual e multimedia   

▪ a 
▪ h 
▪ n 
▪ ñ 
▪ 3 
▪ 4 
▪ 5 
▪ 6 
▪ 10 

B4.1. Tipos de 

planos 

cinematográficos. 

Análise dos factores 

expresivos e a súa 

simboloxía.  

 

Identificar os elementos 

que forman a estrutura 

narrativa e expresiva 

básica da linguaxe 

audiovisual e 

multimedia, e describir 

correctamente os pasos 

necesarios para a 

produción dunha 

mensaxe audiovisual, e 

valorando o labor de 

equipo. 

16 Analiza os tipos de 

plano que aparecen en 

películas 

cinematográficas, 

valorando os seus 

factores expresivos. 

▪ CD 
▪ CSIEE 
▪ CCEC 
▪ CCL 

17 Realiza un 

storyboard a modo de 

guión para a secuencia 

dunha película. 

▪ CSIEE 
▪ CCL 

▪ a 
▪ e 
▪ f 
▪ g 
▪ 2 
▪ 3 
▪ 4 
▪ 5 
▪ 6 
▪ 8 
▪ 10 

B4.2. Creación 

dixital de imaxes. 

B4.3.Desenvolveme

nto dun proxecto 

persoal. 

Realizar composicións 

creativas a partir de 

códigos utilizados en 

cada linguaxe 

audiovisual, amosando 

interese polos avances 

tecnolóxicos vinculados 

a estas linguaxes. 

18 Elabora imaxes 

dixitais utilizando 

programas de debuxo 

por computador. 

▪ CD 
▪ CSIEE 
▪ CCEC 

19 Proxecta un deseño 

publicitario utilizando 

os elementos da 

linguaxe gráfico‐

plástica. 

▪ CD 
▪ CSIEE 
▪ CCEC 
▪ CCL 
▪ CSC 

20 Realiza un proxecto 

persoal seguindo o 

esquema do proceso 

de creación. 

▪ CAA 
▪ CD 
▪ CSIEE 
▪ CCEC 

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ f 
▪ h 
▪ n 

B4.4. Análise crítica 

da linguaxe 

publicitaria. 

Amosar unha actitude 

crítica ante as 

necesidades de 

consumo creadas pola 

publicidade, rexeitando 

21 Analiza elementos 

publicitarios cunha 

actitude crítica desde o 

coñecemento dos 

▪ CD 
▪ CSIEE 
▪ CCEC 
▪ CCL 
▪ CSC 
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▪ o 
▪ 5 
▪ 7 

os elementos desta que 

supoñan discriminación 

sexual, social ou racial. 

elementos que os 

compoñen. 

 

3.2 GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA. 

- Representación gráfico de obxectos do noso entorno, valorando os seus elementos 
básicos e describindo por medio de recursos plásticos as relacións de forma, cor, 
textura, ritmo, proporcións e situación espacial. Toma de apuntes. 

- Coñecer os soportes materiais e aparellos propios de cada técnica e utilizalos con 
corrección. 

- Realizar un proxecto audiovisual. 
- Buscar e identificar  significados nunha mensaxe visual. 
- Coñecer os fundamentos dos sistemas de representación e as súas características 

diferenciais. 
- Representación de sólidos sinxelos nos diversos sistemas. 

 
 
 

3.3 TEMPORALIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS E ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE. 

   AVALIACIÓN                                        CONTIDOS  ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

SESIÓNS 

1ª AVALIACIÓN  B1.1. Técnicas de expresión gráfico‐plásticas.  

B1.2. Seguimento do proceso de creación. 

B1.3. Elaboración de proxectos plásticos de forma 

cooperativa. 

B1.4. Análise de distintas obras de arte 

B2.1. Trazado, medidas e posición correctas das 

vistas de pezas sinxelas. 

B3.1 Campos de aplicación do deseño. 

B4.1.Tipos de planos cinematográficos. Análise dos 

factores expresivos e a súa simboloxía.  

1,2 

3 

 

3 

4, 5 

 

6, 7, 8, 9 

10 

 

16, 17 

6 

4 

 

4 

4 

 

6 

4 

 

6 
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2ª AVALIACIÓN  B2.2. Perspectiva cabaleira.  

B2.3. Sistema axonométrico: isometría. 

B4.2. Creación dixital de imaxes. 

B4.3. Desenvolvemento dun proxecto persoal. 

B4.4. Análise crítica da linguaxe publicitaria. 

6, 7, 8, 9 

6, 7, 8, 9 

18, 19, 20 

18, 19, 20 

21 

6 

6 

4 

8 

6 

3ª AVALIACIÓN  B2.4. Perspectiva cónica central. 

B2.5. Perspectiva cónica oblicua. 

B3.2. Compoñentes da imaxe corporativa. 

B3.3. Secuenciación e elaboración de proxectos 

creativos adaptados ás áreas do deseño. 

B3.4 Informática ao servizo dos proxectos de 

deseño. 

6, 7, 8, 9 

6, 7, 8, 9 

11, 12, 13, 14,15 

 

11, 12, 13, 14,15 

 

11, 12, 13, 14,15 

6 

6 

3 

 

9 

 

6 

 

 

 DEBUXO ARTÍSTICO II . 2º de bacharelato 

OBXECTIVOS. 

1. Coñece‐la  terminoloxía  básica  da  materia,  así  como  os  materiais  e 

procedementos  máis  adecuados,  adquirindo  o  dominio  necesario  para 

desenvolve‐las propias ideas dunha maneira racional e ordenada no traballo. 

2. Recoñecer,  distinguir  e  describi‐los  elementos  básicos  que  interveñen  na 

configuración  da  forma,  empregándoos  correctamente  na  representación 

analítica de obxectos do entorno. 

3. Entende‐la realidade formal dos obxectos en función da súa estructura, para a 

correcta representación gráfica dos mesmos. 

4. Comprende‐la importancia dos distintos datos visuais das formas como partes 

relacionadas dun conxunto, especial  interese á  relación de proporción entre 

eles, representándoos gradualmente segundo a súa importancia e ignorando 

detalles superfluos. 

5. Utiliza‐la  mancha  como  elemento  configurador  da  forma,  desenvolvendo  ó 

máximo as súas posibilidades estéticas e descritivas. 
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6. Utilizar  adecuadamente  a  cor,  as  súas  bases  teóricas  e  as  súas  aplicacións 

gráfico‐plásticas dunha maneira razoada e directa. 

 

 

DEBUXO ARTÍSTICO II 

-Bloque 1. A forma.Estudo e transformación 

-Bloque 2. A expresión da suxectividade 

-Bloque 3. Debuxo e perspectiva 

-Bloque 4. O corpo humano como modelo 

-Bloque 5. O debuxo no proceso creativo 

2. CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. 

Neste apartado se amosan os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe 
relacionándoos cos obxectivos da etapa e coas competencias clave. Están redactados 
según a secuenciación que se van a ir traballando ao longo do curso: 

-A unidade 1 durante o 1º trimestre. 

-As unidades 2 e 3 daránse simultáneamente entre a 1ª e a 2ª trimestre, ainda que pola 
natureza desta materia, dun xeito mais ou menos explícito, se irán traballando todos os 
contidos ao longo do curso.  

-As  unidades 4 e 5 se tratarán en profundidade no 3ª trimestre. 

*A numeración que vai acompañada da letra B (p.e. B2.1.) refírese ao bloque ao que 
pertencen os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe. Son cinco os 
bloques para a Debuxo Artístico I e II definidos no currículo base:  

 

 

 DEBUXO ARTÍSTICO 2   

Obxectivos  Contidos  Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe  

Competencias 

clave 

  Bloque 1. A forma. Estudo e transformación   

b 

i 

m 

B1.1. Percepción e 

descrición obxectiva 

da forma. 

B1.1. Desenvolve a 

destreza 

debuxística con 

DA2.B1.1.1. Interpreta 

e aplica formas ou 

obxectos atendendo 

CSIEE 

CCEC 
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 DEBUXO ARTÍSTICO 2   

Obxectivos  Contidos  Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe  

Competencias 

clave 

n 

d 

g 

distintos niveis de 

iconicidade. 

a diversos graos de 

iconicidade, con 

diferentes técnicas 

gráficas e segundo as 

súas funcións 

comunicativas 

(ilustrativas, 

descritivas, 

ornamentais ou 

subxectivas). 

b 

i 

m 

n 

d 

g 

B1.2. Modelo analítico 

e modelo sintético. 

B1.3. Retentiva e 

memoria visual. 

Consideracións 

mnemotécnicas. 

B1.2. Interpretar 

unha forma ou un 

obxecto segundo as 

súas intencións 

comunicativas.  

DA2.B1.1.2. Analiza a 

configuración das 

formas naturais e 

artificiais 

discriminando o 

esencial das súas 

características 

formais, mediante a 

execución gráfica e a 

discusión verbal e 

escrita. 

CCEC 

CD 

  Bloque 2: A expresión da subxectividade   

b 

i 

m 

n 

d 

g 

B2.1. Psicoloxía da 

forma e a 

composición. Estudo 

e aplicación dos 

elementos 

compositivos que 

rexen a intención 

expresiva das 

creacións plásticas. 

B2.1. Desenvolver a 

capacidade de 

representación das 

formas mediante a 

memoria e a 

retentiva visual. 

DA2.B2.1.1. Representa 

formas aprendidas 

mediante a 

percepción visual e 

táctil atendendo ás 

súas características 

formais esenciais. 

CSIEE 

CCEC 

b 

i 

m 

n 

d 

B2.2. Comportamento 

e interrelación das 

formas 

tridimensionais no 

espazo. 

B2.2. Elaborar imaxes 

con distintas 

funcións expresivas 

utilizando a 

DA2.B2.2.1. Expresa 

sentimentos e valores 

subxectivos mediante 

a representación de 

composicións 

figurativas e 

CCL 

CCEC 



                                                                                 DEPARTAMENTO DE EPVA E DEBUXO 
 

35 
 

 DEBUXO ARTÍSTICO 2   

Obxectivos  Contidos  Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe  

Competencias 

clave 

g 

p 

memoria e a 

retentiva visual. 

abstractas de formas 

e cores (funcións 

expresivas). 

DA2.B2.2.2. 

Experimenta con 

métodos creativos de 

memorización e 

retentiva para 

procurar distintas 

representacións 

mediante valores 

lumínicos, cromáticos 

e compositivos, dun 

mesmo obxecto ou 

composición. 

CAA 

b 

i 

m 

n 

d 

g 

B2.3. Valor expresivo 

da luz e da cor. 

B2.4. Ruptura da 

tradición figurativa e 

nacemento de novas 

interpretacións da 

realidade. 

B2.3. Investigar sobre 

a expresividade 

individual, coa 

linguaxe propia da 

expresión gráfico‐

plástica. 

DA2.B2.3.1. Analiza de 

forma verbal e 

escrita, individual e 

colectivamente, 

obras propias ou 

alleas, atendendo aos 

seus valores 

subxectivos. 

CCL 

  Bloque 3. Debuxo e perspectiva   

b 

i 

m 

n 

d 

g 

p 

B3.1. Valoracións da 

aparencia formal 

respecto ao punto 

de vista perceptivo. 

B3.2. Representación 

da forma con fins 

expresivos. 

B3.1. Representar 

graficamente con 

diferentes niveis de 

iconicidade, as 

formas, illadas ou 

nunha 

composición, o 

contorno 

inmediato, 

interiores e 

exteriores, 

expresando as 

DA2.B3.1.1. 

Comprende e 

representa as formas 

desde distintos 

puntos de vista. 

CSC 

DA2.B3.1.2. Observa o 

contorno como un 

elemento de estudo 

gráfico e elabora 

composicións 

cromáticas e lineais, 

atendendo ás 

CSIEE 

CCEC 
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 DEBUXO ARTÍSTICO 2   

Obxectivos  Contidos  Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe  

Competencias 

clave 

características 

espaciais e de 

proporcionalidade, 

e valores lumínicos 

e cromáticos. 

variacións formais 

segundo o punto de 

vista. 

DA2.B3.1.3. Representa 

os obxectos illados ou 

nun contorno 

coñecendo os 

aspectos estruturais 

da forma, a posición 

e o tamaño dos seus 

elementos. 

CSIEE 

CCEC 

  Bloque 4. O corpo humano como modelo   

b 

i 

m 

n 

d 

g 

B4.1. Análise da figura 

humana. Relacións 

de 

proporcionalidade. 

B4.1. Analizar as 

relacións de 

proporcionalidade 

da figura humana. 

DA2.B4.1.1. 

Comprende a figura 

humana como un 

elemento de estudo 

gráfico e expresivo, 

mediante a 

observación e a 

reflexión de obras 

propias e alleas. 

CCEC 

DA2.B4.1.2. Analiza a 

figura humana 

atendendo ás súas 

relacións de 

proporcionalidade 

mediante a 

observación do 

natural ou con 

modelos estáticos. 

CMCCT 

CCEC 

b 

i 

m 

n 

d 

g 

B4.2. Nocións básicas 

de anatomía 

artística. 

B4.3. Estudo e 

representación do 

B4.2. Representar a 

figura humana e o 

seu contorno, 

identificando as 

relacións de 

proporcionalidade 

DA2.B4.2.1. Representa 

a figura humana 

atendendo á 

expresión global das 

formas que a 

compoñen e á 

CSIEE 

CCEC 
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 DEBUXO ARTÍSTICO 2   

Obxectivos  Contidos  Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe  

Competencias 

clave 

movemento da 

figura humana. 

entre o conxunto e 

as súas partes. 

articulación e a 

orientación da 

estrutura que a 

define. 

b 

i 

m 

n 

d 

g 

B4.4. Antropometría. 

Relacións da figura 

humana co espazo 

arquitectónico e co 

contorno natural. 

B4.3. Experimentar 

cos recursos 

gráfico‐plásticos 

para representar o 

movemento e a 

expresividade da 

figura humana. 

DA2.B4.3.1. É capaz de 

representar e captar 

o movemento da 

figura humana de 

forma gráfico‐plástica 

aplicando diferentes 

técnicas. 

CAA 

DA2.B4.3.2. Elabora 

imaxes con distintos 

procedementos 

gráfico‐plásticos e 

diversas funcións 

expresivas coa figura 

humana como 

suxeito. 

CSIEE 

CCEC 

  Bloque 5. O debuxo no proceso creativo   

b 

i 

m 

n 

d 

g 

B5.1.Técnicas secas 

máis comúns e a súa 

aplicación no 

proceso creativo. 

B5.1. Coñecer e 

aplicar as 

ferramentas dixitais 

de debuxo e as 

súas aplicacións na 

creación gráfico‐

plástica. 

DA2.B5.1.1. Coñece e 

aplica as ferramentas 

do debuxo artístico 

dixital utilizando as 

TIC en procesos 

creativos. 

CD 

b 

i 

m 

n 

d 

g 

B5.2. Introdución ás 

técnicas húmidas e a 

súa aplicación no 

proceso creativo. 

Emprego das 

ferramentas TIC nos 

procesos creativos. 

B5.2. Valorar a 

importancia do 

debuxo como 

ferramenta do 

pensamento e do 

coñecemento da 

súa terminoloxía, 

dos materiais e dos 

procedementos 

DA2.B5.2.1. Valora a 

importancia do 

debuxo artístico nos 

procesos proxectivos 

elaborando proxectos 

conxuntos con outras 

disciplinas artísticas 

ou non do mesmo 

nivel ou externos. 

CSC 
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 DEBUXO ARTÍSTICO 2   

Obxectivos  Contidos  Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe  

Competencias 

clave 

para desenvolver o 

proceso creativo 

con fins artísticos, 

tecnolóxicos ou 

científicos, así 

como as 

posibilidades das 

TIC. 

DA2.B5.2.2. Demostra 

creatividade e 

autonomía nos 

procesos artísticos, 

propondo solucións 

gráfico‐plásticas que 

afiancen o seu 

desenvolvemento 

persoal e a súa 

autoestima. 

CSIEE 

CCEC 

DA2.B5.2.3. Está 

orientado/a e coñece 

as posibilidades do 

debuxo artístico nas 

ensinanzas artísticas, 

tecnolóxicas e 

científicas con 

exemplos claros e 

contacto directo con 

artistas, 

deseñadores/as, 

científicos/as e 

técnicos/as. 

CMCCT 

CAA 

DA2.B5.2.4. Selecciona, 

relaciona e emprega 

con criterio a 

terminoloxía 

específica en postas 

en común dos seus 

proxectos individuais 

ou colectivos, 

fomentando a 

participación activa e 

a crítica construtiva. 

CCL 

DA2.B5.2.5. Utiliza con 

propiedade os 

materiais e os 

procedementos máis 

CAA 

CSIEE 

CCEC 

CCL 
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 DEBUXO ARTÍSTICO 2   

Obxectivos  Contidos  Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe  

Competencias 

clave 

idóneos para 

representar e 

expresarse en 

relación ás linguaxes 

gráfico‐plásticas. 

b 

i 

m 

n 

d 

g 

B5.3. Actitude creativa  B5.3. Amosar unha 

actitude autónoma 

e responsable, 

respectando as 

producións propias 

e alleas, así como o 

espazo de traballo 

e as pautas 

indicadas para a 

realización de 

actividades, 

achegando á aula 

todos os materiais 

necesarios. 

DA2.B5.3.1. Mantén o 

seu espazo de 

traballo e o seu 

material en perfecto 

estado, e achégao á 

aula cando é 

necesario para a 

elaboración das 

actividades. 

CSC 

 

TEMPORALIZACIÓN. 

 

1º TRIMESTRE: 
 

2º TRIMESTRE 
 

3º TRIMESTRE 
 

Bloque 1 A forma. Estudo e 

 transformación 

Bloque 2  A Expresión da subxectivid

Bloque 3  Debuxo e perspectiva 

 

Bloque 4   O corpo humano como 

modelo 

  

. 
 

Bloque 5  O debuxo no proceso 
creativo 
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DEBUXO TÉCNICO 
OBXECTIVOS 

Entender o debuxo técnico como unha linguaxe universal que nos permite expresar gráfica 
e obxectivamente unha realidade. 
 
Desenvolver as destrezas necesarias para expresarse cos instrumentos específicos do 
debuxo, utilizando as técnicas gráficas axeitadas e ofrecendo solucións claras, precisas e 
obxectivas. 
 
Desenvolver a visión espacial para ser quen de relacionar, situar e comparar as formas 
tanto no espacio real como a súa correspondencia no espacio do debuxo. 
 
Coñecer e comprender las regras do debuxo técnico para interpreta-la representación de 
formas como imaxe da realidade. 
 
Usar os métodos e coñecementos propios do debuxo técnico na investigación e solución 
razoada de problemas científicos e técnicos. 
 
Acepta-la normalización como convencionalismo universal que simplifica e facilita o 
entendemento da representación ou racionaliza-la producción dunha determinada 
realidade. 
Coñecer e respetar as principais normas (UNE e ISO), na execución de planos técnicos. 
 
Desenvolver a destreza expresiva necesaria para trazar croquis a man alzada, rexistrando 
os aspectos fundamentais de forma, orientación, proporción, detalles, medida, etc. dunha 
determinada realidade. 
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DEBUXO TÉCNICO  I 
 
1. XEOMETRÍA PLANA 
 

DEBUXO TÉCNICO I 

Obxectivos 
de etapa 

Contidos Criterios Estándares de 
aprendizaxe 

Competenci
as clave 

B 
d 
e 
g 
i 
l 

m 

Introducción á 
xeometría. 
B1.1. Trazados xeométricos. 
B1.2. Instrumentos e 
materiais do debuxo técnico. 
B1.3.Recoñecemento da 
xeometría na natureza. 
B1.4. Identificación de 
estruturas xeométricas na 
arte. 
B1.5. Valoración da 
xeometría como instrumento 
para o deseño gráfico, 
industrial e arquitectónico. 
 
Trazados 
fundamentais no 
plano. 
B1.6. Trazados 
fundamentais no plano. 
B1.7. Operacións con 
segmentos. 
B1.8. Mediatriz. 
B1.9. Paralelismo e 
perpendicularidade. 
B1.10. Determinación de 
lugares xeométricos. 
Aplicacións. 
B1.11. Elaboración de 
formas baseadas en redes 
modulares. 
B1.12. Circunferencia e 
círculo. 
B1.13. Ángulos. 
 
 
Polígonos. 
B1.14.Trazado de polígonos 
regulares. 
B1.15. Resolución gráfica de 
cuadriláteros e polígonos. 
B1.16. Representación de 
formas planas. 

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.B1.1.1. 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. 

CSIEE 

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. 

CMCCT 

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

CAA 

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

CAA 

DT1.B1.1.5. Resolve 
triángulos coa axuda de 
regra e compás, aplicando 
as propiedades das súas 

CMCCT 
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B1.18. Resolución gráfica de 
triángulos. 
B1.19. Determinación, 
propiedades e aplicacións 
dos seus puntos notables. 
B1.21. Análise de trazado de 
formas poligonais por 
triangulación, radiación e 
itinerario. 
 
Proporcionalidade e 
escalas. 
B1.17. Trazado de formas 
proporcionais. 
B1.20. Proporcionalidade e 
semellanza.  
B1.22. Construcción e 
utilización de escalas 
gráficas.  
 
Transformacións 
xeométricas 
elementais 
B1.23. Transformacións 
xeométricas elementais: 
 xiro, translación, simetría 
homotecia e afinidade. 
Identificación de invariantes. 
Aplicacións. 
 

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. 

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. 

CSIEE 

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. 

CAA 

Tanxencias e enlaces. 
B1.24. Tanxencias e 
enlaces. 
B1.25. Resolución de 
problemas básicos de 
tanxencias e enlaces. 
Aplicacións. 
 
Curvas técnicas: 
B1.26. Construción de 
curvas técnicas: Curvas 
técnicas. Orixe. Óvalos, 
ovoides e espirais. 
*B1.11. Determinación e 
trazado das curvas cíclicas e 
envolventes. 
 
 

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. 

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

CMCCT 

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. 

CAA 
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Aplicacións da 
xeometría. 
B1.27. Aplicacións da 
xeometría ao deseño 
arquitectónico e industrial. 
B1.28. Xeometría e novas 
tecnoloxías. 
B1.29. Aplicacións de 
debuxo vectorial en 2D. 
B1.30. Exercicios de 
aplicación de trazado de 
tanxencias e enlaces. 

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 e 
industrial. 
 

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. 

CSIEE 

b 
d 
e 
g 
i 
l 

Curvas cónicas. 
B1.9. Trazado de curvas 
cónicas. 
B1.10. Curvas cónicas. 
Orixe, determinación e 
trazado da elipse, a parábola 
e a hipérbole. 
 

B1.2. Debuxar  curvas 
cónicas e identificar os 
seus principais 
elementos, utilizando as 
súas 
propiedades 
fundamentais para 
resolver problemas de 
pertenza. 

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

CCL 

DT2.B1.2.2. Resolve 
problemas de pertenza 
aplicando as súas 
propiedades, e xustifica o 
procedemento utilizado. 

CAA 

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 

CSIE 

*B1.9 Trazado de curvas cónicas (2º Bach) 

 

2. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. 

Obxectivos 
de etapa 

Contidos Criterios Estándares de 
aprendizaxe 

Competenci
as clave 

d 
e 
g 
i 
l 

Fundamentos dos 
sistemas de 
representación. 
B2.1. Fundamentos dos 
sistemas de representación. 
B2.2. Sistemas de 
representación na arte. 
B2.3. Evolución histórica dos 
sistemas de representación. 
B2.4. Sistemas de 
Representación e debuxo 

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 

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. 

CCL 

DT1.B2. 1. 2. Establece o 
ámbito de aplicación dos 
principais sistemas de 
representación, e ilustra as 

CCL 
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técnico. Ámbitos de 
aplicación. 
B2.5. Vantaxes e 
inconvenientes. Criterios de 
selección. 
B2.6. Clases de proxección. 
B2.7. Sistemas de 
representación e novas 
tecnoloxías. 
B2.8. Aplicacións de debuxo 
vectorial en 3D. 
 
Sistema diédrico. 
B2.9. Sistema diédrico. 
B2. 10. Procedementos para 
a obtención das proxeccións 
diédricas. 
B2.11. Disposición 
normalizada. 
B2.12. Reversibilidade do 
sistema. Número de 
proxeccións suficientes. 
B2.13. Representación e 
identificación de puntos, 
rectas e planos. 
Posicións no espazo. 
Paralelismo e 
perpendicularidade. 
Pertenza e intersección. 
B2.14. Proxeccións diédricas 
de sólidos e espazos 
sinxelos. 
B2.15. Seccións planas. 
Determinación da súa 
verdadeira magnitude. 
B2.16. Procedementos para 
a obtención e disposición 
das proxeccións diédricas. 
B2.17. Visualización e 
debuxo a man alzada de 
axonometrías a partir das 
vistas principais de pezas 
sinxelas. 
B2.18. Seccións planas. 
Determinación da súa 
verdadeira magnitude. 

que se desexe amosar e 
dos recursos dispoñibles. 

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. 

CD 

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, 

CMCCT 

DT1.B2.1.5. Comprende o 
funcionamento do sistema 
diédrico, relacionando os 
seus elementos, 
convencionalismos e 
notacións coas proxeccións 
necesarias para representar  
inequivocamente a posición 
de puntos, rectas e planos, e 
resolve problemas de 
pertenza, intersección e 
verdadeira magnitude. 

CAA 

DT1.B2.1.6. Deseña ou 
reproduce formas 
tridimensionais sinxelas, 
debuxando a man alzada as 
súas vistas principais no 
sistema de proxección 
ortogonal establecido pola 
norma de aplicación, 
dispondo as proxeccións 
suficientes para a súa 
definición e identificando os 
seus elementos de xeito 
inequívoco. 

CSIEE 

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). 

CMCCT 
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DT1.B2.1.8. Determina 
sección 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. 

CCEC 

d 
e 
g 
i 
l 

Sistema de planos 
acotados. 
B2.19. Sistema de planos 
acotados: aplicacións. 

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 aplicación 
mediante a resolución de 
problemas sinxelos de 
pertenza e intersección e 
obtén perfís dun terreo a 
partir das súas curvas de 
nivel. 

CAA 

b 
d 
e 
g 
i 
l 

Sistema 
axonométrico. 
B2.20. Sistema 
axonométrico. 
B2.21. Fundamentos do 
sistema. 
Disposición dos eixes e 
utilización dos coeficientes 
de redución. 
B2.22. Sistema 
axonométrico ortogonal, 
perspectivas isométricas, 
dimétricas e trimétricas. 
B2.23. Sistema 
axonométrico oblicuo: 
perspectivas cabaleiras e 
militares. 
B2.24. Aplicación do óvalo 
isométrico como 
representación simplifacada 
de formas circulares. 

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. 

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 

CCEC 

b 
d 
e 
g 
i 
l 

Sistema cónico 
central. 
B2.25. Sistema cónico 
central. 
B2.26. Elementos do 
sistema. 

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 

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, 

CCL 
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Plano do cadro e cono 
visual. 
B2.27. Determinación do 
punto de vista e orientación 
das caras principais. 
B2.28. Paralelismo. Puntos 
de fuga. Puntos métricos. 
B2.29. Representación 
simplificada da 
circunferencia. 
B2.30. Sistema cónico 
oblicuo. 
B2.31. Representación 
simplificada da 
circunferencia. 
B2.32. Representación de 
sólidos nos diferentes 
sistemas. 

orientación das caras 
principais respecto do 
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. 

CSIEE 

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. 

CMCCT 

 
 
 
 
3. NORMALIZACIÓN E PROXECTO. 
 

Obxectivos 
de etapa 

Contidos Criterios Estándares de 
aprendizaxe 

Competenci
as clave 

b 
d 
e 
g 
i 
l 

Normalización. 
B3.1. Elementos da 
normalización consonte a 
normativa. 

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. 

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  acotación. 

CCL 

b 
d 
e 
g 

Proxecto. 
B3.2. Proxecto: necesidade 
e ámbito de aplicación das 
normas. 

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

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

CSIEE 
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i 
l 

B3.3. Formatos. Dobra de 
planos. 
B3.4. Vistas. Liñas 
normalizadas. 
B3.5. Aplicacións da 
normalización. 
B3.6. Escalas. Acotación. 
B3.7. Debuxo industrial. 
B3.6. Escalas. Acotación. 
B3.8. Debuxo arquitectónico. 
B3.9. Cortes e seccións. 

representación, formatos, 
escalas, acotación 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.B3.2.2. 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. 

CAA 

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

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. 

CMCCT 

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

CSIEE 

 
 
 
TEMPORALIZACIÓN. 
 

1º TRIMESTRE: 
 

2º TRIMESTRE 
 

3º TRIMESTRE 
 

Bloque 1. XEOMETRÍA PLANA. 
-Introducción á xeometría. 
-Trazados fundamentais no plano. 
-Polígonos. 
-Proporcinalidade e escalas. 
-Transformacións xeométricas  
Elementáis. 
-Tanxencias e enlaces. 
-Curvas técnicas. 
-Aplicacións da xeometría. 
-Curvas cónicas. 

 

Bloque 2: SISTEMAS DE 
REPRESENTACIÓN. 
-Fundamentos dos sistemas de 
representación. 
     -Sistema diédrico. 
-Sistema de planos acotados. 
 

Bloque 2: SISTEMAS DE 
REPRESENTACIÓN. 
-Sistema axonométrico. 
-Sistema cónico central. 
 
Bloque 3: NORMALIZACIÓN E 
PROXECTO. 
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DEBUXO TÉCNICO II 
1. XEOMETRÍA PLANA. 

 

DEBUXO TÉCNICO II 

Obxectivos 
de etapa 

Contidos Criterios Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

b 
d 
e 
g 
i 
l 
 
 

Potencia e 
inversión. 
B1.6. Potencia dun punto 
respecto a unha 
circunferencia. 
Determinación e 
propiedades do eixe 
radical e do centro radical. 
Aplicación á resolución de 
tanxencias. 
 
B1.7. Inversión. 
Determinación de figuras 
inversas. Aplicación á 
resolución de tanxencias. 
 

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. 
 

CCL 

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

CMCCT 

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. 
 

CAA 

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. 
 

CSIEE 
 

DT2.B1.1.5. Resolve 
problemas de tanxencias 
aplicando as propiedades 
dos eixes e centros radicais, 
e indicando graficamente a 

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

b 
d 
e 
g 
i 
l 

Curvas cónicas. 
B1.12. Resolución de 
problemas de 
pertenza, tanxencia e 
incidencia. 
Aplicacións. 

B1.2. Debuxar curvas 
cónicas e identificar os 
seus principais 
elementos, utilizando 
as súas propiedades 
fundamentais 
pararesolver problemas 
de pertenza, tanxencia 
ou incidencia. 

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

CCL 

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. 

CAA 

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. 

CSIEE 

b 
d 
e 
g 
i 
l 

Transformacións 
xeométricas 
B1.8 Transformacións 
xeométricas. Aplicacións. 
B1.13. Homoloxía. 
Determinación 
dos seus elementos. 
Trazado de figuras 
homólogas. Aplicacións. 
B1.8. transformacións 
xeométricas. Aplicacións. 
B1.13. Homoloxía. 
Determinación dos seus 
elementos. Trazado de 
figuras homólogas. 
Aplicacións. 
B1.14. Afinidade. 
Determinación dos seus 
elementos. Trazado de 
figuras afíns. Construción 
da elipse afín a unha 
circunferencia. 
B1.15. Trazado de figuras 
planas complexas 
utilizando escalas e 
construcións auxiliares 
axeitadas 

B1.3. Relacionar as 
transformacións 
homolóxicas coas súas 
aplicación 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. 

CCL 

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

CSIEE 

DT2.B1.3.3. Deseña a partir 
dun bosquexo previo ou 
reproduce á escala 
conveniente figuras planas 
complexas, e indica 
gráficamente a construción 
auxiliar utilizada. 

CMCCT 
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1. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. 

 

Obxectivos 
de etapa 

Contidos Criterios Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

b 
d 
e 
g 
i 
l 

Sistema Diédrico. 
B2.1. Punto, recta e plano 
no sistema diédrico. 
B2.2. Resolución de 
problemas de pertenza, 
incidencia, paralelismo e 
perpendicularidade. 
B2.3. Determinación da 
verdadeira magnitude de 
segmentos e formas 
planas. 
B2.4. Construción de 
figuras planas no sistema 
diédrico. 
B2.5. Abatemento de 
planos. Determinación dos 
seus elementos. 
Aplicacións. 
B2.6. Xiro dun corpo 
xeométrico. Aplicacións. 
B2.7. Cambios de plano. 
Determinación das novas 
proxeccións. Aplicacións. 
B2.8. Afinidade entre 
proxeccións. 
B2.9. Problema inverso ao 
abatemento. 
B2.10. Corpos 
axeométricos no sistema 
diédrico. 
B2.11. Representación de 
poliedros regulares. 
Posicións singulares. 
B2.12. Determinación das 
súas seccións principais. 
B2.13. 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 
relación 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. 

CAA 

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

CSIEE 

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. 

CAA 

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 posición 
favorables, coa axuda das 
súas proxeccións diédricas, 
determinando 
partes vistas e ocultas. 

CSIE 

b 
d 
e 
g 
i 

B2.14. Representación de 
cilindros, conos e esferas. 
Seccións planas. 
B2.15. Determinación de 
sección planas e 

B2.2. Representar 
poliedros regulares, 
pirámides, prismas, 
cilindros e conos 
mediante as súas 
proxeccións 

DT2.B2.2.1. Representa 
cilindros e conos de 
revolución aplicando xiros 
ou cambios de plano para 
dispor as súas proxeccións 
diédricas en posición 

CMCCT 
CAA 
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l elaboración de 
desenvolvementos. 
B2.16. Interseccións. 
B2.17. Xiros, abatementos 
ou cambios de plano para 
determinar a verdadeira 
magnitude de elementos 
de pezas tridimensionais. 

ortográficas, analizando 
as posicións singulares 
respecto aos planos de 
proxección, 
determinando as 
relacións métricas entre 
os seus elementos, as 
sección planas 
principais e a 
verdadeira magnitude 
ou desenvolvemento 
das superficies que os 
conforman. 

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 súa verdadeira 
magnitude. 

CMCCT 

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. 

CMCCT 

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. 

CAA 

b 
d 
e 
g 
i 
l 

Axonometría. 
B2.18. Sistemas 
axonométricos ortogonais. 
B2.19. Posición do triedro 
fundamental. 
B2.20. Relación entre o 
triángulo de trazas e os 
eixes do sistema. 
B2.21. Determinación de 
coeficientes de redución. 
B2.22. Tipoloxía das 
axonometrías ortogonais. 
Vantaxes e inconvenientes. 
B2.23. Representación de 
figuras planas. 
B2.24. Representación 
simplificada da 
circunferencia. 
B2.25. Representación de 
corpos xeométricos e 
espazos arquitectónicos. 
Seccións planas. 
Interseccións. 

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 
sección 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. 

CMCCT 

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. 

CCEC 

DT2.B2.3.3. Determina a 
sección plana de corpos ou 
espazos tridimensionais 
formados por superficies 

CMCCT 
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poliédricas, debuxando iso 
metrías ou perspectivas 
cabaleiras. 

b 
d 
e 
g 
i 
l 

Sistema cónico 
central. 
B2.25. Sistema cónico 
central. 
B2.26. Elementos do 
sistema. 
Plano do cadro e cono 
visual. 
B2.27. Determinación do 
punto de vista e orientación 
das caras principais. 
B2.28. Paralelismo. Puntos 
de fuga. Puntos métricos. 
B2.29. Representación 
simplificada da 
circunferencia. 
B2.30. Sistema cónico 
oblicuo. 
B2.31. Representación 
simplificada da 
circunferencia. 
B2.32. Representación de 
sólidos nos diferentes 
sistemas. 

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. 

CCL 

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. 

CSIEE 

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. 

CMCCT 

 
 
TEMPORALIZACIÓN. 
 

1º TRIMESTRE: 
 

2º TRIMESTRE 
 

3º TRIMESTRE 
 

Bloque 1. XEOMETRÍA PLANA 
-Potencia e inversión. 
-Curvas cónicas. 
-Transformacións xeométricas 

Bloque 2: SISTEMAS DE 
REPRESENTACIÓN 
-Sistema Diédrico. 
 

Bloque 2: SISTEMAS DE 
REPRESENTACIÓN 
-Axonometría. 
-Sistema cónico central. 
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6. Concrecións metodolóxicas. 
EPVA 

A materia propón o achegamento e introdución á Arte, entendida como algo integrado na 
esencia do ser humano, dun xeito exclusivo e inmanente, presentándoa como un dos 
cumios do intelecto e o enxeño.  

Para iso seguirase un proceso progresivo de afondamento e diversificación, amosando as 
diferentes posibilidades expresivas e interrelación que existe tanto do fenómeno artístico 
consigo mesmo coma os seus efectos nos posibles observadores. 

Seguirase un proceso baseado nos principios: homo ludens, homo faber, homo sapiens. 

Realizarase unha aprendizaxe baseada en proxectos, con unha metodoloxía activa e 
participativa. 

As estratexias metodolóxicas para acadar unha consecución óptima dos obxectivos e 
competencias propostas será a de propor ao alumnado situacións de aprendizaxe nas que 
poidan poñer en práctica os contidos tratados e os apliquen á resolución de situacións reais 
e cotiáns. Trátase de que o alumnado saiba que debe aprender, como o debe aprender e, 
sobre todo, para que ten que aprender. Metodoloxía baseada no agrupamento de contidos 
(de distintos bloques propostos no currículo) de forma que os alumnos poidan ver a relación 
entre os diferentes contidos. 

O desenvolvemento da materia terá un carácter fundamentalmente práctico, integrando os 
diferentes eidos visuais e teóricos nas actividades a desenrolar na aula. Para iso 
empregaranse todos os medios audiovisuais posibles. Tamén plantexarase a posibilidade 
de realizar actividades fóra do espazo lectivo. 

Ao final do curso realizarase unha exposición colectiva dos traballos máis significativos. 

 

DEBUXO ARTÍSTICO 

As diferentes actividades e temas están secuenciadas de xeito que partimos do estudio 
básico da forma, os seu elementos mais esenciais, realizando debuxos sinxelos, para ir 
aumentando na profundidade deste estudio, creando debuxos con maior número de 
funcións e valores plásticos.   

A metodoloxía baséase na realización por parte do alumnado dunha serie de exercicios 
prácticos que só se porán realizar na aula. Estes exercicios está especificados no caderno  
de traballo de cada alumno desde o inicio do curso. Estes exercicio se complementarán con 
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actividades de recollida de información,  investigación e experimentación fora do horario 
escolar, para unha posterior aplicación na aula. 

A hora de presentar os exercicios prácticos, nun primeiro momento se exporán os contidos 
conceptuais, apoiándose na medida do posible en diferentes recursos didácticos, abaixo 
indicados, intentando aproximar ditos conceptos á realidade do alumnado. Posteriormente 
se informará ao alumnado dos obxectivos que se pretenden acadar, os criterios de 
avaliación e calificación que se van a empregar. 

O alumnado, baixo a orientación do profesor, terá que ir realizando todos os exercicios 
propostos para cada unidade. O alumno deberá entregar os exercicios na data que se lle 
indica, permitindo así autonomía e liberdade para que o alumno vaia ao seu ritmo. 

A hora de avaliar os diferentes traballos se buscará na medida do posible que os alumnos 
opinen, critiquen, avalíen... os traballos dos seus compañeiros.  

Ao final do curso realizarase unha exposición colectiva dos traballos máis significativos. 

 

DEBUXO TÉCNICO 

A materia de Debuxo Técnico, entendida como medio de expresión e comunicación que é, 
axuda a desenvolve-la comprensión gráfica, para así conseguir unha mellor concreción 
visual, necesaria á hora de coñecer e interpreta-lo contorno e calquera tipo de espacio e 
volume que nel se encontren.  

Para a consecución dun axeitado grao de coñecemento é necesario pasar forzosamente 
pola investigación e pola análise. Nestas empréganse unha serie de convencionalismos e 
unha normalización que proporcionan fiabilidade e universalidade, o que axudará a mellora-
la correcta lectura e comprensión de ideas, todo isto con claro carácter obxectivo. 

Os contidos da materia de Debuxo Técnico caracterízanse pola súa natureza lóxico-
deductiva, ó igual que outras materias como por exemplo Matemáticas; polo tipo de 
razoamentos que empregan, pola forte cohesión interna dentro de cada campo e entre uns 
campos e outros, así como polo uso de linguaxes «abstractas». 

A súa estructura, sumamente flexible, caracterízase pola súa constante interrelación con 
outros campos, en especial no ámbito da ciencia e da técnica. 

Ademais, como é lóxico, todo novo contido debe relacionarse cos anteriores e apoiarse en 
conceptos acabados e ben asentados, precisos para seguir avanzando na aprendizaxe. 
Deste xeito, o asentamento de coñecementos convértese nun punto clave á hora de 
abordar con éxito a materia. 

A abstracción, o razoamento en tódalas súas vertentes, a resolución de problemas de todo 
tipo, de forma gráfica ou non, a investigación, a análise e a comprensión da realidade son 
algunhas das capacidades que se desenvolven na materia de Debuxo Técnico en 
Bacharelato. Hai que ter en conta as posibilidades, entre outras, da aplicación da 
informática ó debuxo técnico. 
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É tamén o momento de introducir o alumno no coñecemento de novas ferramentas que lle 
permitan abordar con éxito a aprendizaxe no Bacharelato e en posteriores estudios técnicos 
e científicos. 

A resolución de problemas relacionados cos contidos estudiados pretende desenvolver 
hábitos e actitudes propios do modo de facer do debuxo técnico, á vez que permite formular 
preguntas, seleccionar estratexias e toma-las decisións executivas pertinentes. 

Metodoloxía específica 

A asignatura de Debuxo Técnico presentan unha metodoloxía específica común ó longo da 
etapa, que se manifesta na súa estrutura. 

Os contidos tratados responden ós bloques establecidos na distribución e os contidos da 
materia, que, se se desenvolven de forma paralela nos dous cursos, nos seus epígrafes 
apréciase o nivel de afondamento. 

— Para Debuxo Técnico I: 

  1. Instrumentos, materiais e técnicas. 

  2. Xeometría plana. 

  3. Sistemas de representación. 

  4. Normalización e proxecto. 

— Para Debuxo Técnico II: 

  1. Xeometría plana. 

  2. Sistemas de representación. 

  3. Normalización e esbozo. 

  4. Debuxo técnico e arte. 

 

Os contidos da unidade están estruturados en apartados e subapartados que reproducen 
a secuencia lóxica da aprendizaxe. 

O desenvolvemento dos contidos segue unha completa exposición dos fundamentos 
teóricos acompañada do correspondente proceso de construción xeométrica, debuxos, 
ilustracións, táboas.... 

Sempre que se considera necesario, dispóñense en forma de táboa os sucesivos pasos da 
construción xeométrica e a súa explicación ó pé. O obxectivo desta disposición é conseguir 
que a visión da construción xeométrica e a lectura do texto explicativo sexan case 
simultáneas, o que facilita a aprendizaxe dos contidos procedimentais. 

No bloque de xeometría descritiva expóñense de forma simultánea a representación 
espacial coa súa correspondente representación no plano para facilita-lo proceso de 
abstracción e desenvolve-la visión espacial do alumnado. 
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Os exemplos son modelos propostos que lle permiten ó alumno/a comprender, interpretar, 
analizar... os contidos, á vez que vai construíndo a armazón que lle permite a asimilación 
dos conceptos, procedementos e valores. 

No bloque de xeometría descritiva proporcionaránselle ó alumnado unha serie de fotocopias 
de Exercicios resoltos que inclúe exercicios e problemas modelo que responden ós contidos 
da unidade e que están resoltos de forma dirixida. Despois de cada exercicio ou problema 
modelo, propóñense exercicios ou problemas que se resolven segundo o procedemento 
exposto. 

  As Actividades a desenrolar despois da  exposición de cada unidade ou tema serán 
de diferentes tipos: 

Cuestións. Presenta actividades de razoamento, correspondentes ós apartados da 
unidade, para que o alumno/a consolide os contidos conceptuais. 

Exercicios. Que se irán propoñendo na clase ó remate de cada unidade. Consta dunha 
proposta de exercicios correspondentes ós apartados da unidade, para que o alumno/a 
reproduza e consolide os contidos procedimentais da unidade. 

Prácticas. Consta dunha proposta de prácticas globalizadoras da unidade, ordenadas de 
menor a maior dificultade, nas que terán que aplicarse un ou varios dos coñecementos 
adquiridos para a súa resolución. E na que tamén se inclúen exames de selectividade. 
Estas láminas de prácticas entregaránselle ao longo do curso. 

Nalgunhas unidades resáltase o uso do ordenador, e especificamente nunha unidade 
ofrécese unha ampla visión das posibilidades que proporcionan as tecnoloxías DAO no 
ámbito do debuxo técnico. Con isto preténdese que o alumno/a recoñeza o ordenador como 
unha ferramenta de traballo e expresión gráfica, se interese por aprender a manexalo e 
decida sobre a conveniencia ou non de usalo. 

 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 
EPVA E DEBUXO ARTÍSTICO 

O alumno deberá  facerse responsable de traer o material mínimo, a saber: lápis de cores, 
rotuladores. Tamén  deberá dispor de regra, escadro, cartabón e compás. dous lapis de 
grafito, un duro e outro brando; pinturas plásticas ou témperas de cor maxenta, amarelo e 
cián e tons branco e negro; dous pinceis, un groso e outro fino; un prato e un vaso, ámbolos 
dous de plástico, e un farrapo; cartolinas cando sexa necesario; un cortante e unhas 
tesoiras. Tamén  deberá dispor de regra, escuadro, cartabón e compás e de folios. 
 O departamento proporcionará material específico para determinadas actividades 
(imprimacións, fotocopias, tintas de gravado e medios audiovisuais). 

DEBUXO TÉCNICO 

Os recursos debense elexir pola súa capacidade de comunicación e aptitude didáctica do 
momento. Os medios, recursos e materiais son imprescindibles para desenrolar unha 
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metodoloxía actual en calquera materia do Bacharelato, a didáctica de ensinanza debe 
estar acorde cos adiantos tecnolóxicos que propicien cambios a nivel metodolóxico. 

 

 

 

Materiais de uso xeneralizado: 

Xogos de regras e compás de encerado, diedro de cartón, Video, proxector de ordenador 
(presentacións en power point), fotocopias, videoteca e biblioteca de aula, arquivo de 
imaxes impresas e material infográfico. 

Materiais de uso específico: 

Están relacionados cas diferentes actividades e as técnicas que se utilicen no seu 
desenrolo. Poden abarcar dende o máis fundamental como os xogos de regras, 
transportador de ángulos, escalímetro, compás, grafos, lápices, goma, ata o calibre, 
catálogos de papeis e outros materiais máis concretos de algúnha unidade como pasta 
moldeable para a creación de pezas para a representación axonométrica, vistas diédricas, 
etc… 

 

7. Criterios de cualificación e promoción do alumnado. 
 

EPVA E DEBUXO ARTÍSTICO 

A valoración máxima será 10 puntos considerando que acadados 5 puntos a materia esta 
superada. 
Dentro da valoración máxima ata 8 puntos cuantificarase o  apartado A  e ata 2 puntos polo 
apartados B, C e D  
A cualificación de cada trimestre será o resultado da suma das cualificacións obtidas polo 
alumnado nos seguintes apartados de acordo coa ponderación proposta para cada un 
deles: 
   

 

 

 

 

 

 



                                                                                 DEPARTAMENTO DE EPVA E DEBUXO 
 

58 
 

EPVA E DEBUXO ARTÍSTICO 

APARTADOS  INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

                        OBSERVACIÓNS  PONDERACIÓNS

    A  Traballos do alumnado 
Bosquexos 
Láminas 
Proxectos 
Actividades de recollida de 
información e exposición 
realizados na  clase e 
recollidos  nunha carpeta. 
 
Probas de exame 
 

Cada traballo valorarase de 1 a 10 
puntos podendo expresarse ata un 
decimal. 
A nota deste apartado será a media 
das  cualificacións  obtidas  en  cada 
un dos traballos. 
 
 
Cada proba de exame valorarase de 
1 a 10 puntos podendo expresarse 
ata un decimal. 
 

80% 

    B  Caderno do profesorado 
Observación  e  rexistro    de 
incidencias  de  interese  e 
actitude  do  alumnado  na 
aula. 

O  profesorado  valorará    con    ata  
0,25 puntos positivos ou negativos  
Uso e coidado do material 
Atención , participación e traballo 
na clase. 

+/_ 2.5% 

    C  Puntualidade  nas entregas  O  profesorado  valorará  con  ata 
0´25 a puntualidade nas entregas e 
o  respecto  a  os  prazos  de 
desenvolvemento dos traballos. 

+/_ 2.5% 

    D  Entrega  de  traballos  e 
apuntamentos  de  cada 
tema  ordenados  e 
clasificados  dentro  da 
carpeta 

O  profesorado  valorará  con  ata 
1,50  a  entrega  da  carpeta  de 
traballos  ao  final  de  cada 
avaliación.  

15% 

 

DEBUXO TÉCNICO 

No proceso de aprendizaxe avaliarase o desenrolo das actitudes de cara á materia, a 
adquisición de destrezas no debuxo, a resolución de actividades, os recursos empregados, 
etc... 

En cada trimestre realizaranse  dous exames prácticos para avaliar o nivel de coñecemento 
adquirido sobre os contidos desenrolados. A cualificación destas  probas será de entre 0 e 
10, e a nota da avaliación será un 80% da media resultante nas dúas probas. 

O 20% restante da cualificación  completarase cos diferentes exercicios e actividades 
prácticas descritas anteriormente nos que se deberán aplicar os coñecementos para a 
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solución dos diferentes exercicios, aplicación dos contidos e o uso correcto dos materiais e 
o material didáctico que alumnado elaborará coas explicación dos contidos da materia. 

Os exercicios e actividades prácticas presentaranse ordenados por unidades nunha carpeta 
ao final de cada trimestre. 

AVALIACIÓN ORDINARIA: Enténdese que o alumno está aprobado ao obter a nota de 5 
ou superior. A calificación final da avaliación ordinaria obterase co media das tres 
avaliacións. Sempre que a puntación de cada avaliación sexa como minimo 5. 

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA: para superar esta avaliación o alumno deberá realizar 
un exame de carácter práctico sobre todos os contidos do curso e obter unha nota de 5 
puntos. 

 

DEBUXO TÉCNICO 

APARTADOS  INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

OBSERVACIÓNS  PONDERACIÓNS 

A  Probas de exame  O profesorado 
valorará cada 
proba de exame  
de 1 a 10 puntos 
podendo 
expresarse ata un 
decimal. 
 

80% 

B  láminas  O profesorado 
valorará cada 
unha das láminas 
entregadas de 1 a 
10 puntos 
podendo 
expresarse ata un 
decimal. 

15% 

C  Exercicios e 
material 
didáctico 

O profesorado 
valorará o 
conxunto dos 
exercicios 
resoltos e 
presentados así 
como o material 
didáctico 
elaborado a partir 
das explicacións 
dos contidos na 
clase con ata 0.5 
puntos. 

5% 
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8. Organización das actividades de seguimento, recuperación e 
avaliación das materias pendentes. 
 

EPVA E DEBUXO ARTÍSTICO 

O alumnado que non consiga superar a materia en xuño, deberá entregar os  traballos 
prácticos que non desenvolveu satisfactoriamente ao longo do curso en setembro, e 
dependerán das súas carencias de aprendizaxe. 

A máxima puntuación será de 6 puntos. 

 Se o profesor/a o considera necesario realizará unha proba práctica que aportará ata 4 
puntos. 

O alumnado coa materia pendente  terá que realizar  traballos prácticos sobre os contidos 
non acadados que se lle entregarán na 1ª avaliación  e irá desenvolvendo durante o curso 
supervisado polo profesorado para  presentalos na data fixada  durante o mes de maio . 

DEBUXO TÉCNICO 

O alumnado que non consiga superar a materia en xuño, deberá entregar o conxunto do 
material didáctico e realizar unha proba de exame en setembro. 

A puntuación será a mesma que a indicada para o curso nos correspondentes apartados. 

O alumnado coa materia pendente terá que entregar as láminas correspondentes ao curso  
e realizar unha proba de exame na data fixada durante o mes de maio . 

O profesorado valorará ata 1.50 puntos as láminas e ata 8 puntos a proba de exame. 

 

9. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica 
docente. 
Os seguintes criterios utilizaranse para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente. 
 - Planificar a práctica docente tendo en conta os estándares de aprendizaxe. 
- Realizar a avaliación inicial ao comezo do curso para tomar as medidas individuais ou 
colectivas necesarias 
- Empregar diferentes ferramentas de avaliación: técnica de resolución de problemas 
(probas escritas e orais), técnica de solicitude de produto (traballo, comentarios, caderno 
de clase) e técnicas de observación (caderno do profesor). 
- Establecer claramente os criterios de avaliación e puntuación. 
 - Comeza a clase explicando que vas facer nela. 
 - Seleccionar e secuenciar os contidos progresivamente e tendo en conta os aspectos 
particulares de cada grupo. 
 - Resumir e revisar ao comezo de cada sesión os contidos xa traballados en sesións 
anteriores 
. - Relacionar os contidos e as actividades cos coñecementos previos do alumnado. 
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 - Empregar exemplos na introdución de novos contidos. 
- Propoñer ao alumnado actividades variadas. 
- Facer un seguimento das actividades do alumnado. 
 - Revisar e corrixir o traballo proposto na aula e fóra dela. 
 - Posibilitar a retroalimentación na entrega e avaliación de prácticas e traballos indicando 
os aspectos nos que o alumnado pode e debe introducir melloras. 
 - Ofrecer a información necesaria sobre a resolución das tarefas e como poder melloralas. 
 - Propoñer novas actividades que faciliten a adquisición de obxectivos cando non se 
alcanzaron suficientemente. 

 - Resolver as dúbidas dos alumnos. 

 - Promover a participación activa dos alumnos. 

 - Preguntar directamente a toda a clase para provocar a atención e reflexión da maioría do 
alumnado 
 - Empregar os recursos didácticos adecuados ao contido de cada unidade. 
- Planificar a  actividade educativa en coordinación co resto do profesorado (departamentos, 
orientador e profesorado de apoio). 
 

10. Deseño da avaliación inicial  e medidas a adoptar en función dos 
resultados. 
A proba de avaliación inicial en 1ºEso consistirá en realizar un debuxo de técnicas e tema 
libre sobre un formato DIN-A4 para observar o grao de coñecementos dos elementos 
gráficos da linguaxe visual a iniciativa persoal para utilizar distintos materiais e a 
creatividade no desenvolvemento do traballo  tendo en conta que é un inicio de etapa e de 
materia especifica.   

En 3º e 4º Eso e Debuxo artístico a proba de avaliación inicial consistirá: 
En realizar unha composición de tema libre utilizando elementos gráficos  da linguaxe visual 
para observar o grado de asimilación e coñecementos adquiridos , a capacidade creativa e 
iniciativa persoal para desenvolver un proxecto artístico. 
Preguntas sobre coñecementos básicos de xeometría plana e cor. 

En debuxo técnico  realizaremos unha primeira actividade de trazado  xeométrico e  de 
perspectiva  

Medidas a adoptar: 

Partir do nivel xeral de coñecementos e destrezas observados prestando atención 
individualizada ao grado de desenvolvemento nas aprendizaxes de cada alumno e 
alumna. 
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11. Medidas de atención a diversidade e dificultades derivadas da fenda 
dixital. 
Para conseguir os obxectivos marcados e atendendo á diversidade do alumnado 
estableceranse actividades de diferentes características e con distintas finalidades.  
actividades de análise, de desenvolvemento, de observación, de síntese,  actividades de 
reforzo e ampliación. 

Existirá unha atención individualizada aos alumnos que suspenderon o curso anterior. 

Tamén se estimulará ao alumnado que manifesten unhas aptitudes particularmente 
brillantes no eido das artes plásticas, aconsellándolles de cara as opcións académicas e 
profesionais que podan tomar.  

Ademais, en colaboración co Departamento de Orientación, estudiaranse os casos de 
alumnos/as con necesidades educativas especiais, para realizar, se fose o caso as 
adaptacións curriculares pertinentes. 

Fenda dixital  
Correspóndelle á administración que a fenda dixital non sexa o punto feble da educación 
pública neste momento. O profesorado está a facer todo o posible para que a educación 
pública siga sendo de calidade, pero onde aparecen as desigualdades, é a administración 
a que ten que proporcionar os recursos necesarios aos alumnos máis desfavorecidos e, 
polo tanto, aos máis afectados por esta situación. A autonomía dos centros non pode servir 
de escusa para evitar responsabilidades ante aquelas organizacións e entidades que 
deberían estar a facer o seu traballo. Pola nosa banda, intentaremos detectar aqueles casos 
nos que se manifestan dificultades e comunicárllelo ao titor. 

 
 

12. Concreción dos elementos transversais. 
Dadas as peculiaridades desta materia, un dos principais puntos será o desenrolo da 
sensibilidade cara o patrimonio artístico colectivo, a súa conservación e o seu disfrute. 

Tratarase de inculcar o respecto ás diferentes manifestacións artísticas como aspecto 
puntual do respecto xeneralizado cara as opinións dos demais, malia que non se perda o 
espírito crítico e o criterio persoal. 

  Desde esta materia tamén se quere transmitir unha serie de valores ao noso alumnado 
para que os apliquen á súa vida cotián. Entre outros valores traballaranse os seguintes:  

 Educación para a saúde  

- Desenvolver hábitos de saúde e evitar situacións sociais de risco. 

- Adquirir un coñecemento do corpo, das súas principais anomalías e enfermidades, e da 
forma de previlas e curalas: anorexia, bulimia, alcoholismo, adiccións,… 
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 Educación  ambiental 

- Desenvolver compromisos éticos: consumo responsable,  aforro enerxético, a reciclaxe, 
sensibilidade fronte as lacras do noso tempo como a contaminación en todas as súas 
variantes, a deforestación, a perda da biodiversidade, etc… 

 Educación para a paz 

 -Abordar o tema  como un asunto que se relaciona coas condutas dos alumnos e alumnas; 
cuestións como o respecto, a observancia das normas, a denuncia dos abusos,  a toma de 
partido con criterios de xustiza e imparcialidade en aqueles conflitos nos que se vexan 
envoltos, etc… 

 Educación para a igualdade 

-Educar para a erradicación do sexismo, para o respecto e a responsabilidade nas relacións 
sexuais baseada nunha correcta información sobre a transmisión de enfermidades de 
transmisión sexual e a prevención de embarazos non desexados.  

Evitando os comportamentos e contidos sexistas e os estereotipos que supoñan 
discriminación por razóns de orientación sexual ou de identidade de xénero favorecendo a 
visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual. 

Promovendo o uso dunha linguaxe axeitado, preciso e non discriminatorio. 

Educación para o consumo 

-Desenvolver un coñecemento dos mecanismos de mercado, así como os dereitos do 
consumidor. 

Educación multicultural 

-Desenvolver un espírito de tolerancia, respecto e valoración crítica de actitudes, crenzas, 
formas de vida de persoas ou grupos pertencentes a sociedades ou culturas diferentes á 
nosa. 

Educación para a convivencia 

- Favorecer o diálogo como forma de solucionar as discrepancias entre individuos e grupos. 

-Respectar a autonomía, as formas de pensar e os comportamentos dos outros. 

Educación e seguridade viaria 

- Promoveranse accións para a prevención de accidentes de tráfico, coa finalidade de que 
o alumnado coñeza os seus dereitos e deberes como usuarios das vías, en calidade de 
peóns, viaxeiros/as e condutores de bicicletas ou vehículos a motor, respecten as normas 
e sinais e se favoreza a convivencia e tolerancia. 
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13. Actividades complementarias e extraescolares. 
Colaboración con o departamento de actividades complementarias nas propostas para os 
días fixados na programación xeral do centro especialmente: 
Día internacional contra a violencia de xénero  
Día escolar da non violencia e da paz. 
Día de Rosalía de Castro. 
Día internacional da muller. 
Semana do libro. 
Semana das letras galegas. 
Día mundial do medio ambiente. 
Participación nas actividades e concursos organizados polo concello e outras entidades 
Excursións aos centros de exposición artística locais e de concellos cércanos en función da 
súa programación. 
Exposición dos traballos realizados polo o alumnado ao longo do curso. 
 

14. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación 
didáctica en función dos resultados académicos e procesos de mellora. 
Este departamento considera a programación coma un instrumento aberto e flexible e, 
como tal, pode ser modificado para adaptalo ás necesidades e características particulares 
de cada alumno ou grupo. 

A programación será avaliada nas reunión de departamento que se farán unha vez ao mes. 

O criterio fundamental será que o alumnado acade os obxectivos da materia. 

Ao final de cada trimestre se revisará o desenvolvemento da programación para realizar 
modificacións e adaptacións se fora necesario. 

Neste curso especialmente se revisará continuamente facendo fincapé na adecuación da 
programación á temporalización. 

Analizaranse os resultados obtidos durante o curso  de cara a potenciar os ámbitos nos que 
se teñan detectado carencias para adoptar as medidas necesarias para acadar as 
competencias básicas  e estimular aqueles no que o alumnado destaque particularmente. 

 Analizarase a involucración do alumnado nos distintos traballos así como a eficacia dos 
mesmos cara o logro dos obxectivos marcados. 

Valoraranse os procedementos e instrumentos de avaliación utilizados. 

Ao final de curso farase unha valoración do desenvolvemento de toda a programación para 
realizar modificacións cara o ano próximo se fora necesario con o fin de mellorar a súa 
aplicación e desenvolvemento así como para mellorar a calidade de ensinanza e o 
achegamento a realidade do alumnado.  
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15. Accións de contribución ao proxecto lector. 
Fomentar e orientar na a lectura  de textos técnicos e artísticos. 
Colaborar con os departamentos de linguas. 
 
Traballar a expresión oral do alumnado intentando que cada un expoña o significado das 
imaxes e a mensaxe da súa obra. 

Realizar traballos de lectura e redacción de textos para sintetizalos en frases sobresaíntes 
que formen parte das súas creacións artísticas. 

 

 

Pura Villar Martinez 
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