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1. Introdución.

Se noutras épocas históricas era a palabra, tanto na súa expresión oral como escrita, a principal forma de expresión e de 
transmisión de ideas e sentimentos, non cabe dúbida de que na época na que estamos inmersos/as a imaxe cobrou un 
protagonismo sen precedentes en ningunha outra
época da historia da humanidade.
A materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual parte dos bloques impartidos na educación primaria na área de Educación 
Artística. A parte destinada á educación plástica xa anticipaba os mesmos bloques dos que parte a materia en ESO, baixo as 
denominacións de "Educación
audiovisual", "Debuxo técnico" e "Expresión artística".
Nos tres primeiros cursos da ESO esta materia estrutúrase en tres bloques: "Expresión plástica", "Comunicación audiovisual" e 
"Debuxo técnico".
O bloque de "Expresión plástica" experimenta con materiais e técnicas diversas na aprendizaxe do proceso de creación. Inténtase 
darlle ao alumnado unha maior autonomía na creación de obras persoais, axudando a planificar mellor os pasos na realización de 
proxectos artísticos, tanto
propios coma colectivos. Analízanse as características da linguaxe audiovisual desde a cal se realiza a análise crítica das imaxes 
que nos rodean. Faise, tamén, especial fincapé no uso das tecnoloxías da información e da comunicación aplicadas á imaxe. No 
bloque titulado "Debuxo técnico" trasládanse coñecementos teórico-prácticos sobre formas xeométricas e sistemas de 
representación, e aplícanse estes coñecementos á resolución de problemas e á realización de deseños.
En cuarto da ESO os bloques nos que se estrutura a materia son: "Expresión plástica", "Debuxo técnico", "Fundamentos do 
deseño" e "Linguaxe audiovisual e multimedia". Neste cuarto curso, considerando a madureza do alumnado e os coñecementos 
adquiridos, incorpórase o bloque de "Fundamentos do deseño", que vai permitir o coñecemento dos fundamentos do deseño nas 
súas diferentes áreas, desenvolvendo, desde un punto de vista práctico, os coñecementos adquiridos no resto de bloques.
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2. Obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias clave.

Obxectivos da educación secundaria obrigatoria

A educación secundaria obrigatoria contribuirá 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.
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h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes 
complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.

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.

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de 
coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e 
social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 
relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa 
mellora.

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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Competencias clave: 

Comunicación lingüística (CCL).Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
(CMCCT).Competencia dixital (CD).Aprender a aprender (CAA).Competencias sociais e cívicas (CSC).Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor (CSIEE). Conciencia e expresións culturais (CCEC).
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Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Bloque 1. Expresión plástica

▪ 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 gru-
po, que evidencien as capacidades expresivas da linguaxe
plástica e visual, desenvolvendo a creatividade e expresán-
doa preferentemente coa subxectividade da súa linguaxe
persoal  ou  empregando  os  códigos,  a  terminoloxía  e  os
procedementos da linguaxe visual e plástica, co fin de enri-
quecer as súas posibilidades de comunicación.

▪ EPVAB1.1.1.  Realiza  composicións  artísticas  seleccio-
nando e utilizando os elementos da linguaxe plástica e vi-
sual.

▪ CCEC

▪ 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 proce-
so creativo.

▪ EPVAB1.2.1. Aplica as leis de composición, creando es-
quemas de movementos e ritmos, empregando os mate-
riais e as técnicas con precisión.

▪ CCEC

▪ EPVAB1.2.2. Estuda e explica o movemento e as liñas de
forza dunha imaxe.

▪ CCEC

▪ EPVAB1.2.3. Cambia o significado dunha imaxe por me-
dio da cor.

▪ CCEC

▪ b

▪ c

▪ e

▪ g

▪ n

▪ B1.5. Técnicas de expresión gráfico-plásticas. Expe-
rimentación con diversos materiais.

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

▪ B1.7. Iniciativa, creatividade e autoesixencia no pro-
ceso 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 rea-
lización.

▪ EPVAB1.3.1. Coñece e elixe os materiais máis axeitados
para a realización de proxectos artísticos.

▪ CCEC

▪ CSIEE

▪ EPVAB.1.3.2.  Utiliza  con  propiedade os  materiais  e os
procedementos máis idóneos para representar e expre-
sarse en relación ás linguaxes gráfico-plásticas, mantén o
seu espazo de traballo e o seu material en perfecto esta-
do, e achégao á aula cando é necesario para a elabora-
ción das actividades.

▪ CCEC

▪ CSIEE

▪ CAA

▪ CD

▪ b

▪ c

▪ e

▪ B1.8. Seguimento do proceso de creación: bosque-
xo, proxecto,  presentación final e avaliación (refle-
xión propia e avaliación colectiva).

▪ B1.9. Elaboración de proxectos plásticos de forma

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

▪ EPVAB1.4.1. Entende o proceso de creación artística e
as súas fases, e aplícao á produción de proxectos perso-
ais e de grupo.

▪ CSIEE

▪ CCEC
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Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

▪ g

▪ n

cooperativa.

▪ 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 elemen-
tos e técnicas de expresión, apreciar os estilos artísticos,
valorar o patrimonio artístico e cultural como un medio de
comunicación e satisfacción individual e colectiva, e contri-
buír á súa conservación a través do respecto e divulgación
das obras de arte.

▪ EPVAB1.5.1. Explica, empregando unha linguaxe axeita-
da, o proceso de creación dunha obra artística, e analiza
os soportes, os materiais e as técnicas gráfico-plásticas
que  constitúen  a  imaxe,  así  como  os  seus  elementos
compositivos.

▪ CSIEE

▪ CCEC

▪ EPVAB1.5.2. Analiza e le imaxes de obras de arte e si-
túaas no período ao que pertencen.

▪ CSIEE

▪ CCEC

Bloque 2. Debuxo técnico

▪ b

▪ f

▪ g

▪ n

▪ o

▪ B2.1. Utensilios de debuxo técnico: estudo e mane-
xo.

▪ B2.2.  Trazados  xeométricos:  cuadriláteros,  polígo-
nos 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 in-
terveñan diversos trazados xeométricos, utilizando con pre-
cisión e limpeza os materiais de debuxo técnico.

▪ EPVAB2.1.1. Diferencia o sistema de debuxo descritivo
do perceptivo.

▪ CAA

▪ CMCCT

▪ EPVAB2.1.2.  Resolve  problemas  sinxelos  referidos  a
cuadriláteros e polígonos utilizando con precisión os ma-
teriais de debuxo técnico.

▪ CAA

▪ CMCCT

▪ EPVAB2.1.3. Resolve problemas básicos de tanxencias e
enlaces.

▪ CAA

▪ CMCCT

▪ EPVAB2.1.4. Resolve e analiza problemas de configura-
ción de formas xeométricas planas e aplícao á creación
de deseños persoais.

▪ CAA

▪ CMCCT

▪ 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. Es-
bozo á man alzada e con utensilios de debuxo técni-

▪ B2.2. Diferenciar  e utilizar  os sistemas de representación
gráfica, recoñecendo a utilidade do debuxo de representa-
ción obxectiva no ámbito das artes,  a arquitectura,  o de-
seño e a enxeñaría.

▪ EPVAB2.2.1.  Visualiza  formas  tridimensionais  definidas
polas súas vistas principais.

▪ CAA

▪ CMCCT

▪ EPVAB2.2.2. Debuxa as vistas (alzado, planta e perfil) de
figuras tridimensionais sinxelas.

▪ CAA
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Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

co.

▪ B2.7.  Perspectiva  cabaleira.  Posición  dos  eixes  e
coeficiente de redución. Liñas vistas e ocultas. Rotu-
laxe. 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 pun-
to de vista.

▪ CMCCT

▪ EPVAB2.2.3. Debuxa perspectivas de formas tridimensio-
nais, utilizando e seleccionando o sistema de representa-
ción máis axeitado.

▪ CAA

▪ CMCCT

▪ EPVAB2.2.4. Realiza perspectivas cónicas frontais e obli-
cuas, elixindo o punto de vista máis adecuado.

▪ CAA

▪ CMCCT

▪ 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 siste-
mas de representación.

▪ EPVAB2.3.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da
comunicación  para a creación de  deseños xeométricos
sinxelos.

▪ CAA

▪ CMCCT

Bloque 3. Fundamentos do deseño

▪ a

▪ c

▪ d

▪ f

▪ h

▪ l

▪ B3.1. Análise das linguaxes visuais cotiás (arte, de-
seño, publicidade, etc.).

▪ B3. 2. Fases do proceso de deseño.

▪ B3.3. Análise da estética e a funcionalidade do de-
seño industrial de obxectos.

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

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

▪ EPVAB3.1.1.  Coñece os elementos e as finalidades da
comunicación visual.

▪ CSIEE

▪ CCEC

▪ EPVAB3.1.2. Observa e analiza os obxectos do contorno
na súa vertente estética, de funcionalidade e de utilidade,
utilizando a linguaxe visual e verbal. 

▪ CCEC

▪ c

▪ e

▪ g

▪ i

▪ B3.5. Campos de aplicación do deseño. ▪ B3.2. Identificar os elementos que forman a estrutura da lin-
guaxe do deseño.

▪ EPVAB3 2.1. Identifica e clasifica obxectos en función da
familia ou a rama do deseño.

▪ CSIEE

▪ CCEC
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Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

▪ 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 cre-
ativos adaptados ás áreas do deseño.

▪ B3.9.  Informática ao servizo dos proxectos de de-
seño.

▪ 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.

▪ EPVAB3.3.1. Realiza distintos tipos de deseño e compo-
sicións modulares utilizando as formas xeométricas bási-
cas, estudando a organización do plano e do espazo.

▪ CSIEE

▪ CCEC

▪ EPVAB3.3.2. Coñece e planifica as fases de realización
da imaxe corporativa dunha empresa.

▪ CSIEE

▪ CCEC

▪ EPVAB3.3.3. Realiza composicións creativas e funcionais
adaptándoas ás áreas do deseño, valorando o traballo or-
ganizado e secuenciado na realización de calquera pro-
xecto, así como a exactitude, a orde e a limpeza nas re-
presentacións gráficas.

▪ CSIEE

▪ CCEC

▪ EPVAB3.3.4. Utiliza as novas tecnoloxías da información
e da comunicación para levar a cabo os seus propios pro-
xectos artísticos de deseño.

▪ CD

▪ CSIEE

▪ CCEC

▪ EPVAB3.3.5. Planifica os pasos na realización de proxec-
tos artísticos e respecta o realizado por compañeiros e
compañeiras.

▪ CSIEE

▪ CCEC

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 narra-
tiva e expresiva básica da linguaxe audiovisual e multime-
dia, e describir correctamente os pasos necesarios para a
produción dunha mensaxe audiovisual, e valorando o labor
de equipo.

▪ EPVAB4.1.1. Analiza os tipos de plano que aparecen en
películas  cinematográficas,  valorando  os  seus  factores
expresivos.

▪ CD

▪ CSIEE

▪ CCEC

▪ EPVAB4.1.2.  Realiza  un  storyboard  a  modo  de  guión
para a secuencia dunha película.

▪ CSIEE

▪ e

▪ l

▪ B4.3. Estudo de planos, angulacións e movementos
de cámara no cine.

▪ B4.2. Recoñecer os elementos que integran as linguaxes
audiovisuais e as súas finalidades

▪ EPVAB4.2.1.  Ve  películas  cinematográficas  nas  que
identifica e analiza os planos, as angulacións e os move-
mentos de cámara.

▪ CD

▪ CSIEE
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Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

▪ n

▪ o

▪ B4.4. Criterios estéticos na elaboración de fotogra-
fías.

▪ B4.5. Finalidade expresiva das imaxes fotoxornalísti-
cas.

▪ CCEC

▪ EPVAB.4.2.2. Analiza e realiza fotografías, tendo en con-
ta criterios estéticos.

▪ CD

▪ CSIEE

▪ CCEC

▪ EPVAB4.2.3.  Compila  imaxes  de  prensa  e  analiza  as
súas finalidades.

▪ CD

▪ CSIEE

▪ CCEC

▪ 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.

▪ EPVAB4.3.1.  Elabora  imaxes  dixitais  utilizando  progra-
mas de debuxo por computador.

▪ CD

▪ CSIEE

▪ CCEC

▪ EPVAB4.3.2.  Proxecta un  deseño publicitario  utilizando
os elementos da linguaxe gráfico-plástica.

▪ CD

▪ CSIEE

▪ CCEC

▪ EPVAB4.3.3. Realiza un proxecto persoal seguindo o es-
quema do proceso de creación.

▪ CAA

▪ CD

▪ CSIEE

▪ CCEC

▪ a

▪ c

▪ d

▪ f

▪ h

▪ n

▪ B4.9. Análise crítica da linguaxe publicitaria. ▪ B4.4. Amosar unha actitude crítica ante as necesidades de
consumo creadas pola publicidade, rexeitando os elemen-
tos desta que supoñan discriminación sexual, social ou ra-
cial.

▪ EPVAB4.4.1. Analiza elementos publicitarios cunha acti-
tude crítica desde o coñecemento dos elementos que os
compoñen.

▪ CD

▪ CSIEE

▪ CCEC
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Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

▪ o

3. Grao mínimo de consecución para superar a materia.
Establécense como contidos mínimos para superar a materia os seguintes contidos cos seus correspondentes estándares de 
aprendizaxe como criterio medidor:

No Bloque 1 os items nº 2, 3, 4, 7, 8, 10.
No Bloque 2 os items nº 5, 7, 8. 9, 10.
No Bloque 3 os items nº 2, 7, 8.
No Bloque 4 os items nº 1, 2, 3.
Considerando a materia como un conxunto global establécese a equiparación entre todos estes contidos mínimos polo que o peso 
de cada un no cómputo global da nota será o mesmo, un 5,8 % cada un.

4. Temporalización.

Contidos no primeiro trimestre: Bloque 1 e contidos do 1 ó 4 do Bloque 2.
Contidos no segundo trimestre: Bloque 3 e do Bloque 4 os contidos do 1 ó 5.
Contidos no terceiro trimestre: do Bloque 2 os contidos do 5 ó 12 e do Bloque 4 os contidos do 6 ó 9.
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5. Metodoloxía de traballo en aula.

A metodoloxía didáctica neste etapa será nomeadamente activa e participativa, favorecendo o traballo individual do alumnado e o
cooperativo na medida en que o permitan as circunstancias sanitarias, así como o logro dos obxectivos e das competencias 
correspondentes.
Para o desenvolvemento das actividades teranse en conta as seguintes consideracións:
– Facilitar o acceso de todo o alumnado á educación común, coas medidas necesarias de atención á diversidade.
– Atender os diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado.
– Favorecer a capacidade de aprender por si mesmos e promover o traballo colaborativo.
– Procurar a adquisición e o desenvolvemento das competencias básicas, axeitando o seu logro progresivo ás características do 
alumnado do curso e da materia.
– Predispoñer e reforzar o hábito de lectura con textos seleccionados a tal fin.
– Desenvolver a comprensión da linguaxe visual e a expresión plástica.
– Incidir, así mesmo, na comunicación audiovisual e no uso das tecnoloxías da información e da comunicación.
– Subliñar o coñecemento aplicado fronte á aprendizaxe memorístico.
– Utilizar as ideas e coñecementos previos dos alumnos como soporte para novos esquemas mentais que reformulen ou 
desenvolvan os dispoñibles.
– Situar á busca, selección, análise crítico, tratamento, presentación e aplicación dos coñecementos; de tal maneira que a función 
docente se vencelle a “titorizar” a aprendizaxe, estimular e acompañar.
– Aproximar a natureza do coñecemento a situacións cotiás e problemas prácticos, aos contextos e contornos sociais, para que a 
aprendizaxe resulte relevante.
– Facilitar situacións que requiran procesos de metacognición do alumnado e axuden a adquirir habilidades de autorregulación, 
tanto para aprender como para aprender a aprender.
– Recorrer a actividades didácticas en clave de “situacións-problema”, nas que se requiren procesos cognitivos variados e a 
aplicación do que se sabe ou do que se sabe facer a situacións que resultan próximas, habituais e previsibles.
– Alternar e diversificar as actuacións e situacións de aprendizaxe de acordo coa motivación e os xuros do alumnado.
– Utilizar a cooperación entre iguais como experiencia didáctica na que se poñen en xogo diálogo, o debate, a discrepancia, o 
respecto ás ideas doutros, o consenso, as disposicións persoais.
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– Acentuar a natureza formativa e orientadora da avaliación, asociada, de maneira continua, ao desenvolvemento das prácticas e 
procesos de ensino e aprendizaxe; que poden ser revisados e axustados de acordo coas informacións e rexistros da avaliación 
formativa.

6. Metodoloxía de traballo semipresencial e telemática.

Dada a circunstancia excepcional que vivimos, se así o require a situación sanitaria, recorrerase ó uso da aula virtual para a 
proposta e entrega de traballos. Unha vez estudada a situación xeral da clase ou persoal de alumnado concreto poderanse 
modificar as tarefas para asegurar a correcta adquisición dos contidos e capacidades a través de medios dixitais.

7. Métodos de avaliación. Inicial, continua, final.

Avaliación inicial

Proporciona datos acerca do punto de partida de cada alumno/a, proporcionando unha primeira fonte de información sobre os 
coñecementos previos e características persoais, que permiten unha atención ás diferenzas e unha metodoloxía axeitada. 
Realizarase durante as primeiras semanas do comezo do curso académico.
Como consecuencia do resultado desta avaliación inicial, adoitaranse as medidas pertinentes de apoio, reforzo e/ou recuperación 
para aquel alumnado que o precise, o de adaptación curricular para o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.

Avaliación continua.

Durante cada avaliación realizarase obrigatoriamente láminas ou traballos individuais e cooperativos, sobre os coñecementos 
teóricos e técnicos das unidades didácticas correspondentes a cada trimestre que os alumnos/as deberán presentalos no prazo 
marcado polo profesor/a. A atención, participación na clase, será avaliada diariamente, así coma a constancia e tenacidade no 
traballo.
A nota media da avaliación será a media ponderada de todos os traballos presentados ou propostos.
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A atención, participación na clase, a constancia e tenacidade no traballo poderán modificar positiva ou negativamente a nota de 
cada traballo ata 5 puntos.
Como consecuencia desta avaliación continua e observación do desenvolvemento do traballo na aula adoptaranse as medidas 
pertinentes de apoio e reforzo para aquel alumnado que o precise para a correcta finalización do mesmo.
Se se considera necesario poderá facerse un exame de avaliación de contidos en cuxo caso o cálculo da nota da avaliación farase 
sumando 2/3 da media dos exercicios de clase e 1/3 da nota acadada no exame.

Avaliación final.

A nota final será a media ponderada das tres avaliacións, podendo ser matizada positivamente se a evolución do alumno/a durante
o curso así o aconsella. Para obter o aprobado na avaliación final, coma en calquera das tres avaliacións, cumprirá obter unha 
media de 5 como mínimo. Para a media final teranse en conta as notas de cada avaliación cos decimais correspondentes, non 
tendo en conta os redondeos, para abaixo ou para arriba, aplicados en cada avaliación.  De ser necesario, aquel alumnado que non
acade unha media de 5 fará os correspondentes traballos de recuperación e/ou exames dos contidos con cualificación negativa 
para acadar o aprobado.

Recuperación e avaliación de pendentes.

O alumnado coa materia pendente de cursos anteriores, presentaráselle unha serie de traballos individuais organizadas por 
bloques de contidos para facilitarlle a aprendizaxe. A cualificación satisfactoria neses traballos implicará a superación da materia 
pendente. Entenderase como cualificación satisfactoria un mínimo de 5 na media das cualificacións dos traballos.

8. Contribución ó desenvolvemento das competencias clave.

-Comunicación lingüística (CCL):
A materia potenciará o uso do vocabulario específico referido á expresión artística e a exploración de diferentes
canles de comunicación.
Os descritores que priorizaremos serán:
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- Comprender o sentido dos textos escritos e orais.
- Respectar as normas de comunicación en calquera contexto.
- Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros nas diversas situacións
comunicativas.
-Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT):
A área é unha oportunidade para utilizar a linguaxe simbólica, así coma o afondamento en aspectos espaciais da
realidade e a súa representación gráfica.
Xa dende a escola pitagórica establécense lazos entre a aritmética e a xeometría, unha das polas máis importantes
desta materia. Tamén se adestran procedementos relacionados co método científico, como son a observación, a
experimentación, o descubrimento, a reflexión e a análise.
Os descritores que priorizaremos serán:
- Interactuar co medio natural de forma respectuosa.
- Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade.
- Organizar a información utilizando procedementos matemáticos.
- Coñecer e utilizar elementos matemáticos básicos.
- Tomar conciencia dos cambios producidos polo home no entorno natural.
-Conciencia e expresións culturais (CCEC):
A creación de obra é outro dos piares desta materia, sendo unha labor que require capacidade de observación e de
análise do que nos arrodea, dende un prisma de respecto ao entorno que parte da súa valoración inicial.
Os descritores que priorizaremos serán:
- Expresar sentimentos e emocións dende códigos artísticos.
- Valorar a beleza das expresións artísticas e as manifestacións de creatividade e gusto pola estética.
- Elaborar traballos e presentacións con sentido estético
-Competencia dixital (CD):
Nesta área potenciarase o uso de ferramentas tecnolóxicas para a creación de producións audiovisuais
Os descritores que priorizaremos serán:
- Empregar distintas fontes para a busca de información.
- Elaborar información propia derivada da obtida a través dos medios tecnolóxicos
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- Comprender as mensaxes elaboradas en códigos diversos.
- Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións diversas.
- Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento.
-Competencias sociais e cívicas (CSC):
O respecto ás obras dos compañeiros, a súa crítica e análise ponderado, conleva a creación de recursos de relación co
seu entorno social inmediato, extrapolable á súa vida social allea ao centro educativo.
Realizaranse producións artísticas en equipo para fomentar a cooperación, o respecto, e a tolerancia.
Os descritores que priorizaremos serán:
- Recoñecer a riqueza e diversidade de opinións e ideas.
- Desenvolver a capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo e para a resolución de
conflitos.
- Aprender a comportarse dende o coñecemento dos distintos valores.
-Aprender a aprender (CAA):
Esta materia contribuirá á competencia de aprender a aprender na medida en que favorece a reflexión sobre os
procesos e a propia experimentación creativa, xa que esta implica a toma de conciencia das propias capacidades e
recursos, así como a aceptación dos propios erros.
O proceso de creación no eido plástico conleva a asimilación de conceptos teóricos que desembocan nunha obra física;
isto fai que se reforce a aprendizaxe, xa que na arte non ten senso a mera asimilación de teoría, o debuxo técnico non
se concibe se non ten unha materialización.
Os descritores que priorizaremos serán:
- Xestionar os recursos e motivacións persoais en favor da aprendizaxe.
- Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe
- Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os seguintes en función dos resultados intermedios.
- Avaliar a cosecución de obxectivos de aprendizaxe.
-Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE):
En todo proceso de creación hai que converter unha idea nun produto. Este proceso sitúa ó alumno ante un proceso
que lle obriga a tomar decisións de maneira autónoma. Isto xunto co espírito creativo, a experimentación, a
investigación e a autocrítica, fomentan a iniciativa e o espirito emprendedor
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Os descritores que priorizaremos serán:
- Ser constante no traballo, superando as dificultades.
- Xestionar o traballo en grupo, coordinando tarefas e tempo.
- Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a cosecución de obxectivos.
- Mostrar iniciativa persoal para comenzar e promover accións novas.

9. Medidas de atención á diversidade.

Aplicaranse durante o curso aquelas medidas de atención na aula aconsellables en función da avaliación inicial e sempre tendo en
conta a observación do traballo na aula e a avaliación continua. O seguimento do alumnado coordinarase co departamento de 
Orientación se así fora preciso.

10. Actividades extraescolares.

Poderanse programar ó longo do curso, coa debida antelación e en función da oferta existente, visitas a exposicións, talleres e 
outras actividades que se consideren proveitosas para unha mellor consecución dos obxectivos do curso.

Asdo. Manuel Rey García (Xefe do departamento)
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1. Introdución.

Entre as finalidades de Debuxo Técnico figura de xeito específico dotar o alumnado das competencias necesarias para se poder 
comunicar graficamente con obxectividade nun mundo cada vez máis complexo, que require do deseño e da fabricación de 
produtos que resolvan as necesidades presentes e futuras. Esta función comunicativa, grazas ao acordo dunha serie de onvencións
a escala nacional, comunitaria e internacional, permítenos transmitir, interpretar e comprender ideas ou proxectos de maneira 
fiable, obxectiva e inequívoca.
O debuxo técnico, xa que logo, emprégase como medio de comunicación en calquera proceso de investigación ou proxecto que se
valla dos aspectos visuais das ideas e das formas para visualizar o que se estea a deseñar e, de ser o caso, definir dun xeito claro e 
exacto o que se desexa producir; é dicir, como linguaxe universal nos seus dous niveis de comunicación: comprender ou 
interpretar a información codificada, e expresarse ou elaborar información comprensible polas persoas destinatarias.
O alumnado, ao adquirir competencias específicas na interpretación de documentación gráfica elaborada de acordo coa norma 
nos sistemas de representación convencionais, pode coñecer mellor o mundo. Isto require, ademais do coñecemento das 
principais normas de debuxo, un desenvolvemento avanzado da súa visión espacial, entendida como a capacidade de abstracción 
para, por exemplo, visualizar ou imaxinar obxectos tridimensionais representados mediante imaxes planas. Ademais de 
comprender a complexa información gráfica que nos rodea, cómpre que o estudante 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 o primeiro curso trabállase coas competencias relacionadas co debuxo técnico como linguaxe de comunicación e 
instrumento básico para a comprensión, análise e representación da realidade. Para isto, introdúcense gradualmente e de xeito 
interrelacionado tres grandes bloques:
"Xeometría e debuxo técnico", "Sistemas de representación" e "Normalización". Trátase de que o/a estudante teña unha visión 
global dos fundamentos do debuxo técnico que lle permita no seguinte curso afondar algúns aspectos desta materia.
Ao longo do segundo curso introdúcese un bloque novo ("Documentación gráfica de proxectos"), en lugar de “Normalización”, 
para a integración das destrezas adquiridas na etapa. Xa que logo, os elementos do currículo básico da materia agrupáronse en 
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tres bloques interrelacionados: "Xeometría e debuxo técnico", "Sistemas de representación" e "Normalización” ou 
“Documentación gráfica de proxectos".
No primeiro bloque, desenvolvéronse durante os dous cursos que compoñen esta etapa os elementos necesarios para resolver 
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 maneira análoga, o bloque dedicado aos sistemas de representación 
desenvolve os fundamentos, as características e as aplicacións das axonometrías, das perspectivas cónicas e dos sistemas diédrico
e de planos cotados. Este bloque débese abordar de xeito integrado 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  
erramenta 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 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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2. Obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias clave.

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan:
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos
valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a 
corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade.
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu 
espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais.
c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as 
desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non 
discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 
discapacidade.
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e 
como medio de desenvolvemento persoal.
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá.
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores 
da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da modalidade 
elixida.
l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de 
forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o 
respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego.
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m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun 
mesmo e sentido crítico.
n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e enriquecemento 
cultural.
ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e hábitos 
saudables.
o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.
p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no 
contexto dun mundo globalizado.

Competencias clave: 

Comunicación lingüística (CCL).Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
(CMCCT).Competencia dixital (CD).Aprender a aprender (CAA).Competencias sociais e cívicas (CSC).Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor (CSIEE). Conciencia e expresións culturais (CCEC).
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Debuxo Técnico II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Bloque 1. Xeometría e debuxo técnico

▪ b

▪ d

▪ e

▪ g

▪ i

▪ l

▪ B1.1. Resolución de problemas xeométricos.

▪ B1.2. Proporcionalidade.  Rectángulo áureo. Aplica-
cións.

▪ 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 respecto a unha circunfe-
rencia. Determinación e propiedades do eixe radical
e do centro radical. Aplicación á resolución de tan-
xencias.

▪ B1.7. Inversión. Determinación de figuras inversas.
Aplicación á resolución de tanxencias.

▪ B1.1. Resolver problemas de tanxencias mediante a aplica-
ción das propiedades do arco capaz, dos eixes e centros
radicais e/ou da transformación de circunferencias e rectas
por inversión, indicando graficamente a construción auxiliar
utilizada, os puntos de enlace e a relación entre os seus
elementos.

▪ DT2.B1.1.1. Identifica a estrutura xeométrica de obxectos
industriais ou arquitectónicos a partir da análise de plan-
tas,  alzados,  perspectivas  ou  fotografías,  sinalando  os
seus elementos básicos e determinando as principais re-
lacións de proporcionalidade.

▪ CCL

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

▪ CMCCT

▪ DT2.B1.1.3. Transforma por inversión figuras planas com-
postas por  puntos,  rectas e circunferencias describindo
as súas posibles aplicacións á resolución de problemas
xeométricos.

▪ CAA

▪ DT2.B1.1.4. Selecciona estratexias para a resolución de
problemas  xeométricos  complexos,  analizando  as posi-
bles  solucións  e  transformándoos  por  analoxía  noutros
problemas máis sinxelos.

▪ CSIEE

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

▪ CMCCT

▪ b

▪ d

▪ e

▪ g

▪ i

▪ l

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

▪ B1.10. Curvas cónicas. Orixe, determinación e traza-
do da elipse, a parábola e a hipérbole.

▪ B1.11. Curvas técnicas. Orixe, determinación e tra-
zado das curvas cíclicas e envolventes. 

▪ B1.12. Resolución  de problemas de pertenza, tan-
xencia e incidencia. Aplicacións.

▪ B1.2.  Debuxar  curvas  cíclicas  e  cónicas  e  identificar  os
seus principais elementos, utilizando as súas propiedades
fundamentais para resolver problemas de pertenza, tanxen-
cia ou incidencia.

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

▪ CCL

▪ DT2.B1.2.2. Resolve problemas de pertenza, intersección
e tanxencias entre liñas rectas e curvas cónicas, aplican-
do as súas propiedades, e xustifica o procedemento utili-
zado.

▪ CAA
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Debuxo Técnico II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

▪ B1.13. Homoloxía. Determinación dos seus elemen-
tos. Trazado de figuras homólogas. Aplicacións.

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

▪ CSIEE

▪ b

▪ d

▪ e

▪ g

▪ i

▪ l

▪ B1.8. Transformacións xeométricas. Aplicacións. 

▪ B1.13. Homoloxía. Determinación dos seus elemen-
tos. Trazado de figuras homólogas. Aplicacións.

▪ B1.8. Transformacións xeométricas. Aplicacións.

▪ B1.13. Homoloxía. Determinación dos seus elemen-
tos. Trazado de figuras homólogas. Aplicacións. 

▪  B1.14. Afinidade. Determinación dos seus elemen-
tos. Trazado de figuras afíns. Construción da elipse
afín a unha circunferencia. 

▪ B1.15.  Trazado  de  figuras  planas  complexas  utili-
zando escalas e construcións auxiliares axeitadas.

▪ B1.3.  Relacionar  as  transformacións  homolóxicas  coas
súas aplicacións á xeometría plana e aos sistemas de re-
presentación, valorando a rapidez e a exactitude nos traza-
dos que proporciona a súa utilización.

▪ DT2.B1.3.1.  Comprende as características das transfor-
macións homolóxicas, identifica os seus invariantes xeo-
métricos e describe as súas aplicacións.

▪ CCL

▪ DT2.B1.3.2. Aplica a homoloxía e a afinidade á resolu-
ción de problemas xeométricos e á representación de for-
mas planas.

▪ CSIEE

▪ DT2.B1.3.3. Deseña a partir dun bosquexo previo ou re-
produce á escala conveniente figuras planas complexas,
e indica graficamente 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,  inci-
dencia, paralelismo e perpendicularidade.

▪ B2.3.  Determinación  da  verdadeira  magnitude  de
segmentos e formas planas.

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

▪ B2.5.  Abatemento  de  planos.  Determinación  dos
seus elementos. Aplicacións.

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

▪ B2.7. Cambios de plano. Determinación das novas

▪ B2.1. Valorar a importancia da elaboración de debuxos a
man alzada para desenvolver a visión espacial, analizando
a posición relativa entre rectas, planos e superficies, identi-
ficando as súas relacións métricas para determinar o siste-
ma de representación axeitado e a estratexia idónea que
solucione os problemas de representación de corpos ou es-
pazos tridimensionais.

▪ DT2.B2.1.1.  Comprende  os  fundamentos  ou  principios
xeométricos que condicionan o paralelismo e a perpendi-
cularidade  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 per-
tenza, posición, mínimas distancias e verdadeira magni-
tude.

▪ CAA

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

▪ CSIEE

▪ DT2.B2.1.3. Determina a verdadeira magnitude de seg- ▪ CAA
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

proxeccións. Aplicacións.

▪ B2.8. Afinidade entre proxeccións. 

▪  B2.9. Problema inverso ao abatemento.

▪ B2.10. Corpos xeométricos no sistema diédrico.

▪ B2.11. Representación de poliedros regulares. Posi-
cións singulares.

▪ B2.12. Determinación das súas seccións principais.

▪ B2.13. Representación de prismas e pirámides.

mentos, ángulos e figuras planas utilizando xiros, abate-
mentos ou cambios de plano en sistema diédrico e, de
ser o caso, no sistema de planos cotados.

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

▪ CSIE

▪ b

▪ d

▪ e

▪ g

▪ i

▪ l 

▪ B2.14. Representación de cilindros, conos e esferas.
Seccións planas.

▪ B2.15. Determinación de seccións planas e elabora-
ción de desenvolvementos.

▪ B2.16. Interseccións.

▪ B2.17.  Xiros,  abatementos  ou  cambios  de  plano
para determinar a verdadeira magnitude de elemen-
tos de pezas tridimensionais.

▪ B2.2. Representar poliedros regulares, pirámides, prismas,
cilindros e conos mediante as súas proxeccións ortográfi-
cas, analizando as posicións singulares respecto aos pla-
nos de proxección, determinando as relacións métricas en-
tre os seus elementos,  as seccións planas principais  e a
verdadeira magnitude ou desenvolvemento das superficies
que os conforman.

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

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ DT2.B2.2.2. Determina a sección plana de corpos ou es-
pazos tridimensionais  formados por  superficies  poliédri-
cas,  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 cor-
pos xeométricos coa axuda das súas proxeccións diédri-
cas ou a súa perspectiva, indicando o trazado auxiliar uti-
lizado  para  a  determinación  dos  puntos  de  entrada  e
saída.

▪ CMCCT

▪ DT2.B2.2.4.  Desenvolve  superficies  poliédricas,  cilíndri-
cas 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 ▪ B2.18. Sistemas axonométricos ortogonais. ▪ B2.3. Debuxar axonometrías de poliedros regulares, pirámi- ▪ DT2.B2.3.1. Comprende os fundamentos da axonometría ▪ CMCCT
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

▪ d

▪ e

▪ g

▪ i

▪ l

▪ B2.19. Posición do triedro fundamental. 

▪ B2.20. Relación entre o triángulo de trazas e os ei-
xes do sistema.

▪ B2.21. Determinación de coeficientes de redución.

▪ B2.22. Tipoloxía das axonometrías ortogonais. Van-
taxes e inconvenientes. 

▪ B2.23. Representación de figuras planas. 

▪ B2.24.  Representación simplificada da circunferen-
cia.

▪ B2.25. Representación de corpos xeométricos e es-
pazos  arquitectónicos.  Seccións  planas.  Intersec-
cións.

des, prismas, cilindros e conos, dispondo a súa posición en
función da importancia relativa das caras que se desexen
amosar e/ou da conveniencia dos trazados necesarios, utili-
zando a axuda do abatemento de figuras planas situadas
nos planos coordenados, calculando os coeficientes de re-
dución e determinando as seccións planas principais.

ortogonal,  clasificando  a  súa  tipoloxía  en  función  da
orientación do triedro fundamental, determinando o trián-
gulo de trazas e calculando os coeficientes de redución.

▪ DT2.B2.3.2. Debuxa axonometrías de corpos ou espazos
definidos polas súas vistas principais, dispondo a súa po-
sición en función da importancia relativa das caras que se
desexen amosar e/ou da conveniencia dos trazados ne-
cesarios.

▪ CCEC

▪ DT2.B2.3.3. Determina a sección plana de corpos ou es-
pazos tridimensionais  formados por  superficies  poliédri-
cas, debuxando isometrías ou perspectivas cabaleiras.

▪ CMCCT

Bloque 3. Documentación gráfica de proxectos

▪ b

▪ d

▪ e

▪ g

▪ i

▪ l

▪ B3.1. Elaboración de bosquexos, esbozos e planos.

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

▪ B3.3. Proxecto: tipos e elementos.

▪ B3.4. Planificación de proxectos. 

▪ B3.5. Identificación das fases dun proxecto. Progra-
mación de tarefas.

▪ B3.6. Elaboración das primeiras ideas. 

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

▪ B3.8. Presentación de proxectos.

▪ B3.9.  Elaboración  da  documentación  gráfica  dun
proxecto gráfico, industrial ou arquitectónico sinxelo.

▪ B3.1.  Elaborar  bosquexos,  esbozos  e  planos  necesarios
para a definición dun proxecto sinxelo relacionado co de-
seño  industrial  ou  arquitectónico,  valorar  a  exactitude,  a
rapidez e a limpeza que proporciona a utilización de aplica-
cións informáticas, planificar de maneira conxunta o seu de-
senvolvemento, revisar o avance dos traballos e asumir as
tarefas encomendadas con responsabilidade.

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

▪ CSC

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

▪ CMCCT

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

▪ CCEC

▪ DT2.B3.1.4.  Elabora esbozos de conxuntos e/ou pezas
industriais ou obxectos arquitectónicos, dispondo as vis-
tas, os cortes e/ou as seccións necesarias, tomando me-
didas directamente da realidade ou de perspectivas a es-

▪ CCEC
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clave

▪ B3.10. Debuxo de bosquexos a man alzada e es-
quemas.

▪ B3.11. Elaboración de debuxos cotados.

▪ B3.12. Elaboración de esbozos de pezas e conxun-
tos.

cala, elaborando bosquexos a man alzada para a elabo-
ración de debuxos cotados e planos de montaxe, instala-
ción, detalle ou fabricación, de acordo coa normativa de
aplicación. 

▪ b

▪ d

▪ e

▪ g

▪ i

▪ l

▪ B3.13. Posibilidades das tecnoloxías da información
e da comunicación aplicadas ao deseño, á edición,
ao arquivamento e á presentación de proxectos.

▪ B3.14.  Debuxo vectorial  2D.  Debuxo e edición  de
entidades. Creación de bloques. Visibilidade de ca-
pas.

▪ B3.15. Debuxo vectorial 3D. Inserción e edición de
sólidos. Galerías e bibliotecas de modelos. Incorpo-
ración de texturas. 

▪ B3.16. Selección do encadramento, a iluminación e
o punto de vista.

▪ B3.17. Resolución de exercicios de debuxo técnico
utilizando recursos informáticos.

▪ B3.2. Presentar de xeito individual e colectivo os bosque-
xos, os esbozos e os planos necesarios para a definición
dun proxecto sinxelo  relacionado co deseño industrial  ou
arquitectónico, valorar a exactitude, a rapidez e a limpeza
que proporciona a utilización  de aplicacións  informáticas,
planificar de maneira conxunta o seu desenvolvemento, re-
visar o avance dos traballos e asumir as tarefas encomen-
dadas con responsabilidade.

▪ 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.

▪ CD

▪ DT2.B3.2.2. Representa obxectos industriais ou arquitec-
tónicos 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.

▪ CD

▪ DT2.B3.2.3. Representa obxectos industriais ou arquitec-
tónicos utilizando programas de creación de modelos en
3D,  inserindo  sólidos  elementais,  manipulándoos  ata
obter a forma buscada, importando modelos ou obxectos
de galerías ou bibliotecas, incorporando texturas, selec-
cionando o encadramento, a iluminación e o punto de vis-
ta adecuado ao propósito buscado.

▪ CD

▪ DT2.B3.2.4. Presenta os traballos de debuxo técnico utili-
zando recursos gráficos e informáticos, de xeito que es-
tes sexan claros e limpos, e que respondan ao obxectivo

▪ CD
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para os que se realizaron.

3. Grao mínimo de consecución para superar a materia.

Considerando a materia globalmente establécese como grao mínimo de consecución a realización correcta dos exercicios 
propostos en clase para cada contido e a superación das probas de control realizadas en cada trimestre cunha media mínima de 5 
o cal redundará na consecución da media das tres avaliacións, tamén mínima de 5, necesaria para a superación da materia.

4. Secuenciación e temporalización dos contidos.

1º trimestre: bloque 3
2º trimestre: bloque 2
3º trimestre: bloque 1

5. Metodoloxía de traballo en aula.

Como sinala o currículo oficial, esta materia proponse sintetizar os coñecementos xeométricos e de carácter convencional
necesarios para lograr a representación gráfica dunha idea e a súa interpretación, e capacitar así o alumno dentro da área
técnica, con vistas a un acceso non traumático en carreiras técnicas e superiores.
En función destes obxectivos descompoñemos a materia dunha forma analítica e ordenase o seu contido segundo un criterio de
progresión lóxica, do básico ó complexo, partindo do estudio previo dos elementos xeométricos propios do plano para abordar
con posterioridade o estudio dos sistemas de representación e a complexidade da xeometría tridimensional.
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Para lograr unha boa asimilación de debuxo técnico, o contido de cada unidade didáctica resolvese a través dos seguintes
elementos:
· Unha exposición introdutoria dos fins e intereses da mesma, sintetizando os contidos de cada lección, xustificando a necesidade 
de aprender os conceptos que se desenrolan e clarificando a súa implementación práctica na realidade.
· Desenrolo do tema concreto, apoiando a definición e descrición de conceptos abstractos con exemplos clarividentes, detallando 
paso a paso os procesos de trazado ata obter a solución, todo isto en paralelo a representación gráfica da mesma.
· Actividades: responden á dimensión práctica da materia imprescindible para un aprendizaxe significativo.
Están organizadas a partir de exercicios secuenciados segundo o grao de dificultade, cumprindo os requisitos de orden e
progresividade.
Están contextualizadas e fomentan a comprensión e reflexión sobre o porqué dos procedementos, evitando a repetición e a 
mecanización. ou supervisan a asimilación dos contidos, favorecendo unha memorización compresiva.

6. Metodoloxía de traballo semipresencial e telemática.

Dada a circunstancia excepcional que vivimos, se así o require a situación sanitaria, recorrerase ó uso da aula virtual para a 
proposta e entrega de traballos. Unha vez estudada a situación xeral da clase ou persoal de alumnado concreto poderanse 
modificar as tarefas para asegurar a correcta adquisición dos contidos e capacidades a través de medios dixitais.
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7. Métodos de avaliación.

Avaliación inicial

Proporciona datos acerca do punto de partida de cada alumno/a, proporcionando unha primeira fonte de información sobre os 
coñecementos previos e características persoais, que permiten unha atención ás diferenzas e unha metodoloxía axeitada. 
Realizarase durante as primeiras semanas do comezo do curso académico.
Como consecuencia do resultado desta avaliación inicial, adoitaranse as medidas pertinentes de apoio, reforzo e/ou recuperación 
para aquel alumnado que o precise, o de adaptación curricular para o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.

Avaliación continua.

Durante cada avaliación realizarase obrigatoriamente láminas ou traballos individuais sobre os coñecementos teóricos e técnicos 
das unidades didácticas correspondentes a cada trimestre que os alumnos/as deberán presentalos no prazo marcado polo 
profesor/a. A atención, participación na clase, será avaliada diariamente, así coma a constancia e tenacidade no traballo.
A nota da avaliación será nun 90% a media ponderada das probas de control feitas no trimestre (mínimo dúas). A porcentaxe 
restante, 1 punto, corresponderá ás notas de aula (traballo, actitude e esforzo) e os traballos presentados ou propostos para realizar
na aula.
Como consecuencia desta avaliación continua e observación do desenvolvemento do traballo na aula adoptaranse as medidas 
pertinentes de apoio e reforzo para aquel alumnado que o precise para a correcta finalización do mesmo.

Avaliación final ordinaria.

A nota final será a media ponderada das tres avaliacións, podendo ser matizada positivamente se a evolución do alumno/a durante
o curso así o aconsella. De ser necesario, aquel alumnado que non acade unha media de 5 poderá facer recuperacións, a final de 
curso, das avaliacións con cualificación negativa para acadar o aprobado.
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Avaliación extraordinaria.

De non acadar a cualificación de 5 na avaliación ordinaria, deberán facer outra proba extraordinaria en xuño.
A proba extraordinaria terá carácter práctico, e constará dunha proba na que se avalíen os contidos propostos durante o curso. 
O alumno/a deberá vir provisto de material de debuxo técnico, usado durante o curso escolar, para a realización da proba. O 
contido desta proba, versará sobre os contidos principais dos traballos trimestrais correspondente as avaliacións do curso 
académico. Dita proba cualificarase de 0 a 10 puntos, sendo unha cualificación de 5 o mínimo esixible para superar o curso.

6. Contribución ó desenvolvemento das competencias clave.

As competencias son as capacidades para aplicar de xeito integrado os contidos propios de cada ensinanza e etapa 
educativa, e para lograr a realización adecuada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos.
a) Comunicación lingüística (CCL)
b) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT)
c) Competencia dixital (CD)
d) Aprender a aprender (CAA)e) Competencias sociais e cívicas (CSC)
f) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)
g) Conciencia e expresións culturais (CCEC)
O desenvolvemento competencial do alumnado valorarase poñendo en relación os estándares de aprendizaxe coas 
competencias clave de xeito que se poida graduar o rendemento alcanzado en cada unha delas. O conxunto de 
estándares que se relacionan cunha mesma competencia dá lugar ao perfil desa competencia facilitando a avaliación 
competencial do alumnado. Este perfil competencial pode extraerse da táboa do apartado 4 que reflicte a relación entre
os distintos estándares de aprendizaxe coas sete competencias clave sinaladas pola normativa en vigor.
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7. Atención á diversidade.

Aplicaranse durante o curso aquelas medidas de atención na aula aconsellables en función da avaliación inicial e sempre tendo en
conta a observación do traballo na aula e a avaliación continua. O seguimento do alumnado coordinarase co departamento de 
Orientación se así fora preciso.

Asdo. Manuel Rey García (Xefe do departamento)
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