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1. Introdución  
 
Este Proxecto Didáctico redáctase coa intención de que os alumnos e profesores do Departamento 
de Debuxo do IES LUCUS AUGUSTI dispoñan dun documento de traballo suficientemente claro, 
ordenado e detallado, así como unha referencia común para desenvolver os labores de clase e a 
aprendizaxe dos contidos propios da área de Educación plástica, visual e audiovisual na ESO e das 
materias propias do Bacharelato.  
Este documento é una ferramenta de traballo que define o marco do noso traballo, é una guía que 
pode, debe e ten que ser modificada en función das situacións coas que se atope ao longo do 
presente curso. Sempre dentro do marco lexislativo vixente, a programación didáctica poderá sufrir 
modificacións previo acordo dos membros do departamento.  
Hai que salientar que o documento foi elaborado para adaptarse á nova lexislación, a chamada Lei 
Orgánica de Mellora da Calidade Educativa. Neste curso escolar o departamento está formado 
parcialmente por novos membros. Xubilouse unha profesora e temos unha praza impartida por unha 
interina. O reparto de grupos e materias é polo tanto diferente ao curso anterior.  
O novo marco lexislativo engadiu determinadas materias e tamén reduciu as horas semanais noutras. 
Os desenvolvementos curriculares das novas materias son dabondo amplios, e das que xa existían 
non se reduciron os contidos proporcionalmente ás horas recortadas. Por mor dos cambio 
lexislativos temos tamén novas directrices nas materias de 2º de Bacharelato que entran nas ABAU, 
co que as temporalizacións poden verse modificadas en función das decisións e calendario da CIUG.  
Para a elaboración desta programación tivéronse en conta a lexislación vixente, as recomendacións 
da inspección educativa, as directrices acordadas na Comisión de coordinación pedagóxica do 
centro, as directrices actuais da CIUG e as experiencias dos cursos anteriores. Tamén se tivo en 
conta as circunstanciuas excepcionais do curso pasado co confinamento pola pandemia do covid 19, 
e do cosecuente desenvolvemento das programacións adaptadas ao ensino non presencial.  
Asimesmo para a elaboración desta programación tivéronse en conta as posibilidades e 
aproveitamento dos recursos humanos: profesorado dispoñible, número de alumnos por aula, 
capacidade e actitudes previsibles dos alumnos, etc. E tamén as posibilidades e aproveitamento dos 
recursos materiais: aulas, mobiliario, material e ferramentas específicas, medios audiovisuais e das 
TIC, material didáctico, etc. e o orzamento do departamento cun conxunto de materias que precisan 
de moito material específico.  
A excepcionalidade do presente curso 2021-2022 pola pandemia do covid 19, obríganos a artellar 
modos diferentes de traballar co alumnado, que faise especialmente difícil nas nosas materias 
procedimentais, na que o contacto directo coa actividade do alumnado e cos seus traballos é 
imprescindible. O emprego das ferramentas tecnolóxicas e a posibilidade de ter que voltar ao ensino 
non presencial, tamén obriga a modificar certos aspectos metodolóxicos engadidos á situación xeral 
provocada polo coronavirus.  
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2. Contextualización 
 
No IES LUCUS AUGUSTI o alumnado é fundamentalmente urbano e de orixe moi variado. Nos 
cursos de educación secundaria temos rapaces de distintos países, culturas e linguas, configurando 
un alumnado moi diverso.   
A oferta educativa é a seguinte: 

- ESO 
- BAC  

Bacharelato de Ciencias e Tecnoloxía. 
Bacharelato de Humanidades e CC.SS. 

- CICLOS FP  
Laboratorio,Formación profesional de grao medio 
Laboratorio de análise e de control de calidade- Formación profesional de grao 
superior. 
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Alumnos por nivel e materia Grupos Alumnos Total 

 
 
 
 

1ºESO. EPVA 

   
 
 
 

130 

A 24 
B 26 
C 27 
D 24 
E 29 

 
 
 

3ESO. EPVA 

A 29  
 

114 
B 30 
C 30 
D 25 

 
4ESO. EPVA 

A,B,C,D 20  
30 

 
A,B,C,D 10 

1BAC. D ART A,B,C,D 19 19 
 

1BAC. DT 
A 19  

29 B 10 
2BAC. D ART A,B,C,D 19 19 

2BAC. D T A 18 18 
 
 

Alumnos con materias pendentes 

2ESO con EPVA de 1ESO    
4ESO con EPVA de 3ESO    
2BAC con DT de 1BAC    
2BAC con D ART de 1BAC    
TOTAL ALUMNOS   359 
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3. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. 
 
A materia de Educación plástica, visual e audiovisual, polo seu carácter teórico-práctico e 
integrador, permite o desenvolvemento de todas as competencias clave.  
 
Conciencia e expresións culturais.  
O desenvolvemento desta competencia está directamente relacionado coa materia de Educación 
plástica visual e audiovisual xa que integra actividades e procesos creativos que permiten afondar 
nos aspectos estéticos e culturais do panorama artístico actual, favorecéndose, deste xeito, a 
sensibilidade artística e a alfabetización estética. A través da identificación e experimentación cos 
elementos expresivos de diversos materiais, soportes, ferramentas e técnicas de expresión, o 
alumnado poderá tomar conciencia das súas propias necesidades creativas e artísticas, favorecendo 
a creación dunha linguaxe persoal e desenvolvendo a capacidade de analizar e comprender a 
importancia da actividade artística, en todas as súas formas, como medio comunicativo e expresivo.  
 
Comunicación lingüística.  
Será desenvolvida durante todo o curso a través dos bloques de contidos, xa que os alumnos terán 
que comprender a través de apuntamentos e explicar os coñecementos adquiridos, tanto de xeito 
oral coma escrita, ao mesmo tempo que aprenden a usar un amplo vocabulario específico da materia.  
 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.  
A adquisición da competencia matemática prodúcese a través da aplicación do razoamento 
matemático e do pensamento lóxico e espacial, para explicar e describir a realidade a través da 
linguaxe simbólica, así coma afondamento no coñecemento de aspectos espaciais da realidade coa 
xeometría e a representación obxectiva das formas. Coa utilización de procedementos relacionados 
co método científico, como a observación, a experimentación e o descubrimento e a reflexión 
posterior, potenciando o pensamento crítico, contribuirase á adquisición das competencias básicas 
en Ciencia e Tecnoloxía, desenvolvendo tamén destrezas que permiten empregar e manipular 
diferentes ferramentas tecnolóxicas.  
 
Competencia dixital.  
Desenvolverase a través do uso das Tecnoloxías da información e da comunicación, como medio de 
procura e selección de información, utilizándoa de xeito crítico e reflexivo, así coma a súa 
transmisión en diferentes soportes para a realización de proxectos. Tamén proporciona destrezas no 
uso de aplicacións ou programas informáticos para a creación ou manipulación de imaxes e 
documentos audiovisuais, amosándolles un panorama creativo máis cotiá e actual.  
 
Aprender a aprender.  
Potenciarase a través da investigación, experimentación e aplicación práctica dos contidos por parte 
do alumnado, integrando unha pescuda persoal das súas propias formas de expresión no proceso 
creativo, participando de xeito autónomo na resolución de problemas e organizando a súa propia 
aprendizaxe a través da xestión do tempo e a información. O alumnado desenvolverá a capacidade 
de superar os obstáculos coa fin de culminar a aprendizaxe con éxito, fomentando a motivación, a 
confianza nun mesmo, e aplicando o aprendido a diversos contextos.  
 
Competencias sociais e cívicas.  
A través do traballo en equipo fomentaranse actitudes de respecto, tolerancia, cooperación, 
flexibilidade e favorecerase a adquisición de habilidades sociais. O traballo con ferramentas propias 
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da linguaxe visual proporciona experiencias directamente relacionadas coa diversidade de respostas 
ante un mesmo estímulo e a aceptación das diferenzas. Os alumnos elaboran e expoñen os seus 
propios proxectos enfocados á resolución dun problema, de xeito que deben desenvolver a súa 
capacidade de comunicarse construtivamente e con respecto, expresando e comprendendo puntos de 
vista diferentes.  
 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.  
Un proxecto creativo require planificar, xestionar e tomar decisións; por iso os contidos da materia 
promoven a iniciativa, a innovación, a autonomía e a independencia, como factores que contribúen 
á aprendizaxe eficaz e ao desenvolvemento persoal do alumnado. Igualmente, foméntase a 
habilidade para traballar tanto individualmente como de xeito colaborativo e asumir 
responsabilidades; potenciando a capacidade de pensar de xeito creativo, o pensamento crítico e o 
sentido da responsabilidade.  
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4. Educación plástica, visual e audiovisual 
 
Introdución  
O punto de referencia da área de Educación plástica e visual atópase no mundo cotiá das imaxes no 
que vive o alumnado. A relación dos alumnos coa súa contorna na actualidade, no que a experiencia 
visual e as múltiples imaxes transmitidas polos medios, forman parte da súa vida cotiá, condiciona a 
orientación da materia que conforma esta área. Os alumnos, co uso das novas tecnoloxías dos 
teléfonos móbiles e tabletas, son creadores habituais de imaxes, de mensaxes gráficas e de 
mensaxes audiovisuais. Compre dotalos das habilidades para empregar de forma axeitada estas 
ferramentas. O ensino das materias que forman esta área fundaméntase en tres preceptos básicos: 
saber ver, saber facer e saber ser.  
O primeiro concepto, saber ver, fai referencia á necesidade de educar a percepción do alumnado. 
Este non se pode limitar a ser un espectador pasivo da realidade que lle circunda, non debe limitarse 
a recoller información visual exterior dun xeito irreflexivo, recibindo unicamente impresións 
subxectivas, emocións e sensacións sen examinar de xeito cualitativo dita información. Ensinando 
ao alumnado a saber ver, este non só dará unha resposta ao estímulo emocional das imaxes, senón 
que tamén será capaz de analizalas obxectivamente, exercendo a súa capacidade intelectual e crítica 
máis alá do seu gusto persoal. Polo tanto, terá que ser capaz de avaliar a información visual en 
termos máis obxectivos, chegando a conclusións persoais positivas ou negativas, segundo teña 
establecida a súa escala de valores. Escala que é preciso que asuma dun xeito responsable e útil.  
Temos que ter en conta que o mundo no que se desenvolven o noso alumnado é un mundo no que a 
información visual é capital, e non podemos deixar que ao rematar a etapa non teña un coñecemento 
básico desa linguaxe visual, plástica e audiovisual. Compre que aprenda as leis, normas, regras, etc., 
que configuran a "sintaxe visual" que cada día forma parte da súa existencia. É preciso aclarar 
tamén neste punto que o coñecemento desas regras e códigos visuais non busca crear analistas de 
imaxes; a finalidade será contribuír a súa formación estética, cultivando a súa sensibilidade para que 
poda disfrutar do entorno visual e por suposto dos chamados feitos artísticos.  
Este estudo das mensaxes visuais, é imprescindible facelo tanto dende o punto de vista do 
observador (receptor) como do creador (emisor).Dende o punto de vista do emisor sae o segundo 
concepto no que se fundamenta esta área:saber facer.  
Non se trata, por suposto, de facer artistas (nin é o obxectivo nin hai horas lectivas para logralo), 
senón que temos que ir á procura de que os alumnos sexan capaces de manifestarse con imaxinación 
e tamén desenvolvan unha actitude creativa e aberta dentro do mundo visual e plástico. Trátase de 
que o alumno sexa capaz de realizar tanto representacións obxectivas como aquelas que requiran un 
maior grado de subxectividade. Para que o alumno obteña esta competencia expresiva, compre 
darlle os coñecementos imprescindibles, non só conceptuais, senón tamén aqueles que lle permitan 
expresar, sen grandes trabas, todo o seu potencial creativo.Eses coñecementos de procedemento 
específicos —que condicionan as ideas antes expostas— estarían noutro nivel que abrangue o 
dominio dos materiais e técnicas precisos para desenvolver as creacións plásticas. Escollendo 
técnicas sinxelas e prácticas que permitan o desenvolvemento das destrezas, se poden cubrir as 
posibilidades de expresión e comunicación que o alumno a este nivel educativo poda demandar.  
Por último, e non por elo menos importantes, están os aspectos de sensibilidade, respecto, actitude 
aberta, tolerancia, etc. que integrados dentro do mundo visual e plástico, deben ser asimilados polos 
alumnos como unha parte máis da súa formación como persoas que viven en sociedade. Este é o 
terceiro precepto da educación o saber ser.  
Tendo en conta que a materia de Educación plástica, visual e audiovisual só ten dúas sesións 
semanais en 1º de ESO, non existe a materia en 2º de ESO e en 3º de ESO son tamén só dúas 
sesións, rematando nese nivel a formación obrigatoria, non é doado acadar unha gran competencia, 
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chamémoslle "artística", no nosos alumnado. Tampouco contamos con agrupamentos específicos 
nin temos diversificada a nosa materia. O pouco interese que ten a administración pola educación 
artística do alumnado dá como resultado que moitos adultos deste país carezan dunha mínima 
competencia gráfico-plástica.  
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Educación plástica, visual e audiovisual                                    1º de ESO (PROVISIONAL)  
 
Obxectivos xerais da educación secundaria  
 
A educación plástica, visual e audiovisual contribuirá,segundo define a lexislación actual, a 
desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan:  
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás 
demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, 
exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades 
entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio 
da cidadanía democrática.  
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como 
condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de 
desenvolvemento persoal.  
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. 
Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 
circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e 
mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller.  
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 
relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os 
comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.  
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 
coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 
especialmente as da información e a comunicación.  
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así 
como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do 
coñecemento e da experiencia.  
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, 
a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir 
responsabilidades.  
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua 
castelá,e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.  
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras 
persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran 
achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.  
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión e representación.  
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de 
Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e 
cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara 
ao exercicio deste dereito.  
o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 
mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza 
cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas 
pertencentes á comunidade lusófona.  
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Mais en concreto os obxectivos específicos desta materia e nivel serán os seguintes:  
 
- Observar, percibir, comprender e interpretar de xeito crítico as imaxes e sons do contorno            
natural e cultural, sendo sensible ás súas cualidades plásticas, estéticas e funcionais.  
- Aprezar os valores culturais e estéticos, identificando, interpretando e valorando os contidos; 
entendelos como parte da diversidade cultural, contribuíndo ao seu respecto, conservación e mellora.  
- Comprender as relacións da linguaxe plástica, visual e audiovisual con outras linguaxes e elixir a 
fórmula expresiva máis axeitada en función das necesidades de comunicación.  
- Analizar e entender as mensaxes visuais e audiovisuais que de xeito constante invaden o noso 
entorno máis próximo.  
- Expresarse con creatividade, mediante as ferramentas da linguaxe plástica, visual e audiovisual, e 
saber relacionalas con outros ámbitos do coñecemento.  
- Utilizar a linguaxe plástica para representar emocións e sentimentos, vivenzas e ideas, 
contribuíndo á comunicación, reflexión crítica e respecto entre as persoas.  
- Utilizar as diversas técnicas plásticas, visuais e audiovisuais e as tecnoloxías da información e a 
comunicación para aplicalas nas propias creacións.  
- Representar corpos e espazos simples mediante o uso da perspectiva, as proporcións e a 
representación das cualidades das superficies e o detalle de xeito que sexan eficaces para a 
comunicación.  
- Reflexionar sobre o uso responsable e moderado da rede a valorar o seu potencial como 
ferramenta de investigación, creación e difusión cun emprego axeitado e planificado.  
- Facer uso de hábitos como a observación, atención, precisión e pulcritude, reflexión, análise 
crítica e revisión nas distintas fases de elaboración dunha obra individual ou colectiva.  
- Relacionarse con outras persoas participando en actividades de grupo con flexibilidade e 
responsabilidade, favorecendo o diálogo, a colaboración e a comunicación. 
 
Nas táboas que se presentan nas seguintes páxinas se especifican para esta materia e nivel:  
 
Obxectivos por estándares  
Contidos  
Criterios de avaliación  
Estándares de aprendizaxe  
Competencias clave que abrangue cada estándar  
Didáctica  
Metodolóxica  
Secuenciación  
Temporalización  
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Directrices no caso de ensino non presencial  
 
O proceso de ensino aprendizaxe, para que sexa efectivo, necesita do mantemento dunhas rutinas 
que pasan por unha interacción entre o alumnado e o profesorado, explicación de conceptos, 
realización de tarefas, resolución de dúbidas, avaliación do progreso, que ineludiblemente conleva 
unha estruturación do proceso mediante a organización dun horario similar ao desenvolto nunha 
situación de presencialidade, empregando ferramentas de comunicación e aulas virtuais.  
No caso de peche das aulas e necesidade de impartir o ensino de xeito non presencial, realizarase a 
través dos chamados horario espello organizados pola Xefatura de Estudos.  
A impartición das sesións lectivas presenciais virtuais farase dende o centro tal como se organice no 
seu momento, xa que o profesorado non pode garantir a correcta comunicación telemática dende os 
seus fogares.  
A concreción farase segundo os protocolos e normativa que estea en vigor no momento do pase ao 
ensino non presencial, tendo en conta que non ten sentido fixar nesta programación máis concreción 
sabendo que a normativa, medios, protocolos e recomendacións por parte da admnistración 
educativas poden cambiar en calquera momento.  
 
Recursos telemáticos  
 
No caso de que, debido a Covid 19, sexa necesario voltar ao ensino non presencial, a metodoloxía e 
recursos a utilizar serán o envío de temas elaborados e de propostas de actividades ao alumnado e a 
resolución de dúbidas de modo individual a través de medios telemáticos.  
O medio telemático principal para impartir a docencia no caso de suspensión das clases presenciais 
será a Aula Virtual do IES Lucus Augusti, no que existe o curso específico para esta materia. 
Complementarase co uso do correo electrónico, Google Drive e canles de YouTube.  
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Educación plástica, visual e audiovisual –1º de ESO                    Resumo informativo para o alumnado e familias
 
 
Obxectivos 
- Observar, percibir, comprender e interpretar 
de xeito crítico as imaxes e sons do contorno 
natural e cultural, sendo sensible ás súas 
cualidades plásticas, estéticas e funcionais. 
- Aprezar os valores culturais e estéticos, 
identificando, interpretando e valorando os 
contidos; entendelos como parte da 
diversidade cultural, contribuíndo ao seu 
respecto, conservación e mellora. 
- Comprender as relacións da linguaxe 
plástica, visual e audiovisual con outras 
linguaxes e elixir a fórmula expresiva máis 
axeitada en función das necesidades de 
comunicación. 
- Analizar e entender as mensaxes visuais e 
audiovisuais que de xeito constante invaden 
o noso entorno máis próximo. 
- Expresarse con creatividade, mediante as 
ferramentas da linguaxe plástica, visual e 
audiovisual, e saber relacionalas con outros 
ámbitos do coñecemento. 
- Utilizar a linguaxe plástica para representar 
emocións e sentimentos, vivenzas e ideas, 
contribuíndo á comunicación, reflexión crítica 
e respecto entre as persoas. 
- Utilizar as diversas técnicas plásticas, 
visuais e audiovisuais e as tecnoloxías da 
información e a comunicación para aplicalas 
nas propias creacións. 
- Representar corpos e espazos simples 
mediante o uso da perspectiva, as  
 
 

 
 
 
proporcións e a representación das 
cualidades das superficies e o detalle de 
xeito que sexan eficaces para a 
comunicación. 
- Reflexionar sobre o uso responsable e 
moderado da rede a valorar o seu potencial 
como ferramenta de investigación, creación e 
difusión cun emprego axeitado e planificado. 
- Facer uso de hábitos como a observación, 
atención, precisión e pulcritude, reflexión, 
análise crítica e revisión nas distintas fases 
de elaboración dunha obra individual ou 
colectiva. 
- Relacionarse con outras persoas 
participando en actividades de grupo con 
flexibilidade e responsabilidade, favorecendo 
o diálogo, a colaboración e a comunicación. 
 
Contidos 
Bloque 1. Expresión plástica 
Elementos configurativos da imaxe: punto, 
liña e plano. Posibilidades gráficas e 
expresivas. 
Elementos de expresión plástica: liña, textura 
e cor. 
Composición: elementos. O ritmo na 
composición. 
A cor. Mesturas. Círculo cromático. Cores 
complementarias. 
Texturas. Capacidade expresiva das texturas. 
Materiais e técnicas de debuxo e pintura. 
Técnicas plásticas: secas, húmidas e mixtas. 
 

 
 
 
Bloque 2. Comunicación audiovisua 
Imaxe e comunicación visual. Iconicidade. 
Imaxe figurativa e imaxe abstracta. 
Comunicación visual. Símbolos e iconas. 
O cómic: medio de expresión. Linguaxe do 
cómic. 
Funcións das mensaxes na comunicación 
visual e audiovisual. 
Bloque 3. Debuxo técnico 
Elementos xeométricos fundamentais: punto, 
liñas e direccións. Posicións relativas entre 
rectas: paralelas, cortantes e 
perpendiculares. 
Manexo das ferramentas técnicas: escuadro, 
cartabón, regra e compás. 
Dividir a circunferencia en dous, catro, seis 
ou oito partes iguais. Deseños decorativos co 
manexo do compás. 
Ángulos. Clasificación e posicións relativas. 
Trazado de ángulos con escuadro e cartabón. 
Operacións con ángulos. 
Lugares xeométricos fundamentais. 
Circunferencia, mediatriz, bisectriz e 
mediana. 
Teorema de Tales. Aplicacións do teorema de 
Tales. 
Triángulos. Clasificación. Propiedades 
fundamentais dos triángulos. Construción de 
triángulos. 
Liñas e puntos notables dos triángulos. 
Cuadriláteros: clasificación e propiedades. 
Construción de cuadriláteros. 
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Polígonos. Polígonos regulares e irregulares. 
Clasificación. Construción de polígonos 
regulares. 
 
Avaliación 
Procedementos de avaliación. 
Farase unha avaliación continuada o longo 
de todo o proceso didáctico. Ao ser esta 
unha materia eminentemente procedimental, 
é fundamental o contacto de cotío co alumno, 
de xeito que o proceso ensino-aprendizaxe 
pódase adecuar en cada momento para a 
consecución dos obxectivos. 
Haberá un seguimento sistematizado do 
alumno respecto á materia e respecto ao 
grupo. En concreto os aspectos a ter en 
conta son: 
- Observación periódica. 
- Traballos e apuntes, esbozos, probas, etc. 
- Emprego dos materiais e medios. 
- Axeitamento ao tema proposto. 
- Calidade estética. 
- Esforzo persoal. 
- Interese polos aspectos da materia. 
- Creatividade. 
Tamén se fomentará a autoavaliación coa 
intención de que o alumno desenvolva os 
criterios de valoración persoal e externa. 
 
Cualificación 
Para obter a cualificación de avaliación de 
trimestre dun alumno procederase a calcular 
a media aritmética coas porcentaxes 
correspondentes dos exercicios, actividades, 
etc. que quedan recollidos na programación. 
Tendo en conta que na maior parte dos 
casos o valor numérico desa cualificación 
media non é un número enteiro,  

procederase ao redondeo por aproximación. 
Para iso terase en conta a actitude xeral do 
alumno, respecto das normas, cumprimento 
dos prazos de entrega, asistencia regular, 
puntualidade e o esforzo e interese que o 
alumno amose de cara a materia. Valorarase 
positivamente a entrega de calquera traballo 
antes da data fixada, así como a entrega de 
exercicios ou traballos voluntarios. Se a data 
de entrega non fora respetada a cualificación 
da actividade será modificada, restándolle 
puntuación en función do número de días de 
retraso, e tendo asimesmo en conta se hai 
ou non reiteración. Esta medida é 
compensatoria; non sería xusto que se 
cualificará do mesmo xeito un traballo que se 
fixo no prazo acordado que un que se fixo 
nun prazo maior. Sendo esta unha materia 
fundamentalmente procedimental, e tendo en 
conta que nestes niveis é moi importante dito 
desenvolvemento práctico, o traballo diario 
ten unha grande importancia. 
O sistema de recuperación consistirá na 
entrega dos traballos e exercicios non 
entregados ou a repetición daqueles que 
foran avaliados negativamente. No caso de 
non entregar un número significativo de 
exercicios (máis dun tercio do total) ao longo 
das avaliacións, e para poder ser avaliado, o 
alumno terá que realizar uha proba 
específica tipo exame correspondente a 
avaliación. 
Para achar a cualificación final ordinaria do 
curso se achará a media aritméticas dos tres 
trimestres. Se o resultado non é un número 
enteiro se procederase ao redondeo ao 
número enteiro superior se a parte decimal e 
superior a 5. Non se fará o redondeo ao 

enteiro superior cando a avaliación do 
terceiro trimestre sexa inferior en 3 puntos 
respecto da avaliación anterior e sempre que 
a media aritmética sexa igual ou superior a 5. 
Tamén poderá facerse o redondeo ao enteiro 
superior naqueles casos nos que as 
cualificacións dos tres trimestres sexan 
progresivas e ascendentes. 
O procedemento de avaliación para a 
avaliación extraordinaria se basará nunha 
única proba na que se reflectirán os 
coñecementos dun xeito o máis global 
posible Para a obtención da cualificación na 
convocatoria extraordinaria se procederá, por 
una parte coa correspondente nota do 
exame cualificado de 0 a 10, e por outra, se 
aplicará unha matización en sentido positivo 
naqueles casos que o alumnado presente 
traballos feitos no verán. De non obter unha 
cualificación cun número enteiro se 
procederá ao redondeo; se a parte decimal é 
menor ou igual que 5 a cualificación final 
será igual ao enteiro da nota do exame, se a 
parte decimal é maior que 5 se redondeará 
ao enteiro superior consecutivo
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Educación plástica, visual e audiovisual                                     3º de ESO (PROVISIONAL)  

 
Obxectivos xerais da educación secundaria  
 
A educación plástica, visual e audiovisual contribuirá,segundo define a lexislación actual, 
a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan:  
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no res-
pecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as 
persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualda-
de de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha so-
ciedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.  
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, 
como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e co-
mo medio de desenvolvemento persoal.  
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades en-
tre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra 
condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan dis-
criminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra 
a muller.  
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas 
súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de cal-
quera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.  
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir 
novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das 
tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.  
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en mate-
rias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos 
campos do coñecemento e da experiencia.  
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sen-
tido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisións e asumir responsabilidades.  
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na 
lingua castelá,e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo 
da literatura.  
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das 
outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que 
realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do 
mundo.  
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación.  
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 
artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversi-
dade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitu-
des de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.  
o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental 
para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e 
expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con 
outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 
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Máis en concreto os obxectivos específicos desta materia e nivel serán os seguintes:  
 
- Recoñecer a importancia da linguaxe visual e audiovisual nos medios de comunicación.  
- Valorar a expresión plástica como medio de expresión artística.  
- Recoñecer, comprender e valorar as manifestacións da cultura galega.  
- Sensibilizar ao alumnado ante o goce artístico.  
- Desenvolver o pensamento lóxico e matemático na representación do espazo, empre-
gando a proporción e a perspectiva.  
- Planificar e reflexionar individual e colectivamente sobre o deseño dun obxecto.  
- Establecer unha actitude positiva ante os novos retos, distinguindo e valorando erros e 
acertos.  
- Comprender as relacións da linguaxe plástica, visual e audiovisual con outras linguaxes 
e elixir a fórmula expresiva máis axeitada en función das necesidades de comunicación.  
- Analizar e entender as mensaxes visuais e audiovisuais que de xeito constante invaden 
o noso entorno máis próximo.  
- Expresarse con creatividade, mediante as ferramentas da linguaxe plástica, visual e au-
diovisual, e saber relacionalas con outros ámbitos do coñecemento, con emoción, ideas e 
sentimentos  
- Utilizar a linguaxe plástica para representar emocións e sentimentos, vivenzas e ideas, 
contribuíndo á comunicación, reflexión crítica e respecto entre as persoas.  
- Utilizar as diversas técnicas plásticas, visuais e audiovisuais e as tecnoloxías da infor-
mación e a comunicación para aplicalas nas propias creacións.  
- Representar corpos e espazos simples mediante o uso da perspectiva, as proporcións e 
a representación das cualidades das superficies e o detalle de xeito que sexan eficaces 
para a comunicación.  
- Reflexionar sobre o uso responsable e moderado da rede a valorar o seu potencial como 
ferramenta de investigación, creación e difusión cun emprego axeitado e planificado.  
- Facer uso de hábitos como a observación, atención, precisión e pulcritude, reflexión, 
análise crítica e revisión nas distintas fases de elaboración dunha obra individual ou colec-
tiva.  
- Relacionarse con outras persoas participando en actividades de grupo con flexibilidade e 
responsabilidade, favorecendo o diálogo, a colaboración e a comunicación.  
 
Nas táboas que se presentan nas seguintes páxinas se especifican para esta materia e 
nivel:  
 
Obxectivos por estándares  
Contidos  
Criterios de avaliación  
Estándares de aprendizaxe  
Competencias clave que abrangue cada estándar  
Didáctica  
Metodolóxica  
Secuenciación  
Temporalización 
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Directrices no caso de ensino non presencial  
 
O proceso de ensino aprendizaxe, para que sexa efectivo, necesita do mantemento dun-
has rutinas que pasan por unha interacción entre o alumnado e o profesorado, explicación 
de conceptos, realización de tarefas, resolución de dúbidas, avaliación do progreso, que 
ineludiblemente conleva unha estruturación do proceso mediante a organización dun ho-
rario similar ao desenvolto nunha situación de presencialidade, empregando ferramentas 
de comunicación e aulas virtuais.  
No caso de peche das aulas e necesidade de impartir o ensino de xeito non presencial, 
realizarase a través dos chamados horario espello organizados pola Xefatura de Estudos.  
A impartición das sesións lectivas presenciais virtuais farase dende o centro tal como se 
organice no seu momento, xa que o profesorado non pode garantir a correcta comunica-
ción telemática dende os seus fogares.  
A concreción farase segundo os protocolos e normativa que estea en vigor no momento 
do pase ao ensino non presencial, tendo en conta que non ten sentido fixar nesta progra-
mación máis concreción sabendo que a normativa, medios, protocolos e recomendacións 
por parte da admnistración educativas poden cambiar en calquera momento.  
 
Recursos telemáticos 
  
No caso de que, debido a Covid 19, sexa necesario voltar ao ensino non presencial, a 
metodoloxía e recursos a utilizar serán o envío de temas elaborados e de propostas de 
actividades ao alumnado e a resolución de dúbidas de modo individual a través de medios 
telemáticos.  
O medio telemático principal para impartir a docencia no caso de suspensión das clases 
presenciais será a Aula Virtual do IES Lucus Augusti, no que existe o curso específico 
para esta materia. Complementarase co uso do correo electrónico, Google Drive e canles 
de YouTube. 
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Educación plástica, visual e audiovisual – 3º de ESO                              Resumo informativo para o alumnado e familia 
 

Obxectivos  
- Recoñecer a importancia da linguaxe visual e 
audiovisual nos medios de comunicación.  
- Valorar a expresión plástica como medio de 
expresión artística.  
- Recoñecer, comprender e valorar as manifesta-
cións da cultura galega.  
- Sensibilizar ao alumnado ante o goce artístico.  
- Desenvolver o pensamento lóxico e matemático 
na representación do espazo, empregando a 
proporción e a perspectiva.  
- Planificar e reflexionar individual e colectiva-
mente sobre o deseño dun obxecto.  
- Establecer unha actitude positiva ante os novos 
retos, distinguindo e valorando erros e acertos.  
- Comprender as relacións da linguaxe plástica, 
visual e audiovisual con outras linguaxes e elixir 
a fórmula expresiva máis axeitada en función das 
necesidades de comunicación.  
- Analizar e entender as mensaxes visuais e 
audiovisuais que de xeito constante invaden o 
noso entorno máis próximo.  
- Expresarse con creatividade, mediante as fe-
rramentas da linguaxe plástica, visual e audiovi-
sual, e saber relacionalas con outros ámbitos do 
coñecemento, con emoción, ideas e sentimentos  
- Utilizar a linguaxe plástica para representar 
emocións e sentimentos, vivenzas e ideas, con-
tribuíndo á comunicación, reflexión crítica e res-
pecto entre as persoas..  
- Utilizar as diversas técnicas plásticas, visuais e 
audiovisuais e as tecnoloxías da información e a 
comunicación para aplicalas nas propias crea-
cións.  

- Representar corpos e espazos simples median-
te o uso da perspectiva, as proporcións e a re-
presentación das cualidades das superficies e o 
detalle de xeito que sexan eficaces para a comu-
nicación.  
- Reflexionar sobre o uso responsable e modera-
do da rede a valorar o seu potencial como ferra-
menta de investigación, creación e difusión cun 
emprego axeitado e planificado.  
- Facer uso de hábitos como a observación, 
atención, precisión e pulcritude, reflexión, análise 
crítica e revisión nas distintas fases de elabora-
ción dunha obra individual ou colectiva.  
- Relacionarse con outras persoas participando 
en actividades de grupo con flexibilidade e res-
ponsabilidade, favorecendo o diálogo, a colabo-
ración e a comunicación.  
 
Contidos  
Bloque 1. Expresión plástica  
- Proceso creativo. Métodos creativos aplicados 
a procesos de artes plásticas e deseño. O proce-
so creativo desde a idea inicial ata a execución 
definitiva.  
- A imaxe como representación da realidade. 
Iconicidade na imaxe gráfica. Niveis de iconici-
dade.  
- O bosquexo ou apuntamento como estudo pre-
vio ao resultado final.  
- Natureza da cor. Cor luz e cor pigmento. Tem-
peratura da cor. Simbolismo da cor.  
- Materiais e técnicas de debuxo e pintura. Téc-
nicas plásticas: secas, húmidas e mixtas.  
Bloque 2. Comunicación audiovisual  

- Percepción visual. Proceso perceptivo.  
- Constantes perceptivas de forma, tamaño e cor.  
- Ilusións ópticas. Leis ou principios da Gestalt.  
- Imaxe en movemento: posibilidades expresivas.  
- Linguaxe visual. Signo visual. Significante e 
significado.  
- Linguaxe da imaxe. Aprender a ler a imaxe. 
Denotación e connotación.  
- Fotografía. A fotografía como medio de comu-
nicación.  
- Linguaxes visual e audiovisual: funcións e códi-
gos.  
- Recursos visuais presentes en mensaxes publi-
citarias visuais e audiovisuais.  
- Publicidade: principais recursos visuais empre-
gados nela.  
- Cine. O cine como medio de comunicación.  
- Linguaxe multimedia como ferramenta de traba-
llo.  
Bloque 3. Debuxo técnico  
- Lugares xeométricos fundamentais. Circunfe-
rencia, mediatriz, bisectriz e mediana.  
- Polígonos. Polígonos regulares e irregulares. 
Clasificación dos polígonos.  
- Construción de polígonos regulares dado o lado.  
- Tanxencias e enlaces. Propiedades e conside-
racións xeométricas das tanxencias. Tanxencias 
e enlaces en curvas técnicas: óvalos e ovoides. 
Propiedades e características das tanxencias en 
óvalos e ovoides.  
- Enlaces en curvas técnicas. Espirais: propieda-
des e características.  
- Redes modulares: cadrada e triangular. 
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- Concepto de simetría, xiro e translación 
aplicado as composicións modulares.  
- Representación obxectiva de sólidos. Intro-
dución aos sistemas de medida e sistemas 
perspectivos. Vistas diédricas dun sólido.  
- Introdución ás axonometrías e ás súas ca-
racterísticas. Axonometría cabaleira aplicada 
a volumes sinxelos.  
- Axonometría isométrica aplicada a volumes 
sinxelos. 
  
Avaliación  
Procedementos de avaliación.  
Farase  unha avaliación continuada o longo 
de todo o proceso didáctico. Ao ser esta 
unha materia eminentemente procedimental, 
é fundamental o contacto de cotío co alumno, 
de xeito que o proceso ensino-aprendizaxe 
se poda adecuar en cada momento cara a 
consecución dos obxectivos.  
Haberá un seguimento sistematizado do 
alumno respecto á materia e respecto ao 
grupo. En concreto os aspectos a ter en con-
ta son:  
- Observación periódica.  
- Traballos e apuntes, esbozos, probas, etc.  
- Emprego dos materiais e medios.  
- Axeitamento ao tema proposto.  
- Calidade estética.  
- Esforzo persoal.  
- Interese polos aspectos da materia.  
- Creatividade.  
Tamén se fomentará a autoavaliación coa 
intención de que o alumno desenvolva os 
criterios de valoración persoal e externa.  
 
 

 
Cualificación  
Para obter a cualificación de avaliación de 
trimestre dun alumno procederase a calcular 
a media aritmética coas porcentaxes corres-
pondentes dos exercicios, actividades, etc. 
que quedan recollidos na programación. Esta 
será unha parte da cualificación que repre-
senta o 80% da nota final. O 20% restante 
corresponderá aos exercicios de control tipo 
exame, que se realizarán de xeito individual 
e con tempo limitado, sendo a duración nor-
mal de 50 minutos. A suma das porcentaxes 
cotrepondentes dará a cualificación da ava-
liación. Tendo en conta que na maior parte 
dos casos o valor numérico desa cualifica-
ción media non é un número enteiro, proce-
derase ao redondeo por aproximación. Para 
iso se terá en conta a actitude xeral do 
alumno, respecto das normas, cumprimento 
dos prazos de entrega, asistencia regular, 
puntualidade e o esforzo e interese que o 
alumno amose de cara a materia. Se valora-
rá positivamente a entrega de calquer traba-
llo antes da data fixada, así como a entrega 
de exercicios ou traballos voluntarios. Se a 
data de entrega non fora respetada a cualifi-
cación da actividade será modificada, res-
tándolle puntuación en función do número de 
días de retraso, e tendo asimesmo en conta 
se hai ou non reiteración. Esta medida é 
compensatoria; non sería xusto que se cuali-
ficará do mesmo xeito un traballo que se fixo 
no prazo acordado que un que se fixo nun 
prazo maior. Sendo esta unha materia fun-
damentalmente procedimental, e tendo en 
conta que nestes niveis é moi importante dito 

desenvolvemento práctico, o traballo diario 
ten unha grande  
 
 
importancia. O sistema de recuperación con-
sistirá na entrega dos traballos e exercicios 
non entregados ou a repetición daqueles que 
foran avaliados negativamente. No caso de 
non entregar un número significativo de 
exercicios (máis dun tercio do total) ao longo 
das avaliacións, e para poder ser avaliado, o 
alumno terá que realizar uha proba específi-
ca tipo exame correspondente a avaliación.  
Para achar a cualificación final ordinaria do 
curso se achará a media aritméticas dos tres 
trimestres. Se o resultado non é un número 
enteiro se procederá ao redondeo ao número 
enteiro superior se a parte decimal e superior 
a 5. Non se fará o redondeo ao enteiro supe-
rior cando a avaliación do terceiro trimestre 
sexa inferior en 3 puntos respecto da avalia-
ción anterior e sempre que a media aritméti-
ca sexa igual ou superior a 5. Tamén poderá 
facerse o redondeo ao enteiro superior na-
queles casos nos que as cualificacións dos 
tres trimestres sexan progresivas e ascen-
dentes.  
O procedemento de avaliación para a avalia-
ción extraordinaria basarase nunha única 
proba na que se reflectirán os coñecementos 
dun xeito o máis global posible Para a obten-
ción da cualificación na convocatoria extra-
ordinaria procederase, por unha parte coa 
correspondente nota do exame cualificado 
de 0 a 10, e por outra, aplicarase unha mati-
zación en sentido positivo naqueles casos 
nos que o alumno presente traballos feitos 
no verán. De non obter unha cualificación 
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cun número enteiro procederase ao redon-
deo; se a parte decimal é menor ou igual que  
 
 
5 a cualificación final será igual ao enteiro da 
nota do exame, se a parte decimal é maior 
que 5 se redondeará ao enteiro superior 
superior consecutivo. 
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Educación plástica, visual e audiovisual                                      4º de ESO  
 
Obxectivos xerais da educación secundaria  
 
A educación plástica, visual e audiovisual contribuirá,segundo define a lexislación actual, a 
desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan:  
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás 
demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, 
exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades 
entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio 
da cidadanía democrática.  
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como 
condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de 
desenvolvemento persoal.  
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. 
Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 
circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e 
mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller.  
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 
relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os 
comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.  
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 
coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 
especialmente as da información e a comunicación.  
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así 
como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do 
coñecemento e da experiencia.  
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, 
a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir 
responsabilidades.  
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua 
castelá,e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.  
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras 
persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran 
achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.  
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión e representación.  
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de 
Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e 
cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara 
ao exercicio deste dereito.  
o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 
mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza 
cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas 
pertencentes á comunidade lusófona.  
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Mais en concreto os obxectivos específicos desta materia e nivel serán os seguintes:  
 
- Observar, percibir, comprender e interpretar de xeito crítico as imaxes e sons do contorno            
natural e cultural, sendo sensible ás súas cualidades plásticas, estéticas e funcionais.  
- Aprezar os valores culturais e estéticos, identificando, interpretando e valorando os contidos; 
entendelos como parte da diversidade cultural, contribuíndo ao seu respecto, conservación e mellora.  
- Comprender as relacións da linguaxe plástica, visual e audiovisual con outras linguaxes e elixir a 
fórmula expresiva máis axeitada en función das necesidades de comunicación.  
- Analizar e entender as mensaxes visuais e audiovisuais que de xeito constante invaden o noso 
entorno máis próximo.  
- Expresarse con creatividade, mediante as ferramentas da linguaxe plástica, visual e audiovisual, e 
saber relacionalas con outros ámbitos do coñecemento.  
- Utilizar a linguaxe plástica para representar emocións e sentimentos, vivenzas e ideas, 
contribuíndo á comunicación, reflexión crítica e respecto entre as persoas.  
- Utilizar as diversas técnicas plásticas, visuais e audiovisuais e as tecnoloxías da información e a 
comunicación para aplicalas nas propias creacións.  
- Representar corpos e espazos simples mediante o uso da perspectiva, as proporcións e a 
representación das cualidades das superficies e o detalle de xeito que sexan eficaces para a 
comunicación.  
- Reflexionar sobre o uso responsable e moderado da rede a valorar o seu potencial como 
ferramenta de investigación, creación e difusión cun emprego axeitado e planificado.  
- Facer uso de hábitos como a observación, atención, precisión e pulcritude, reflexión, análise 
crítica e revisión nas distintas fases de elaboración dunha obra individual ou colectiva.  
- Relacionarse con outras persoas participando en actividades de grupo con flexibilidade e 
responsabilidade, favorecendo o diálogo, a colaboración e a comunicación. 
 
Nas táboas que se presentan nas seguintes páxinas se especifican para esta materia e nivel:  
 
Obxectivos por estándares  
Contidos  
Criterios de avaliación  
Estándares de aprendizaxe  
Competencias clave que abrangue cada estándar  
Didáctica  
Metodolóxica  
Secuenciación  
Temporalización  
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EducaciónPlástica,VisualeAudiovisual.4ºdeESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Secuenciación 

Temporalización 

Bloque1.Expresiónplástica 

a 
c 
d 
e 
h 

B1.1. A linguaxe plástica e visual na creación da composición artística. B1.1. Realizar composicións creativas, individuais e en grupo, 
que evidencien as capacidades expresivas da linguaxe plás-
tica e visual, desenvolvendo a creatividade e expresándoa 
preferentemente coa subxectividade da súa linguaxe persoal 
ou empregando os códigos, a terminoloxía e os procede-
mentos da linguaxe visual e plástica, co fin de enriquecer as 
súas posibilidades de comunicación. 

Primeira avaliación. 
 
Unidade 1. 
Linguaxe plástica. 
 
Setembro-Outubro. 

a 
d 
g 
n 

B1.2. Leis da composición. 
B1.3. Leis da composición: movemento, ritmo e liñas de forza. 
B1.4. Cor como ferramenta simbólica. 

B1.2. Realizar obras plásticas experimentando e utilizando 
diferentes soportes e técnicas, tanto analóxicas coma dixi-
tais, valorando o esforzo de superación que supón o proceso 
creativo. 
 

b 
c 
e 
g 
n 

B1.5. Técnicas de expresión gráfico-plásticas. Experimentación con 
diversos materiais. 

B1.6. Interese pola investigación sobre materiais, soportes, técnicas e 
ferramentas con fins concretos, así como a utilización das tecnoloxías da 
información nas creación propias. 

B1.7. Iniciativa, creatividade e autoesixencia no proceso de produción 
propio. 

B1.3. 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 reali-
zación. 

Unidade 2. 
Técnicas de expresión gráfico-

plástica. 
 
Novembro. 

b 
c 
e 
g 
n 

B1.8. Seguimento do proceso de creación: bosquexo, proxecto, 
presentación final e avaliación (reflexión propia e avaliación colectiva). 

B1.9. Elaboración de proxectos plásticos de forma cooperativa. 

B1.4. Realizar proxectos plásticos que comporten unha organi-
zación de forma cooperativa, valorando o traballo en equipo 
coma fonte de riqueza na creación artística. 

 

d 
f 
l 
n 

B1.10. Lectura e valoración de obras artísticas e imaxes en distintos 
soportes. 

B1.11. Análise de distintas obras de arte situándoas na época, na técnica e 
no estilo aos que pertencen. Valoración do patrimonio artístico. 

B1.5. 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 comunica-
ción e satisfacción individual e colectiva, e contribuír á súa 
conservación a través do respecto e divulgación das obras 
de arte. 

Unidade 3. 
Lectura de imaxes. 
 
Dexembro 
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Bloque 2. Debuxo técnico 

b 
f 
g 
n 
o 

B2.1. Utensilios de debuxo técnico: estudo e manexo. 
B2.2. Trazados xeométricos: cuadriláteros, polígonos regulares e 

división da circunferencia. 
B2.3. Tanxencias e enlaces. 
B2.4. Aplicación dos procedementos de trazado de cuadriláteros, 

polígonos, tanxencias e enlaces no deseño de motivos xeométricos. 

B2.1. Analizar a configuración de deseños realizados con formas 
xeométricas planas, creando composicións onde interveñan di-
versos trazados xeométricos, utilizando con precisión e limpeza 
os materiais de debuxo técnico. 

Segunda avaliación. 
 
Unidade 4. 
 
Xaneiro. 

b 
f 
g 
o 

B2. 5. Interpretación das pezas a través das súas vistas diédricas. 
B2.6. Trazado, medidas e posición correctas das vistas de pezas 

sinxelas. Liñas vistas e ocultas. Esbozo á man alzada e con utensilios 
de debuxo técnico. 

B2.7. Perspectiva cabaleira. Posición dos eixes e coeficiente de 
redución. Liñas vistas e ocultas. Rotulaxe. Escalas. 

B2.8. Sistema axonométrico: isometría. Posición dos eixes. Liñas vistas 
e ocultas. Rotulaxe. Escalas. 

B2.9. Perspectiva cónica central. 
B2.10. Perspectiva cónica oblicua. 
B2.11. Análise das posibilidades da posición do punto de vista. 

B2.2. 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. 

b 
e 
i 
o 

B2.12. Debuxo asistido por computador. Trazado de pezas planas e 
tridimensionais sinxelas. 

B2.3. Utilizar programas de debuxo por computador para construír 
trazados xeométricos e pezas sinxelas nos sistemas de repre-
sentación. 

Bloque 3. Fundamentos do deseño 

a 
c 
d 
f 
h 
l 

B3.1. Análise das linguaxes visuais cotiás (arte, deseño, publicidade, 
etc.). 

B3. 2. Fases do proceso de deseño. 
B3.3. Análise da estética e a funcionalidade do deseño industrial de 

obxectos. 
B3.4. Análise da estética e funcionalidade do feísmo arquitectónico. 

B3.1. Percibir e interpretar criticamente as imaxes e as formas do 
seu ámbito cultural, con sensibilidade cara ás súas calidades 
plásticas, estéticas e funcionais, e apreciando o proceso de crea-
ción artística, en obras propias e alleas, e distinguir e valorar as 
súas fases. 

Unidade 5. 
Deseño. 
 
Febreiro. 

c 
e 

B3.5. Campos de aplicación do deseño. B3.2. Identificar os elementos que forman a estrutura da linguaxe 
do deseño. 
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g 
i 

b 
e 
f 
i 

B3.6. Deseño de composicións modulares utilizando trazados 
xeométricos. 

B3.7. Compoñentes da imaxe corporativa: nome, cor, tipografía, 
logotipo, deseño, etc. 

B3.8. Secuenciación e elaboración de proxectos creativos adaptados ás 
áreas do deseño. 

B3.9. Informática ao servizo dos proxectos de deseño. 
B3.10. Planificación dun proxecto artístico. 

B3.3. 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. 

Marzo. 

Bloque 4. Linguaxe audiovisual e multimedia 

a 
h 
n 
ñ 

B4.1. Tipos de planos cinematográficos. Análise dos factores expresivos 
e a súa simboloxía.  

B4.2. Realización dun storyboard. 

B4.1. Identificar os elementos que forman a estrutura narrativa e 
expresiva básica da linguaxe audiovisual e multimedia, e descri-
bir correctamente os pasos necesarios para a produción dunha 
mensaxe audiovisual, e valorando o labor de equipo. 

Terceira avaliación. 
 
Unidade 6. 
Linguaxe audiovisual. 
 
Abril. e 

l 
n 
o 

B4.3. Estudo de planos, angulacións e movementos de cámara no cine. 
B4.4. Criterios estéticos na elaboración de fotografías. 
B4.5. Finalidade expresiva das imaxes fotoxornalísticas. 

B4.2. Recoñecer os elementos que integran as linguaxes audiovi-
suais e as súas finalidades 

a 
e 
f 
g 

B4.6. Creación dixital de imaxes. 
B4.7. Deseño dun proxecto publicitario. 
B4.8. Desenvolvemento dun proxecto persoal. 

B4.3. Realizar composicións creativas a partir de códigos utilizados 
en cada linguaxe audiovisual, amosando interese polos avances 
tecnolóxicos vinculados a estas linguaxes. 

Unidade 7. 
Creación dixital. 
 
Mai-Xuño. 

Unidade 8. 
Publicidade. 
 
Xuño. 

a 
c 
d 
f 
h 
n 
o 

B4.9. Análise crítica da linguaxe publicitaria. B4.4. Amosar unha actitude crítica ante as necesidades de consu-
mo creadas pola publicidade, rexeitando os elementos desta que 
supoñan discriminación sexual, social ou racial. 
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4º ESO 
1ª Avaliación Estándares de aprendizaxe 

Indicadores de logro Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 

Tema Identif. 
contidos 

Identif. 
criterios 

Identificación 
estándares 

Competencias 
clave Estándares de aprendizaxe avaliables 

Grao 
mínimo  

consecucion 

Peso na 
cualificación 

Instrumentos 

Exposición Traballo 
individual Caderno artista Observación 

  

B3.8 

B3.3 

B3.3.3 CSIEE 
CCEC 

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. 

70% 50% 25% 45% 

20% 

10% 

B3.9 B3.3.4 
CSIEE 
CCEC 
CD 

Utiliza as novas tecnoloxías da información e da comunicación para levar a 
cabo os seus propios proxectos artísticos de deseño. 50% 25%    80% 

B3.10 B3.3.5 CSIEE CCEC Planifica os pasos na realización de proxectos artísticos e respecta o 
realizado por compañeiros e compañeiras. 70% 25%    80% 

  

B1.1 B1.1 B1.1.1 CCEC Realiza composicións artísticas seleccionando e utilizando os elementos da 
linguaxe plástica e visual. 70% 30% 35% 35% 10% 

B1.2 

B1.2 

B1.2.1 CCEC Aplica as leis de composición, creando esquemas de movementos e ritmos, 
empregando os materiais e as técnicas con precisión. 50% 30% 35% 35% 10% 

B1.3 B1.2.2 CCEC Estuda e explica o movemento e as liñas de forza dunha imaxe. 50% 20%    80% 

B1.4 B1.2.3 CCEC Cambia o significado dunha imaxe por medio da cor. 70% 20% 70%   10% 

  

B1.5 

B1.3 

B1.3.1 CSIEE 
CCEC 

Coñece e elixe os materiais máis axeitados para a realización de proxectos 
artísticos. 50% 25%  70% 10%  

B1.6 B1.3.2 

CSIEE 
CCEC 
CAA 
CD 

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. 

50% 25%  70% 

20% 10% 

 

  B1.7 B3.3 B3.3.1 CSIEE 
CCEC  

  B1.8 B1.4 B1.4.1 CSIEE 
CCEC 

Entende o proceso de creación artística e as súas fases, e aplícao á 
produción de proxectos persoais e de grupo. 70% 25%  70%  

 B1.9  

 B1.10 B1.5 B1.5.1 CSIEE 
CCEC 

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. 

50% 10%    

 B1.11  B1.5.2 CSIEE 
CCEC 

Analiza e le imaxes de obras de arte e sitúaas no período ao que 
pertencen. 50% 15% 70%  
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4º ESO 
2ª Avaliación Estándares de aprendizaxe 

Indicadores de logro Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 

Tema Identif. 
contidos 

Identif. 
criterios 

Identificación 
estándares 

Competencias 
clave Estándares de aprendizaxe avaliables 

Grao 
mínimo 

consecucion 

Peso na 
cualificación 

Instrumentos 

Exposición Traballo individual Caderno artista Observación 

 
B2.1 

B2.1 
B2.1.1 CAA 

CMCCT Diferencia o sistema de debuxo descritivo do perceptivo 70% 25% 

 

50% 20% 10% 

B2.2 B2.1.2 CAA 
CMCCT 

Resolve problemas sinxelos referidos a cuadriláteros e polígonos 
utilizando con precisión os materiais de debuxo técnico. 50% 75% 

70% 
Cada lámina terá a súa 
cualificación individual e 
a nota ser´ña a media 

de todas as notas. 
Valorarase a limpeza, 

exactitude e 
puntualidade de entrega 

das láminas. 

20% 
Terase en conta a 
continuidade do 

caderno coma diario de 
artista e a aplicación 
creativa dos contidos 
do debuxo técnico. 

10% 

 B3.6 B3.3 B3.3.1 CSIEE 
CCEC 

Realiza distintos tipos de desños e composicións modulares 
utilizando as formas xeométricas básicas, estudando a 
organización do plano e do espazo. 

50% 100% 10% 

 B3.1 

B3.1 

B3.1.1 CSIEE 
CCEC Coñece os elementos e as finalidades da comunicación visual 70% 50% 10% 

 

B3.2 

B3.1.2 CCEC 
Observa e analiza os obxectos do contorno na súa vertente 
estética, de funcionalidade e de utilidade, utilizando a linguaxe 
visual e verbal. 

70% 25% 10% 

B3.3 

 B3.4 B2.1.3  70% 25% 10% 

  

B3.5  B2.1.4 CAA 
CMCCT 

Identifica e clasifica obxectos en función da familia ou a rama do 
deseño. 50% 50% 10% 

B2.3 

B2.1 

B2.2.1 CAA 
CMCCT Resolve problemas básicos de tanxencias e enlaces. 50% 35% 10% 

B2.4 B2.2.2 CAA 
CMCCT 

Resolve e analiza problemas de configuración de formas 
xeométricas planas e aplícao á creación de deseños persoais. 50% 35% 10% 

 B2.5 

B2.2 

  Visualiza formas tridimensionais definidas polas súas vistas 
principais. 50% 30% 35% 35%  

  B2.6   Debuxa as vistas (alzado, planta e perfil) de figuras 
tridimensionais sinxelas. 50% 35% 70%   

 B2.7   Debuxa perspectivas de formas tridimensionais, utilizando e 
seleccionando o sistema de representación máis axeitado. 50% 35% 35% 35%  

  
 
 
 



DEPARTAMENTO DE DEBUXO. IES LUCUS AUGUSTI                                                                                                          PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2021-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

46 
 

 
 
 

4º ESO 
3ª Avaliación Estándares de aprendizaxe 

Indicadores de logro Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 

Tema Identif. 
contidos 

Identif. 
criterios 

Identificación 
estándares 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe avaliables 
Grao 

mínimo  
consecucion 

Peso na 
cualificación 

Instrumentos 

Exposición Traballo individual Caderno artista Observación 

  

B4.1 

B4.1 

B4.1.1 
CD 
CSIEE 
CCEC 

Analiza os tipos de plano que aparecen en películas 
cinematográficas, valorando os seus factores expresivos. 50% 20% 70%   

20% 10% 

B4.2 B4.1.2 CSIEE Realiza un storyboard a modo de guión para a secuencia dunha 
película. 50% 30%   70% 

B4.3 

B4.2 

B4.2.1 
CD 
CSIEE 
CCEC 

Ve películas cinematográficas nas que identifica e analiza os 
planos, as angulacións e os movementos de cámara. 60% 20% 70%   

B4.4 B4.2.2 
CD 
CSIEE 
CCEC 

Analiza e realiza fotografías, tendo en conta criterios estéticos. 50% 15% 70%   

B4.5 B4.2.3 
CD 
CSIEE 
CCEC 

Compila imaxes de prensa e analiza as súas finalidades. 70% 15% 70%   

  

B2.9 

B2.2 B2.2.4 CA 
CMCCT 

Realiza perspectivas cónicas frontais e oblicuas, elixindo o punto 
de vista máis adecuado. 70% 90% 35% 35% B2.10 

B2.11 

B2.12 B2.3 B2.3.1 CA 
CMCCT 

Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para a 
creación de deseños xeométricos sinxelos. 50% 10%   

  

B4.5 

B4.3 

B4.3.1 
CD 
CSIEE 
CCEC 

Elabora imaxes dixitais utilizando programas de debuxo por 
computador. 50% 10%  70% 

B4.5 B4.3.2 
CD 
CSIEE 
CCEC 

Proxecta un deseño publicitario utilizando os elementos da 
linguaxe gráfico-plástica. 50% 50%  70% 

B4.5 B4.3.3 
CD 
CSIEE 
CCEC 

Realiza un proxecto persoal seguindo o esquema do proceso de 
creación. 70% 10%   

B4.5 B4.4 B4.4.1 
CD 
CSIEE 
CCEC 

Analiza elementos publicitarios cunha actitude crítica desde o 
coñecemento dos elementos que os compoñen. 50% 30% 35%  
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Directrices no caso de ensino non presencial  
 
O proceso de ensino aprendizaxe, para que sexa efectivo, necesita do mantemento dun-
has rutinas que pasan por unha interacción entre o alumnado e o profesorado, explicación 
de conceptos, realización de tarefas, resolución de dúbidas, avaliación do progreso, que 
ineludiblemente conleva unha estruturación do proceso mediante a organización dun hora-
rio similar ao desenvolto nunha situación de presencialidade, empregando ferramentas de 
comunicación e aulas virtuais.  
No caso de peche das aulas e necesidade de impartir o ensino de xeito non presencial, 
realizarase a través dos chamados horario espello organizados pola Xefatura de Estudos.  
A impartición das sesións lectivas presenciais virtuais farase dende o centro tal como se 
organice no seu momento, xa que o profesorado non pode garantir a correcta comunica-
ción telemática dende os seus fogares.  
A concreción farase segundo os protocolos e normativa que estea en vigor no momento do 
pase ao ensino non presencial, tendo en conta que non ten sentido fixar nesta programa-
ción máis concreción sabendo que a normativa, medios, protocolos e recomendacións por 
parte da admnistración educativas poden cambiar en calquera momento.  
 
Recursos telemáticos 
  
No caso de que, debido a Covid 19, sexa necesario voltar ao ensino non presencial, a me-
todoloxía e recursos a utilizar serán o envío de temas elaborados e de propostas de activi-
dades ao alumnado e a resolución de dúbidas de modo individual a través de medios tele-
máticos.  
O medio telemático principal para impartir a docencia no caso de suspensión das clases 
presenciais será a Aula Virtual do IES Lucus Augusti, no que existe o curso específico para 
esta materia. Complementarase co uso do correo electrónico, Google Drive e canles de 
YouTube. 
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Educación plástica, visual e audiovisual – 4º de ESO                Resumo informativo para o alumnado e familia 
 
Obxetivos 
Observar, percibir, comprender e interpretar de 
xeito crítico as imaxes e sons do contorno natural 
e cultural, sendo sensible ás súas cualidades 
plásticas, estéticas e funcionais.  
- Aprezar os valores culturais e estéticos, identifi-
cando, interpretando e valorando os contidos; 
entendelos como parte da diversidade cultural, 
contribuíndo ao seu respecto, conservación e 
mellora.  
- Comprender as relacións da linguaxe plástica, 
visual e audiovisual con outras linguaxes e elixir a 
fórmula expresiva máis axeitada en función das 
necesidades de comunicación.  
- Analizar e entender as mensaxes visuais e au-
diovisuais que de xeito constante invaden o noso 
entorno máis próximo.  
- Expresarse con creatividade, mediante as ferra-
mentas da linguaxe plástica, visual e audiovisual, 
e saber relacionalas con outros ámbitos do coñe-
cemento.  
- Utilizar a linguaxe plástica para representar 
emocións e sentimentos, vivenzas e ideas, contri-
buíndo á comunicación, reflexión crítica e respec-
to entre as persoas.  
- Utilizar as diversas técnicas plásticas, visuais e 
audiovisuais e as tecnoloxías da información e a 
comunicación para aplicalas nas propias crea-
cións.  
- Representar corpos e espazos simples mediante 
o uso da perspectiva, as proporcións e a repre-
sentación das cualidades das superficies e o 
detalle de xeito que sexan eficaces para a comu-
nicación.  
- Reflexionar sobre o uso responsable e modera-
do da rede a valorar o seu potencial como ferra-
menta de investigación, creación e difusión cun 
emprego axeitado e planificado.  

- Facer uso de hábitos como a observación, aten-
ción, precisión e pulcritude, reflexión, análise 
crítica e revisión nas distintas fases de elabora-
ción dunha obra individual ou colectiva.  
- Relacionarse con outras persoas participando en 
actividades de grupo con flexibilidade e responsa-
bilidade, favorecendo o diálogo, a colaboración e 
a comunicación.  
Contidos  
Bloque 1. Expresión plástica  
- A linguaxe plástica e visual na creación da com-
posición artística. Leis da composición.  
- Leis da composición: movemento, ritmo e liñas 
de forza.  
- Cor como ferramenta simbólica. Técnicas de 
expresión gráfico-plásticas. Experimentación con 
diversos materiais.  
- Interese pola investigación sobre materiais, 
soportes, técnicas e ferramentas con fins concre-
tos, así como a utilización das tecnoloxías da 
información nas creación propias.  
- Iniciativa, creatividade e autoesixencia no proce-
so de produción propio.  
- Seguimento do proceso de creación: bosquexo, 
proxecto, presentación final e avaliación (reflexión 
propia e avaliación colectiva).  
- Elaboración de proxectos plásticos de forma 
cooperativa. Lectura e valoración de obras artísti-
cas e imaxes en distintos soportes.  
- Análise de distintas obras de arte situándoas na 
época, na técnica e no estilo aos que pertencen. 
Valoración do patrimonio artístico.  
Bloque 2. Debuxo técnico  
- Utensilios de debuxo técnico: estudo e manexo. 
Trazados xeométricos: cuadriláteros, polígonos 
regulares e división da circunferencia.  
- Tanxencias e enlaces. Aplicación dos procede-
mentos de trazado de cuadriláteros, polígonos, 

tanxencias e enlaces no deseño de motivos xeo-
métricos.  
- Interpretación das pezas a través das súas vis-
tas diédricas. Trazado, medidas e posición correc-
tas das vistas de pezas sinxelas. Liñas vistas e 
ocultas. Esbozo á man alzada e con utensilios de 
debuxo técnico.  
- Perspectiva cabaleira. Posición dos eixes e 
coeficiente de redución. Liñas vistas e ocultas. 
Rotulaxe. Escalas.  
- Sistema axonométrico: isometría. Posición dos 
eixes. Liñas vistas e ocultas. Rotulaxe. Escalas.  
- Perspectiva cónica central e cónica oblicua.  
- Análise das posibilidades da posición do punto 
de vista.  
- Debuxo asistido por computador. Trazado de 
pezas planas e tridimensionais sinxelas.  
Bloque 3. Fundamentos do deseño  
- Análise das linguaxes visuais cotiás (arte, dese-
ño, publicidade, etc.).  
- Fases do proceso de deseño.  
- Análise da estética e a funcionalidade do deseño 
industrial de obxectos e do feísmo arquitectónico.  
 
 
- Percibir e interpretar criticamente as imaxes e as 
formas do seu ámbito cultural, con sensibilidade 
cara ás súas calidades plásticas, estéticas e fun-
cionais, e apreciando o proceso de creación artís-
tica, en obras propias e alleas, e distinguir e valo-
rar as súas fases.  
- Campos de aplicación do deseño.  
- Deseño de composicións modulares utilizando 
trazados xeométricos.  
- Compoñentes da imaxe corporativa: nome, cor, 
tipografía, logotipo, deseño, etc.
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- Secuenciación e elaboración de proxectos creativos 
adaptados ás áreas do deseño.  
- Informática ao servizo dos proxectos de deseño.  
- Planificación dun proxecto artístico.  
Bloque 4. Linguaxe audiovisual e multimedia  
- Tipos de planos cinematográficos. Análise dos facto-
res expresivos e a súa simboloxía.  
- Realización dun storyboard.  
- Identificar os elementos que forman a estrutura narra-
tiva e expresiva básica da linguaxe audiovisual e mul-
timedia, e describir correctamente os pasos necesarios 
para a produción dunha mensaxe audiovisual, e valo-
rando o labor de equipo.B4.3. Estudo de planos, angu-
lacións e movementos de cámara no cine.  
- Criterios estéticos na elaboración de fotografías.  
- Finalidade expresiva das imaxes fotoxornalísticas.  
- Recoñecer os elementos que integran as linguaxes 
audiovisuais e as súas finalidades  
- Creación dixital de imaxes.  
- Deseño dun proxecto publicitario persoal.  
- Realizar composicións creativas a partir de códigos 
utilizados en cada linguaxe audiovisual, amosando 
interese polos avances tecnolóxicos vinculados a estas 
linguaxes.  
- Análise crítica da linguaxe publicitaria.  
 
Avaliación  
Procedementos de avaliación.  
Farase unha avaliación continuada o longo de todo o 
proceso didáctico. Ao ser esta unha materia eminente-
mente procedimental, é fundamental o contacto de 
cotío co alumno, de xeito que o proceso ensino-
aprendizaxe se poda adecuar en cada momento cara a 
consecución dos obxectivos.  
Haberá un seguimento sistematizado do alumno res-
pecto á materia e respecto ao grupo. En concreto os 
aspectos a ter en conta son:  
- Observación periódica.  
- Traballos e apuntes, esbozos, probas, etc.  
- Emprego dos materiais e medios.  
- Axeitamento ao tema proposto.  
- Calidade estética.  
- Esforzo persoal.  
- Interese polos aspectos da materia.  
- Creatividade.  

Tamén se fomentará a autoavaliación coa intención de 
que o alumno desenvolva os criterios de valoración 
persoal e externa.  
 
Cualificación  
A cualificación por avaliación será o resultado de apli-
car as seguintes porcentaxes:  
70% Traballos e actividades  
30% Exposicións e traballo diario  
Como traballos e actividades enténdese os exercicios 
propostos para cada unidade que os alumnos entregan 
e son cualificados. Parte deste traballo faise na aula e 
parte faise na casa. Se valorará positivamente a entre-
ga de calquera traballo antes da data fixada, así como 
a entrega de traballos voluntarios. Se a data de entrega 
non fora respectada a cualificación da actividade será 
modificada, restándolle puntuación en función do nú-
mero de días de retraso, e tendo asimesmo en conta 
se hai ou non reiteración. Esta medida é compensatoria; 
non sería xusto que se cualificará do mesmo xeito un 
traballo que se fixo no prazo fixado que un que se fixo 
nun prazo maior.  
As exposicións e traballo diario avaliarán os contidos 
máis teóricos e a actitude cara ao traballo diario do 
alumnado (non do comportamento). Como exposición 
enténdese a exposición diante dos compañeiros de 
conceptos así como a explicación e/ou xustificación do 
seu propio traballo.  
O sistema de recuperación consistirá na entrega dos 
traballos e exercicios non entregados ou a repetición 
daqueles que foran avaliados negativamente. No caso 
de non entregar un número significativo de exercicios 
(máis dun tercio do total) ao longo das avaliacións, e 
para poder ser avaliado, o alumno terá que realizar uha 
proba específica tipo exame correspondente a avalia-
ción.  
Para achar a cualificación final ordinaria do curso se 
achará a media aritméticas dos tres trimestres. Se o 
resultado non é un número enteiro se procederá ao 
redondeo ao número enteiro superior se a parte deci-
mal e superior a 5. Non se fará o redondeo ao enteiro 
superior cando a avaliación do terceiro trimestre sexa 
inferior en 3 puntos respecto da avaliación anterior e 
sempre que a media aritmética sexa igual ou superior a 
5. Tamén poderá facerse o redondeo ao enteiro supe-
rior naqueles casos nos que as cualificacións dos tres 
trimestres sexan progresivas e ascendentes.  

O procedemento de avaliación para a avaliación extra-
ordinaria basarase nunha única proba na que se reflec-
tirán os coñecementos dun xeito o máis global posible 
Para a obtención da cualificación na convocatoria ex-
traordinaria se procederá, por una parte coa corres-
pondente nota do exame cualificado de 0 a 10, e por 
outra, se aplicará unha matización en sentido positivo 
naqueles casos que o alumnado presente traballos 
feitos no verán. De non obter unha cualificación cun 
número enteiro se procederá ao redondeo; se a parte 
decimal é menor ou igual que 5 a cualificación final 
será igual ao enteiro da nota do exame, se a parte 
decimal é maior que 5 se redondeará ao enteiro supe-
rior consecutivo. 
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Avaliación 

1º, 3º e 4º de ESO 

 
Inicial, continua e final. 

Aspectos xerais. 
 

 
 
 

Procedemento de 
avaliación inicial 

 

En que data se realizará?  
Durante as primeiras semanas do curso  

 

En que consistirá?  
Proba tipo test, preguntas e respostas, confección de mapas, gráficas, etc, relacio-
nados cos estándares.  
Debuxo libre con tempo limitado (20 minutos), debuxo de línea contínua sen mirar 
o papel, debuxo copa/cara e debuxo do revés…  

 

  Cales serán as consecuencias dos resultados?  
  Deteción de dificultades e capacidades e adaptación da materia as mesmas. Non 
terán        cualificación numérica pero si son de entrega obrigada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedemento 
avaliación continua 

Con que temporalización se farán probas escritas (cada tema, dous, tres, 
cantas por trimestre ou avaliación, etc.?  
As características propias da materia fan que non se requira de probas escritas. 
Os alumnos realizan os traballos prácticos na aula, polo que poden ser evaluados 
por observación directa da súa evolución, dificultades etc.  

 

Como se cualifican as probas, traballos individuais ou colectivos, traballo no 
caderno, observación. Ponderación, redondeo...  
Explícaráselle aos alumnos ao comezo de cada traballo cal vai ser o mínimo exisi-
ble, os prazos de entrega e as partes do traballo que poden ampliar e cómo.  
Ao non ter probas escritas, o traballo práctico leva o peso da cualificación pero 
sempre reservando un mínimo do 10% para a observación diaria, onde se terá en 
conta a limpeza, puntualidade nas entregas, capacidade resolutiva do alumno fron-
te as dificultades, respeto polo traballo dos compañeiros, etc.  
O diario ou caderno de artista terá tamén un mínimo do 10% da nota na avalición. 
Esta será superior nos traballos que requiran dunha reflexión persoal máis profun-
da, íntima e individual. Informárase aos alumnos no momento de plantexar o traba-
llo do peso específico do caderno nesa actividade concreta.  
Para facilitar a avaliación por observación directa os alumnos realizarán todos os 
traballos na aula. O traballo en casa realizarase de xeito excepcional, consensua-
do co grupo-clase e baixo condicións moi concretas que se definirán en cada caso. 

 

Como se fai a media de cada unha das avaliacións? Ponderación, redondeo...  
A media faise por ponderación, de referencia, 70% traballo practico, 20% observa-
ción directa e 10% diario de artista.  

 

  Que aspectos se van a valorar dentro da observación do traballo na aula? 
  Limpeza, puntualidade nas entregas, capacidade resolutiva do alumno fronte ás 
dificultades,   respecto polo traballo dos compañeiros, creatividade, orixinalidade, etc. 
Como se recupera unha proba non superada?  
Non hai probas escritas. O alumno que entregue un traballo que non acada os 
mínimos pode volver a facelo. É máis habitual que o alumno non supere o mínimo 
por non entregar un traballo 

 

Como se recupera unha avaliación non superada?  
Entregando de novo os traballos desa avalición ou volvendo a facer os avaliados 
negativamente.  

 

 
 

Procedemento de 
avalición final 

 

Como se acada a nota da avalición final? Media, ponderación redondeo?  
A nota final será o resultado da media das tres avalicións previas.  
No caso de alta discrepancia entre as notas dunha e outra avalición teráse en con-
ta a evolución do alumno durante o curso.  
Analizaráse de xeito individual os motivos desta discrepancia. Terase en conta de 
xeito positivo o esforzo e espírito de superación do alumno. Terase en conta de 
xeito negativo o abandono de xeito evidente da materia, ou entregar como seus, 
traballos feitos por outra persoa.  
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Debuxo técnico                                                                    1º de Bacharelato  
Modalidade de Ciencias  
 
Introdución  
O debuxo técnico constitúese nunha ferramenta de descrición obxectiva das formas e as 
súas relacións espaciais. É polo tanto unha linguaxe universal ao servicio da ciencia, da 
arte e da técnica na que debe presidir a racionalidade e cunha "gramática", baséase na 
xeometría métrica e proxectiva, nos sistemas de representación e as normas que emanan 
dos organismos competentes, con base universal nas normas ISO que por medio das 
AENOR-UNE se implantan en España.  
A materia se estructura en tres grandes bloques formativos:  
1 Xeometría e debuxo técnico ou xeometría plana.  
2 Sistemas de representación ou xeometría proxectiva e descritiva.  
3 Debuxo técnico normalizado.  
O debuxo técnico, xa que logo, emprégase como medio de comunicación en calquera pro-
ceso de investigación ou proxecto que se valla dos aspectos visuais das ideas e das for-
mas para visualizar o que se estea a deseñar e, de ser o caso, definir dun xeito claro e 
exacto o que se desexa producir; é dicir, como linguaxe universal nos seus dous niveis de 
comunicación: comprender ou interpretar a información codificada, e expresarse ou elabo-
rar información comprensible polas persoas destinatarias.  
O alumnado, ao adquirir competencias específicas na interpretación de documentación 
gráfica elaborada de acordo coa norma nos sistemas de representación convencionais, 
pode coñecer mellor o mundo. Isto require, ademais do coñecemento das principais nor-
mas de debuxo, un desenvolvemento avanzado da súa visión espacial, entendida como a 
capacidade de abstracción para, por exemplo, visualizar ou imaxinar obxectos tridimensio-
nais representados mediante imaxes planas.  
Ademais de comprender a complexa información gráfica que nos rodea, cómpre que o es-
tudante aborde a representación de espazos ou obxectos de calquera tipo e elabore do-
cumentos técnicos normalizados que plasmen as súas ideas e os seus proxectos, relacio-
nados tanto co deseño gráfico como coa ideación de espazos arquitectónicos ou coa fabri-
cación artesanal ou industrial de pezas e conxuntos.  
Durante este curso trabállarase coas competencias relacionadas co debuxo técnico como 
linguaxe de comunicación e instrumento básico para a comprensión, análise e representa-
ción da realidade.  
No primeiro bloque, desenvolverase durante o curso os elementos necesarios para resol-
ver problemas de configuración de formas, ao tempo que se analiza a súa presenza na 
natureza e na arte ao longo da historia, e as súas aplicacións ao mundo científico e técnico.  
De xeito análogo, o bloque dedicadoaos sistemas de representación desenvolve os fun-
damentos, as características e as aplicacións das axonometrías, das perspectivas cónicas 
e dos sistemas diédrico e de planos cotados. Este bloque débese abordar de xeito integra-
do para permitir descubrir as relacións entre sistemas e as vantaxes e os inconvenientes 
de cada un. Ademais, é conveniente potenciar a utilización do debuxo a man alzada como 
ferramenta de comunicación de ideas e análise de problemas de representación.  
O terceiro bloque (sobre a normalización) pretende dotar o/a estudante dos procedementos 
para simplificar, unificar e obxectivar as representacións gráficas. Este bloque está 
nomeadamente relacionado co proceso de elaboración de proxectos, obxecto do 
derradeiro bloque, polo que, aínda que a secuencia establecida sitúa este bloque de 
maneira específica no primeiro curso, a súa condición de linguaxe universal fai que a súa 
utilización sexa unha constante ao longo da etapa. O proxecto ten como obxectivo principal 
que o/a estudante mobilice e interrelacione os elementos adquiridos ao longo de toda a 
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etapa e que os empregue para elaborar e presentar de xeito individual e colectivo os 
bosquexos, esbozos e planos necesarios para a definición dun proxecto sinxelo 
relacionado co deseño gráfico, industrial ou arquitectónico. 
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Obxectivos Debuxo técnico I - 1º de Bacharelato  
 
Tal como recolle a lexislación, a materia de Debuxo técnico do bacharelato contribuirá a 
desenvolver no alumnado determinadas capacidades:  
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsa-
blee autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacifi-
camenteos conflitos persoais, familiares e sociais.  
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias parao 
eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.  
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a linguacastelá.  
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunica-
ción.  
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar ashabili-
dades básicas propias da modalidade elixida.  
l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dosmé-
todos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnolo-
xíaao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respectocara 
ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referenciaao terri-
torio galego.  
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciati-
va,traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.  
n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, comofontes 
de formación  
 
O ensino da materia de Debuxo técnico no 1º curso do bacharelato terá como obxectivo 
concreto o desenvolvemento das seguintes capacidades do alumnado:  
- Utilizar axeitadamente e con destreza tanto os instrumentos como a terminoloxía especí-
fica do debuxo técnico.  
- Valorar a importancia que ten o correcto acabamento e a presentación do debuxo no refe-
rido á diferenciación dos distintos trazos que o configuran, a súa exactitude e a limpeza e o 
coidado do soporte.  
- Considerar o debuxo técnico como unha linguaxe científica, valorando a necesidade de 
coñecer a súa sintaxe para poder expresar e comprender a información.  
- Coñecer e comprender os principais fundamentos da xeometría métrica aplicada para 
resolver problemas de configuración e descrición de formas no plano.  
- Comprender e empregar os sistemas de representación para resolver problemas xeomé-
tricos no espazo e representar figuras tridimensionais no plano.  
- Valorar a universalidade da normalización no debuxo técnico e aplicar as principais nor-
mas UNE e ISO referidas á obtención, posición e acoutamento das vistas das formas des-
critas.  
- Conseguir a destreza e a rapidez necesarias ao empregar o esbozo e a perspectiva a 
man alzada como medios de expresión gráfica.  
- Planificar e reflexionar sobre o proceso de realización de calquera construción xeométrica 
tanto de forma individual como colectiva, sendo capaces de establecer con flexibilidade e 
responsabilidade as relacións necesarias naquelas actividades que requiran dun traballo 
colectivo.  
- Integrar os coñecementos de debuxo técnico dentro dos procesos tecnolóxicos e en apli-
cacións da vida cotiá, revisando e valorando o estado de consecución do proxecto ou acti-
vidade sempre que sexa necesario.  
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- Interesarse polas novas tecnoloxías e os programas de deseño, utilizando e valorando as 
súas posibilidades na elaboración dos planos técnicos dun proxecto. 
 
Nas táboas que se presentan nas seguintes páxinas se especifican para esta materia e 
nivel:  
Obxectivos por estándares  
Contidos  
Criterios de avaliación  
Estándares de aprendizaxe  
Competencias clave que abrangue cada estándar  
Didáctica metodolóxica  
Secuenciación  
Temporalización
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DebuxoTécnicoI.1ºdebacharelato 

Obxectiv
os Contidos Criteriosdeavaliación Estándaresdeaprendizaxe Competen

ciasclave 
Didáctica 

metodolóxica 

Secueciación 
Temporalizaci

ón 

Bloque1.Xeometríaedebuxotécnico 

b 
d 
e 
g 
i 
l 
m 

B1.1.Trazadosxeométricos. 
B1.2.Instrumentosemateriaisdo
debuxotécnico. 
B1.3.Recoñecementodaxeometr
íananatureza. 
B1.4.Identificacióndeestruturasx
eométricasnaarte. 
B1.5.Valoracióndaxeometríaco
moinstrumentoparaodeseñográf
ico,industrialearquitectónico. 
B1.6.Trazadosfundamentaisnopl
ano. 
B1.7.Operaciónsconsegmentos. 
B1.8.Mediatriz. 
B1.9.Paralelismoeperpendicular
idade. 
B1.10.Determinacióndelugaresx
eométricos.Aplicacións. 
B1.11.Elaboracióndeformasbas
eadasenredesmodulares. 
B1.12.Circunferenciaecírculo. 
B1.13.Ángulos. 
B1.14.Trazadodepolígonosregul
ares. 
B1.15.Resolucióngráficadecuad
riláterosepolígonos. 
B1.16.Representacióndeformas
planas. 
B1.17.Trazadodeformasproporci
onais. 
B1.18.Resolucióngráficadetrián
gulos. 
B1.19.Determinación,propiedad

B1.1.Resolverproblemasdeconfiguraci
óndeformaspoligonaissinxelasnoplano
coaaxudadeutensiliosconvencionaisde
debuxosobretaboleiro,aplicandoosfund
amentosdaxeometríamétricadeacordoc
unesquemapasoapasoe/ouunhafigurad
eanáliseelaboradapreviamente. 

DT1.B1.1.1.Deseña,modificaourepro
duceformasbaseadasenredesmodula
rescadradascoaaxudadoescuadroeo
cartabón,utilizandorecursosgráficosp
aradestacarclaramenteotrazadoprinci
palelaboradodasliñasauxiliaresutiliza
das. 

CSIEE Exposiciónde
conceptos 
Presentacións 
Exercicios 
Delineación 
Deseñocreati
vo 

1ºTrimestre 
Unidade1 
Fundamento
sdodebuxox
eométrico. 
Delineación 
12sesións 

DT1.B1.1.2.Determinacoaaxudadere
graecompásosprincipaislugaresxeom
étricosdeaplicaciónaostrazadosfunda
mentaisnoplano,ecomprobagraficam
enteocumprimentodascondiciónsesta
blecidas. 

CMCCT 

DT1.B1.1.3.Relacionaasliñaseospunt
osnotablesdetriángulos,cuadriláteros
epolígonoscoassúaspropiedades,eid
entificaassúasaplicacións. 

CAA Exposiciónde
conceptos 
Presentacións 
Análisegráfico 
Exercicios 
Exame 

1ºTrimestre 
Unidade2 
Asformaspo
ligonais 
12sesións DT1.B1.1.4.Comprendeasrelaciónsm

étricasdosángulosdacircunferenciaeo
círculo,describeassúaspropiedadesei
dentificaassúasposiblesaplicacións. 

CAA 

DT1.B1.1.5.Resolvetriánguloscoaaxu
daderegraecompás,aplicandoaspropi
edadesdassúasliñaseospuntosnotabl
es,eosprincipiosxeométricoselement
ais,exustificaoprocedementoutilizado. 

CMCCT 

DT1.B1.1.6.Deseña,modificaourepro
ducecuadriláterosepolígonosanalizan
doasrelaciónsmétricasesenciaisereso
lvendooseutrazadoportriangulación,r
adiación,itinerarioourelaciónsdeseme
llanza. 

CSIEE 
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DebuxoTécnicoI.1ºdebacharelato 

Obxectiv
os Contidos Criteriosdeavaliación Estándaresdeaprendizaxe Competen

ciasclave 
Didáctica 

metodolóxica 

Secueciación 
Temporalizaci

ón 

eseaplicaciónsdosseuspuntosn
otables. 
B1.20.Proporcionalidadeesemel
lanza. 
B1.21.Análisedetrazadodeforma
spoligonaisportriangulación,radi
acióneitinerario. 
B1.22.Construcióneutilizaciónde
escalasgráficas. 
B1.23.Transformaciónsxeométri
caselementais:xiro,translación,s
imetríahomoteciaeafinidade.Ide
ntificacióndeinvariantes.Aplicaci
óns. 

DT1.B1.1.7.Reproducefigurasproporc
ionaisdeterminandoarazónidóneapar
aoespazodedebuxodispoñible,constr
uíndoaescalagráficacorrespondentee
nfuncióndaapreciaciónestablecidaeut
ilizándoacoaprecisiónrequirida. 

CSIEE Exposiciónde
conceptos 
Presentacións 
Análise 
Exercicios 
Exame 

1ºTrimestre 
Unidade3 
Proporciona
lidadeeseme
llanza 
14sesións 

DT1.B1.1.8.Comprendeascaracterísti
casdastransformaciónsxeométricasel
ementais(xiro,translación,simetría,ho
moteciaeafinidade),identificandoassú
asinvariantes,eaplícaasparaaresoluci
óndeproblemasxeométricoseparaare
presentacióndeformasplanas. 

CAA Exposiciónde
conceptos 
Presentacións 
Análise 
Exercicios 
Exame 

1ºTrimestre 
Unidade4 
Transformac
iónsxeométr
icas 
10sesións 

b 
d 
e 
g 
i 
l 

B1.24.Tanxenciaseenlaces. 
B1.25.Resolucióndeproblemasb
ásicosdetanxenciaseenlaces.Ap
licacións. 
B1.26.Construcióndecurvastécn
icas,óvalos,ovoideseespirais. 
B1.27.Aplicaciónsdaxeometríaa
odeseñoarquitectónicoeindustri
al. 
B1.28.Xeometríaenovastecnolo
xías. 
B1.29.Aplicaciónsdedebuxovect
orialen2D. 
B1.30.Exerciciosdeaplicaciónde
trazadodetanxenciaseenlaces. 

B1.2.Debuxarcurvastécnicasefiguraspl
anascompostasporcircunferenciaseliña
srectas,aplicandoosconceptosfundame
ntaisdetanxencias,resaltaraformafinald
eterminadaeindicargraficamenteaconst
ruciónauxiliarutilizada,ospuntosdeenla
ceearelaciónentreosseuselementos. 

DT1.B1.2.1.Identificaasrelaciónsentr
epuntosdetanxencia,centroseraiosde
circunferencias,analizandofigurasco
mpostasporenlacesentreliñasrectase
arcosdecircunferencia. 

CMCCT Exposiciónde
conceptos 
Presentacións 
Análisegráfico 
Exercicios 
Deseñocreati
vo 
Exame 

2ºTrimestre 
Unidade5 
Tanxenciaee
nlaces. 
Curvastécni
cas 
16sesións 

DT1.B1.2.2.Resolveproblemasbásico
sdetanxenciascoaaxudaderegraecom
pás,aplicandoconrigoreexactitudeass
úaspropiedadesintrínsecas,eutilizand
orecursosgráficosparadestacarclara
menteotrazadoprincipalelaboradodas
liñasauxiliaresutilizadas. 

CAA 

DT1.B1.2.3.Aplicaoscoñecementosd
etanxenciasáconstrucióndeóvalos,ov
oideseespirais,erelacionaasúaformac
oasprincipaisaplicaciónsnodeseñoarq
uitectónicoeindustrial. 

CSIEE 

DT1.B1.2.4.Deseñaapartirdunbosque
xopreviooureproduceáescalaconveni
entefigurasplanasqueconteñanenlac

CSIEE 
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DebuxoTécnicoI.1ºdebacharelato 

Obxectiv
os Contidos Criteriosdeavaliación Estándaresdeaprendizaxe Competen

ciasclave 
Didáctica 

metodolóxica 

Secueciación 
Temporalizaci

ón 

esentreliñasrectasearcosdecircunfere
ncia,indicandograficamenteaconstruc
iónauxiliarutilizada,ospuntosdeenlace
earelaciónentreosseuselementos. 

Bloque2.Sistemasderepresentación 

b 
d 
e 
g 
i 
l 

B2.1.Fundamentosdossistemas
derepresentación. 
B2.2.Sistemasderepresentación
naarte. 
B2.3.Evoluciónhistóricadossiste
masderepresentación. 
B2.4.Sistemasderepresentación
edebuxotécnico.Ámbitosdeaplic
ación. 
B2.5.Vantaxeseinconvenientes.
Criteriosdeselección. 
B2.6.Clasesdeproxección. 
B2.7.Sistemasderepresentación
enovastecnoloxías. 
B2.8.Aplicaciónsdedebuxovecto
rialen3D. 
B2.9.Sistemadiédrico. 
B2.10.Procedementosparaaobt
encióndasproxecciónsdiédricas. 
B2.11.Disposiciónnormalizada. 
B2.12.Reversibilidadedosistema
.Númerodeproxecciónssuficient
es. 
B2.13.Representacióneidentific
acióndepuntos,rectaseplanos.P
osiciónsnoespazo.Paralelismoe
perpendicularidade.Pertenzaein
tersección. 
B2.14.Proxecciónsdiédricasdes

B2.1.Relacionarosfundamentoseascar
acterísticasdossistemasderepresentaci
óncoassúasposiblesaplicaciónsaodebu
xotécnico,seleccionandoosistemaaxeit
adoaoobxectivoprevisto,eidentificarasv
antaxeseosinconvenientesenfunciónda
informaciónquesedesexeamosaredosr
ecursosdispoñibles. 

DT1.B2.1.1.Identificaosistemaderepr
esentaciónempregadoapartirdaanális
ededebuxostécnicos,ilustraciónsoufot
ografíasdeobxectosouespazos,edete
rminaascaracterísticasdiferenciaiseo
selementosprincipaisdosistema. 

CCL Exposiciónde
conceptos 
Presentación
s 
Análisegráfic
o 
 

2ºTrimestre 
Unidade6 
Fundamento
sdossistema
sderepresen
tación 
2sesións DT1.B2.1.2.Estableceoámbitodeaplic

acióndosprincipaissistemasderepres
entación,eilustraassúasvantaxeseoss
eusinconvenientesmedianteodebuxo
amanalzadadunmesmocorpoxeométr
icosinxelo. 

CCL 

DT1.B2.1.3.Seleccionaosistemadere
presentaciónidóneoparaadefiniciónd
unobxectoouespazo,analizandoacom
plexidadedasúaforma,afinalidadedar
epresentación,aexactituderequiridae
osrecursosinformáticosdispoñibles. 

CD 

DT1B2.1.4.Comprendeosfundamento
sdosistemadiédricoedescribeosproce
dementosdeobtencióndasproxección
seasúadisposiciónnormalizada. 

CMCCT Exposiciónde
conceptos 
Presentación
s 
Análisegráfic
o 
Exercicios 
Exame 

2ºTrimestre 
Unidade7 
Sistemadiéd
rico 
22sesións DT1.B2.1.5.Comprendeofuncioname

ntodosistemadiédrico,relacionandoos
seuselementos,convencionalismosen
otaciónscoasproxecciónsnecesariasp
ararepresentarinequivocamenteaposi
cióndepuntos,rectaseplanos,eresolve

CAA 
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DebuxoTécnicoI.1ºdebacharelato 

Obxectiv
os Contidos Criteriosdeavaliación Estándaresdeaprendizaxe Competen

ciasclave 
Didáctica 

metodolóxica 

Secueciación 
Temporalizaci

ón 

ólidoseespazossinxelos. 
B2.15.Secciónsplanas.Determin
acióndasúaverdadeiramagnitud
e. 
B2.16.Procedementosparaaobt
enciónedisposicióndasproxecció
nsdiédricas. 
B2.17.Visualizaciónedebuxoam
analzadadeaxonometríasapartir
dasvistasprincipaisdepezassinx
elas. 
B2.18.Secciónsplanas.Determin
acióndasúaverdadeiramagnitud
e. 

problemasdepertenza,intersecciónev
erdadeiramagnitude. 

DT1.B2.1.6.Deseñaoureproduceform
astridimensionaissinxelas,debuxando
amanalzadaassúasvistasprincipaisno
sistemadeproxecciónortogonalestabl
ecidopolanormadeaplicación,dispond
oasproxecciónssuficientesparaasúad
efinicióneidentificandoosseuselement
osdexeitoinequívoco. 

CSIEE 

DT1.B2.1.7.Visualizanoespazopersp
ectivoformastridimensionaissinxelasd
efinidassuficientementepolassúasvist
asprincipais,debuxandoamanalzadaa
xonometríasconvencionais(isometría
secabaleiras). 

CMCCT 

DT1.B2.1.8.Determinasecciónsplana
sdeobxectostridimensionaissinxelos,
visualizandointuitivamenteasúaposici
ónmedianteperspectivasamanalzada,
debuxandoassúasproxecciónsdiédric
aseobtendoasúaverdadeiramagnitud
e. 

CCEC 

b 
d 
e 
g 
i 
l 

B2.19.Sistemadeplanoscotados:
aplicacións. 

B2.2.Representarformastridimensionai
ssinxelasapartirdeperspectivas,fotograf
ías,pezasreaisouespazosdocontornopr
óximo,utilizandoosistemadiédricoou,de
serocaso,osistemadeplanoscotados,di
spondodeacordocoanormaasproxecció
nssuficientesparaasúadefinicióneidenti
ficandoosseuselementosdexeitoinequí
voco. 

DT1.B2.2.1.Comprendeofuncioname
ntodosistemadeplanoscotadoscomou
nhavariantedosistemadiédricoqueper
miterendibilizaroscoñecementosadqu
iridos,ilustraassúasprincipaisaplicació
nsmediantearesolucióndeproblemass
inxelosdepertenzaeinterseccióneobté
nperfísdunterreoapartirdassúascurva
sdenivel. 

CAA Exposiciónde
conceptos 
Presentación
s 
Análisegráfic
o 
Exercicios 
Exame 

3ºTrimestre 
Unidade8 
Sistemadepl
anoscotados 
6sesións 

b B2.20.Sistemaaxonométrico. B2.3.Debuxarperspectivasdeformastrid
imensionaisapartirdepezasreaisoudefin

DT1.B2.3.1.Realizaperspectivasisom
étricasdecorposdefinidospolassúasvi

CCEC  3ºTrimestre 
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DebuxoTécnicoI.1ºdebacharelato 

Obxectiv
os Contidos Criteriosdeavaliación Estándaresdeaprendizaxe Competen

ciasclave 
Didáctica 

metodolóxica 

Secueciación 
Temporalizaci

ón 

d 
e 
g 
i 
l 

B2.21.Fundamentosdosistema.
Disposicióndoseixeseutilización
doscoeficientesderedución. 
B2.22.Sistemaaxonométricoorto
gonal,perspectivasisométricas,d
imétricasetrimétricas. 
B2.23.Sistemaaxonométricoobli
cuo:perspectivascabaleirasemili
tares. 
B2.24.Aplicacióndoóvaloisométr
icocomorepresentaciónsimplific
adadeformascirculares. 

idaspolassúasproxecciónsortogonais,s
eleccionandoaaxonometríaaxeitadaao
propósitodarepresentación,dispondoap
osicióndoseixesenfuncióndaimportanci
arelativadascarasquesedesexenamosa
reutilizando,deserocaso,oscoeficientes
dereducióndeterminados. 

stasprincipais,coaaxudadeutensiliosd
edebuxosobretaboleiro,representand
oascircunferenciassituadasencarasp
aralelasaosplanoscoordenadoscomo
óvalosenlugardeelipses,simplificando
oseutrazado. 

Unidade9 
Sistemaaxon
ométrico 
14sesións 

DT1.B2.3.2.Realizaperspectivascaba
leirasouplanimétricas(militares)decor
posouespazosconcircunferenciassitu
adasencarasparalelasaunsódosplano
scoordenados,dispondoasúaorientaci
ónparasimplificaroseutrazado. 

CCEC 

b 
d 
e 
g 
i 
l 

B2.25.Sistemacónicocentral. 
B2.26.Elementosdosistema.Pla
nodocadroeconovisual. 
B2.27.Determinacióndopuntode
vistaeorientacióndascarasprinci
pais. 
B2.28.Paralelismo.Puntosdefug
a.Puntosmétricos. 
B2.29.Representaciónsimplifica
dadacircunferencia. 
B2.30.Sistemacónicooblicuo. 
B2.31.Representaciónsimplifica
dadacircunferencia. 
B2.32.Representacióndesólidos
nosdiferentessistemas. 

B2.4.Debuxarperspectivascónicasdefo
rmastridimensionaisapartirdeespazosd
ocontornooudefinidaspolassúasproxec
ciónsortogonais,evalorarométodoselec
cionado,considerandoaorientacióndasc
arasprincipaisrespectodoplanodocadro
earepercusióndaposicióndopuntodevist
asobreoresultadofinal. 

DT1.B2.4.1.Comprendeosfundament
osdaperspectivacónicaeclasificaasúa
tipoloxíaenfuncióndaorientacióndasc
arasprincipaisrespectoaoplanodocadr
oearepercusióndaposicióndopuntode
vistasobreoresultadofinal,determinan
doopuntoprincipal,aliñadohorizonte,o
spuntosdefugaeosseuspuntosdemedi
da. 

CCL Exposiciónde
conceptos 
Presentación
s 
Análisegráfic
o 
Exercicios 
Exame 

3ºTrimestre 
Unidade10 
Sistemacóni
co 
12sesións 

DT1.B2.4.2.Debuxacoaaxudadeuten
siliosdedebuxoperspectivascónicasc
entraisdecorposouespazosconcircunf
erenciassituadasencarasparalelasau
nsódosplanoscoordenados,dispondo
asúaorientaciónparasimplificaroseutr
azado. 

CSIEE 

DT1.B2.4.3.Representaformassólida
souespaciaisconarcosdecircunferenci
aencarashorizontaisouverticais,debu
xandoperspectivascónicasoblicuasco
aaxudadeutensiliosdedebuxo,simplifi
candoaconstrucióndaselipsesperspe
ctivasmedianteotrazadodepolígonosc

CMCCT 
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DebuxoTécnicoI.1ºdebacharelato 

Obxectiv
os Contidos Criteriosdeavaliación Estándaresdeaprendizaxe Competen

ciasclave 
Didáctica 

metodolóxica 

Secueciación 
Temporalizaci

ón 

ircunscritos,trazándoasamanalzadao
ucoaaxudadepatrónsdecurvas. 

Bloque3.Normalización 

b 
d 
e 
g 
i 
l 

B3.1.Elementosdanormalización
consonteanormativa. 

B3.1.Valoraranormalizacióncomoconve
ncionalismoparaacomunicaciónunivers
alquepermitesimplificarosmétodosdepr
odución,aseguraracalidadedosproduto
s,posibilitarasúadistribuciónegarantiras
úautilizaciónpolodestinatariofinal. 

DT1.B3.1.1.Describeosobxectivoseo
sámbitosdeutilizacióndasnormasUNE
,ENeISO,erelacionaasespecíficasdod
ebuxotécnicocoasúaaplicaciónparaa
eleccióneadobradeformatos,paraoem
pregodeescalas,paraestablecerovalo
rrepresentativodasliñas,paradisporas
vistaseparaacotación. 

CCL Exposiciónde
conceptos 
Presentación
s 
Análisegráfic
o 
Exercicios 
Delineación 
Exame 

3ºTrimestre 
Unidade11 
Normalizaci
ón 
8sesións 

b 
d 
e 
g 
i 
l 

B3.2.Proxecto:necesidadeeámb
itodeaplicacióndasnormas. 
B3.3.Formatos.Dobradeplanos. 
B3.4.Vistas.Liñasnormalizadas. 
B3.5.Aplicaciónsdanormalizació
n. 
B3.6.Escalas.Cotación. 
B3.7.Debuxoindustrial. 
B3.6.Escalas.Cotación. 
B3.8.Debuxoarquitectónico. 
B3.9.Corteseseccións. 

B3.2.Aplicarasnormasnacionais,europ
easeinternacionaisrelacionadascosprin
cipiosxeraisderepresentación,formatos
,escalas,cotaciónemétodosdeproxecci
ónortográficoseaxonométricos,conside
randoodebuxotécnicocomalinguaxeuni
versal,valorandoanecesidadedecoñece
rasúasintaxeeutilizándoodeformaobxec
tivaparaainterpretacióndeplanostécnic
oseaelaboracióndebosquexos,esquem
as,esbozoseplanos. 

DT1.B3.2.1.Obténasdimensiónsrelev
antesdecorposouespazosrepresenta
dosutilizandoescalasnormalizadas. 

CSIEE 

DT1.B3.2.2.Representapezaseeleme
ntosindustriaisoudeconstrución,aplica
ndoasnormasreferidasaosprincipaism
étodosdeproxecciónortográficos,sele
ccionandoasvistasimprescindiblespar
aasúadefinición,dispóndoasaxeitada
menteediferenciandootrazadodeeixe
s,liñasvistaseocultas. 

CAA 

DT1.B3.2.3.Cotapezasindustriaissinx
elasidentificandoascotasnecesariasp
araasúacorrectadefinicióndimensiona
ledispóndoasdeacordocoanorma. 

CMCCT 

DT1.B3.2.4.Cotaespazosarquitectóni
cossinxelosidentificandoascotasnece
sariasparaasúacorrectadefinicióndim
ensionaledispóndoasdeacordocoano
rma. 

CMCCT 

DT1.B3.2.5.Representaobxectoscon CSIEE 
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DebuxoTécnicoI.1ºdebacharelato 

Obxectiv
os Contidos Criteriosdeavaliación Estándaresdeaprendizaxe Competen

ciasclave 
Didáctica 

metodolóxica 

Secueciación 
Temporalizaci

ón 

ocosmediantecorteseseccións,aplica
ndoasnormasbásicascorrespondente
s. 
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Debuxotécnico-1ºdebacharelato 
Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación. 
Grao mínimo de consecución dos estándares deaprendizaxe para superar a materia. 

 

DebuxotécnicoI 
Estándaresdeaprendizaxe 

Criteriosdecualificació
neinstrumentosdeavali

ación 

Graomínim
odeconsec

ución 

Instrument
osdeavalia

ción 

Exa
me
s 

Tra
ball
os 

Bloque1.Xeometríaedebuxotécnico - 

DT1.B1.1.1.Deseña,modificaoureproduceformasbaseadasenredesmodularescadradascoaaxudadoescuadroeocartabón,utilizandorec
ursosgráficosparadestacarclaramenteotrazadoprincipalelaboradodasliñasauxiliaresutilizadas. 100% 20% 80% 

DT1.B1.1.2.Determinacoaaxudaderegraecompásosprincipaislugaresxeométricosdeaplicaciónaostrazadosfundamentaisnoplano,eco
mprobagraficamenteocumprimentodascondiciónsestablecidas. 100% 90% 10% 

DT1.B1.1.3.Relacionaasliñaseospuntosnotablesdetriángulos,cuadriláterosepolígonoscoassúaspropiedades,eidentificaassúasaplicacións. 50% 90% 10% 

DT1.B1.1.4.Comprendeasrelaciónsmétricasdosángulosdacircunferenciaeocírculo,describeassúaspropiedadeseidentificaassúasposi
blesaplicacións. 100% 90% 10% 

DT1.B1.1.5.Resolvetriánguloscoaaxudaderegraecompás,aplicandoaspropiedadesdassúasliñaseospuntosnotables,eosprincipiosxeo
métricoselementais,exustificaoprocedementoutilizado. 100% 90% 10% 

DT1.B1.1.6.Deseña,modificaoureproducecuadriláterosepolígonosanalizandoasrelaciónsmétricasesenciaiseresolvendooseutrazadop
ortriangulación,radiación,itinerarioourelaciónsdesemellanza. 100% 90% 10% 

DT1.B1.1.7.Reproducefigurasproporcionaisdeterminandoarazónidóneaparaoespazodedebuxodispoñible,construíndoaescalagráfica
correspondenteenfuncióndaapreciaciónestablecidaeutilizándoacoaprecisiónrequirida. 100% 90% 10% 

DT1.B1.1.8.Comprendeascaracterísticasdastransformaciónsxeométricaselementais(xiro,translación,simetría,homoteciaeafinidade),identifican 50% 50% 50% 
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DebuxotécnicoI 
Estándaresdeaprendizaxe 

Criteriosdecualificació
neinstrumentosdeavali

ación 

Graomínim
odeconsec

ución 

Instrument
osdeavalia

ción 

Exa
me
s 

Tra
ball
os 

doassúasinvariantes,eaplícaasparaaresolucióndeproblemasxeométricoseparaarepresentacióndeformasplanas. 

DT1.B1.2.1.Identificaasrelaciónsentrepuntosdetanxencia,centroseraiosdecircunferencias,analizandofigurascompostasporenlacesen
treliñasrectasearcosdecircunferencia. 

100% 90% 10% 

DT1.B1.2.2.Resolveproblemasbásicosdetanxenciascoaaxudaderegraecompás,aplicandoconrigoreexactitudeassúaspropiedadesintrí
nsecas,eutilizandorecursosgráficosparadestacarclaramenteotrazadoprincipalelaboradodasliñasauxiliaresutilizadas. 100% 90% 10% 

DT1.B1.2.3.Aplicaoscoñecementosdetanxenciasáconstrucióndeóvalos,ovoideseespirais,erelacionaasúaformacoasprincipaisaplicaciónsnodes
eñoarquitectónicoeindustrial. 

50% 90% 10% 

DT1.B1.2.4.Deseñaapartirdunbosquexopreviooureproduceáescalaconvenientefigurasplanasqueconteñanenlacesentreliñasrectasearcosdecirc
unferencia,indicandograficamenteaconstruciónauxiliarutilizada,ospuntosdeenlaceearelaciónentreosseuselementos. 

25% - 
100
% 

Bloque2.Sistemasderepresentación - 

DT1.B2.1.1.Identificaosistemaderepresentaciónempregadoapartirdaanálisededebuxostécnicos,ilustraciónsoufotografíasdeobxectos
ouespazos,edeterminaascaracterísticasdiferenciaiseoselementosprincipaisdosistema. 100% 20% 80% 

DT1.B2.1.2.Estableceoámbitodeaplicacióndosprincipaissistemasderepresentación,eilustraassúasvantaxeseosseusinconvenientesmedianteod
ebuxoamanalzadadunmesmocorpoxeométricosinxelo. 

25% 20% 80% 

DT1.B2.1.3.Seleccionaosistemaderepresentaciónidóneoparaadefinicióndunobxectoouespazo,analizandoacomplexidadedasúaforma,afinalida
dedarepresentación,aexactituderequiridaeosrecursosinformáticosdispoñibles. 

50% 20% 80% 

DT1B2.1.4.Comprendeosfundamentosdosistemadiédricoedescribeosprocedementosdeobtencióndasproxecciónseasúadisposiciónn
ormalizada. 100% 90% 10% 

DT1.B2.1.5.Comprendeofuncionamentodosistemadiédrico,relacionandoosseuselementos,convencionalismosenotaciónscoasproxec
ciónsnecesariaspararepresentarinequivocamenteaposicióndepuntos,rectaseplanos,eresolveproblemasdepertenza,intersecciónever
dadeiramagnitude. 

100% 90% 10% 
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DebuxotécnicoI 
Estándaresdeaprendizaxe 

Criteriosdecualificació
neinstrumentosdeavali

ación 

Graomínim
odeconsec

ución 

Instrument
osdeavalia

ción 

Exa
me
s 

Tra
ball
os 

DT1.B2.1.6.Deseñaoureproduceformastridimensionaissinxelas,debuxandoamanalzadaassúasvistasprincipaisnosistemadeproxecciónortogona
lestablecidopolanormadeaplicación,dispondoasproxecciónssuficientesparaasúadefinicióneidentificandoosseuselementosdexeitoinequívoco. 

50% 50% 50% 

DT1.B2.1.7.Visualizanoespazoperspectivoformastridimensionaissinxelasdefinidassuficientementepolassúasvistasprincipais,debuxa
ndoamanalzadaaxonometríasconvencionais(isometríasecabaleiras). 100% 90% 10% 

DT1.B2.1.8.Determinasecciónsplanasdeobxectostridimensionaissinxelos,visualizandointuitivamenteasúaposiciónmedianteperspectivasamana
lzada,debuxandoassúasproxecciónsdiédricaseobtendoasúaverdadeiramagnitude. 

50% 50% 50% 

DT1.B2.2.1.Comprendeofuncionamentodosistemadeplanoscotadoscomounhavariantedosistemadiédricoquepermiterendibilizaroscoñecement
osadquiridos,ilustraassúasprincipaisaplicaciónsmediantearesolucióndeproblemassinxelosdepertenzaeinterseccióneobténperfísdunterreoaparti
rdassúascurvasdenivel. 

50% 20% 80% 

DT1.B2.3.1.Realizaperspectivasisométricasdecorposdefinidospolassúasvistasprincipais,coaaxudadeutensiliosdedebuxosobretabol
eiro,representandoascircunferenciassituadasencarasparalelasaosplanoscoordenadoscomoóvalosenlugardeelipses,simplificandoos
eutrazado. 

100% 90% 10% 

DT1.B2.3.2.Realizaperspectivascabaleirasouplanimétricas(militares)decorposouespazosconcircunferenciassituadasencarasparalela
saunsódosplanoscoordenados,dispondoasúaorientaciónparasimplificaroseutrazado. 100% 90% 10% 

DT1.B2.4.1.Comprendeosfundamentosdaperspectivacónicaeclasificaasúatipoloxíaenfuncióndaorientacióndascarasprincipaisrespectoaoplano
docadroearepercusióndaposicióndopuntodevistasobreoresultadofinal,determinandoopuntoprincipal,aliñadohorizonte,ospuntosdefugaeosseus
puntosdemedida. 

50% 90% 10% 

DT1.B2.4.2.Debuxacoaaxudadeutensiliosdedebuxoperspectivascónicascentraisdecorposouespazosconcircunferenciassituadasenc
arasparalelasaunsódosplanoscoordenados,dispondoasúaorientaciónparasimplificaroseutrazado. 50% 90% 10% 

DT1.B2.4.3.Representaformassólidasouespaciaisconarcosdecircunferenciaencarashorizontaisouverticais,debuxandoperspectivascónicasoblic
uascoaaxudadeutensiliosdedebuxo,simplificandoaconstrucióndaselipsesperspectivasmedianteotrazadodepolígonoscircunscritos,trazándoasa
manalzadaoucoaaxudadepatrónsdecurvas. 

50% 90% 10% 
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DebuxotécnicoI 
Estándaresdeaprendizaxe 

Criteriosdecualificació
neinstrumentosdeavali

ación 

Graomínim
odeconsec

ución 

Instrument
osdeavalia

ción 

Exa
me
s 

Tra
ball
os 

Bloque3.Normalización - 

DT1.B3.1.1.DescribeosobxectivoseosámbitosdeutilizacióndasnormasUNE,ENeISO,erelacionaasespecíficasdodebuxotécnicocoasúaaplicación
paraaeleccióneadobradeformatos,paraoempregodeescalas,paraestablecerovalorrepresentativodasliñas,paradisporasvistaseparaacotación. 

25% 90% 10% 

DT1.B3.2.1.Obténasdimensiónsrelevantesdecorposouespazosrepresentadosutilizandoescalasnormalizadas. 100% 10% 90% 

DT1.B3.2.2.Representapezaseelementosindustriaisoudeconstrución,aplicandoasnormasreferidasaosprincipaismétodosdeproxecciónortográfic
os,seleccionandoasvistasimprescindiblesparaasúadefinición,dispóndoasaxeitadamenteediferenciandootrazadodeeixes,liñasvistaseocultas. 

25% 10% 90% 

DT1.B3.2.3.Cotapezasindustriaissinxelasidentificandoascotasnecesariasparaasúacorrectadefinicióndimensionaledispóndoasdeacor
docoanorma. 50% 90% 10% 

DT1.B3.2.4.Cotaespazosarquitectónicossinxelosidentificandoascotasnecesariasparaasúacorrectadefinicióndimensionaledispóndoasdeacordo
coanorma. 

25% 10% 90% 

DT1.B3.2.5.Representaobxectosconocosmediantecorteseseccións,aplicandoasnormasbásicascorrespondentes. 25% 10% 90% 
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Procedemento de cualificación específico de Debuxo Técnico I  
 
Realizaránse exercicios de avaliación cunha periodicidade entre unha e tres veces por ava-
liación, sempre en función das unidades expostas, a súa carga lectiva e extensión das pro-
pias unidades. Esto quere dicir que farán exames nos que se avalíe só unha unidade e ou-
tros nos que se podan avaliar máis de unha unidade. O anterior xustifícase na diferente 
extensión e carga lectiva das distintas unidades.  
En primeiro de bacharelato a metodoloxía comprenderá unha primeira fase de exposición 
teórica e visualización de exemplos, unha segunda fase de resolución de exercicios de difi-
cultade progresiva e por último a realización de probas de avaliación. A resolución de exer-
cicos alternará o traballo na aula coa correción na pizarra xunto con exercicios recollidos 
polo profesor e que serán documentos de avaliación. Esta estructura variará en determina-
das unidades coa elaboración de proxectos creativos de índole técnico como experimenta-
ción dos contidos máis ala do clásico exercicio, ditos proxectos serán tamén documentos 
de avaliación.  
A cualificación de cada trimestre será positiva sempre que tódalas probas de avaliación 
foran superadas. A cualificación será a media aritmética dos exames, tendo en conta que 
se achará dita media dos exames cunha cualificación igual ou superior a 3,5 .Non se apli-
cará a media matemática dos resultados; cando por exemplo, un alumno teña un exercicio 
cualificado cun oito (8) e outro cualificado cun dous (2) non obterá a cualificación media de 
cinco (5). Tamén serán instrumentos de avaliación os exercicios recollidos polo profesor, a 
asistencia diaria ás clases, a toma cotiá de apuntes e o cumprimento dos prazos fixados 
para a entrega dos exercicios. Todos estes instrumentos son obxectivables e medibles ca-
ra á cualificación final de cada avaliación e da final de curso.  
A duración das probas de avaliación será dun mínimo de 50 minutos e un máximo de 90 
minutos. Se as probas non foran superadas, faranse probas de recuperación coas mesmas 
características que as ordinarias. Ao rematar o curso poderá facerse unha proba final 
extraordinaria, para que os alumnos que non superaron nin recuperaron os contidos das 
anteriores avaliacións o podan facer, así mesmo, neste exercicio poderase facer, para os 
alumnos que queiran, unha proba para mellorar a súa cualificación final. 
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Directrices no caso de ensino non presencial  
 
O proceso de ensino aprendizaxe, para que sexa efectivo, necesita do mantemento dunhas 
rutinas que pasan por unha interacción entre o alumnado e o profesorado, explicación de 
conceptos, realización de tarefas, resolución de dúbidas, avaliación do progreso, que in-
eludiblemente conleva unha estruturación do proceso mediante a organización dun horario 
similar ao desenvolto nunha situación de presencialidade, empregando ferramentas de 
comunicación e aulas virtuais.  
No caso de peche das aulas e necesidade de impartir o ensino de xeito non presencial, 
realizarase a través dos chamados horario espello organizados pola Xefatura de Estudos.  
A impartición das sesións lectivas presenciais virtuais farase dende o centro tal como se 
organice no seu momento, xa que o profesorado non pode garantir a correcta comunica-
ción telemática dende os seus fogares.  
A concreción farase segundo os protocolos e normativa que estea en vigor no momento do 
pase ao ensino non presencial, tendo en conta que non ten sentido fixar nesta programa-
ción máis concreción sabendo que a normativa, medios, protocolos e recomendacións por 
parte da admnistración educativas poden cambiar en calquera momento.  
 
Recursos telemáticos  
No caso de que, debido a Covid 19, sexa necesario voltar ao ensino non presencial, a me-
todoloxía e recursos a utilizar serán o envío de temas elaborados e de propostas de activi-
dades ao alumnado e a resolución de dúbidas de modo individual a través de medios tele-
máticos.  
O medio telemático principal para impartir a docencia no caso de suspensión das clases 
presenciais será a Aula Virtual do IES Lucus Augusti, no que existe o curso específico para 
esta materia. Complementarase co uso do correo electrónico, Google Drive e canles de 
YouTube. 
 



DEPARTAMENTO DE DEBUXO. IES LUCUS AUGUSTI                                                                                                          PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2021-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

69 
 

 
Debuxo técnico – 1º BAC                                                                    Resumo informativo para o alumnado e familia 
 
Obxectivos  
O ensino da materia de Debuxo técnico no 1º curso 
do bacharelato terá como obxectivo concreto o 
desenvolvemento das seguintes capacidades do 
alumnado:  
- Utilizar axeitadamente e con destreza tanto os 
instrumentos como a terminoloxía específica do 
debuxo técnico.  
- Valorar a importancia que ten o correcto acaba-
mento e a presentación do debuxo no referido á 
diferenciación dos distintos trazos que o configuran, 
a súa exactitude e a limpeza e o coidado do soporte.  
- Considerar o debuxo técnico como unha linguaxe 
científica, valorando a necesidade de coñecer a súa 
sintaxe para poder expresar e comprender a infor-
mación.  
- Coñecer e comprender os principais fundamentos 
da xeometría métrica aplicada para resolver pro-
blemas de configuración e descrición de formas no 
plano.  
- Comprender e empregar os sistemas de represen-
tación para resolver problemas xeométricos no 
espazo e representar figuras tridimensionais no 
plano.  
- Valorar a universalidade da normalización no 
debuxo técnico e aplicar as principais normas UNE 
e ISO referidas á obtención, posición e acoutamen-
to das vistas das formas descritas.  
- Conseguir a destreza e a rapidez necesarias ao 
empregar o esbozo e a perspectiva a man alzada 
como medios de expresión gráfica.  
- Planificar e reflexionar sobre o proceso de realiza-
ción de calquera construción xeométrica tanto de 
forma individual como colectiva, sendo capaces de 
establecer con flexibilidade e responsabilidade as  
 
 

 
relacións necesarias naquelas actividades que 
requiran dun traballo colectivo.  
- Integrar os coñecementos de debuxo técnico 
dentro dos procesos tecnolóxicos e en aplicacións 
da vida cotiá, revisando e valorando o estado de 
consecución do proxecto ou actividade sempre que 
sexa necesario.  
- Interesarse polas novas tecnoloxías e os progra-
mas de deseño, utilizando e valorando as súas 
posibilidades na elaboración dos planos técnicos 
dun proxecto.  
 
Contidos  
Bloque 1. Xeometría e debuxo técnico  
Trazados xeométricos.  
Instrumentos e materiais do debuxo técnico.  
Recoñecemento da xeometría na natureza.  
Identificación de estruturas xeométricas na arte.  
Valoración da xeometría como instrumento para o 
deseño gráfico, industrial e arquitectónico.  
Trazados fundamentais no plano.  
Operacións con segmentos.  
Mediatriz.  
Paralelismo e perpendicularidade.  
Determinación de lugares xeométricos. Aplicacións.  
Elaboración de formas baseadas en redes modula-
res.  
Circunferencia e círculo.  
Ángulos.  
Trazado de polígonos regulares.  
Resolución gráfica de cuadriláteros e polígonos.  
Representación de formas planas.  
Trazado de formas proporcionais.  
Resolución gráfica de triángulos.  
Determinación, propiedades e aplicacións dos seus 
puntos notables.  
Proporcionalidade e semellanza.  

Análise de trazado de formas poligonais por triangu-
lación, radiación e itinerario.  
Construción e utilización de escalas gráficas.  
Transformacións xeométricas elementais: xiro, 
translación, simetría homotecia e afinidade. Identifi-
cación de invariantes. Aplicacións.  
Tanxencias e enlaces.  
Resolución de problemas básicos de tanxencias e 
enlaces. Aplicacións.  
Construción de curvas técnicas, óvalos, ovoides e 
espirais.  
Aplicacións da xeometría ao deseño arquitectónico 
e industrial.  
Xeometría e novas tecnoloxías.  
Aplicacións de debuxo vectorial en 2D.  
Exercicios de aplicación de trazado de tanxencias e 
enlaces.  
Bloque 2. Sistemas de representación  
Fundamentos dos sistemas de representación.  
Sistemas de representación na arte.  
Evolución histórica dos sistemas de representación.  
Sistemas de representación e debuxo técnico. Ám-
bitos de aplicación.  
Vantaxes e inconvenientes. Criterios de selección.  
Clases de proxección.  
Sistemas de representación e novas tecnoloxías.  
Aplicacións de debuxo vectorial en 3D.  
Sistema diédrico.  
Procedementos para a obtención das proxeccións 
diédricas.  
Disposición normalizada.  
Reversibilidade do sistema. Número de proxeccións 
suficientes.  
Representación e identificación de puntos, rectas e 
planos. Posicións no espazo. Paralelismo e 
perpendicularidade. Pertenza e intersección. 
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. Proxeccións diédricas de sólidos e espazos 
sinxelos.  
Seccións planas. Determinación da súa verdadeira 
magnitude.  
Procedementos para a obtención e disposición das 
proxeccións diédricas.  
Visualización e debuxo a man alzada de axonome-
trías a partir das vistas principais de pezas sinxelas.  
Seccións planas. Determinación da súa verdadeira 
magnitude.  
Sistema de planos cotados: aplicacións.  
Sistema axonométrico.  
Fundamentos do sistema. Disposición dos eixes e 
utilización dos coeficientes de redución.  
Sistema axonométrico ortogonal, perspectivas iso-
métricas, dimétricas e trimétricas.  
Sistema axonométrico oblicuo: perspectivas caba-
leiras e militares.  
Aplicación do óvalo isométrico como representación 
simplificada de formas circulares.  
Sistema cónico central.  
Elementos do sistema. Plano do cadro e cono vi-
sual.  
Determinación do punto de vista e orientación das 
caras principais.  
Paralelismo. Puntos de fuga. Puntos métricos.  
Representación simplificada da circunferencia.  
Sistema cónico oblicuo.  
Representación simplificada da circunferencia.  
Representación de sólidos nos diferentes sistemas.  
Bloque 3. Normalización  
Elementos da normalización consonte a normativa.  
Proxecto: necesidade e ámbito de aplicación das 
normas.  
Formatos. Dobra de planos.  
Vistas. Liñas normalizadas.  
Aplicacións da normalización.  
Escalas. Cotación.  
Debuxo industrial.  
Escalas. Cotación.  
Debuxo arquitectónico.  
Cortes e seccións.  
Cualificación e Avaliación  
Se realizarán exercicios de avaliación cunha perio-
dicidade entre unha e tres veces por avaliación, 
sempre en función das unidades expostas, a súa 

carga lectiva e extensión das propias unidades. 
Esto quere dicir que se farán exames nos que se 
avalíe só unha unidade e outros nos que se podan 
avaliar máis de unha unidade. O anterior xustifícase 
na diferente extensión e carga lectiva das distintas 
unidades.  
En primeiro de bacharelato a metodoloxía com-
prenderá unha primeira fase de exposición teórica e 
visualización de exemplos, unha segunda fase de 
resolución de exercicios de dificultade progresiva e 
por último a realización de probas de avaliación. A 
resolución de exercicos alternará o traballo na aula 
coa correción na pizarra xunto con exercicios reco-
llidos polo profesor e que serán documentos de 
avaliación. Esta estructura variará en determinadas 
unidades coa elaboración de proxectos creativos de 
índole técnico como experimentación dos contidos 
máis ala do clásico exercicio, ditos proxectos serán 
tamén documentos de avaliación.  
A cualificación de cada trimestre será positiva sem-
pre que tódalas probas de avaliación foran supera-
das. A cualificación será a media aritmética dos 
exames, tendo en conta que se achará dita media 
dos exames cunha cualificación igual ou superior a 
3,5 .Non se aplicará a media matemática dos resul-
tados; cando por exemplo, un alumno teña un exer-
cicio cualificado cun oito (8) e outro cualificado cun 
dous (2) non obterá a cualificación media de cinco 
(5). Tamén serán instrumentos de avaliación os 
exercicios recollidos polo profesor, a asistencia 
diaria ás clases, a toma cotiá de apuntes e o cum-
primento dos prazos fixados para a entrega dos 
exercicios. Todos estes instrumentos son obxecti-
vables e medibles cara á cualificación final de cada 
avaliación e da final de curso.  
A duración das probas de avaliación será dun mí-
nimo de 50 minutos e un máximo de 90 minutos. Se 
as probas non foran superadas, se faran probas de 
recuperación coas mesmas características que as 
ordinarias. Ao rematar o curso poderá facerse unha 
proba final extraordinaria, para que os alumnos que 
non superaron nin recuperaron os contidos das 
anteriores avaliacións o podan facer, así mesmo, 
neste exercicio se poderá facer, para os alumnos 
que queiran, unha proba para mellorar a súa cualifi-
cación final.  

Para achar a cualificación final ordinaria do curso se 
achará a media aritméticas dos tres trimestres. Se o 
resultado non é un número enteiro farase o redon-
deo ao número enteiro superior se a parte decimal 
e igual ou superior a 5. Dito redondeo só se aplicará 
cando todas as avaliacións fosen cualificadas cun-
ha nota igual ou superior a 4. Tampouco se fará o 
redondeo ao enteiro superior cando a avaliación do 
terceiro trimestre sexa inferior a 3 puntos respecto 
da avaliación anterior e a media sexa inferior a 5. 
Tamén poderá facerse o redondeo ao enteiro supe-
rior naqueles casos nos que as cualificacións dos 
tres trimestres sexan progresivas e ascendentes.  
 
Para a obtención da cualificación na convocatoria 
extraordinaria será a correspondente nota do exa-
me extraordinario cualificado de 0 a 10. De non 
obter unha cualificación cun número enteiro proce-
derase ao redondeo; se a parte decimal é menor ou 
igual que 5 a cualificación final será o enteiro da 
nota do exame, se a parte decimal é maior que 5 se 
redondeará ao enteiro superior consecutivo.
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Debuxo artístico II                                                               2º de Bacharelato  
Modalidade de Artes  
 
Introdución  
Partindo das destrezas e dos coñecementos adquiridos polo alumnado na materia de De-
buxo artístico I de 1º de bacharelato, neste segundo curso afondarase nas destrezas e nos 
conceptos do debuxo como ferramenta do pensamento que participa no proceso creativo, 
comunicativo, plástico e visual, contribuíndo a adquirir as competencias necesarias para a 
formación permanente da persoa. Sendo o segundo ano que cursan esta materia, os 
alumnos poden perfeccionar as súas destrezas e experimentar dun xeitao máis expresivo e 
menos técnico que o ano anterior.  
A materia Debuxo Artístico II achega coñecementos teóricos, técnicos e estéticos, fomen-
tando un pensamento diverxente. A aprendizaxe estética debe realizarse sobre bases teó-
ricas e prácticas, fomentando a creatividade, o espírito de investigación e a formación per-
manente.  
De xeito gradual e secuencial, os coñecementos e as destrezas adquiridos en Debuxo Ar-
tístico IIaséntanse nas de Debuxo Artístico I. Ensinarase e aplicarase o principio de partir 
do particular para o xeral, para que o alumnado vaia perfeccionando as habilidades e os 
conceptos para construír aprendizaxes significativas, mediante o deseño de proxectos per-
sonais e globais.  
En Debuxo Artístico I, o alumnado traballou a materia de forma máis obxectiva, para dedi-
car este segundo curso a aspectos máis subxectivos, desenvolvendo o seu potencial crea-
dor orientado cara ás múltiples alternativas formativas artísticas máis acordes cos seus 
intereses.  
Ao traballar de xeito creativo, o alumnado desenvolve a capacidade crítica aplicándoa ás 
súas propias creacións e ás dos seus compañeiros; valora o feito artístico e goza del, sen-
sibilizándose cara ao contorno para a satisfacción estética e como aspecto motivador para 
o seu desenvolvemento creativo, potenciando a competencia de conciencia e expresión 
cultural. O coñecemento dos antecedentes artísticos e as achegas de artistas ao debuxo, 
ás artes plásticas e ao deseño, en xeral, a través da historia, e sobre todo a presenza e a 
función do debuxo nas manifestacións artísticas contemporáneas. O coñecemento da evo-
lución e a súa valoración positiva do debuxo artístico como linguaxe expresiva e comunica-
tiva reforzará as súas aplicacións nunha sociedade cada vez máis tecnolóxica e inmediata.  
Existe un importante número de alumnos que entran no bacharelato artístico como base 
para estudar posteriormente titulacións de deseño gráfico, asimesmo manifestan moito in-
terese polo manga xaponés. Ao rematar este curso os alumnos que superaron o curso po-
derán facer as probas de acceso á universidade. Por decisión da administración, que care-
ce de sensibilidade artística, de perspectiva artística e que non se dá conta do significado 
da formación artística e do peso que esta ten na vida e na sociedade, decidíu suprimir o 
exame desta materia nas probas de acceso á universidade, eso despois de quitarlle un 25% 
de tempo semanal.  
Os nosos obxectivos non se centran tanto como no pasado na preparación destas probas, 
e permete unha maior libertade á hora de programar as actividades. 
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Obxectivos  
 
Tal como recolle a lexislación, a materia de Debuxo Artístico II do bacharelato contribuirá a 
desenvolver no alumnado determinadas capacidades:  
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable 
e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacífica-
mente os conflitos persoais, familiares e sociais.  
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o 
eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.  
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá.  
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunica-
ción.  
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habili-
dades básicas propias da modalidade elixida.  
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciati-
va,traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.  
n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes 
de formación e enriquecemento cultural.  
p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á 
súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.  
 
O ensino da materia de Debuxo Artístico no 2º curso do bacharelato terá como obxectivo 
concreto o desenvolvemento das seguintes capacidades do alumnado:  
- Interpretar as formas desde diferentes formulacións estéticas e significativas, realizando 
modificacións que leven a resultados diverxentes respecto das formas iniciais.  
- Comprender e valorar a importancia do estudo do natural das formas orgánicas.  
- Aplicar as variables da forma na composición, experimentando coas relacións entre os 
elementos gráfico-plásticos desta.  
- Desenvolver a memoria visual e retentiva, mediante a realización de exercicios que po-
tencien os mecanismos perceptivos e expresivos ao servizo da representación artística.  
- Coñecer, apreciar e empregar de forma axeitada as posibilidades expresivas das distintas 
técnicas e materiais, utilizándoas dunha maneira ordenada e eficaz.  
- Desenvolver a sensibilidade artística, concienciándose da necesidade do equilibrio entre 
emoción e razón, necesario para a aprendizaxe do debuxo artístico.  
- Utilizar conscientemente os coñecementos adquiridos como medio de expresión das pro-
pias ideas e como recurso para comprender mellor as expresións plásticas alleas.  
- Expresarse de xeito libre por medio da creación de imaxes. 
 
Nas táboas que se presentan nas seguintes páxinas se especifican para esta material:  
Obxectivos por estándares  
Contidos  
Criterios de avaliación  
Estándares de aprendizaxe  
Competencias clave que abrangue cada estándar  
Metodoloxía didáctica  
Secuenciación  
Temporalización  
Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe  
Criterios de cualificación  
Instrumentos de avaliación
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Debuxo Artístico II. 2º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Metodoloxía 

didáctica 

Secuenciación 

temporalización 

Bloque 1. A forma. Estudo e transformación 

b 
i 
m 
n 
d 
g 

B1.1. Percepción e descrición obxe-
ctiva da forma. 

B1.1. Desenvolve a destreza 
debuxística con distintos niveis 
de iconicidade. 

DA2.B1.1.1. Interpreta e aplica formas ou 
obxectos atendendo a diversos graos de 
iconicidade, con diferentes técnicas gráfi-
cas e segundo as súas funcións comuni-
cativas (ilustrativas, descritivas, ornamen-
tais ou subxectivas). 

CSIEE 

CCEC 

Exposición. teóría. 

Imaxes. 

Análise gráfica 

Unidade 1 

Percepción e 
interpretación 
da forma. 

 

1ª Avaliación 

Setembro-outubro. 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 inten-
cións comunicativas.  

DA2.B1.1.2. Analiza a configuración das 
formas naturais e artificiais discriminando 
o esencial das súas características for-
mais, mediante a execución gráfica e a 
discusión verbal e escrita. 

CCEC 

CD 

Bloc debuxo. 

Bloque 2: A expresión da subxectividade 

b 
i 
m 
n 
d 
g 

B2.1. Psicoloxía da forma e a com-
posición. Estudo e aplicación dos 
elementos compositivos que re-
xen a intención expresiva das 
creacións plásticas. 

B2.1. Desenvolver a capacidade 
de representación das formas 
mediante a memoria e a retenti-
va visual. 

DA2.B2.1.1. Representa formas aprendidas 
mediante a percepción visual e táctil aten-
dendo ás súas características formais 
esenciais. 

CSIEE 

CCEC 

Bloc debuxo. 

Imaxes. 

Unidade 2 

Representación, 
composición e 
expresión. 

 

1ª Avaliación 

Novembro-
decembro 

b 
i 
m 
n 
d 
g 
p 

B2.2. Comportamento e interrela-
ción das formas tridimensionais 
no espazo. 

B2.2. Elaborar imaxes con distin-
tas funcións expresivas utilizan-
do a memoria e a retentiva vi-
sual. 

DA2.B2.2.1. Expresa sentimentos e valores 
subxectivos mediante a representación de 
composicións figurativas e abstractas de 
formas e cores (funcións expresivas). 

CCL 

CCEC 

Bloc debuxo. 

Imaxes. 

DA2.B2.2.2. Experimenta con métodos 
creativos de memorización e retentiva pa-
ra procurar distintas representacións me-
diante valores lumínicos, cromáticos e 
compositivos, dun mesmo obxecto ou 
composición. 

CAA 
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Debuxo Artístico II. 2º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Metodoloxía 

didáctica 

Secuenciación 

temporalización 

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 interpreta-
cións da realidade. 

B2.3. Investigar sobre a expresivi-
dade individual, coa linguaxe 
propia da expresión gráfico-
plástica. 

DA2.B2.3.1. Analiza de forma verbal e escri-
ta, individual e colectivamente, obras pro-
pias ou alleas, atendendo aos seus valo-
res subxectivos. 

CCL Bloc debuxo. Unidade  3 

Luz e cor. 

 

2ª Avaliación 

Xaneiro-febreiro 

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 iconici-
dade, as formas, illadas ou nun-
ha composición, o contorno in-
mediato, interiores e exteriores, 
expresando as características 
espaciais e de proporcionalida-
de, e valores lumínicos e cromá-
ticos. 

DA2.B3.1.1. Comprende e representa as 
formas desde distintos puntos de vista. 

CSC Bloc debuxo. 

Imaxes. 

Unidade  4 

Volume, espazo e 
perspectiva. 

 

2ª Avaliación 

Marzo 

DA2.B3.1.2. Observa o contorno como un 
elemento de estudo gráfico e elabora 
composicións cromáticas e lineais, aten-
dendo ás variacións formais segundo o 
punto de vista. 

CSIEE 

CCEC 

DA2.B3.1.3. Representa os obxectos illados 
ou nun contorno coñecendo os aspectos 
estruturais da forma, a posición e o tama-
ño 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 hu-
mana. 

DA2.B4.1.1. Comprende a figura humana 
como un elemento de estudo gráfico e ex-
presivo, mediante a observación e a refle-
xión de obras propias e alleas. 

CCEC Análise gráfica. 

Bloc debuxo. 

 

Unidade  5 

Proporción e 
representación 
da figura hu-
mana. 

 

3ª Avaliación 

Abril-maio 

DA2.B4.1.2. Analiza a figura humana aten-
dendo ás súas relacións de proporcionali-
dade mediante a observación do natural 
ou con modelos estáticos. 

CMCCT 

CCEC 

Imaxes. 

b B4.2. Nocións básicas de anatomía B4.2. Representar a figura huma- DA2.B4.2.1. Representa a figura humana CSIEE 
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Debuxo Artístico II. 2º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Metodoloxía 

didáctica 

Secuenciación 

temporalización 

i 
m 
n 
d 
g 

artística. 

B4.3. Estudo e representación do 
movemento da figura humana. 

na e o seu contorno, identifican-
do as relacións de proporciona-
lidade entre o conxunto e as 
súas partes. 

atendendo á expresión global das formas 
que a compoñen e á articulación e a 
orientación da estrutura que a define. 

CCEC 

b 
i 
m 
n 
d 
g 

B4.4. Antropometría. Relacións da 
figura humana co espazo arqui-
tectónico e co contorno natural. 

B4.3. Experimentar cos recursos 
gráfico-plásticos para represen-
tar o movemento e a expresivi-
dade da figura humana. 

DA2.B4.3.1. É capaz de representar e captar 
o movemento da figura humana de forma 
gráfico-plástica aplicando diferentes técni-
cas. 

CAA 

DA2.B4.3.2. Elabora imaxes con distintos 
procedementos gráfico-plásticos e diver-
sas funcións expresivas coa figura huma-
na 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 crea-
tivo. 

B5.1. Coñecer e aplicar as ferra-
mentas 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 Análise gráfica. 

Exposición teóri-
ca. 

Bloc debuxo. 

Unidade  xeral 1 

Técnicas secas. 

 

Durante todo o 
curso. 

b 
i 
m 
n 
d 
g 

B5.2. Introdución ás técnicas húmi-
das e a súa aplicación no proceso 
creativo. Emprego das ferramen-
tas TIC nos procesos creativos. 

B5.2. Valorar a importancia do 
debuxo como ferramenta do 
pensamento e do coñecemento 
da súa terminoloxía, dos mate-
riais e dos procedementos para 
desenvolver o proceso creativo 
con fins artísticos, tecnolóxicos 
ou científicos, así como as posi-
bilidades das TIC. 

DA2.B5.2.1. Valora a importancia do debuxo 
artístico nos procesos proxectivos elabo-
rando proxectos conxuntos con outras 
disciplinas artísticas ou non do mesmo 
nivel ou externos. 

CSC Unidade  xeral 2 

Técnicas húmidas 
e técnicas TIC. 

 

Durante todo o 
curso. DA2.B5.2.2. Demostra creatividade e auto-

nomía nos procesos artísticos, propondo 
solucións gráfico-plásticas que afiancen o 
seu desenvolvemento persoal e a súa au-
toestima. 

CSIEE 

CCEC 
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Debuxo Artístico II. 2º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Metodoloxía 

didáctica 

Secuenciación 

temporalización 

DA2.B5.2.3. Está orientado/a e coñece as 
posibilidades do debuxo artístico nas en-
sinanzas artísticas, tecnolóxicas e científi-
cas con exemplos claros e contacto direc-
to con artistas, deseñadores/as, científi-
cos/as e técnicos/as. 

CMCCT 

CAA 

DA2.B5.2.4. Selecciona, relaciona e empre-
ga 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 mate-
riais e os procedementos máis idóneos 
para representar e expresarse en relación 
ás linguaxes gráfico-plásticas. 

CAA 

CSIEE 

CCEC 

CCL 

b 
i 
m 
n 
d 
g 

B5.3. Actitude creativa B5.3. Amosar unha actitude autó-
noma e responsable, respectan-
do as producións propias e 
alleas, así como o espazo de 
traballo e as pautas indicadas 
para a realización de activida-
des, achegando á aula todos os 
materiais necesarios. 

DA2.B5.3.1. Mantén o seu espazo de traba-
llo e o seu material en perfecto estado, e 
achégao á aula cando é necesario para a 
elaboración das actividades. 

CSC Unidade xeral 3 

Creatividade e 
respecto. 

 

Durante todo o 
curso. 
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Debuxo artístico II 
Estándares de aprendizaxe 

Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 

Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos de avaliación 

Bloc Caderno Aula 

Bloque 1. A forma. Estudo e transformación - 

DA2.B1.1.1. Interpreta e aplica formas ou obxectos atendendo a diversos graos de iconicidade, con diferentes técnicas gráficas e 
segundo as súas funcións comunicativas (ilustrativas, descritivas, ornamentais ou subxectivas). 

50% 70% 20% 10% 

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. 

75% 70% 20% 10% 

Bloque 2: A expresión da subxectividade  

DA2.B2.1.1. Representa formas aprendidas mediante a percepción visual e táctil atendendo ás súas características formais 
esenciais. 

50% 70% 20% 10% 

DA2.B2.2.1. Expresa sentimentos e valores subxectivos mediante a representación de composicións figurativas e abstractas de 
formas e cores (funcións expresivas). 

75% 70% 20% 10% 

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. 

50% 70% 20% 10% 

DA2.B2.3.1. Analiza de forma verbal e escrita, individual e colectivamente, obras propias ou alleas, atendendo aos seus valores 
subxectivos. 

75% 70% 20% 10% 

Bloque 3. Debuxo e perspectiva  

DA2.B3.1.1. Comprende e representa as formas desde distintos puntos de vista. 75% 70% 20% 10% 

DA2.B3.1.2. Observa o contorno como un elemento de estudo gráfico e elabora composicións cromáticas e lineais, atendendo ás 
variacións formais segundo o punto de vista. 

80% 70% 20% 10% 

Bloque 4. O corpo humano como modelo - 

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. 

100% 70% 20% 10% 

DA2.B4.1.2. Analiza a figura humana atendendo ás súas relacións de proporcionalidade mediante a observación do natural ou 
con modelos estáticos. 

80% 70% 20% 10% 
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Debuxo artístico II 
Estándares de aprendizaxe 

Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 

Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos de avaliación 

Bloc Caderno Aula 

DA2.B4.2.1. Representa a figura humana atendendo á expresión global das formas que a compoñen e á articulación e a orienta-
ción da estrutura que a define. 

80% 70% 20% 10% 

DA2.B4.3.1. É capaz de representar e captar o movemento da figura humana de forma gráfico-plástica aplicando diferentes 
técnicas. 

75% 70% 20% 10% 

Bloque 5. O debuxo no proceso creativo  

DA2.B5.1.1. Coñece e aplica as ferramentas do debuxo artístico dixital utilizando as TIC en procesos creativos. 50% 70% 20% 10% 

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. 

75% 70% 20% 10% 

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. 

50% 70% 20% 10% 

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. 

75% 70% 20% 10% 

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. 

75% 70% 20% 10% 

DA2.B5.2.5. Utiliza con propiedade os materiais e os procedementos máis idóneos para representar e expresarse en relación ás 
linguaxes gráfico-plásticas. 

75% 70% 20% 10% 

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. 

75% 70% 20% 10% 
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Directrices no caso de ensino non presencial  
 
O proceso de ensino aprendizaxe, para que sexa efectivo, necesita do mantemento dunhas 
rutinas que pasan por unha interacción entre o alumnado e o profesorado, explicación de 
conceptos, realización de tarefas, resolución de dúbidas, avaliación do progreso, que in-
eludiblemente conleva unha estruturación do proceso mediante a organización dun horario 
similar ao desenvolto nunha situación de presencialidade, empregando ferramentas de 
comunicación e aulas virtuais.  
No caso de peche das aulas e necesidade de impartir o ensino de xeito non presencial, 
realizarase a través dos chamados horario espello organizados pola Xefatura de Estudos.  
A impartición das sesións lectivas presenciais virtuais farase dende o centro tal como se 
organice no seu momento, xa que o profesorado non pode garantir a correcta comunica-
ción telemática dende os seus fogares.  
A concreción farase segundo os protocolos e normativa que estea en vigor no momento do 
pase ao ensino non presencial, tendo en conta que non ten sentido fixar nesta programa-
ción máis concreción sabendo que a normativa, medios, protocolos e recomendacións por 
parte da admnistración educativas poden cambiar en calquera momento.  
 
Recursos telemáticos  
No caso de que, debido a Covid 19, sexa necesario voltar ao ensino non presencial, a me-
todoloxía e recursos a utilizar serán o envío de temas elaborados e de propostas de activi-
dades ao alumnado e a resolución de dúbidas de modo individual a través de medios tele-
máticos.  
O medio telemático principal para impartir a docencia no caso de suspensión das clases 
presenciais será a Aula Virtual do IES Lucus Augusti, no que existe o curso específico para 
esta materia. Complementarase co uso do correo electrónico, Google Drive e canles de 
YouTube. 
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Debuxo artístico – 2º BAC                                                                   Resumo informativo para o alumnado e familia 
 
Obxectivos  
Tal como recolle a lexislación, a materia de De-
buxo Artístico II do bacharelato contribuirá a 
desenvolver no alumnado determinadas capacida-
des:  
b) Consolidar unha madureza persoal e social que 
lle permita actuar de forma responsable e autóno-
ma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen 
de prever e resolver pacíficamente os conflitos 
persoais, familiares e sociais.  
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e discipli-
na, como condicións necesarias para o eficaz 
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 
desenvolvemento persoal.  
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na 
escrita, a lingua galega e a lingua castelá.  
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as 
tecnoloxías da información e da comunicación.  
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecno-
lóxicos fundamentais, e dominar as habilidades 
básicas propias da modalidade elixida.  
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes 
de creatividade, flexibilidade, iniciativa,traballo en 
equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.  
n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, 
así como o criterio estético, como fontes de forma-
ción e enriquecemento cultural.  
p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio mate-
rial e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa con-
servación e mellora no contexto dun mundo globa-
lizado.  
O ensino da materia de Debuxo Artístico no 2º 
curso do bacharelato terá como obxectivo concre-
to o desenvolvemento das seguintes capacidades 
do alumnado:  
- Interpretar as formas desde diferentes formula-
cións estéticas e significativas, realizando modifi-
cacións que leven a resultados diverxentes res-
pecto das formas iniciais.  

- Comprender e valorar a importancia do estudo 
do natural das formas orgánicas.  
 
- Aplicar as variables da forma na composición, 
experimentando coas relacións entre os elementos 
gráfico-plásticos desta.  
- Desenvolver a memoria visual e retentiva, me-
diante a realización de exercicios que potencien os 
mecanismos perceptivos e expresivos ao servizo 
da representación artística.  
- Coñecer, apreciar e empregar de forma axeitada 
as posibilidades expresivas das distintas técnicas 
e materiais, utilizándoas dunha maneira ordenada 
e eficaz.  
- Desenvolver a sensibilidade artística, concien-
ciándose da necesidade do equilibrio entre emo-
ción e razón, necesario para a aprendizaxe do 
debuxo artístico.  
- Utilizar conscientemente os coñecementos ad-
quiridos como medio de expresión das propias 
ideas e como recurso para comprender mellor as 
expresións plásticas alleas.  
- Expresarse de xeito libre por medio da creación 
de imaxes. 
 
Contidos  
Bloque 1. A forma. Estudo e transformación  
Percepción e descrición obxectiva da forma.  
Modelo analítico e modelo sintético.  
Retentiva e memoria visual. Consideracións mne-
motécnicas.  
Bloque 2: A expresión da subxectividade  
Psicoloxía da forma e a composición. Estudo e 
aplicación dos elementos compositivos que rexen 
a intención expresiva das creacións plásticas.  
Comportamento e interrelación das formas tridi-
mensionais no espazo.  
Valor expresivo da luz e da cor.  
Ruptura da tradición figurativa e nacemento de 
novas interpretacións da realidade.  

Bloque 3. Debuxo e perspectiva  
 
 
Valoracións da aparencia formal respecto ao punto 
de vista perceptivo.  
Representación da forma con fins expresivos.  
Bloque 4. O corpo humano como modelo  
Análise da figura humana. Relacións de propor-
cionalidade.  
Nocións básicas de anatomía artística.  
Estudo e representación do movemento da figura 
humana.  
Antropometría. Relacións da figura humana co 
espazo arquitectónico e co contorno natural.  
Bloque 5. O debuxo no proceso creativo  
Técnicas secas máis comúns e a súa aplicación 
no proceso creativo.  
Introdución ás técnicas húmidas e a súa aplicación 
no proceso creativo. Emprego das ferramentas 
TIC nos procesos creativos. 
Actitude creativa 
 
Cualificación  
Para achar a cualificación do alumnado emprega-
ranse tres instrumentos de avaliación: o bloc e 
traballos de aula, o caderno de artista e a actitude 
na aula. O peso específico de cada un destes 
instrumentos para cada estandar de aprendizaxe 
queda recollido nas correspondentes táboas da 
programación didáctica.  
As porcentaxes de referencia dos intrumentos 
para acahar a cualificación serán:  
Bloc de aula e traballos 70%  
Caderno de artista 20%  
Actitude na aula 10%  
Para o traballo diario na aula o alumnado terá un 
bloc de esbozo para debuxo. Neste bloc céntranse 
as actividades do curso e é o documento principal 
de avaliación. Ademais deste bloc o alumnado fará 
exercicios noutros soportes (outros tipos de papeis, 
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papel en cores, papeis especiais, etc) que confor-
man os chamados traballos. Ademais, cada 
alumno terá un pequeno bloc ou libreta para facer 
debuxos diarios fóra da aula, de xeito que o de-
buxo constitúa unha actividade cotiá.  
No bloc recolleranse os exercicios de aula tanto 
técnicos como de expresión creativa, e estarán 
feitos baixo a supervisión e corrección do profeso-
rado. Os chamados traballos faranse nas mesmas 
condicións, mentras que o caderno de artista será 
máis libre para a expresión e práctica do alumna-
do sen a supervisión durante a súa elaboración, 
tamén serán propostas actividades concretas para 
este caderno pero non se fará na aula.  
O terceiro instrumento, a actitude na aula non se 
refire ao comportamento, refírese a como desen-
volve o alumnado o traballo de cotío, participación, 
aproveitamento do tempo, colaboración, concen-
tración no traballo, interese e respecto das normas, 
instrumentos e materiais,  
 
Avaliación  
Avaliación inicial. O alumnado será avaliado nos 
primeiros días do curso para que o profesorado 
teña unha referencia clara da situación de partida. 
Dita avaliación se fará sobre aspectos da materia 
de xeito xenérico. As preguntas versarán sobre os 
distintos bloques coa fin de coñecer o nivel res-
pecto dos coñecementos teóricos e prácticos. Do 
mesmo xeito se avaliarán aspectos creativos, cul-
turais e de memoria visual. A avaliación inicial 
servirá como referente para o grupo e tamén para 
detectar os casos de baixa e alta dotación respec-
to dos obxectivos da materia.  
A avaliación incial só será informativa e obrigatoria, 
pero sen cualificación.  
Se fará unha avaliación continuada ao longo de 
todo o proceso didáctico. Ao ser esta unha materia 
eminentemente procedimental, é fundamental o 
contacto de cotío co alumno, de xeito que o proce-
so ensino-aprendizaxe se poda adecuar en cada 
momento cara a consecución dos obxectivos.  

Haberá un seguimento sistematizado do alumno 
respecto á materia e respecto ao grupo. En con-
creto os aspectos a ter en conta son:  
- Observación periódica.  
- Traballos previos e apuntes, esbozos, probas, 
etc.  
- Emprego dos materiais e medios.  
- Axeitamento ao tema proposto.  
- Calidade estética.  
- Esforzo persoal.  
- Interese polos aspectos da materia.  
- Creatividade.  
Tamén se fomentará a autoavaliación coa fin de 
que o alumno desenvolva os criterios de valora-
ción persoal e externa.  
Para achar a cualificación final ordinaria do curso 
se achará a media aritméticas dos tres trimestres. 
Se o resultado non é un número enteiro farase o 
redondeo ao número enteiro superior se a parte 
decimal e igual ou superior a 5. Dito redondeo só 
se aplicará cando todas as avaliacións fosen cuali-
ficadas cunha nota igual ou superior a 4. Tampou-
co se fará o redondeo ao enteiro superior cando a 
avaliación do terceiro trimestre sexa inferior a 3 
puntos respecto da avaliación anterior e a media 
sexa inferior a 5. Tamén poderá facerse o redon-
deo ao enteiro superior naqueles casos nos que 
as cualificacións dos tres trimestres sexan progre-
sivas e ascendentes.  
Para a obtención da cualificación na convocatoria 
extraordinaria será correspondente nota do exame 
extraordinario cualificado de 0 a 10. De non obter 
unha cualificación cun número enteiro se procede-
rá ao redondeo; se a parte decimal é menor ou 
igual que 5 a cualificación final será o enteiro da 
nota do exame, se a parte decimal é maior que 5 
se redondeará ao enteiro superior consecutivo.
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Debuxo técnico II                                                                      2º de Bacharelato  
Modalidade de Ciencias  
 
Introdución  
O debuxo técnico constitúese nunha ferramenta de descrición obxectiva das formas e as súas 
relacións espaciais. É polo tanto unha linguaxe universal ao servizo da ciencia, da arte e da 
técnica na que debe presidir a racionalidade e cunha "gramática", baséase na xeometría métri-
ca e proxectiva, nos sistemas de representación e nas normas correspondentes.  
O debuxo técnico emprégase como medio de comunicación en calquera proceso de investiga-
ción ou proxecto que se valga dos aspectos visuais das ideas e das formas para visualizar o 
que se estea a deseñar e, de ser o caso, definir dun xeito claro e exacto o que se desexa pro-
ducir; é dicir, como linguaxe universal nos seus dous niveis de comunicación: comprender ou 
interpretar a información codificada, e expresarse ou elaborar información comprensible polas 
persoas destinatarias.  
O alumnado, ao adquirir competencias específicas na interpretación de documentación gráfica 
elaborada de acordo coa norma nos sistemas de representación convencionais, pode coñecer 
mellor o mundo. Isto require, ademais do coñecemento das principais normas de debuxo, un 
desenvolvemento avanzado da súa visión espacial, entendida como a capacidade de abstrac-
ción para, por exemplo, visualizar ou imaxinar obxectos tridimensionais representados mediante 
imaxes planas.  
Ademais de comprender a complexa información gráfica que nos rodea, cómpre que o estudan-
te aborde a representación de espazos ou obxectos de calquera tipo e elabore documentos 
técnicos normalizados que plasmen as súas ideas e os seus proxectos, relacionados tanto co 
deseño gráfico como coa ideación de espazos arquitectónicos ou coa fabricación artesanal ou 
industrial de pezas e conxuntos.  
Durante este curso traballarase no afondamento das competencias relacionadas co debuxo 
técnico como linguaxe de comunicación e instrumento básico para a comprensión, análise e 
representación da realidade.  
No primeiro bloque, desenvolverase durante o curso os elementos necesarios para resolver 
problemas de configuración de formas no plano, ao tempo que se analiza a súa presenza na 
natureza e na arte ao longo da historia, e as súas aplicacións ao mundo científico e técnico. 
Trátase de ver as relacións entre as matemáticas (a xeometría) e as súas aplicacións e resolu-
cións gráficas (o debuxo técnico).  
O segundo bloque é unha continuación do estudado o curso anterior na representación da tri-
dimensionalidade sobre dúas dimensións. A base áchase nos sistemas de proxeción, que per-
miten ao alumnado resolver problemas de xeometría proxectiva e comprender de xeito mellor a 
tridimensionalidade, pero por medio da súa representación. Este bloque débese abordar de xei-
to integrado para permitir descubrir as relacións entre sistemas e as vantaxes e os inconvenien-
tes de cada un. Ademais, é conveniente potenciar a utilización do debuxo a man alzada como 
ferramenta de comunicación de ideas e análise de problemas de representación.  
O terceiro bloque é normativo e na súa parte final desenvolve o debuxo por medio de ferramen-
tas TIC. Pretende dotar ao estudante dos procedementos para simplificar, unificar e obxectivar 
as representacións gráficas. Este bloque está nomeadamente relacionado co proceso de elabo-
ración de proxectos, a súa condición de linguaxe universal fai que a súa utilización sexa unha 
constante ao longo da etapa.  
O proxecto ten como obxectivo principal que ao estudante mobilice e interrelaciones os elemen-
tos adquiridos ao longo de toda a etapa e que os empregue para elaborar e presentar de xeito 
individual e colectivo os bosquexos, esbozos e planos necesarios para a definición dun proxec-
to sinxelo relacionado co deseño gráfico, industrial ou arquitectónico. 
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Obxectivos  
 
Tal como recolle a lexislación, a materia de Debuxo técnico do bacharelato contribuirá a desen-
volver no alumnado determinadas capacidades:  
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os 
conflitos persoais, familiares e sociais.  
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.  
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá.  
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.  
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades 
básicas propias da modalidade elixida.  
l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cam-
bio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio am-
biente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego.  
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa,traballo 
en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.  
n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 
formación.  
 
O ensino da materia de Debuxo técnico no 2º curso do bacharelato terá como obxectivo concre-
to o desenvolvemento das seguintes capacidades do alumnado:  
- Utilizar axeitadamente e con destreza tanto os instrumentos como a terminoloxía específica do 
debuxo técnico.  
- Valorar a importancia que ten o correcto acabamento e a presentación do debuxo no referido 
á diferenciación dos distintos trazos que o configuran, a súa exactitude e a limpeza e o coidado 
do soporte.  
- Considerar o debuxo técnico como unha linguaxe científica, valorando a necesidade de coñe-
cer a súa sintaxe para poder expresar e comprender a información.  
- Comprender e empregar os sistemas de representación para resolver problemas xeométricos 
no espazo e representar figuras tridimensionais no plano.  
- Valorar a universalidade da normalización no debuxo técnico e aplicar as principais normas 
UNE e ISO referidas á obtención, posición e acoutamento das vistas das formas descritas.  
- Conseguir a destreza e a rapidez necesarias ao empregar o esbozo e a perspectiva a man 
alzada como medios de expresión gráfica.  
- Planificar e reflexionar sobre o proceso de realización de calquera construción xeométrica tan-
to de forma individual como colectiva, sendo capaces de establecer con flexibilidade e respon-
sabilidade as relacións necesarias naquelas actividades que requiran dun traballo colectivo.  
- Integrar os coñecementos de debuxo técnico dentro dos procesos tecnolóxicos e en aplica-
cións da vida cotiá, revisando e valorando o estado de consecución do proxecto ou actividade 
sempre que sexa necesario.  
- Capacitar ao alumnado para superar as probas de acceso á Universidade.  
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Nas táboas que se presentan nas seguintes páxinas especifícanse para esta materia e nivel:  
Obxectivos por estándares  
Contidos  
Criterios de avaliación  
Estándares de aprendizaxe  
Competencias clave que abrangue cada estándar  
Metodoloxía didáctica  
Secuenciación  
Temporalización  
Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe  
Criterios de cualificación  
Instrumentos de avaliación  
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Debuxo Técnico II. 2º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencia

s clave 

Metodoloxía 

didáctica 

Secuenciación 

Temporalización 

Bloque 1. Xeometría e debuxo técnico 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B1.1. Resolución de problemas 
xeométricos. 

▪ B1.2. Proporcionalidade. Rec-
tángulo áureo. Aplicacións. 

▪ B1.3. Construción de figuras 
planas equivalentes. 

▪ B1.4. Relación entre os ángulos 
e a circunferencia. Arco capaz.  

▪ B1.5. Aplicacións. 

▪ B1.6. Potencia dun punto res-
pecto a unha circunferencia. De-
terminación 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. 

▪ B1.8. Transformacións xeométri-
cas. Aplicacións. 

▪ B1.1. Resolver problemas de 
tanxencias mediante a aplicación 
das propiedades do arco capaz, 
dos eixes e centros radicais e/ou 
da transformación de circunferen-
cias e rectas por inversión, indi-
cando graficamente a construción 
auxiliar utilizada, os puntos de en-
lace e a relación entre os seus 
elementos. 

▪ DT2.B1.1.1. Identifica a estrutura xeométrica de obxectos indus-
triais ou arquitectónicos a partir da análise de plantas, alzados, 
perspectivas ou fotografías, sinalando os seus elementos bási-
cos e determinando as principais relacións de proporcionalidade. 

▪ CCL ▪ Láminas ▪ Unidade 1. 

▪ Estrutura 
xeométrica. 

▪ 1ª Avaliación. 

▪ Setembro-
Outubro. 

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

▪ CMCCT ▪ Láminas ▪ Unidade 2. 

▪ Fundamentos 
de xeometría. 

▪ 1ª Avaliación. 

▪ Outubro. 

▪ 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 proble-
mas xeométricos complexos, analizando as posibles solucións e 
transformándoos por analoxía noutros problemas máis sinxelos. 

▪ CSIEE ▪ Explicacións. 

▪ Láminas 

▪ DT2.B1.1.5. Resolve problemas de tanxencias aplicando as 
propiedades dos eixes e centros radicais, e indicando grafica-
mente a construción auxiliar utilizada, os puntos de enlace e a 
relación entre os seus elementos. 

▪ CMCCT ▪ Láminas 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B1.9. Trazado de curvas cónicas 
e técnicas. 

▪ B1.10. Curvas cónicas. Orixe, 
determinación e trazado da elip-
se, a parábola e a hipérbole. 

▪ B1.11. Curvas técnicas. Orixe, 
determinación e trazado das 
curvas cíclicas e envolventes.  

▪ B1.12. Resolución de problemas 
de pertenza, tanxencia e inci-
dencia. Aplicacións. 

▪ B1.13. Homoloxía. Determina-
ción dos seus elementos. Traza-
do de figuras homólogas. Apli-
cacións. 

▪ B1.2. Debuxar curvas cíclicas e 
cónicas e identificar os seus prin-
cipais elementos, utilizando as 
súas propiedades fundamentais 
para resolver problemas de per-
tenza, tanxencia ou incidencia. 

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

▪ CCL ▪ Explicacións ▪ Unidade 3. 

▪ Curvas cóni-
ca e técnicas. 

▪ 1ª Avaliación. 

▪ Novembro. 

▪ 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 ▪ Explicacións. 

▪ Láminas 

▪ DT2.B1.2.3. Traza curvas cónicas logo de determinar os elemen-
tos que as definen, tales como eixes, focos, directrices, tanxen-
tes ou asíntotas, resolvendo o seu trazado por puntos ou por 
homoloxía respecto á circunferencia. 

▪ CSIEE 

▪ b ▪ B1.13. Homoloxía. Determina-
ción dos seus elementos. Traza-
do de figuras homólogas. Apli-

▪ B1.3. Relacionar as transforma-
cións homolóxicas coas súas apli-
cacións á xeometría plana e aos 

▪ DT2.B1.3.1. Comprende as características das transformacións 
homolóxicas, identifica os seus invariantes xeométricos e descri-
be as súas aplicacións. 

▪ CCL ▪ Explicacións. ▪ Unidade 4. 

▪ Transforma-
ción xeomé-
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▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

cacións. 

▪ B1.13. Homoloxía. Determina-
ción dos seus elementos. Traza-
do de figuras homólogas. Apli-
cacións.  

▪  B1.14. Afinidade. Determinación 
dos seus elementos. Trazado de 
figuras afíns. Construción da 
elipse afín a unha circunferen-
cia.  

▪ B1.15. Trazado de figuras pla-
nas complexas utilizando esca-
las e construcións auxiliares 
axeitadas. 

sistemas de representación, valo-
rando a rapidez e a exactitude nos 
trazados que proporciona a súa 
utilización. 

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

▪ CSIEE ▪ Láminas. tricas. 

▪ 1ª Avaliación. 

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

▪ CMCCT 

Bloque 2. Sistemas de representación 

▪ b 
▪ d 
▪ e 
▪ g 
▪ i 
▪ l 

▪ B2.1. Punto, recta e plano no 
sistema diédrico. 

▪ B2.2. Resolución de problemas 
de pertenza, incidencia, parale-
lismo e perpendicularidade. 

▪ B2.3. Determinación da verda-
deira magnitude de segmentos e 
formas planas. 

▪ B2.4. Construción de figuras 
planas no sistema diédrico. 

▪ B2.5. Abatemento de planos. 
Determinación dos seus elemen-
tos. Aplicacións. 

▪ B2.6. Xiro dun corpo xeométrico. 
Aplicacións. 

▪ 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 su-
perficies, identificando as súas re-
lacións métricas para determinar o 
sistema de representación axeita-
do e a estratexia idónea que solu-
cione os problemas de representa-
ción de corpos ou espazos tridi-
mensionais. 

▪ DT2.B2.1.1. Comprende os fundamentos ou principios xeométri-
cos 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 verdadei-
ra magnitude. 

▪ CAA ▪ Explicacións. ▪ Unidade 5. 

▪ Sistema 
diédrico. 

▪ 2ª Avaliación. 

▪ Decembro-
Xaneiro. 

▪ DT2.B2.1.2. Representa figuras planas contidas en planos para-
lelos, perpendiculares ou oblicuos aos planos de proxección, tra-
zando as súas proxeccións diédricas. 

▪ DT2.B2.1.3. Determina a verdadeira magnitude de segmentos, 
ángulos e figuras planas utilizando xiro. 

▪ CSIEE ▪ Láminas. 

▪ B2.7. Cambios de plano. Deter-
minación das novas proxec-
cións. Aplicacións. 

▪ B2.8. Afinidade entre proxec-
cións.  

▪  B2.9. Problema inverso ao 
abatemento. 

▪ B2.10. Corpos xeométricos no 
sistema diédrico. 

▪ B2.11. Representación de polie-
dros regulares. Posicións singu-
lares. 

▪ B2.12. Determinación das súas 
seccións principais. 

▪ DT2.B2.1.3. Determina a verdadeira magnitude de segmentos, 
ángulos e figuras planas utilizando cambios de plano en sistema 
diédrico e, de ser o caso, no sistema de planos cotados. 

▪ CAA ▪ Láminas. ▪ 2ª Avaliación. 

▪ Febreiro-
Marzo. 

▪ DT2.B2.1.4. Representa o hexaedro ou cubo en calquera posi-
ción respecto aos planos coordenados, o resto dos poliedros re-
gulares, prismas e pirámides en posicións favorables, coa axuda 
das súas proxeccións diédricas, determinando partes vistas e 
ocultas. 

▪ CSIE 
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▪ B2.13. Representación de 
prismas e pirámides. 

▪ b 
▪ d 
▪ e 
▪ g 
▪ i 
▪ l 

▪ B2.14. Representación de 
cilindros, conos e esferas. Sec-
cións planas. 

▪ B2.15. Determinación de sec-
cións planas e elaboración de 
desenvolvementos. 

▪ B2.16. Interseccións. 

▪ B2.17. Xiros, abatementos ou 
cambios de plano para determi-
nar a verdadeira magnitude de 
elementos de pezas tridimensio-
nais. 

▪ B2.2. Representar poliedros regu-
lares, pirámides, prismas, cilindros 
e conos mediante as súas proxec-
cións ortográficas, analizando as 
posicións singulares respecto aos 
planos de proxección, determinan-
do as relacións métricas entre os 
seus elementos, as seccións pla-
nas principais e a verdadeira mag-
nitude ou desenvolvemento das 
superficies que os conforman. 

▪ DT2.B2.2.1. Representa cilindros e conos de revolución aplican-
do xiros ou cambios de plano para dispor as súas proxeccións 
diédricas en posición favorable para resolver problemas de me-
dida. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ Láminas. ▪ 2ª Avaliación. 

▪ Marzo. 

▪ 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 determi-
nación 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 

▪ B2.18. Sistemas axonométricos 
ortogonais. 

▪ B2.19. Posición do triedro fun-
damental.  

▪ B2.20. Relación entre o triángulo 
de trazas e os eixes do sistema. 

▪ B2.21. Determinación de coefi-
cientes de redución. 

▪ B2.22. Tipoloxía das axonome-
trías ortogonais. Vantaxes e in-
convenientes.  

▪ B2.23. Representación de 
figuras planas.  

▪ B2.24. Representación simplifi-
cada da circunferencia. 

▪ B2.25. Representación de 
corpos xeométricos e espazos 
arquitectónicos. Seccións pla-
nas. Interseccións. 

▪ B2.3. Debuxar axonometrías de 
poliedros regulares, pirámides, 
prismas, cilindros e conos, dispon-
do a súa posición en función da 
importancia relativa das caras que 
se desexen amosar e/ou da con-
veniencia dos trazados necesarios, 
utilizando a axuda do abatemento 
de figuras planas situadas nos 
planos coordenados, calculando 
os coeficientes de redución e de-
terminando as seccións planas 
principais. 

▪ DT2.B2.3.1. Comprende os fundamentos da axonometría orto-
gonal, clasificando a súa tipoloxía en función da orientación do 
triedro fundamental, determinando o triángulo de trazas e calcu-
lando os coeficientes de redución. 

▪ CMCCT ▪ Explicacións. ▪ Unidade 6. 

▪ Sistema 
axonométri-
co. 

▪ 3ª Avaliación. 

▪ Abril. 

▪ DT2.B2.3.2. Debuxa axonometrías de corpos ou espazos defini-
dos polas súas vistas principais, dispondo a súa posición en fun-
ción da importancia relativa das caras que se desexen amosar 
e/ou da conveniencia dos trazados necesarios. 

▪ CCEC ▪ Láminas. 

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

▪ CMCCT 

Bloque 3. Documentación gráfica de proxectos 

▪ b 
▪ d 
▪ e 
▪ g 
▪ i 

▪ B3.1. Elaboración de bos-
quexos, esbozos e planos. 

▪ B3.2. Proceso de deseño ou 
fabricación: perspectiva histórica 
e situación actual. 

▪ B3.1. Elaborar bosquexos, esbo-
zos e planos necesarios para a 
definición dun proxecto sinxelo 
relacionado co deseño industrial 
ou arquitectónico, valorar a exacti-

▪ DT2.B3.1.1. Elabora e participa activamente en proxectos coope-
rativos de construción xeométrica, aplicando estratexias propias 
adecuadas á linguaxe do debuxo técnico.  

▪ CSC ▪ Láminas. ▪ Unidade 7. 

▪ 3ª Avaliación. 

▪ Maio. 

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

▪ CMCCT 
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▪ l ▪ B3.3. Proxecto: tipos e elemen-
tos. 

▪ B3.4. Planificación de proxectos.  

▪ B3.5. Identificación das fases 
dun proxecto. Programación de 
tarefas. 

▪ B3.6. Elaboración das primeiras 
ideas.  

▪ B3.7. Tipos de planos: de situa-
ción, de conxunto, de montaxe, 
de instalación, de detalle, de 
fabricación ou de construción. 

▪ B3.8. Presentación de proxec-
tos. 

▪ B3.9. Elaboración da documen-
tación gráfica dun proxecto grá-
fico, industrial ou arquitectónico 
sinxelo. 

▪ B3.10. Debuxo de bosquexos a 
man alzada e esquemas. 

▪ B3.11. Elaboración de debuxos 
cotados. 

▪ B3.12. Elaboración de esbozos 
de pezas e conxuntos. 

tude, a rapidez e a limpeza que 
proporciona a utilización de aplica-
cións informáticas, planificar de 
maneira conxunta o seu desenvol-
vemento, revisar o avance dos tra-
ballos e asumir as tarefas enco-
mendadas con responsabilidade. 

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

▪ CCEC 

▪ DT2.B3.1.4. Elabora esbozos de conxuntos e/ou pezas indus-
triais ou obxectos arquitectónicos, dispondo as vistas, os cortes 
e/ou as seccións necesarias, tomando medidas directamente da 
realidade ou de perspectivas a escala, elaborando bosquexos a 
man alzada para a elaboración de debuxos cotados e planos de 
montaxe, instalación, detalle ou fabricación, de acordo coa nor-
mativa de aplicación.  

▪ CCEC 

▪ b 
▪ d 
▪ e 
▪ g 
▪ i 
▪ l 

▪ B3.13. Posibilidades das tecno-
loxías da información e da co-
municación aplicadas ao dese-
ño, á edición, ao arquivamento e 
á presentación de proxectos. 

▪ B3.14. Debuxo vectorial 2D. 
Debuxo e edición de entidades. 
Creación de bloques. Visibilida-
de de capas. 

▪ B3.15. Debuxo vectorial 3D. 
Inserción e edición de sólidos. 
Galerías e bibliotecas de mode-
los. Incorporación de texturas.  

▪ B3.16. Selección do encadra-
mento, a iluminación e o punto 
de vista. 

▪ B3.17. Resolución de exercicios 
de debuxo técnico utilizando re-
cursos informáticos. 

▪ B3.2. Presentar de xeito individual 
e colectivo os bosquexos, os es-
bozos e os planos necesarios para 
a definición dun proxecto sinxelo 
relacionado co deseño industrial 
ou arquitectónico, valorar a exacti-
tude, a rapidez e a limpeza que 
proporciona a utilización de aplica-
cións informáticas, planificar de 
maneira conxunta o seu desenvol-
vemento, revisar o avance dos tra-
ballos e asumir as tarefas enco-
mendadas con responsabilidade. 

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

▪ CD ▪ Explicacións. ▪ Unidade 8. 

▪ Debuxo 
técnico e no-
vas tecnolo-
xías. 

▪ 3ª Avaliación. 

▪ Maio. 

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

▪ CD ▪ Láminas. 

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

▪ CD 

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

▪ CD 
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Debuxo técnico II  

Estándares de aprendizaxe 

Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 

Grao mínimo 

de 

consecución 

Instrumentos de avaliación 

Exames Traballos 

Bloque 1. Xeometría e debuxo técnico  

▪ 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. 

80% 80% 20% 

▪ DT2.B1.2.3. Traza curvas cónicas logo de determinar os elementos que as definen, tales como eixes, focos, directrices, tanxentes ou asíntotas, resolvendo 
o seu trazado por puntos ou por homoloxía respecto á circunferencia. 

80% 80% 20% 

▪ DT2.B1.3.1. Comprende as características das transformacións homolóxicas, identifica os seus invariantes xeométricos e describe as súas aplicacións. 60% 80% 20% 

▪ DT2.B1.3.2. Aplica a homoloxía e a afinidade á resolución de problemas xeométricos e á representación de formas planas. 80% 80% 20% 

▪ DT2.B1.3.3. Deseña a partir dun bosquexo previo ou reproduce á escala conveniente figuras planas complexas, e indica graficamente a construción auxi-
liar.. 

60% 80% 20% 

Bloque 2. Sistemas de representación  

▪ 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 distan-
cias e verdadeira magnitude. 

80% 80% 20% 

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

80% 80% 20% 

▪ 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. 

60% 80% 20% 

▪ DT2.B2.1.4. Representa o hexaedro ou cubo en calquera posición respecto aos planos coordenados, o resto dos poliedros regulares, prismas e pirámides 
en posicións favorables, coa axuda das súas proxeccións diédricas, determinando partes vistas e ocultas. 

80% 80% 20% 

▪ DT2.B2.2.1. Representa cilindros e conos de revolución aplicando xiros ou cambios de plano para dispor as súas proxeccións diédricas en posición favora-
ble para resolver problemas de medida. 

60% 80% 20% 

▪ 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. 

80% 80% 20% 

▪ 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. 

80% 80% 20% 

▪ 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. 

60% 80% 20% 

▪ DT2.B2.3.1. Comprende os fundamentos da axonometría ortogonal, clasificando a súa tipoloxía en función da orientación do triedro fundamental, determi-
nando o triángulo de trazas e calculando os coeficientes de redución. 

80% 80% 20% 

▪ 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. 

90% 20% 80% 

▪ DT2.B2.3.3. Determina a sección plana de corpos ou espazos tridimensionais formados por superficies poliédricas, debuxando isometrías ou cabaleiras. 60% 20% 80% 

Bloque 3. Documentación gráfica de proxectos  

▪ DT2.B3.1.1. Elabora e participa activamente en proxectos cooperativos de construción xeométrica, aplicando estratexias propias adecuadas á linguaxe do 50% - 100% 
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debuxo técnico.  

▪ DT2.B3.1.2. Identifica formas e medidas de obxectos industriais ou arquitectónicos, a partir dos planos técnicos que os definen. 50% - 100% 

▪ DT2.B3.1.3. Debuxa bosquexos a man alzada e esbozos cotados para posibilitar a comunicación técnica con outras persoas. 80% - 100% 

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

50% - 100% 

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

50% - 100% 

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

50% - 100% 

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

50% - 100% 

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

50% - 100% 
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Procedemento de cualificación específico de Debuxo Técnico II  
 
Realizaranse exercicios de avaliación cunha periodicidade entre unha e tres veces por avalia-
ción, sempre en función das unidades expostas, a súa carga lectiva e extensión das propias 
unidades. Esto quere dicir que se farán exames nos que se avalíe só unha unidade e outros 
nos que se podan avaliar máis de unha unidade. O anterior xustifícase na diferente extensión e 
carga lectiva das distintas unidades.  
En segundo de bacharelato a metodoloxía comprenderá unha primeira fase de exposición teóri-
ca e visualización de exemplos, unha segunda fase de resolución de exercicios de dificultade 
progresiva e por último a realización de probas de avaliación. A resolución de exercicos alterna-
rá o traballo na aula coa correción na pizarra xunto con exercicios recollidos polo profesor e que 
serán documentos de avaliación. A referencia para a elaboración dos exercicios e as probas 
tipo exame de avaliación serán as probas das ABAU e das anteriores PAAU.  
A cualificación de cada trimestre será positiva sempre que tódalas probas de avaliación foran 
superadas. A cualificación será a media aritmética dos exames, tendo en conta que se achará 
dita media dos exames cunha cualificación igual ou superior a 3,5 .Non se aplicará a media ma-
temática dos resultados; cando por exemplo, un alumno teña un exame cualificado cun oito (8) 
e outro cualificado cun dous (2) e polo tanto non obterá a cualificación media de cinco (5). 
Tamén serán instrumentos de avaliación os exercicios recollidos polo profesor, a asistencia dia-
ria ás clases, a toma cotiá de apuntes e o cumprimento dos prazos fixados para a entrega dos 
exercicios. Todos estes instrumentos son obxectivables e medibles cara á cualificación final de 
cada avaliación e da final de curso.  
A duración das probas de avaliación será dun mínimo de 50 minutos e un máximo de 90 minu-
tos. Se as probas non foran superadas, se faran probas de recuperación coas mesmas caracte-
rísticas que as ordinarias. Ó rematar o curso poderá facerse unha proba final extraordinaria, 
para que os alumnos que non superaron nin recuperaron os contidos das anteriores avaliacións 
o podan facer, así mesmo, neste exercicio se poderá facer, para os alumnos que queiran, unha 
proba para mellorar a súa cualificación final. 
  
Directrices no caso de ensino non presencial  
O proceso de ensino aprendizaxe, para que sexa efectivo, necesita do mantemento dunhas ru-
tinas que pasan por unha interacción entre o alumnado e o profesorado, explicación de concep-
tos, realización de tarefas, resolución de dúbidas, avaliación do progreso, que ineludiblemente 
conleva unha estruturación do proceso mediante a organización dun horario similar ao desen-
volto nunha situación de presencialidade, empregando ferramentas de comunicación e aulas 
virtuais.  
No caso de peche das aulas e necesidade de impartir o ensino de xeito non presencial, realiza-
rase a través dos chamados horario espello organizados pola Xefatura de Estudos.  
A impartición das sesións lectivas presenciais virtuais farase dende o centro tal como se organi-
ce no seu momento, xa que o profesorado non pode garantir a correcta comunicación telemáti-
ca dende os seus fogares.  
A concreción farase segundo os protocolos e normativa que estea en vigor no momento do pa-
se ao ensino non presencial, tendo en conta que non ten sentido fixar nesta programación máis 
concreción sabendo que a normativa, medios, protocolos e recomendacións por parte da adm-
nistración educativas poden cambiar en calquera momento.  
 
Recursos telemáticos  
No caso de que, debido a Covid 19, sexa necesario voltar ao ensino non presencial, a metodo-
loxía e recursos a utilizar serán o envío de temas elaborados e de propostas de actividades ao 
alumnado e a resolución de dúbidas de modo individual a través de medios telemáticos.  
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O medio telemático principal para impartir a docencia no caso de suspensión das clases pre-
senciais será a Aula Virtual do IES Lucus Augusti, no que existe o curso específico para esta 
materia. Complementarase co uso do correo electrónico, Google Drive e canles de YouTube.
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Debuxo técnico – 2º BAC                                                                    Resumo informativo para o alumnado e familia 
 
Obxectivos  
Tal como recolle a lexislación, a materia de De-
buxo técnico do bacharelato contribuirá a desen-
volver no alumnado determinadas capacidades:  
b) Consolidar unha madureza persoal e social que 
lle permita actuar de forma responsable e autóno-
ma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen 
de prever e resolver pacificamente os conflitos 
persoais, familiares e sociais.  
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e discipli-
na, como condicións necesarias para o eficaz 
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 
desenvolvemento persoal.  
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na 
escrita, a lingua galega e a lingua castelá.  
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as 
tecnoloxías da información e da comunicación.  
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecno-
lóxicos fundamentais, e dominar as habilidades 
básicas propias da modalidade elixida.  
l) Comprender os elementos e os procedementos 
fundamentais da investigación e dos métodos cien-
tíficos. Coñecer e valorar de forma crítica a contri-
bución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das 
condicións de vida, así como afianzar a sensibili-
dade e o respecto cara ao medio ambiente e a 
ordenación sustentable do territorio, con especial 
referencia ao territorio galego.  
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes 
de creatividade, flexibilidade, iniciativa,traballo en 
equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.  
n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, 
así como o criterio estético, como fontes de forma-
ción.  
O ensino da materia de Debuxo técnico no 2º cur-
so do bacharelato terá como obxectivo concreto o 
desenvolvemento das seguintes capacidades do 
alumnado:  

- Utilizar axeitadamente e con destreza tanto os 
instrumentos como a terminoloxía específica do 
debuxo técnico.  
- Valorar a importancia que ten o correcto acaba-
mento e a presentación do debuxo no referido á 
diferenciación dos distintos trazos que o configuran, 
a súa exactitude e a limpeza e o coidado do sopor-
te.  
- Considerar o debuxo técnico como unha linguaxe 
científica, valorando a necesidade de coñecer a 
súa sintaxe para poder expresar e comprender a 
información.  
- Comprender e empregar os sistemas de repre-
sentación para resolver problemas xeométricos no 
espazo e representar figuras tridimensionais no 
plano.  
- Valorar a universalidade da normalización no 
debuxo técnico e aplicar as principais normas UNE 
e ISO referidas á obtención, posición e 
acoutamento das vistas das formas descritas.  
- Conseguir a destreza e a rapidez necesarias ao 
empregar o esbozo e a perspectiva a man alzada 
como medios de expresión gráfica.  
- Planificar e reflexionar sobre o proceso de reali-
zación de calquera construción xeométrica tanto 
de forma individual como colectiva, sendo capaces 
de establecer con flexibilidade e responsabilidade 
as relacións necesarias naquelas actividades que 
requiran dun traballo colectivo.  
- Integrar os coñecementos de debuxo técnico 
dentro dos procesos tecnolóxicos e en aplicacións 
da vida cotiá, revisando e valorando o estado de 
consecución do proxecto ou actividade sempre 
que sexa necesario.  
- Capacitar ao alumnado para superar as probas 
de acceso á Universidade.  
 
Contidos  
Bloque 1. Xeometría e debuxo técnico. Resolución 
de problemas xeométricos. Proporcionalidade. 

Rectángulo áureo. Aplicacións. Construción de 
figuras planas equivalentes. Relación entre os 
ángulos e a circunferencia. Arco capaz. Aplica-
cións.  
Potencia dun punto respecto a unha circunferencia. 
Determinación e propiedades do eixe radical e do 
centro radical. Aplicación á resolución de tanxen-
cias.  
Inversión. Determinación de figuras inversas. Apli-
cación á resolución de tanxencias. Transforma-
cións xeométricas. Aplicacións. Trazado de curvas 
cónicas e técnicas. Curvas cónicas. Orixe, deter-
minación e trazado da elipse, a parábola e a hipér-
bole. Curvas técnicas. Orixe, determinación e tra-
zado das curvas cíclicas e envolventes. Resolu-
ción de problemas de pertenza, tanxencia e inci-
dencia. Aplicacións. Homoloxía. Determinación 
dos seus elementos. trazado de figuras homólogas. 
Aplicacións. Afinidade. Determinación dos seus 
elementos. Trazado de figuras afíns. Construción 
da elipse afín a unha circunferencia.  
Trazado de figuras planas complexas utilizando 
escalas e construcións auxiliares axeitadas.  
Bloque 2. Sistemas de representación. Punto, 
recta e plano no sistema diédrico. Resolución de 
problemas de pertenza, incidencia, paralelismo e 
perpendicularidade. Determinación da verdadeira 
magnitude de segmentos e formas planas. 
Construción de figuras planas no sistema diédrico. 
Abatemento de planos. Determinación dos seus 
elementos. Aplicacións. Xiro dun corpo xeométrico. 
Aplicacións. Cambios de plano. Determinación das 
novas proxeccións. Aplicacións. Afinidade entre 
proxeccións. Problema inverso ao abatemento. 
Corpos xeométricos no sistema diédrico. 
Representación de poliedros regulares. Posicións 
singulares. Determinación das súas seccións 
principais. Representación de prismas e pirámides. 
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Representación de cilindros, conos e esferas. Sec-
cións planas. Determinación de seccións planas e 
elaboración de desenvolvementos. Interseccións. 
Xiros, abatementos ou cambios de plano para 
determinar a verdadeira magnitude de elementos 
de pezas tridimensionais. Sistemas axonométricos 
ortogonais. Posición do triedro fundamental. Rela-
ción entre o triángulo de trazas e os eixes do sis-
tema. Determinación de coeficientes de redución. 
Tipoloxía das axonometrías ortogonais. Vantaxes 
e inconvenientes. Representación de figuras pla-
nas.  
Representación simplificada da circunferencia. 
Representación de corpos xeométricos e espazos 
arquitectónicos. Seccións planas. Interseccións.  
Bloque 3. Documentación gráfica de proxectos  
Elaboración de bosquexos, esbozos e planos.  
Proceso de deseño ou fabricación: perspectiva 
histórica e situación actual. Proxecto: tipos e ele-
mentos. Planificación de proxectos. Identificación 
das fases dun proxecto. Programación de tarefas.  
Elaboración das primeiras ideas. Tipos de planos: 
de situación, de conxunto, de montaxe, de instala-
ción, de detalle, de fabricación ou de construción.  
Presentación de proxectos. Elaboración da docu-
mentación gráfica dun proxecto gráfico, industrial 
ou arquitectónico sinxelo. Debuxo de bosquexos a 
man alzada e esquemas.  
Elaboración de debuxos cotados. Elaboración de 
esbozos de pezas e conxuntos. Posibilidades das 
tecnoloxías da información e da comunicación 
aplicadas ao deseño, á edición, ao arquivamento e 
á presentación de proxectos. Debuxo vectorial 2D. 
Debuxo e edición de entidades. Creación de blo-
ques. Visibilidade de capas. Debuxo vectorial 3D. 
Inserción e edición de sólidos. Galerías e bibliote-
cas de modelos. Incorporación de texturas. Selec-

ción do encadramento, a iluminación e o punto de 
vista.  
Resolución de exercicios de debuxo técnico utili-
zando recursos informáticos.  
 
Cualificación e Avaliación  
Realizaranse exercicios de avaliación cunha perio-
dicidade entre unha e tres veces por avaliación, 
sempre en función das unidades expostas, a súa 
carga lectiva e extensión das propias unidades. 
Esto quere dicir que se farán exames nos que se 
avalíe só unha unidade e outros nos que se podan 
avaliar máis de unha unidade. O anterior xustifíca-
se na diferente extensión e carga lectiva das distin-
tas unidades.  
En segundo de bacharelato a metodoloxía com-
prenderá unha primeira fase de exposición teórica 
e visualización de exemplos, unha segunda fase 
de resolución de exercicios de dificultade progresi-
va e por último a realización de probas de avalia-
ción. A resolución de exercicos alternará o traballo 
na aula coa correción na pizarra xunto con exerci-
cios recollidos polo profesor e que serán documen-
tos de avaliación. Esta estructura variará en de-
terminadas unidades coa elaboración de proxectos 
creativos de índole técnico como experimentación 
dos contidos máis ala do clásico exercicio, ditos 
proxectos serán tamén documentos de avaliación.  
A cualificación de cada trimestre será positiva 
sempre que tódalas probas de avaliación foran 
superadas. A cualificación será a media aritmética 
dos exames, tendo en conta que se achará dita 
media dos exames cunha cualificación igual ou 
superior a 3,5 .Non se aplicará a media matemáti-
ca dos resultados; cando por exemplo, un alumno 
teña un exercicio cualificado cun oito (8) e outro 
cualificado cun dous (2) non obterá a cualificación 
media de cinco (5). Tamén serán instrumentos de 

avaliación os exercicios recollidos polo profesor, a 
asistencia diaria ás clases, a toma cotiá de apun-
tes e o cumprimento dos prazos fixados para a 
entrega dos exercicios. Todos estes instrumentos 
son obxectivables e medibles cara á cualificación 
final de cada avaliación e da final de curso.  
A duración das probas de avaliación será dun mí-
nimo de 50 minutos e un máximo de 90. Se as 
probas non foran superadas, se faran probas de 
recuperación coas mesmas características que as 
ordinarias. Ao rematar o curso poderá facerse 
unha proba final extraordinaria, para que os alum-
nos que non superaron nin recuperaron os conti-
dos das anteriores avaliacións o podan facer, así 
mesmo, neste exercicio se poderá facer, unha 
proba para mellorar a súa cualificación final.  
Para achar a cualificación final ordinaria do curso 
farase a media aritméticas dos tres trimestres. Se 
o resultado non é un número enteiro farase o re-
dondeo ao número enteiro superior se a parte de-
cimal e igual ou superior a 5. Dito redondeo só se 
aplicará cando todas as avaliacións fosen cualifi-
cadas cunha nota igual ou superior a 4. Tampouco 
se fará o redondeo ao enteiro superior cando a 
avaliación do terceiro trimestre sexa inferior a 3 
puntos respecto da avaliación anterior e a media 
sexa inferior a 5. Tamén poderá facerse o redon-
deo ao enteiro superior naqueles casos nos que as 
cualificacións dos tres trimestres sexan progresi-
vas e ascendentes.  
A cualificación na convocatoria extraordinaria será 
a correspondente nota do exame extraordinario 
cualificado de 0 a 10. De non obter unha 
cualificación cun número enteiro se procederá ao 
redondeo; se a parte decimal é menor ou igual que 
5 a cualificación final será o enteiro da nota do 
exame, se a parte decimal é maior que 5 se 
redondeará ao enteiro superior consecutivo.
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5. Materiais e recursos didácticos  
 
Espazos e materiais  
O departamento de debuxo non conta cun despacho seminario para as reunións do depar-
tamento e para o traballo dos profesores membros do mesmo. Polo que a aula cumpre 
tamén esta función.  
- Aula-Taller de debuxo. Conta cunha mesa de profesor con ordenador de sobremesa e 
canón de proxección. Pizarra verde, mesas de taboleiro regulable, estanterías e auga co-
rrente. Anexo a esta aula hai un almacén de material e traballos. Ata 24 mesas de alumno. 
Conta tamén cun espazo con mesas grandes para traballos en equipo.  
Neste curso por mor da pandemia esta aula será un aula ordinaria para os grupos de ba-
charelato.  
A pesar de ser un aula moi ben equipada non é suficiente para todo o alumnado. A imposi-
bilidade de dispor de aulas específicas para 1º, 3º e 4º de ESO na materia de Educación 
plástica, visual e audiovisual, obriga a impartilas nas aulas ordinarias.  
 
Recursos didácticos  
O departamento conta con material específico para as materias de debuxo artístico (mode-
los de escaiola, de madeira, sólidos, focos de luz, etc.). Dipoñemos dun tórculo de grabado 
e o material habitual para impartir a materia de secundaria de Educación plástica, visual e 
audiovisual (tixeiras, pinceis, plantillas de encerado, etc.). Os alumnos de 1º de ESO con-
tan con ordenadores Abalar.  
Non dispoñemos dunha aula de informática para parte das horas para impartir os contidos 
TIC das distintas materias, e para o correcto desenvolvemento da materia de Cultura Au-
diovisual I e II como nos últimos cursos.  
O departamento conta cunha dotación bibliográfica básica para as distintas materias. Neste 
momento non hai ainda case libros de texto editados que se axusten á nova normativa. En 
Educación plástica, visual e audiovisual da ESO só disponemos de exemplares dunhas 
poucas editoriais, e en moitos casos son prácticamente iguais aos das edicións anteriores. 
En debuxo técnico as modificacións lexislativas non son moitas e hai abundante material 
editado e todo tipo de recursos didácticos disponibles. En Debuxo artístico só existen con-
tados libros correspondentes á lexislación anterior. 
Dadas estas circunstancias, non hai fixado ningún libro de texto obrigatorio para ningunha 
materia. Todo o material será elaborado polos membros do departamento, empregándose 
tanto apuntes en fotocopias como arquivos en soporte dixital ou noutro tipo de soporte.  
Para a materia de Debuxo técnico o departamento ten elaboradas multitude de maquetas e 
outro tipo de obxectos necesarios para una mellor exposición didáctica.  
 
6. Avaliación  
Criterios de avaliación  
Os criterios de avalición para cada materia e nivel quedan recollidos nas táboas corres-
pondentes adxuntas a este documento. 
  
Procedementos de avaliación xerais  
Farase unha avaliación continuada ao longo de todo o proceso didáctico. Ao ser esta unha 
materia eminentemente procedimental, é fundamental o contacto de cotío co alumno, de 
xeito que o proceso ensino-aprendizaxe se poda adecuar en cada momento cara a conse-
cución dos obxectivos.  
Haberá un seguimento sistematizado do alumno respecto á materia e respecto ao grupo. 
En concreto os aspectos a ter en conta son:  
- Observación periódica.  



DEPARTAMENTO DE DEBUXO. IES LUCUS AUGUSTI                                                                                                          PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2021-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

96 
 

- Traballos e apuntes, esbozos, probas, etc.  
- Emprego dos materiais e medios.  
- Axeitamento ao tema proposto.  
- Calidade estética.  
- Esforzo persoal.  
- Interese polos aspectos da materia.  
- Creatividade.  
Tamén se fomentará a autoavaliación coa intención de que o alumno desenvolva os crite-
rios de valoración persoal e externa.  
A avaliación do nivel acadado, en relación ás capacidades, e seguindo os obxectivos 
desenvoltos a traves dos contidos, non se basa na nota numérica media dos exercicios 
feitos ao longo das distintas avaliacións. Tampouco se basa na valoración media das cuali-
ficacións parciais obtidas nas distintas actividades. Básase na valoración media e progresi-
va dos diferentes parámetros ou criterios e as porcentaxes correspondentes que se esta-
brecen para cada un dos niveis. As probas obxectivas tipo exame se realizarán coa tempo-
ralidade que se recolle no apartado de temporalización de cada materia e nivel. Podendo 
ser probas de trimestre ou probas por unidade ou unidades didácticas. Estas probas cuali-
ficaranse de 0 a 10 e serán individuais, aportando á nota global a porcentaxe que queda 
especificada en cada materia e nivel. Unha parte importante da avaliación, por ser moitas 
das nosas materias procedimentais, obterase da observación diaria do profesor que terá en 
conta o comportamento, a actitude de cara á materia , a atención prestada na aula e o tra-
ballo práctico diario realizado tanto na aula como na casa.  
 
Avaliación de alumnado con materias pendentes de cursos anteriores  
Materias pendentes de ESO  
Para o alumnado co materia pendentes de Educación plástica, visual e audiovisual o De-
partamento programará as actividades para cada trimestre. A cada alumno se lle entregará 
o conxunto de exercicios temporalizados e coas datas límite de entrega para cada unha 
das avaliacións. Sendo como son moi poucos alumnos, o xefe de departamento estará a 
súa disposición para explicar e aclarar cantas dúbidas teñan e así poder seguir de xeito 
máis polo miúdo o proceso de elaboración dos traballos. Se o alumnado así o demandara, 
o Xefe do departamento realizará no tempo de lecer sesións de reforzo ou axuda para este 
alumnado.  
O alumnado será avaliado segundo os criterios de avaliación e o seu grao mínimo de con-
secución tal como quedan reflectidos nas táboas das seguintes páxinas. Se procederá a 
cualificar ao alumnado por trimestre a partir dos traballos entregados. Se o alumnado, se-
guindo este procedemento, fora avaliado positivamente nas tres avaliacións non terá que 
facer o exame final ordinario no mes de maio. Se non entregara os traballos, ou fora ava-
liado negativamente nalgún dos distintos trimestres e non acadara a nota mínima de 5, terá 
que facer, de xeito obrigatorio a proba ordinaria de maio. A data de convocatoria para dita 
proba, así coma as datas límite de entrega serán postas en coñecemento do alumnado 
durante o primeiro mes de curso. Cada alumno recibirá o conxunto de actividades cun índi-
ce de referencia na que constarán as instruccións para facelas, as datas límite de entrega 
por trimestre e da proba final, asinarando un “recibí” conforme.  
Aquel alumnado que teña a materia Educación plástica, visula e audiovisual pendente dun 
curso, e que curse o inmediatamente superior poderá aprobar a materia pendente antes de 
rematar o curso se entrega os exercicios do nivel pendenet correspondentes ao primeiro 
trimestre e é avaliado no nivel que cursa de xeito ordinario cunha cualificación media do 
primeiro e segundo trimestres igual ou superior a 6. Dito procedemento se poderá aplicar 
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(de non ter superada a materia no primeiro trimestre) do mesmo xeito, no segundo trimes-
tre.  
Materias pendentes de Bacharelato  
Para a avaliación de materias pendentes do bacharelato, programaranse actividades de 
xeito periódico con reunións para a coordinación de actividades, entrega de material, expli-
cacións e resolucións de dúbidas e entrega de traballos. Se programarán de xeito acorda-
do co alumnado os exames de avaliación.  
O desenvolvemento destas materias farase segundo a programación correspondente das 
materias, pero tendo en conta que ao non poder asistir ás sesión como se cursaran de xei-
to rdinario, dito desenvolvemento verase simplificado e polo tanto reducido. O alumnado 
que cursa ditas materias faino por cambio de modalidade respecto do ano anterior, non é 
polo tanto alumnos que suspenderan o curso.  
Os instrumentos de avaliación aplicaranse en función do grao mínimo de consecución, xa 
que ao cursaren ao mesmo tempo 2º de Bacharelato nestas materias moitos dos contidos 
xa os repasarán na aula e os aspecto máis significativos poderán aprendelos no día a día. 
Elimínanse todos os contidos referentes ao manexo de ferramentas TIC e utilización de 
software específico así como a realización destas actividades. Esta eliminación está xustifi-
cada pola imposibilidade de desenvolver ditos contidos prácticos ao dispoñer de horas nas 
aulas de informática.  
O alumno cursa ditas materias no nivel superior polo tanto será avaliado polos profesores 
que lle imparten ditas materias en 2º de bacharelato. 
 
7-Cualificación  
Sistemas de cualificación  
Os criterios de cualificación quedan reflectidos nos apartados correspondentes para cada 
materia e nivel. Nas distintas táboas quedan recollidas as porcentaxes, grao mínimo de 
consecución e peso da cualificación para os distintos estándares e criterios de avaliación.  
Os instrumentos de avaliación se axustarán en todo momento ao exposto na aula e aos 
contidos recollidos nesta programación, sendo esta aberta e podendo sufrir modificacións 
sempre que exista o acordo do departamento. Todos os procedementos de avalición o se-
rán dun xeito flexible e aplicando o sentido común, tendo como referente os valores numé-
ricos.  
O procedemento de avaliación para a avaliación extraordinaria se basará nunha única pro-
ba na que se reflectirán os coñecementos dun xeito o máis global posible. Dita cualificación 
das probas extraordinarias poderá matizarse se o alumnado presenta ytraballos feitos no 
verán.  
Obtención das cualificacións de avaliación  
A cualificación das avaliacións así como a final do curso non serán simplemente o resulta-
do de achar a media matemática entre as distintas probas de avaliación (exercicios e exa-
mes). A cualificación estará tamén supeditada á entrega de todos os exercicios nos prazos 
fixados e non serán avaliados positivamente os alumnos que non entregaran a maioría dos 
traballos ou unha parte salientable, anque superen as probas tipo exame. Se valorará posi-
tivamente a entrega de calquera traballo antes da data fixada, así como a entrega de exer-
cicios ou traballos voluntarios. Se a data de entrega non fora respetada a cualificación da 
actividade será modificada, restándolle puntuación en función do número de días de retra-
so, e tendo en conta se hai ou non reiteración. Esta medida é compensatoria; non sería 
xusto que se cualificará do mesmo xeito un traballo que se fixo no prazo acordado que un 
que se fixo nun prazo maior.  
No caso das materia máis procedimentais como Educación plástica, visual e audiovisual, 
Debuxo artístico I e II Volume I e Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica, a realización dos 
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traballos e exercicios ten unha maior importancia de cara á avaliación que a realización dos 
posibles exames. Todos os alumnos deberán presentar os traballos e exercicios nos pra-
zos fixados. De non ser así o sistema de recuperación consistirá na entrega dos traballos e 
exercicios non entregados ou a repetición daqueles que foran avaliados negativamente. No 
caso de non entregar un número significativo de exercicios ao longo das avaliacións, para 
recuperar e poder ser avaliado positivamente, o alumno terá que entregar os traballos pen-
dentes xunto con outros de carácter complementario. Sendo estas unhas materias funda-
mentalmente procedimentais, e tendo en conta que nestes niveis é fundamental dito 
desenvolvemento práctico, o traballo diario terá unha importancia superior ás probas de 
avaliación. Neste sentido a recuperación da materia avaliada negativamente en xuño na 
convocatoria extraordinaria de setembro se poderá basar na realización de traballos de 
recuperación e complementarios durante o verán xunto coa proba extraordinaria de setem-
bro.  
Para obter a cualificación de avaliación de trimestre dun alumno se procederá a calcular a 
media aritmética coas porcentaxes correspondentes de probas tipo exame e outros exerci-
cios, actividades, etc. Tendo en conta que na maior parte dos casos o valor numérico de 
esa cualificación non é un número enteiro, se procederá ao redondeo por aproximación 
tendo en conta a actitude do alumno, respecto das normas, cumprimento dos prazos de 
entrega, asistencia regular, puntualidade e o esforzo e interese que o alumno amose de 
cara a materia.  
Para achar a cualificación final ordinaria do curso se achará a media aritméticas dos tres 
trimestres. Se o resultado non é un número enteiro farase o redondeo ao número enteiro 
superior se a parte decimal e igual ou superior a 5. Dito redondeo só se aplicará cando to-
das as avaliacións fosen cualificadas cunha nota igual ou superior a 4. Tampouco se fará o 
redondeo ao enteiro superior cando a avaliación do terceiro trimestre sexa inferior a 3 pun-
tos respecto da avaliación anterior. Tamén poderá facerse o redondeo ao enteiro superior 
naqueles casos nos que as cualificacións dos tres trimestres sexan progresivas e ascen-
dentes.  
Probas ordinarias  
Para a realización de calquera das probas ordinarias que se desenvolvan ao longo do cur-
so, o alumnado ten a obriga de traer todo o material necesario, e non será función do pro-
fesorado do departamento aportar material ao alumnado, agás situacións excepcionais que 
a criterio do profesor da materia, considere flexibilizar a norma anterior. 
 
Durante a realización das probas obxectivas de avaliación tipo control ou exame, o alum-
nado non poderá empregar ningún tipo de fonte de información allea aos seus coñecemen-
tos, é dicir, non poderá empregar as chamadas “chuletas”, os chamados “cambiazos”, co-
pia de libros ou apuntes, ou ningún tipo de dispositivo electrónico, xa sexa directamente ou 
a través de persoas alleas ao grupo de xeito que dende fóra da aula comuniquen as res-
postas das probas. O emprego de métodos non lícitos na realización de calquera tipo de 
exame, terá como consecuencia a perda da obxectividade na súa corrección e cualificación, 
sendo anulada a totalidade do seu contido. De ser sorprendido empregando calquera dos 
métodos anteriores, ou se se demostra o seu uso, o exercicio quedará anulado, perdendo 
o dereito á súa corrección e puntuándose de xeito automático cunha cualificación de cero 
(0).  
Do mesmo xeito, se se apreciará que na entrega de exercicios, un alumno non foi o autor 
do traballo, este non será cualificado ata que o alumno, por medio dunha proba obxectiva 
extraordinaria, sexa capaz de demostrar a súa autoría. De non poder demostrala, o traballo 
ou traballos presentados quedarán anulados ao ter a certeza de que de xeito obxectivo o 
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alumno non foi quen de facelos, e polo tanto a súa cualificación neses traballos ou exerci-
cios será de cero (0).  
A falta de asistencia a unha proba obxectivas de avaliación tipo exame, deberá xustificarse 
de xeito documental para poder optar á realización de dita proba en datas posteriores. De 
non ser válida a xustificación o alumno/a perderá o dereito a facer dita proba e será caulifi-
cado como non presentado cunha nota de 0 (cero).  
Probas extraordinarias  
Para a realización de calquera das probas extraordinarias, o alumnado ten a obriga de 
traer todo o material necesario, e non será función do profesorado do departamento aportar 
material ao alumnado, agás situacións excepcionais que a criterio do profesor da materia, 
considere flexibilizar a norma anterior.  
Durante a realización das probas obxectivas da avaliación extraordinaria, o alumnado non 
poderá empregar ningún tipo de fonte de información allea aos seus coñecementos, é dicir, 
non poderá empregar as chamadas “chuletas”, os chamados “cambiazos”, e ningún t ipo de 
dispositivo electrónico co que persoas alleas ao grupo e dende fóra da aula comuniquen as 
respostas das probas. O emprego de métodos non lícitos na realización dos exames extra-
ordinarios, terá como consecuencia a perda da obxectividade na súa corrección e cualifica-
ción, sendo anulada a totalidade do seu contido. De ser sorprendido empregando calquera 
dos métodos arriba ciatdos, ou se se demostra o seu uso, o exercicio quedará anulado, 
non tendo dereito á súa corrección e puntuándose de xeito automático cunha cualificación 
de cero (0).  
Educación plástica, visual e audiovisual  
O profesor poderá programar, en función dos resultados acadados por cada alumno na 
convocatoria ordinaria, actividades de recuperación para seren desenvolvidas durante o 
verán, de xeito que o proceso de recuperación da materia sexa específico para cada 
alumno.  
Para a obtención da cualificación na convocatoria extraordinaria se procederá, por una par-
te coa correspondente nota do exame cualificado de 0 a 10, e por outra, se aplicará unha 
matización en sentido positivo naqueles casos que o alumnado presente traballos feitos no 
verán. De non obrter unha cualificación cun número enteiro se procederá ao redondeo; se 
a parte decimal é menor ou igual que 5 a cualificación final será o enteiro da nota do exa-
me, se a parte decimal é maior que 5 se redondeará ao enteiro superior consecutivo.  
Materias de Bacharelato  
Para a obtención da cualificación na convocatoria extraordinaria se procederá coa corres-
pondente nota do exame extraordinario cualificado de 0 a 10. De non obrter unha cualifica-
ción cun número enteiro se procederá ao redondeo; se a parte decimal é menor ou igual 
que 5 a cualificación final será o enteiro da nota do exame, se a parte decimel é maior que 
5 se redondeará ao enteiro superior consecutivo. 
 
8. Acreditación de coñecementos por cambio de modalidade  
Dado que existe a posibilidade de cambio de modalidad entre 1º e 2º de bacharelato, a 
lexislación actual contempla o seguinte:  
Resolución do 11 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesio-
nal e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no cur-
so académico (DOG Núm. 96 Martes, 22 de maio de 2018)  
 
Artigo 22. Cambio de modalidade  
1. O alumnado poderá solicitar á dirección do centro o cambio de modalidade en calquera 
dos dous cursos de bacharelato. Con carácter xeral, a dita solicitude efectuarase durante 
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os dous primeiros meses do primeiro curso, e antes do comezo das actividades lectivas do 
segundo curso.  
2. Ao finalizar o segundo curso de bacharelato, o alumnado deberá ter cursadas e supera-
das todas as materias xerais do bloque de materias troncais de cada un dos cursos da mo-
dalidade (ou itinerario na modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais) pola que remata; 
catro materias de opción do bloque de materias troncais das que polo menos tres deben 
ser da modalidade pola que remata, das cales dúas serán de segundo curso; a materia de 
Educación Física; a materia de libre configuración de Lingua Galega e Literatura e un mí-
nimo de catro do bloque de materias específicas das cales dúas serán de primeiro e dúas 
de segundo.  
3. A autorización de cambio de modalidade ou de itinerario, para o alumnado matriculado 
en centros privados, será realizada pola dirección do centro público ao cal estean adscritos, 
que deberá ter en conta o correspondente informe elaborado pola dirección do centro.  
4. Cambio de modalidade ao promocionar a segundo. O alumnado que promocione ao se-
gundo curso poderá cambiar de modalidade ou de itinerario, na modalidade de Humanida-
des e Ciencias Sociais, de acordo coas seguintes condicións:  
a) Deberá cursar, da nova modalidade ou do novo itinerario, as materias xerais do bloque 
de materias troncais de segundo e, de ser o caso, as de primeiro que non tivese superado.  
b) Deberá cursar a materia xeral do bloque de materias troncais propia do primeiro curso 
da nova modalidade ou do novo itinerario.  
c) Non será necesaria a superación da materia xeral do bloque de materias troncais propia 
do primeiro curso da modalidade ou do itinerario que abandona.  
d) Deberá cursar, da nova modalidade, dúas materias do bloque de materias troncais de 
opción de segundo curso e, polo menos, unha de primeiro curso.  
e) As materias troncais de opción de primeiro curso superadas, da modalidade que aban-
dona, poderán computarse: unha delas como materia troncal de opción da nova modalida-
de, e outra, como materia específica de primeiro da nova modalidade.  
f) A materia xeral superada do bloque de materias troncais propia da modalidade ou do 
itinerario que abandona de primeiro curso poderá computarse como materia específica de 
primeiro curso da nova modalidade ou do novo itinerario.  
g) Nos casos en que, por motivo da organización do centro, o alumnado de segundo curso 
non poida asistir ás clases das materias de primeiro que deba cursar como consecuencia 
do cambio de modalidade, estas materias trataranse de forma análoga ás pendentes e os 
departamentos didácticos que as imparten proporán ao alumnado un plan de traballo con 
expresión dos contidos mínimos exixibles e das actividades recomendadas, e programarán 
probas parciais para verificar a superación desas materias.  
5. Cambio de modalidade ao permanecer un ano máis no segundo curso. O alumnado que 
ao finalizar o segundo curso teña avaliación negativa nalgunha materia poderá cambiar de 
modalidade ou de itinerario nas condicións xerais establecidas nos puntos anteriores deste 
artigo. 6. Dos cambios de modalidade ou de itinerario deixarase constancia mediante dili-
xencia no historial académico e no expediente académico.  
 
Artigo 23. Elección no segundo curso de materias condicionadas á superación das corres-
pondentes materias do primeiro curso  

1. O alumnado poderá cursar en segundo materias condicionadas á superación das 
correspondentes materias do primeiro curso non cursadas en primeiro. Esta acredi-
tación poderase realizar: 

          a) Cursando e superando a correspondente materia de primeiro.  
          b) O alumnado poderá matricularse da materia de segundo curso sen cursar a co     
rrespondente materia de primeiro curso, sempre que o profesorado que a imparta conside-
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re que o alumno ou a alumna reúne as condicións necesarias para poder seguir con apro-
veitamento a materia de segundo. En calquera caso, a decisión de que o alumnado reúne 
as condicións para poder seguir con aproveitamento a materia de segundo curso deberá 
adoptarse segundo criterios obxectivos e avaliables, de maneira que sexa posible acreditar  
tal condición. O departamento didáctico correspondente poderá realizar unha proba.  
 
A data límite para a realización desta acreditación será antes do inicio das actividades lec-
tivas. Desta circunstancia deixarase constancia mediante unha dilixencia no historial aca-
démico, no expediente académico e, de ser o caso, por medio de observación no informe 
persoal por traslado. Esta materia de primeiro curso non computará en ningún caso como 
materia exixible para reunir as condicións necesarias para poder presentarse á avaliación 
final da etapa.  

2. No caso de cursar simultaneamente as materias de primeiro e de segundo, a mate-
ria de primeiro non será computable para os efectos de modificar as condicións en 
que o alumno promocionou ao segundo curso. Cando, por motivo da organización 
do centro, o alumnado de segundo curso non poida asistir á clase da materia de 
primeiro, esta materia tratarase de forma análoga ás pendentes e o departamento 
didáctico que a imparte proporalle un plan de traballo con expresión dos contidos 
mínimos exixibles e das actividades recomendadas, e programará probas parciais 
para verificar a superación desa materia. 
  

Tendo en conta o recollido nesta lexislación, este departamento contempla as seguintes 
posibilidades e xeitos de proceder:  
 

- 1.- Se o alumnado ten todas as materias do 1º curso superadas na avaliación or-
dinaria, xunto coa matriculación para 2º curso do mes de xullo, poderá soliciar o 
cambio de modalidade e terá dereito a presentarse nas probas de avaliación ex-
traordinarias das materias do 1º curso, correspondentes ás que quere cursar de 2º. 
Se é avaliado de xeito positivo nesa convocatoria só cursará a materia correspon-
dente de 2º. Esta situación poderá darse nas materias de Fundamentos da Arte, 
Cultura Audiovisual e Debuxo Artístico, pero tendo en conta sempre o recollido no 
artigo 22, apartado 4.  

- 2.- Se o alumnado matricúlase no prazo de setembro, e principalmente nos casos 
do alumnado que provén doutros centros, terá que cursar de xeito obrigatorio a 
materia de Fundamentos da Arte I, do primeiro curso como se fora unha materia 
pendente. E, dependendo de se ten ou non algunha outra materia pendente da 
modalidade que cursou o ano anterior, terase en conta o contemplado no artigo 22, 
apartado 4.  

-  
De non ter acreditados os coñecementos, tanto para o apartado 1 como para o 2, o alum-
nado cursará a materia ou materias pendentes como calquera outro alumno nesa situación.  
 
9- Recuperación de probas ou avaliacións non superadas  
Os alumnos que non superarán unha proba ou avaliación durante o curso terán que reali-
zar actividades de recuperación e reforzo ou exames de recuperación. A forma de de recu-
peración queda definido do seguinte xeito para as distintas materias e niveis:  
Educación plástiva, visual e audiovisual –1º de ESO                  Exercicios de recuperación  
Educación plástiva, visual e audiovisual –3º de ESO                  Exercicios de recuperación  
Educación plástiva, visual e audiovisual – 4º de ESO                 Exercicios de recuperación  
Debuxo artístico I- 1º de Bacharelato                                          Exercicios de recuperación  
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Debuxo técnico I- 1º e 2º de Bacharerato                                                                  Exames   
   Debuxo artístico II- 2º de Bacharelato                                        Exercicios de recuperación 
10. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica 
docente  
Os indicadores de logro que empregaremos son os que seguen:  
 
Planificación  
- A programación está deseñada en relación co currículo establecido no decreto 86/2015.  
- A programación está redactada cunha linguaxe clara.  
- Están temporalizados os estándares de aprendizaxe trimestralmente, establecendo unha 
relación entre os obxectivos e as competencias clave.  
- Establecéronse de xeito explícito os criterios, procedementos e instrumentos de avalia-
ción e autoavaliación que permiten facer o seguemento do progreso dos alumnos e com-
probar o grao de consecución dos estándares e competencias.  
- Farase a planificación con cada grupo tendo en conta a programación da materia.  
- Están seleccionados e secuenciados os contidos da programación de aula cunha distri-
bución e unha progresión axeitada ás características de cada grupo de alumnos.  
- Adoptaranse estratexias e se programarán actividades en función dos obxectivos didácti-
cos, en función dos distintos tipos de contidos e en función das características dos alumnos.  
- As clases planificaranse de xeito flexible, preparando actividades e recursos (persoais, 
materiais, de tempo, de espazo, de agrupamentos...) axustados á programación didáctica e, 
axustando sempre, o máis posible ás necesidades e intereses dos alumnos.  
- Previsión das actividades de recuperación para o alumnado que non acadou os obxecti-
vos.  
- Valorar a diversidade á hora de facer a programación.  
- A programación concreta os elementos transversais a traballar en cada curso.  
- A programación establece de xeito explícito as actividades complementarias e extraesco-
lares.  
- Coordinación co profesorado do departamento.  
- Coordinar a actividade educativa de co resto do profesorado (xa sea por nivel ou depar-
tamentos)  
 
Desenvolvemento  
Información  
- Informar aos alumnos dos criterios, dos procedementos e dos instrumentos de avaliación.  
- Informar ás familias dos criterios, dos procedementos e dos instrumentos de avaliación.  
Motivación inicial dos alumnos  
- Presentar ou propoñer un plan de traballo, explicando a súa finalidade, antes de cada 
unidade.  
- Plantexar situacións introdutorias previas ao tema que se vai tratar (traballos, diálogos, 
lecturas...).  
Motivación ao longo de todo o proceso  
- Manter o interese do alumnado partindo das súas experiencias, cunha linguaxe clara e 
adaptada.  
- Comunicar a finalidade das aprendizaxes, a súa importancia, funcionalidade, aplicación 
real...  
- Dar información dos progresos conseguidos así como das dificultades atopadas. Presen-
tación dos contidos e obxectivos.  
- Relacionar os contidos e actividades cos intereses e coñecementos previos dos alumnos.  
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- Estruturar e organizar os contidos dando una visión xeral de cada tema ( qué teñen que 
aprender, qué é fundamental e importante...)  

- Facilitar a adquisición de novos contidos a través dos pasos necesarios, intercalando 
preguntas aclaratorias, sintetizando, exemplificando... 
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Actividades na aula  
- Plantexar actividades que aseguren a adquisición dos estándares previstos e as habilida-
des e técnicas instrumentais básicas.  
- Propoñer aos alumnos actividades variadas (de diagnóstico, de introducción, de motiva-
ción, de desenvolvemento, de síntese, de consolidación, de recuperación, de ampliación e 
de avaliación).  
- Proporcionar información ao alumnado sobre a execución das tarefas e cómo melloralas.  
- No caso de que os logros acadados polo alumnado sexan insuficientes, propoñer novas 
actividades que faciliten a súa adquisición ou reforzo.  
- No caso de que os logros sexan acadados nun breve período de tempo, propoñer novas 
actividades que faciliten un maior grado de adquisición para os alumno con maiores capa-
cidades.  
- Propoñer actividades que posibiliten acadar distintos graos de execución.  
- Ter en consideración as indicacións do departamento de orientación no caso de ter que 
adoptar medidas co alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.  
- Nas actividades debe existir un equilibrio entre as actividades individuais e os traballos en 
grupo.  
- Á hora de constituir grupos, ter en conta os seguintes criterios: niveis homoxéneos ou he-
tereoxéneos, sorteo…  
- Á hora de realizar actividades ter en conta as dinámicas cooperativas.  
 
Recursos e organización da aula  
- Repartir o tempo adecuadamente: (breve tempo de exposición e o resto do mesmo para 
as actividades que os alumnos realizan na aula).  
- Adoptar distintos agrupamentos en función do momento, da tarefa a realizar, dos recursos 
a utilizar, etc., a procura sempre dun adecuado clima de traballo.  
- Utilizar recursos didácticos variados ( audiovisuais, informáticos, técnicas de aprender a 
aprender...), tanto para a presentación dos contidos como para a práctica dos alumnos, 
favorecendo o uso autónomo por parte dos mesmos.  
 
Instruccións, aclaracións e orientacións ás tarefas dos alumnos:  
- Comprobar, de diferentes xeitos, que los alumnos comprenderon a tarefa que teñen que 
realizar: facendo preguntas, facendo que verbalicen o proceso...  
- Facilitar estratexias de aprendizaxe: cómo solicitar axuda, cómo buscar fontes de infor-
mación, pasos para resolver cuestións, problemas, fomentar participación de todos...  
 
Clima da aula  
- As relacións dentro da aula e as que éstos establecen entre sí deben ser correctas, flui-
das e dende unhas perspectivas non discriminatorias.  
- Favorecer a elaboración de normas de convivencia coa aportación de todos e reaccionar 
de xeito ecuánime ante situacións conflitivas.  
- Fomentar o respecto e a colaboración entre los alumnos e aceptar as súas suxerencias e 
aportacións, tanto para a organización das clases como para as actividades de aprendi-
zaxe.  
- Proporcionar situacións que faciliten aos alumnos o desenvolvemento da afectividade 
como parte da súa educación integral.  
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Seguimento/control do proceso de ensino –aprendizaxe: 
- Revisar e corrixir frecuentemente os contidos, actividades propostas (dentro e fóra da au-
la, adecuación da temporalización, agrupamentos e materiais empregados).  
- Proporcionar información ao alumno sobre a execución das tarefas e cómo pode mellora-
las e favorecer os procesos de autoavaliación e coavaliación 
- Coordinación con outros profesionais (profesores de apoio, equipo de Orientación Educa-
tiva e Psicopedagóxica, Departamento de Orientación), para modificar e/ou adaptar conti-
dos, actividades, metodoloxía, recursos… aos diferentes ritmos e posibilidades de aprendi-
zaxe. 
 
11. Medidas de atención á diversidade  
O desenvolvemento da materia de Educación plástica, visual e audiovisual debe ter en 
conta as diferentes características que presenta o alumnado. Estas diferencias poden ser 
de motivación, interese ou de capacidades. O enfoque metodolóxico deberá posibilitar un-
ha acción aberta, de xeito que, tanto a nivel de contidos como nos plantexamentos didácti-
cos podan variar segundo as necesidades específicas da aula ou do alumno.  
O material didáctico elaborado polas editorias, fundamentalmente os libros de texto, es-
quecen aos alumnos zurdos. As explicacións, métodos e apuntes que forman parte da ma-
teria serán, nos casos necesarios, adaptados especificamente para este alumnado. Un 
exemplo pode ser o manexo do escuadro e do cartabón ou o trazado de ángulos con estas 
ferramentas.  
Para acadar os mellores resultados, e tendo en conta a complexidade dalgúns dos conti-
dos, a atención a diversidade debe estar sempre presente na actividade docente. Dita 
atención poderá contemplarse na programación, na metodoloxía e nas actividades de re-
forzo e ampliación.  
No que se refire á programación, nesta área atopamos contidos nos que a comprensión 
dalgúns aspectos esixen un alto nivel de comprensión espacial ou un nivel de execución 
moi especializado. Tendo en conta que non todos os alumnos adquiren ao mesmo tempo e 
coa mesma intensidade os contidos tratados e a capacidade correspondente, a programa-
ción estará deseñada de xeito que asegure un nivel mínimo para todos, prestando oportu-
nidades de recuperar. A secuenciación dos contidos é cíclica, esto permete retomar con-
ceptos básicos que garanten a súa comprensión por parte do alumnado. Metodoloxicamen-
te, as estratexias didácticas concretas que van aplicarse na aula contemplan a diversidade 
a partir da avaliación inicial do, pero tendo presente que dita avaliación no ten como finali-
dade situar ao alumno nun nivel académico dentro do grupo. Tendo tamén en conta que as 
capacidades artísticas —xa sexan motrices ou creativas— marcan moitas diferencias entre 
o alumnado, sempre que sexa posible organizarase dentro do grupo tres niveis de aprendi-
zaxe:  
- O nivel xeral para a maioría da clase.  
- Un nivel para alumnos con dificultades de aprendizaxe nesa materia, con actividades 
simplificadas e de reforzo nos aspectos fundamentais.  
- Un nivel complementario para aqueles alumnos con maior capacidade de asimilación de 
conceptos, maior destreza manual ou máis facilidade de expresión artística, para evitaren 
frustración por aburrimento.  
En canto ás actividades de reforzo e ampliación nesta materia plantexaranse exercicios de 
reforzo para aqueles alumnos que non acadaron o nivel mínimo, xa sexa coa finalidade de 
recuperar como de consolidar contidos non asimilados totalmente. As actividade de am-
pliación terán como finalidade asentar os contidos básicos que todo alumno necesita para 
afrontar un determinado nivel académico e que non foron acadados en anos anteriores, así 
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mesmo poderán incluirse actividades para os alumnos que superando ampliamente o nivel 
medio demanden actividades máis especializadas.  
Nos niveis de 1º de ESO e 3º de ESO atópanse alumnos con dificultades de aprendizaxe. 
Para este alumnado o departamento elaborará as correspondentes adaptacións curricula-
res significativas individuais, que serán supervisadas polo departamento de orientación. 
Para unha atención máis personalizada deste alumnado, cando menos nunha das sesión 
semanais poderá asistir persoal de pedagoxía terapeutica para axudar e reforzar a activi-
dade deste alumnado. 
 
12 Actividades complementarias e extraescolares  
 
En función da programación de actividades do Museo Provincial de Lugo, Sala de exposi-
cións da Diputación Provincial de Lugo, Fundación Barrie de la Maza, Fundación Caixa 
Galicia, Museo de arte contemporáneo de Gas natural-Fenosa de A Coruña e MARCO de 
Vigo e das condicións dentro das restriccións sanitarias, poderán realizarse actividades 
coma talleres e visitas guiadas. Estes organismos realizan exposicións todos os anos con 
visitas programadas para escolares e con unidades didácticas específicas e talleres didác-
ticos.  
Viaxe de estudo a Madrid, visita a museos fundamentalmente. 
Como en anos anteriores contémplase a posibilidade de facer una visita á ESAD (Escola 
de Arte Dramático) de Vigo e á Facultade de Belas Artes de Pontevedra, está programada 
unha visita/taller á Escola Superior de Arte e Deseño Ramón Falcón ou a realización no 
nosos centro dunha charla explicativa sobre os estudos que oferta dita escola.  
O departamento participará nas actividades complementarias que sexan propostas no cen-
tro ao longo do curso como o día da Paz, día das Letras Galegas, celebración do Antroido, 
violencia de xénero, dereitos humanos, etc. 
 
13. Plan lector  
O Departamento de Debuxo ten integrado no desenvolvemento da súa actividade ordina-
riaa promoción da lectura e o coñecemento e uso dos libros. En todas as aulas específicas 
(volume, taller, técnica e cabaletes) hai de xeito habitual libros de consulta ou publicacións 
relacionadas coa arte. De xeito habitual fanse sesións con libros, comentando as súas ca-
racterísticas, autores, etc. Dentro da materia de Deseño en 2º de bacharelato, na parte co-
rrespondente ao deseño gráfico profundízase no coñecemento dos libros dende o punto de 
vista técnico e estético.  
No seguinte listado aparecen os libros recomendados para o alumnado nas distintas mate-
rias e nives:  
 
1º de ESO - Educación plástica, visual e audiovisual 
  
CONTOS DE MEDO (tamén para 3º e 4º de ESO)  
VARIOS AUTORES  
Editorial: TrisTram, 2005  
CONTOS DE NOVA YORK (tamén para 3º e 4º de ESO)  
O HENRY  
Editorial: TrisTram, 1997  
CONTOS (tamén para 3º e 4º de ESO)  
EDGAR ALLAN POE  
Editorial: TrisTram, 1996  
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3º e 4º de ESO - Educación plástica, visual e audiovisual  
 
CONTOS DE PINTURA  
VARIOS AUTORES  
Editorial:TrisTram, 1997  
EL COMIC Y EL ARTE SECUENCIAL  
WILL EISNER  
Editorial: Norma, 1998  
Fundamentos da Arte  
HISTORIA DEL ARTE  
ERNST GOMBRICH  
Editorial: Alianza editorial, 1992  
LEER LA PINTURA  
NADEIJE LANEYRIE-DAGEN  
Editorial: Larousse, 2013  
EL ARTE, CONVERSACIONES IMAGINARIAS CON MI MADRE  
JUANJO SAEZ  
Editorial: Reservoir books, Random House Mondadori, 2006  
¿QUÉ ESTAS MIRANDO? 150 AÑOS DE ARTE MODERNO EN UN ABRIR Y CERRAR 
DE OJOS  
WILL GOMPERTZ, 2013  
Editorial: Taurus, 2013  
EL ARTE EN LA HISTORIA  
MARTIN KEMP  
Editorial: Turnes publicaciones, 2015  
LA AGONÍA Y EL ÉXTASIS  
IRVING STONE  
Editorial: El País, 2005 
PINTURA Y VIDA COTIDIANA EN EL RENACIMIENTO  
MICHAEL BAXANDALL  
Editorial: Gustavo Gili, 2000  
 
Debuxo artístico  
 
SOBRE EL DIBUJO  
JOHN BERGER  
Editorial: Gustavo Gili, 2011  
DIBUJO, PERFECCIONAR EL LENGUAJE DE LA EXPRESIÓN VISUAL  
KEITH MICKLEWIGHT  
Editorial: Blume, 2006  
DIBUJAR SIN MIEDO  
KERRY LEMON  
Editorial: Promopress, 2015  
FIGURAS HUMANAS, DIBUJO AL NATURAL. Clase de dibujo  
EDDIE ARMER  
Editorial: Hispano europea, 2015  
DIBUJAR, TRUCOS TÉCNICAS Y RECURSOS PARA LA INSPIRACIÓN VISUAL  
HELEN BIRCH  
Editorial: Gustavo Gili, 2015  
DIBUJO A TINTA, ARTISTAS CONTEMPORÁNEOS, TÉCNICAS TRADICIONALES  
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JAMES HOBBS  
Editorial: Gustavo Gili, 2016  
Editorial: Gustavo Gili, 2014  
DISEÑO. TODA LA HISTORIA  
ELIZABETH WILDHIDE  
Blume, 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14. Membros do departamento de Debuxo e distribución das horas lecti-
vas.  
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Alicia Merino Pérez 
1º ESO ......................... EPVA.............................................. …………….8 horas  
1º Bacharelato…………. DEBUXO TÉCNICO………………………………8 horas 
2º Bacharelato…………. DEBUXO ARTÍSTICO……………………………3 horas  
Total 19 horas  
 
M Victoria Quiroga Labrada  
3º ESO …………………. EPVA………………………………………………. 8 horas 
4º ESO…………………... EPVA ………………………………………………6 horas 
2º Bacharelato ...............Debuxo Técnico II………………………. ............ 4 horas  
Total 18 horas 
 
Total lectivas departamento: 37 horas  
 
 
 
 
 
 
Setembro de 2022 
 
 
 
 
 
 
Xefa de Departamento 
M Victoria Quiroga Labrada 
 
 
 
 
 



DEPARTAMENTO DE DEBUXO. IES LUCUS AUGUSTI                                                                                                          PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2021-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

110 
 

 


