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2 Introdución e contextualización

                                                                    

2.1. Introducción

Esta programación do Departamento de Debuxo do IES Macías o Namorado, comprende todos os niveis da ESO e Bachillerato de as

materias Educación Plástica Visual e Audiovisual e Debuxo Técnico. 

Según o decreto polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia:  A

ensinanza secundaria obrigatoria entende a educación plástica, visual e audiovisual como motor do desenvolvemento das capacidades

perceptivas, estéticas e expresivas da persoa.

A sociedade actual  posúe unha extraordinaria  capacidade para producir  e  consumir  imaxes.  Estas son facilmente transmisibles e

chegan a toda a cidadanía a través dos medios de comunicación,  constituíndo un poderoso medio de expresión, coñecemento e

transformación da realidade, podéndose converter nun medio de manipulación do pensamento das persoas. Cómpre potenciar, a través

da análise e da valoración das mensaxes visuais, un xuízo crítico no alumnado co que poida alcanzar un criterio propio.

A percepción visual  é un proceso cognitivo relacionado co resto dos procesos cognitivos, que implica un conxunto de estratexias

básicas:  seleccionar,  analizar,  distinguir,  relacionar,  etc.  Aínda  que  todas  as  áreas  do  currículo  desenvolven  a  capacidade  de

observación do alumnado, a educación plástica e visual incide especificamente no desenvolvemento da percepción e no pensamento

visual. A creación de imaxes e o coñecemento dos códigos que interveñen neste proceso, así como dos fundamentos da linguaxe visual

e plástica, axudarán ao desenvolvemento da capacidade creativa e imaxinativa da persoa á resolución dos procesos de creación

artística.

A materia  de  educación  plástica,  visual  e  audiovisual  debe  contribuír  a  desenvolver  dous  aspectos  fundamentais  da  formación,

estreitamente relacionados entre si: a percepción e a representación, saber ver e saber facer. Os eixos que vertebran este currículo
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representan dúas cuestións fundamentais para a adquisición das capacidades que se pretenden: ensinar a ver, ensinar a representar.

Saber ver implica valorar o continxente da información visual e a análise crítica da realidade. Implica tamén a necesidade de educar na

percepción que supón ser capaz de valorar criticamente unha información visual e mesmo chegar a conclusións persoais de acordo

cunha escala de valores propia.

Saber facer implica a acción de investigación tendente á produción artístico-creativa e a realización de representacións expresivo-

comunicativas, propiciando a adquisición de capacidades creativas

Saber facer implica a necesidade de educar no deseño, planificación, produción e creación de mensaxes icónicas, que supón ser capaz 

de expresarse utilizando códigos propios das linguaxes visuais.

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". 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".

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.
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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.

No 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.

     
2.2 Contextualición

O IES Macías o Namorado se atopa no municipio de Padrón na provincía da Coruña. O alumnado deste centro procede do núcleo

urbano de Padrón, de su concello e de os concellos cernanos de Carcacía, Rois, Dodro, Potecesures, Herbón, Extramundi e Valga. 

Na economía desta zona teñen unha grande importancia a fabricación de produtos a partir do aluminio importado, con empresas moi

importantes a nivel internacional como Cortizo. Outro tipo de empresas instaladas na zona e que dinamizan a economía local son unha

fábrica  de  Nestlé  e  outra  de  taboleiros  de  madeira  chamada  FINSA.  Na  agricultura,  o  produto  estrela  é  o  pemento  que  con

denominación de orixe propia é apreciado en toda España. Moitos dos alumnos que acoden a estudar ao noso centro proveñen de

familias dun nivel económico medio baixo e dun nivel cultural baixo. Os nomes de Macías, Rosalía de Castro e de Camilo José Cela, o

famoso Pedrón e o Camiño de Santiago sitúan a bisbarra nun lugar de paso máis que nun destino cultural. O aspecto deteriorado do

seu casco histórico e do seu río tampouco invitan ao contrario.

Os grandes nomes que Padrón a achegado á literatura, a súa biblioteca pública e os seus dous centros de ensinanzas medias non
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fixeron que os nosos alumnos sexan afeccionados á lectura, polo que un dos intereses do noso centro é a dinamización da biblioteca.

Padrón conta con unha biblioteca municipal, e o noso centro conta con outra cunha grande dotación de libros. A pesares destes medios,

detectamos poucos hábitos lectores nos alumnos, sendo as mais lectoras as rapazas. 

En Padrón hai dous IES  : O IES Camilo José Cela, que foi o  instituto de bacharelato de Padrón e o noso, que foi un centro de  F.P.

Dende a implantación da LOGSE, neste centro engadiéronse as ensinanzas de ESO e Bacharelato.  En xeral as expectativas do noso

alumnado parecen estar condicionadas polo pasado do noso centro, deste xeito pouco de noso alumnado ten espectativas de realizar

estudios universitarios. Por esta razón unhas das prioridades e preocupacións do profesorado do centro é a motivación do alumnado.

O alumnado do IES Macías ou Namorado, carece en xeral de hábitos de estudo e de capacidade de esforzo, o ambiente familiar non

adoita favorecer nin estimular o estudo destes alumnos. Chama a atención, que moitos dos nosos alumnos van a clases particulares

pola tarde, pero este esforzo económico por parte dos pais non se adoita ver reflectido nas cualificacións do alumnado. Polo que a

sensación é que estas "pasantías" se converteron en gardarías de adolescentes.

O centro IES Macías ou Namorado, consta en xeral de correctas instalacións, a pesar dos problemas de espazo provocadas polo

elevado número de alumno por aula. Pódese dicir que este centro está moi ben equipado a nivel tecnolóxico, e o seu profesorado está

moi interesado na utilización das TICs. Proba diso é o interese continúo do profesorado por reciclarse e poñer en practicas as Tics na

aula.

O alumnado polo xeral non ten problemas no manexo dun ordenador e case todos contan na súa casa con acceso a internet.
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3 Contribución ao desenvolvento das competencias clave, concrección que recolle os estándades de prendizaxe 
avaliables.

. Contribución da Educación Plástica e Visual as competencias básicas  

A formación académica do alumno transcorre na institución escolar durante un número limitado de anos, pero a necesidade de 

formación persoal e/ou profesional non acaba nunca, polo que unha formación competencial no uso, por exemplo, das tecnoloxías da 

información e a comunicación permitirá acceder a este instrumento para obter a información que en cada momento se precise 

(obviamente, despois de analizarse a súa calidade). Se ademais temos en conta que moitas veces é imposible tratar en profundidade 

todos os contidos do currículo, está claro que o alumno deberá formarse nesa competencia, a de aprender a aprender.

No noso sistema educativo considérase que as competencias básicas que debe ter o alumno cando finaliza a súa escolaridade 

obrigatoria para enfrontarse aos retos da súa vida persoal e laboral son as seguintes:

_ Competencia en comunicación lingüística.

_ Competencia matemática.

_ Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico.

_ Competencia no tratamento da información e competencia dixital.

_ Competencia social e cidadá.

_ Competencia cultural e artística.

_ Competencia para aprender a aprender.

_ Competencia en autonomía e iniciativa persoal.

Nunha competencia non hai saberes que se adquiren exclusivamente nunha determinada materia e só serven para ela (sobre todo 
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nesta e para esta). Con todo o que o alumno aprende nas diferentes materias (e non só na institución escolar) constrúe unha bagaxe 

cultural e de información que debe servirlle para o conxunto da súa vida, que debe ser capaz de utilizala en momentos precisos e en 

situación distintas (a linguaxe é, a estes efectos, paradigmática). Por iso, calquera desas competencias poden alcanzarse se non en 

todas si na maioría das materias curriculares (esixe a coordinación entre departamentos), e tamén por iso en todas estas materias 

poderá utilizar e aplicar estas competencias, independentemente de en cales as adquirise (transversalidade). Ser competente debe ser 

garantía de alcanzar determinadas aprendizaxes, pero tamén, non o esquezamos, de que permitirá alcanzar outras, tanto na propia 

institución escolar coma fóra dela, garantía da súa aprendizaxe permanente (ou, neste caso, capaz de comunicarse ensituacións moi 

diversas, algunhas das cales o propio alumno nin sequera pode considerar aínda que terá que facelo).

Non todas as competencias citadas anteriormente teñen a súa presenza no currículo desta materia: si que a teñen, sobre todo, a 

competencia en comunicaciónlingüística, a competencia en aprender a aprender, a competencia social e cidadá, a competencia no 

tratamento da información e competencia dixital e a competencia artística e cultural, sen descartar que as demais tamén poidan ser 

traballadas nalgún momento do curso (a de autonomía e iniciativa persoal, especialmente).

A avaliación de competencias básicas é un modelo de avaliación distinto ao dos criterios de avaliación, tanto porque se aplica en 

diferentes momentos doutrasavaliacións, como porque a súa finalidade, aínda que complementaria, é distinta. Se partimos de que as 

competencias básicas supoñen unha aplicación real e práctica de coñecementos, habilidades e actitudes, a forma de comprobar ou 

avaliar se o alumno as adquiriu é reproducir situacións o máis reais posibles de aplicación, e nestas situacións o habitual é que o 

alumno se sirva desa bagaxe acumulada (todo tipo de contidos) pero responda, sobre todo, a situacións prácticas. Desta forma,cando 

avaliamos competencias estamos avaliando preferentemente, aínda que non só, procedementos e actitudes, de aí que as relacionemos 

cos criterios de avaliación con maior carácter procedemental e actitudinal.

As competencias básicas desde nesta materia, imos expoñer sucintamente os aspectos máis relevantes:
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A competencia artística e cultural adquírese fundamentalmente a través da área de educación plástica visual e audiovisual, estando

presente ao longo de todo o currículo. O alumnado aprende a mirar, ver, observar e percibir, e desde o coñecemento da linguaxe visual,

a apreciar os valores estéticos e culturais das producións artísticas do propio patrimonio cultural e do alleo. Contribúese tamén a acadar

esta competencia cando se experimenta e investiga con distintas técnicas plásticas visuais e audiovisuais para expresarse a través da

imaxe.

A educación plástica visual e audiovisual colabora na adquisición de autonomía e iniciativa persoal dado que todo proceso de creación

supón converter unha idea nun produto. Incide estreitamente en desenvolver estratexias de planificación, de previsión de recursos, de

anticipación e avaliación de resultados. Deste xeito, sitúa o alumnado ante un proceso que o obriga a tomar decisións de maneira

autónoma. Todo isto, xunto co espírito creativo, a experimentación, a investigación e a autocrítica, fomentan a iniciativa e autonomía

persoal.

Esta materia constitúe un bo vehículo para o desenvolvemento da competencia social e cidadá. Na medida en que a creación artística

supoña un traballo en equipo, promoveranse actitudes de respecto, tolerancia, cooperación, flexibilidade e contribuirase á adquisición de

habilidades sociais.

A reflexión sobre os procesos e experimentación creativa contribúe a favorecer a competencia de aprender a aprender que implica a

aceptación dos propios erros como instrumento de mellora.

A importancia que adquiren no currículo os contidos relativos ao contorno audiovisual e multimedia, expresa o papel que se outorga a

esta materia na adquisición da competencia no tratamento da información e, en particular, a que achega o mundo das imaxes. Ademais,

o uso de recursos tecnolóxicos específicos non só supón un recurso válido para a produción de creacións visuais, senón que pola súa

vez, colabora na adquisición da competencia dixital.

A educación plástica e visual contribúe á adquisición da competencia no coñecemento e a interacción no mundo físico mediante a
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utilización de procedementos relacionados co método científico, como a observación, a experimentación, o descubrimento e a reflexión

e posterior análise. Así mesmo introduce valores de sustentabilidade e reciclaxe en canto as boas prácticas na utilización de materiais

para a creación de obras.

Esta área contribúe á adquisición da competencia matemática desenvolvendo a linguaxe simbólica e profundando no coñecemento de

aspectos espaciais da realidade, mediante a xeometría e a representación obxectiva das formas.

A educación  plástica  e  visual  enriquece  a  capacidade  comunicativa,  dado  que,  como  toda  forma  de  comunicación,  posúe  uns

procedementos comúns que permiten facer uso duns recursos específicos para expresar ideas, sentimentos e emocións integrando a

linguaxe plástica e visual con outras imaxes. 

COMPETENCIAS Unidades 1º    ESO Unidades 3º   ESO Unidades 4º ESO               

Competencia  en  comunicación
lingüistís

1,2,3,4,6,7 y 8 1,2,3,4,5,6,7 y 8 1.2.3.4.5.6.7 y 8

Competencia matemática 1.3.5.6.7 y 8 2-3-4-5-6-7 y 8 3-4-6-7 y 8

Competencia no coñecemento e na
interacción con mundo físico

2,3,4,5,6,7 y 8 1,2,3,4,5,6,7 y 8 1,2,3,4,5,7 y 8

Tratamiento  da  información  e
competencia dixital

1,3,4,5,6,7 y 8 1,2,3,4,5,7 y 8 1.2.5.7 y 8

Competencia social e cidadá 1.3.4 y 6 1,3,4,5,7 y 8 1,2,3,5,6 y 8

Cmpetencia cultural e artística Todas Todas Todas

Competencia  para  aprender  a
aprender

1,2,3,4,5,6,7 y 8 1,2,3,4,5,6,7 y 8 1,2,3,4,5,7 y 8

Autonomía e iniciativa persoal 1,2,3,6 y 8 1,2,3,5,7 y 8 1,2,3,5,7 y 8
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4 Concreción de obxetivos por curso

5 Concrecións para cada estándar de aprendizaxe avaliable
- Temporización
- Grao mínimo de consecución para superar a materia
- Procedementos e instrumentos de avaliación
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1º de ESO

                                      Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º curso 

                                                                           Bloque 1. Expresión plástica  
Obvos  Contidos                                                                Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo

Compts
 clave

 Instrumentos de avali.

§ b

§ f
§ n 

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

§ B1.2. Aprecio do uso que os/as artistas fan do 
punto, a liña e o plano para aplicalo ás propias 
composicións. 

§ B1.1. Identificar os elementos 

configuradores da imaxe. 
§ EPVAB1.1.1. Identifica e valora a importancia do 
punto, a liña e o plano, analizando de xeito oral e 
escrito imaxes e producións gráfico plásticas propias e 

alleas. 

§ CCEC 
Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
Proba

§ 

§ f
§ n 

§ B1.3. O punto como o elemento máis sinxelo na
comunicación visual.

§ B1.4. Posibilidades gráficas e expresivas da 
liña en relación ao seu trazado, o seu grosor ou a
súa velocidade.

§ B1.5. Calidades do plano como elemento 

compositivo e como construtor de volume. 

§ B1.2. Experimentar coas variacións 

formais do punto, o plano e a liña. 
§ EPVAB1.2.1. Analiza os ritmos lineais mediante a observación de 

elementos orgánicos na paisaxe, nos obxectos e en composicións 
artísticas, empregándoos como inspiración en creacións gráfico-

plásticas 

§ CAA Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
Proba

§ EPVAB1.2.2. Experimenta co punto, a liña e o plano co concepto de 

ritmo, aplicándoos de forma libre e espon-tánea. 
§ CSIEE Fichas, libreta o alumno

correcto uso do material
Proba

§ EPVAB1.2.3. Experimenta co valor expresivo da liña e opunto e as 
súas posibilidades tonais, aplicando distintos graos de dureza, distintas
posicións do lapis de grafito ou de cor (tombado ou vertical) e a presión
exercida na aplicación, en composicións a man alzada, estruturadas 
xeometricamente ou máis libres e espontáneas 

§ CCEC Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
Proba

§ a

§ c

§ d

§ n . 0

§ B1.6. Elementos de expresión plástica: liña, 

textura e cor. 
§ B1.3. Expresar emocións utilizando 
distintos elementos configurativos e 
recursos gráficos: liña,puntos, cores, 

texturas, claroscuros, etc. 

§ EPVAB1.3.1. Realiza composicións que transmiten emocións 
básicas (calma, violencia, liberdade, opresión, alegría, tristura, etc.) 
utilizando diversos recursos gráficos en cada caso (claroscuro, liñas, 

puntos, texturas, cores, etc.). 

§ CCL Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
Proba
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§ a

§ f
§ n 

§ B1.7. Composición: elementos.

§ B1.8. O ritmo na composición. 

§ B1.4. Identificar e aplicar os conceptos
de equilibrio, proporción e ritmo en 

composicións básicas. 

§ EPVAB1.4.1. Analiza, identifica e explica oralmente, 
por escrito e graficamente, o esquema compositivo 
básico de obras de arte e obras propias, atendendo aos

conceptos de equilibrio, proporción e ritmo 

§ CCL Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
Proba

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

por escrito. 

§ CSIEE Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
Proba

§ EPVAB1.4.3. Realiza composicións modulares con 
diferentes procedementos gráfico-plásticos en 
aplicacións ao deseño téxtil,ornamental, arquitectónico 

ou decorativo 

§ CCEC

§ CSIEE 

Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
Proba

§ EPVAB1.4.4. Representa obxectos illados e agrupados

do natural ou do ámbito inmediato, propor cionándoos 
en relación coas súas características formais e en 

relación co seu ámbito. 

§ CCEC Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
Proba

§ a

§ c
§ d
§ n 

§ B1.9. A cor coma fenómeno físico e visual. 
Mestura aditiva e mestura substractiva.

§ B1.10. Círculo cromático. Cores 

complementarias 

§ B1.5. Experimentar coas cores 

primarias e secundarias. 

§ EPVAB1.5.1. Experimenta coas cores primarias e secundarias, 
estudando a síntese aditiva e subtractiva e as cores complementarias 

§ CSC 

§ a

§ c
§ f
§ o 

§ B1.11. Texturas naturais e artificiais. 

Capacidade expresiva das texturas. 
§ B1.6. Transcribe texturas táctiles a 
texturas visuais mediante as técnicas de 
frottage, utilizándoas en composicións 

abstractas o figurativas. 

§ EPVAB1.6.1. Transcribe texturas táctiles a texturas 
visuais mediante as técnicas de frottage, utilizándoas 

en composicións abstractas ou figurativas. 

§ CSIEE Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
Proba

§ b § B1.12. Materiais e técnicas de debuxo e § B1.7. Coñecer e aplicar as § EPVAB1.7.1. Utiliza con propiedade as técnicas § CCL Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
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§ c
§ e
§ f
§ g
§ n 

pintura.

Técnicas plásticas: secas, húmidas e mixtas. 

posibilidades expresivas das técnicas 
gráfico-plásticas secas, húmidas e 
mixtas: témpera, lapis de grafito e de 

cor; colaxe. 

gráfico-plásticas coñecidas aplicándoas de forma 

axeitada ao obxectivo da actividade. 
Proba

§ EPVAB1.7.2. Utiliza o lapis de grafito e de cor, creando 
o claroscuro en composicións figurativas e abstractas 
mediante a aplicación do lapis de forma continua en 

superficies homoxéneas ou de gradadas. 

§ CSC Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
Proba

§ EPVAB1.7.3. Experimenta coas témperas aplicando a 
técnica de diferentes formas (pinceis, esponxas, 
goteos, distintos graos de humidade, estampaxes, etc.),
valorando as posibilidades expresivas segundo o grao 
de opacidade e a creación de texturas visuais 

cromáticas. 

§ CCEC Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
Proba

§ EPVAB1.7.4. Utiliza o papel como material, manipulándoo, resgando ou 
pregando, creando texturas visuais e táctiles, para crear composicións,colaxes 
matéricas e figuras tridimensionais 

§ CAA Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
Proba

§ EPVAB1.7.5. Crea co papel recortado formas 
abstractas e figurativas compóndoas con fins ilus 

trativos, decorativos ou comunicativos 

§ CSC Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
Proba

§ EPVAB1.7.6. Aproveita materiais reciclados para a 
elaboración de obras de forma responsable co medio 
aproveitando as súas calidades gráfico-

plásticas. 

§ CSC Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
Proba

§ EPVAB1.7.7. Mantén o seu espazo de traballo e o seu 
material en perfecto orde e estado, e achégao á aula 

cando é necesario para a elaboración das actividades 

§ CSC Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
Proba
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                     Bloque 2. Comunicación audiovisual 

§ a

§ c
§ d
§ e
§ f 

§ B2.1. Imaxe e a comunicación visual. 
Iconicidade.Graos de iconicidade. Imaxe 

figurativa e imaxe abstracta. 

§ B2.1. Recoñecer os graos de 
iconicidade e imaxes presentes no 

ámbito comunicativo. 

§ EPVAB2.1.1. Diferencia imaxes figurativas de 

abstractas 
§ CCL Fichas, libreta o alumno

correcto uso do material
Proba

§ EPVAB2.1.2. Recoñece graos de iconicidade nunha 

serie de imaxes. 
§ CCL Fichas, libreta o alumno

correcto uso do material
Proba

§ EPVAB2.1.3. Crea imaxes con distintos graos de 

iconicidade baseándose nun mesmo tema. 
§ CD Fichas, libreta o alumno

correcto uso do material
Proba

§ a

§ c
§ f
§ l
§ o 

§ B2.2. Comunicación visual. Símbolos e iconas. § B2.2. Distinguir e crear tipos de imaxes
segundo a súa relación significante-
significado: símbolos e

iconas. 

§ EPVAB2.2.1. Distingue símbolos de iconas. § CCL Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
Proba

§ EPVAB2.2.2. Deseña símbolos e iconas. § CD 

§ c

§ f
§ g
§ i
§ h
§ o 

§ B2.3. O cómic: medio de expresión. Linguaxe 

do cómic. 
§ B2.3. Analizar e realizar cómics 
aplicando os recursos de 

adecuadamente. 

§ EPVAB2.3.1. Deseña un cómic utilizando 
adecuadamente viñetas e lendas, globos, liñas 

cinéticas e onomatopeas. 

§ CCL Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
Proba

§ a

§ c
§ e

§ h

§ ñ
§ o 

§ B2.4. Comunicación visual: características e

elementos que interveñen nela. 

§ B2.4. Diferenciar e analizar os 
elementos que interveñen nun acto de 

comunicación. 

§ EPVAB2.4.1. Identifica e analiza os elementos que 

interveñen en actos de comunicación visual. 
§ CSC Fichas, libreta o alumno

correcto uso do material
Proba
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§ a

§ d
§ e
§ f
§ h
§ o 

§ B2.5. Funcións das mensaxes na comunicación

visual e audiovisual. 
§ B2.5. Recoñecer as funcións da 

comunicación. 
§ EPVAB2.5.1. Identifica e analiza os elementos 

queinterveñen en actos de comunicación audiovisual 
§ CCL Fichas, libreta o alumno

correcto uso do material
Proba

§ EPVAB2.5.2. Distingue a función ou funcións que 

predominan en mensaxes visuais e audiovisuais 
§ CD Fichas, libreta o alumno

correcto uso do material
Proba

                                                                               Bloque 3. Debuxo técnico 

.b .n

.o

§ B3.1. Elementos xeométricos fundamentais:

punto, liñas e direccións. Posicións relativas entre rectas: 
paralelas, cortantes e perpendiculares. 

§ B3.1. Comprender e empregar os 
conceptos espaciais do punto, a liña e o 
plano. 

§ EPVAB3.1.1. Traza as rectas que pasan por cada par de puntos, 
usando a regra, e resalta o triángulo que se forma. § CAA Fichas, libreta o alumno

correcto uso do material
Proba

§ b

§ f
§ n
§ o 

§ B3.2. Manexo da escuadra e cartabón para o

trazado de paralelas, perpendiculares e rectas a

45º. 

§ B3.2. Construír distintos tipos de 
rectas, utilizando a escuadra e o 
cartabón, despois de repasar pre-

viamente estes conceptos. 

§ EPVAB3.2.1. Traza rectas paralelas, transversais e
perpendiculares a outra dada, que pasen por puntos 
definidos, utilizando escuadra e cartabón con suficiente

precisión. 

§ CMCCT Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
Proba

§ b

§ n
§ o 

§ B3.3. Circunferencia e círculo. A circunferencia 

como lugar xeométrico básico no plano. 
§ B3.3. Coñecer con fluidez os 
conceptos de circunferencia, círculo e 

arco. 

§ EPVAB3.3.1. Constrúe unha circunferencia lobulada 

de seis elementos, utilizando o compás. 
§ CD Fichas, libreta o alumno

correcto uso do material
Proba

§ b

§ f
§ n
§ o 

§ B3.4. Manexo do compás. Dividir a 
circunferencia en dous, catro, seis ou oito partes 
iguais, usando o compás. Realizar motivos 

decorativos co manexo do compás. 

§ B3.4. Utilizar o compás,realizando 
exercicios variados para familiarizarse 

con esta ferramenta. 

§ EPVAB3.4.1. Divide a circunferencia en seis partes 
iguais, usando o compás, e debuxa coa regra o 
hexágono regular e o triángulo equilátero que se 

posibilita. 

§ CMCCT Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
Proba

§ b

§ o 

§ B3.5. Ángulos. Clasificación de ángulos y 
posicións relativas.

§ B3.6. Trazado de ángulos con escuadra e 
cartabón. 

§ B3.5. Comprender o concepto de 
ángulo e bisectriz e a clasificación de 
ángulos agudos, rectos e

obtusos. 

§ EPVAB3.5.1. Identifica os ángulos de 30º, 45º, 60º e 

90º na escuadra e no cartabón. 
§ CSIEE Fichas, libreta o alumno

correcto uso do material
Proba
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§ b

§ f
§ o 

§ B3.7. Realizar operacións con ángulos. 
Medidas angulares. Transporte de medidas 

angulares. 

§ B3.6. Estudar a suma e a resta de 
ángulos, e comprender a forma de 

medilos. 

§ EPVAB3.6.1. Suma ou resta ángulos positivos ou 

negativos con regra e compás. 
§ CMCCT Fichas, libreta o alumno

correcto uso do material
Proba

§ b

§ o 

§ B3.8. Bisectriz dun ángulo. A bisectriz como 

lugar xeométrico básico no plano. 
§ B3.7. Estudar o concepto de bisectriz 

e o seu proceso de construción. 
§ EPVAB3.7.1. Constrúe a bisectriz dun ángulo 

calquera, con regra e compás. 
§ CCEC Fichas, libreta o alumno

correcto uso do material
Proba

§ b.f

.g.o

§ B3.9. Concepto de medida. Operacións con 
segmentos coa axuda da regra ou utilizando o compás. 

§ B3.8. Diferenciar claramente entre recta e 
segmento tomando medidas de segmentos 
coa regra ou compás

§ EPVAB3.8.1. Suma ou resta segmentos, sobre unha recta, 
medindo coa regra ou utilizando o compás. 

§ CMCCT Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
Proba

§ b

§ o 

§ B3.10. Mediatriz dun segmento. A mediatriz 

como lugar xeométrico básico no plano. 
§ B3.9. Trazar a mediatriz dun 
segmento utilizando compás e regra, e 
tamén utilizando regra, escuadra e 

cartabón. 

§ EPVAB3.9.1. Traza a mediatriz dun segmento 
utilizando compás e regra, e tamén utilizando regra, 

escuadra e cartabón. 

§ CMCCT Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
Proba

§ b

§ f
§ o 

§ B3.11. Teorema de Thales. Aplicacións do 
teorema de Thales para dividir un segmento en 

partes iguais e para a escala dun polígono. 

§ B3.10. Estudar as aplicacións do 

teorema deThales. 
§ EPVAB3.10.1. Divide un segmento en partes iguais, 

aplicando o teorema de Thales 
§ CCEC Fichas, libreta o alumno

correcto uso do material
Proba

§ EPVAB3.10.2. Escala un polígono aplicando o 

teorema de Thales. 
§ CSIEE Fichas, libreta o alumno

correcto uso do material
Proba

§ b

§ g
§ f
§ o 

§ B3.12. Lugares xeométricos fundamentais. 

Circunferencia, mediatriz, bisectriz e mediana. 
§ B3.11. Coñecer lugares xeométricos e

definilos. 
§ EPVAB3.11.1. Explica, verbalmente ou por escrito, os 
exemplos máis comúns de lugares xeométricos 
(mediatriz, bisector, circunferencia, esfera, rectas

paralelas, planos paralelos, etc.). 

§ CMCCT Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
Proba

§ b

§ n
§ o 

§ B3.13. Triángulos. Clasificación dos triángulos 
en función dos seus lados e dos seus ángulos. 

Propiedade fundamental dos triángulos. 

§ B3.12. Comprender a clasificación 
dos triángulos

en función dos seus lados e dos seus 

ángulos. 

§ EPVAB3.12.1. Clasifica calquera triángulo, 

observando os seus lados e os seus ángulos. 
§ CCEC Fichas, libreta o alumno

correcto uso do material
Proba
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§ b

§ f
§ n
§ o 

§ B3.14. Construción de triángulos. § B3.13. Construír triángulos 
coñecendo tres dos

seus datos (lados ou ángulos). 

§ EPVAB3.13.1. Constrúe un triángulo coñecendo
dous lados e un ángulo, ou dous ángulos e un la-
do, ou os seus tres lados, utilizando correctamen-

te as ferramentas. 

§ CAA Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
Proba

§ b

§ f 

§ B3.15. Liñas e puntos notables dos 
triángulos. Alturas, medianas, bisectrices e 
mediatrices dos triángulos. 

§ B3.14. Analizar as propiedades de 

puntos e rectas característicos dun 

triángulo. 

§ EPVAB3.14.1. Determina o baricentro, o incentro ou o circuncentro 
de calquera triángulo, construíndo previamente as medianas, as 

bisectrices ou asmediatrices correspondentes.  
§ CSIEE Fichas, libreta o alumno

correcto uso do material
Proba

§ b

§ f 

§ B3.16. Triángulo rectángulo: características e

construción dun. 

§ B3.15. Coñecer as propiedades 
xeométricas e matemáticas dos triángulos 
rectángulos, e aplica-

las con propiedade á construción destes. 

§ EPVAB3.15.1. Debuxa un triángulo rectángulo 

coñecendo a hipotenusa e un cateto. 
§ CMCCT Fichas, libreta o alumno

correcto uso do material
Proba

§ b

§ n 

§ B3.17. Cuadriláteros: clasificación e 

propiedades. 
§ B3.16. Coñecer os tipos de 

cuadriláteros. 
§ EPVAB3.16.1. Clasifica correctamente calquera 

cuadrilátero. 
§ CCEC Fichas, libreta o alumno

correcto uso do material
Proba

§ b

§ f
§ n 

§ B3.18. Construción de cuadriláteros. § B3.17. Executar as construcións máis 

habituais de paralelogramos. 
§ EPVAB3.17.1. Constrúe calquera paralelogramo 
coñecendo dous lados consecutivos e unha diagonal

§ CAA Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
Proba

§ b

§ f
§ n 

§ B3.19. Polígonos. Polígonos regulares e 

irregulares. Clasificación dos polígonos. 
§ B3.18. Clasificar os polígonos en 
función dos seus lados, recoñecendo os

regulares e os irregulares. 

§ EPVAB3.18.1. Clasifica correctamente calquera
polígono de tres a cinco lados, diferenciando cla-

ramente se é regular ou irregular. 

§ CCEC Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
Proba

§ b

§ f
§ n
§ o 

§ B3.20. Construción de polígonos regulares 

inscritos nunha circunferencia. 
§ B3.19. Estudar a construción dos 
polígonos regulares inscritos na 

circunferencia. 

§ EPVAB3.19.1. Constrúe correctamente polígonos 
regulares de ata cinco lados, inscritos nunha 

circunferencia. 

§ CMCCT Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
Proba
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Curso 1º ESO

.1. Oxetivos do curso

- Recoñecemento das finalidades comunicativa, expresiva e estética da comunicación visual.

- Interese pola observación sistemática.

- Análise e realización de composicións utilizando os elementos conceptuais propios da linguaxe visual como elementos de descrición e

expresión, tendo en conta conceptos de equilibrio, proporción e ritmo.

- Descubrimento e representación subxectiva das formas (posición, situación, ritmos, claroscuro, efectos visuais, imaxinación, fantasía).

- Sensibilización ante as variacións visuais producidas polos cambios lumínicos.

- Experimentación e utilización de técnicas en función das intencións expresivas e descritivas.

- Produción colectiva de obras plásticas en distintos soportes.

-  Representación  persoal  de  ideas,  en  base  a  uns  obxectivos,  utilizando  a  linguaxe  visual  e  plástica  e  manifestando  iniciativa,

creatividade e imaxinación.

- Construción de formas tridimensionais en función dunha idea ou obxectivo con diversidade de materiais.

* Actitude responsable no desenvolvemento da obra propia ou colectiva.

-  Actitude  crítica  ante  as  necesidades  de  consumo  creadas  pola  publicidade  e  rexeitamento  dos  elementos  desta  que  supoñan

discriminación social, de xénero ou racial.

- Recoñecemento e valoración da presenza e influencia da imaxe no noso tempo.

- Diferenciación de distintos estilos e tendencias das artes visuais, determinando os factores plásticos, simbólicos, etc. que os definen e
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caracterizan.

- Valoración, respecto e gozo do patrimonio histórico-artístico, da obra allea e dos espazos de divulgación artística.
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.2. Contidos, secuencia e temporalización (UD)

PRIMEIRO DA ESO. ÁREA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL

UNIDADE DIDÁCTICA 1. A IMAXE

1. ÍNDICE E TEMPO PREVISTO PARA ADICAR A ESTA UNIDADE

Esta unidade pódese desenvolver aproximadamente en 11 sesións, que pódeseran distribuir do seguinte xeito:

– Proceso perceptivo.

– Clasificación.

– Codificación de imaxes..................................................................2 sesións

– O tebeo e a banda deseñada.........................................................2 sesións

– Código da linguaxe da banda deseñada........................................2 sesións

– Tipos de imaxes..............................................................................2 sesións

– Actividade 1....................................................................................1 sesión

– Actividade 2....................................................................................1 sesión

– Actividade 3....................................................................................1 sesión
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CONTIDOS

UNIDADE DIDÁCTICA 1. A IMAXE

Contidos conceptuais, procedimentais e actitudinais que se consideran máis axeitados para que, ó longo da unidade didáctica 1, os

estudantes desenvolvan e adquiran as capacidades indicadas nos obxectivos xerais da área.

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDE

1. Definición de imaxe.
2. Imaxe e realidade. Iconicidade, 

figuración/abstracción.
3. Relación dos diferentes grupos das formas 

artificiais co linguaxe plástico e visual (formas 
funcionais co deseño, artísticas co arte, etc.).

4. Sintaxe dos linguaxes visuais específicos: 
banda deseñada, fotografía, publicidade e sus 
características comúns.

5. Imaxes fijas e en movemento.
6. O encadre. Concepto de plano e tipos:

– Xeral.
– Medio.
– Corto.

7. A angulación:
– Normal.
– Picado.
– Contrapicado.

8. A imaxe representativa e simbólica. Símbolos e 
signos dos linguaxes visuais.

9. Estudo sistemático da banda deseñada.
10. Formas básicas que se utilizan na realización 

dos logotipos.
11. Aspecto do logotipo.

1. Observación de imaxes (bandas 
deseñadas, anuncios, cadros…) análise e 
comparación, en función de su uso e 
finalidade.

2. Comparación de imaxes dun mesmo 
obxecto.

3. Observación e análise dos aspectos 
formais de determinadas imaxes tendo en 
conta factores plásticos (composición, 
encadre, angulación) e narrativos.

4. Realización de manipulacións formais 
sobre imaxes impresas co fin de dotarlas 
dun novo contido.

5. Organización de formas non campo visual 
e distribución de forma equilibrada.

6. Gestación progresiva e organizada dunha 
banda deseñada: Guión, bosquexos e 
realización.

7. Observación e análise dos signos gráficos 
que interveñen na composición dun 
logotipo.

8. Investigación estilística dos elementos 
figurativos que interveñen na configuración
dos logotipos.

9. Estudo analítico da grafía das letras nos 
logotipos co nombre da marca o empresa.

1. Actitude de curiosidade e sensibilización ante certos aspectos formais do 
mundo circundante.

2. Curiosidade e gosto por coñecer as representacións icónicas dun mesmo 
obxecto e sus finalidades específicas.

3. Observación dos rasgos particulares dos distintos linguaxes visuais.
4. Interese por coñecer a organización interna de calquera mensaxe visual e 

a relación entre su forma e su contido.
5. Disposición para descubrir dimensións estéticas e cualidades expresivas 

nas imaxes que nos rodean.
6. Valorar a importancia da composición en obras propias e alleas.
7. Actitude crítica ante os aspectos positivos e negativos da publicidade, e 

rexeitamento dos elementos que supoñen discriminación sexual, social o 
racial.

8. Busca de solucións orixinais á hora de enfrontarse e a representacións 
gráficas, superando estereotipos e convéncionalismos.

9. Recoñecemento da necesidade de desenvolver un gosto persoal e uns 
valores estéticos ante as formas e imaxes de su contorno e de su época.

10. Interese por coñecer o vocabulario específico para ampliar sus 
posibilidades de expresión.

11. Actitude positiva e participativa nos traballos en grupo.
12. Gosto por o orde e limpeza na elaboración e presentación dos traballos.
13. Manexo correto e conservación dos instrumentos de traballo.
14. Valoración do orde e limpeza non aula o taller.
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UNIDADE DIDÁCTICA 2. A FORMA

1. ÍNDICE E TEMPO PREVISTO PARA ADICAR A ESTA UNIDADE

Esta unidade pódese desenvolver aproximadamente en 13 sesións, que pódeseran distribuir do seguinte modo:

– Concepto de forma.

– Percepción da forma.

– Configuración da forma.

– Formas figurativas, figuras abstractas e orgánicas.......................1 sesión

– Relacións figura fondo....................................................................1 sesión

– Materialización da forma.

– o punto............................................................................................1 sesión

– a liña...............................................................................................1 sesión

– a liña nas formas figurativas.

– a mancha, as masas......................................................................1 sesión

Actividade 1.......................................................................................3 sesións

Actividade 2.......................................................................................2 sesións

Actividade 3.......................................................................................3 sesións
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CONTIDOS

UNIDADE DIDÁCTICA 2. A FORMA

Contidos da Unidade Didáctica que se consideran máis axeitados para que os estudantes desenvolvan e adquiran as capacidades

indicadas nos obxectivos xerais do área.

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES

1. Concepto de forma.
2. Percepción da forma.
3. Materialización da forma mediante:

– Pontos.
– Liñas.
– Masas.

4. A liña como elemento que determina a percepción de 
volume non plano.

5. Formas figurativas, figuras abstractas e orgánicas.

1. Utilización de distintas técnicas que producen signos 
gráficos e aplicarlos en representacións plásticas.

2. Utilización da liña como contorno das formas.
3. Emprego e manexo de instrumentos que determinan 

liñas e figuras elementales.
4. Organización de formas xeométricas con fines 

decorativos e ornamentales.
5. Utilización das masas para crear formas e imaxes.

1. Disposición para descubrir aspectos estéticos non 
contorno.

2. Receptividade ó feito artístico e disponibilidade e gosto 
por llevarlo a cabo.

3. Gosto por a exactitud, orde e limpeza na elaboración 
das representacións gráficas e plásticas.

4. Manexo correto e conservación dos instrumentos de 
traballo.

5. Valoración dos aspectos expresivos e artísticos.
6. Inquietud por coñecer os ritmos xeométricos na 

natureza.
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UNIDADE DIDÁCTICA 3. A COR

1. ÍNDICE E TEMPO PREVISTO PARA ADICAR A ESTA UNIDADE

Esta unidade pódese desenvolver aproximadamente en 16 sesións, que pódeseran distribuir do seguinte modo:

– as cousas que nos rodean teñen cor.

– ¿Cómo percibimos a cor?

– ¿Qué función desempeña o obxecto?

– o ollo ¿qué misión desempeña?

– Luces e pinturas de cor.

– Imos pintar......................................................................................1 sesión

Actividade 1.

– Mesturamos cores primarios..........................................................3 sesións

Actividade 2

– Cores contrario.

– Cores complementarios.................................................................3 sesións

Actividade 3.

– Combinación da cor........................................................................3 sesións

Actividade 4

– Faremos gamas de cor...................................................................3 sesións
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Actividade 5.

– Pintamos cores apagados.

– Valores da cor.............................................................................3 sesións

                                                                                                                                                                                                                               pg.27



     IES     MACÍAS     O     NAMORADO    .        PROGRAMACIÓN     DEPARTAMENTO     DE     DEBUXO       .       CURSO    2019 / 2020 

CONTIDOS

UNIDADE DIDÁCTICA 3. A COR

Contidos da Unidade Didáctica que se consideran máis axeitados para que os estudantes desenvolvan e adquiran as capacidades
indicadas nos obxectivos xerais do área.

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES

1. a cor como fenómeno físico e visual. Mezclas 
aditivas e sustractivas.

2. Criterios básicos da cor non emprego de 
pigmentos.
– Colores primarios e secundarios.
– Colores contrarios e complementarios.

3. Obtención de mezclas sustractivas.
4. a cor na natureza.

– Gamas.
5. Aspectos cambiantes da cor segundo su 

combinación.
6. Matices e valores da cor.

– Obtención de matices por mezclas en 
distintas proporcións dos tres cores 
primarios.

7. Procedementos pictóricos:
– Témperas.
– Lapiceiros de cor.
– Rotuladores.

1. Observación da cor na natureza e nos obxectos 
do contorno.

2. Investigación experimental na obtención de cores
secundarios nas mezclas sustractivas.

3. Utilización técnica dos pigmentos para 
experimentar a absorción da luz por mezcla dos 
tres cores primarios.

4. Experimentación do comportamento da cor ó 
combinarse con outros cores, e percibir sus 
efectos estéticos.

5. Observación mediante elementos ópticos as 
reproduccións realizadas non sistema offset, e 
constatar que están realizadas cos tres cores 
primarios e co negro.

6. Observación da pantalla do televisor mediante 
elementos ópticos para comprobar a existencia 
das tres luces primarias.

1. Curiosidade e deleite na percepción da cor na natureza.
2. Valoración da importancia que ten a cor en noso contorno.
3. Gosto por a obtención de cores a partir dos tres pigmentos 

primarios.
4. Valoración da utilidade da cor nas diferentes actividades humanas.
5. Gosto por a exactitud, orde e limpeza na elaboración de 

representacións cromáticas.
6. Sensibilidade ante os efectos da cor.
7. Apreciación da importancia que ten o emprego da cor na obra de 

arte.
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UNIDADE DIDÁCTICA 4. TEXTURAS

1. ÍNDICE E TEMPO PREVISTO PARA ADICAR A ESTA UNIDADE

Esta unidade pódese desenvolver aproximadamente en 10 sesións, que pódeseran distribuir do seguinte modo:

– Concepto.

– Vista e tacto....................................................................................1 sesión

– Percepción texturas.

– a mancha........................................................................................1 sesión

Actividade 1 e 2.................................................................................6 sesións

– a textura non arte

– a textura en clase...........................................................................2 sesións
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CONTIDOS

UNIDADE DIDÁCTICA 4. TEXTURAS

Contidos conceptuais, procedimentais e actitudinais que se consideran máis axeitados para que, ó longo da unidade didáctica 4, os
estudantes desenvolvan e adquiran as capacidades indicadas nos obxectivos xerais do área.

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES

1. A mancha-textura como elemento configurador 
de formas.

2. Concepto de textura:
– Percepción visual.
– Percepción táctil.

3. Clases de texturas.
– De orixe natural.
– De orixe artificial.

4. A expresividade da textura non arte.
5. A textura gráfica.
6. Materiais e técnicas:

– Collage.
– Estarcido.
– Témperas.
– Rotuladores.
– Ceras.
– Técnica mixta.
– Estampación.

1. Observación dos diferentes aspectos 
superficiales –táctiles o visuais– de determinados
materiais.

2. Modificación do aspecto superficial de 
determinados materiais, añadiéndoles cor con 
dos técnicas diferentes, para obter distintas 
calidades plásticas.

3. Recopilación e selección de materiais diversos, 
con texturas significativas, utilizándolos para 
definir formas con finalidade marcadamente 
expresiva.

4. Gestación dunha obra: bosquexos, materiais 
axeitados, realización…

5. Observación dos cambios que se producen nas 
texturas co paso do tempo e a acción dos 
axentes naturais.

6. Aprovechamento das texturas casuales para a 
elaboración de obras plásticas.

1. Curiosidade e sensibilización ante os aspectos texturales do 
contorno.

2. Recoñecemento das cualidades texturales de certos materiais e 
disposición para manipularlos con vistas a variar su aspecto e 
dotarlos de novas calidades plásticas e expresivas.

3. Busca de solucións orixinais e expresivas.
4. Disposición para explorar as propias posibilidades artísticas e gosto 

por levalas a cabo.
5. Valoración da memoria visual.
6. Interese e gosto por coñecer, contemplar e estudar obras de arte 

que sexan fácilmente accesibles, valorando a textura como un dos 
aspectos plásticos que determinan su calidad.

7. Gosto por coidar a limpeza e presentación dos traballos.
8. Coidado e conservación do material.
9. Valoración da orde e a limpeza no aula ou taller.
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UNIDADE DIDÁCTICA 5. A FORMA PLANA

1. ÍNDICE E TEMPO PREVISTO PARA ADICAR A ESTA UNIDADE

Esta unidade pódese desenvolver aproximadamente en 13 sesións, que pódeseran distribuir do seguinte modo:

– Trazados xeométricos elementales................................................2 sesións

– Formas poligonales regulares........................................................1 sesión

– a circunferencia..............................................................................1 sesión

Actividade 1....................................................................................................1 sesión

Actividade 2....................................................................................................2 sesións

Actividade 3....................................................................................................2 sesións

Actividade 4....................................................................................................2 sesións

Actividade 5....................................................................................................2 sesións
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CONTIDOS

UNIDADE DIDÁCTICA 5. A FORMA PLANA

Contidos da Unidade Didáctica que se consideran máis axeitados para que os estudantes desenvolvan e adquiran as capacidades
indicadas nos obxectivos xerais do área.

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES

1. Trazados xeométricos elementales:
– Paralelismo.
– Perpendicularidad.
– Ángulos.
– Mediatriz.
– Bisectriz.

2. A circunferencia:
– Polígonos inscritos.
– División da circunferencia.

1. Observación e análise de imaxes.
2. Emprego e manexo de instrumentos.
3. Emprego dos trazados xeométricos para a 

construcción de polígonos.
4. Realización de polígonos estrellados a partir de 

polígonos regulares.

1. Valoración das organizacións, sinxelas xeométricas do contorno.
2. Gosto por a precisión exactitud, orde e limpeza na elaboración de 

representacións gráficas.
3. Manexo correto e conservación dos instrumentos de traballo.
4. Actitude de curiosidade por coñecer a manifestación de casos de 

simetría e xeometría na natureza.
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PRIMEIRO DA ESO. ÁREA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL

UNIDADE DIDÁCTICA 6. A PROPORCIÓN

1. ÍNDICE E TEMPO PREVISTO PARA ADICAR A ESTA UNIDADE

Esta unidade pódese desenvolver aproximadamente en 9 sesións, que pódeseran distribuir do seguinte modo:

– Proporción e desproporción.

– a figura humana en relación cos obxectos de su contorno...........1 sesión

– Xeitos de medir...............................................................................1 sesión

– Relacións entre formas.

– Igualdade.

– Semellanza.

– Escalas. Escalas gráficas...............................................................1 sesión

Actividade 1.......................................................................................2 sesións

Actividade 2.......................................................................................1 sesión

Actividade 3.......................................................................................2 sesións

– a proporción non deseño, a publicidade e o arte.
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CONTIDOS

UNIDADE DIDÁCTICA 6. A PROPORCIÓN

Contidos da Unidade Didáctica que se consideran máis axeitados para que os estudantes desenvolvan e adquiran as capacidades
indicadas nos obxectivos xerais do área.

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES

1. A proporción e a desproporción como 
compoñentes básicos da expresión.

2. O home como unidade de medida o módulo 
para tódalas cousas relacionadas con el.

3. Concepto elemental de “ergonomía”.
– Relación forma-uso.

4. Relación entre as partes dunha mesma forma.
5. Relacións entre formas:

– Igualdade.
– Semellanza.

6. Concepto de escala.
– Escalas de: 

• ampliación.
• reducción.
• naturais.

– Escalas gráficas.
7. As escalas como aplicación de igualdade e 

semellanza.
8. A proporción e o uso do módulo non deseño, o 

arte e a publicidade.

1. Determinación visual das proporcións o 
desproporcións entre as distintas partes dunha 
composición gráfico-plástica, valorándolas como 
compoñentes básicos da expresión.

2. Comprobación, mediante a observación, de que 
as persoas son o módulo o unidade de medida 
para tódalas cousas relacionadas con elas.

3. Realización dun collage non que se relaciona o 
tamaño dos obxectos co da figura humana, para 
adaptarlos e subordinarlos a ela.

4. Realización gráfica dunha imaxe semellante a 
outra dada, tomando como módulo unha parte da
mesma e utilizándola como unidade de medida.

5. Realización gráfica dunha imaxe semellante a 
outra dada, utilizando o procedimento da 
cuadrícula.

6. Utilización de escalas gráficas para proporcionar 
formas.

7. Observación do uso do canon e a 
proporción en diversas obras: de arte, 
publicidade, deseño, etc.

1. Valoración da proporción como un dos compoñentes básicos non 
contorno natural o artificial.

2. Valoración da proporción o desproporción como un elemento de 
expresión.

3. Valoración da figura humana como unidade de medida dos obxectos
e das cousas relacionadas con ela.

4. Valoración da importancia do factor ergonómico na maniobrabilidade
e manipulación dos obxectos diseñados para noso uso.

5. Interese por descubrir as relacións de proporción que hai entre as 
partes dun todo e por coñecer os métodos que nos ayudan a 
reproducirlas.

6. Valoración da proporción e a escala como factores determinantes 
non debuxo técnico, industrial, arquitectónico, etc.

7. Valoración da precisión, rigor e limpeza na realización dos trazados 
que así lo requieran e conservación dos instrumentos de precisión.

8. Valoración do orde e limpeza non aula.
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UNIDADE DIDÁCTICA 7. O VOLUME E o ESPACIO

1. ÍNDICE E TEMPO PREVISTO PARA ADICAR A ESTA UNIDADE

    – os seres e os obxectos son corpóreos.

– Concepto de volume.

– os obxectos teñen tres dimensións.

– Formas naturais, formas artificiais................................................. 1 sesión

Actividade 1

– Vamos a crear volume.................................................................... 2 sesións

Actividade 2

– Realizamos cuerpos xeométricos.................................................. 3 sesións

Actividade 3

– o volume escultórico....................................................................... 4 sesións

– a luz define formas e volumes.

– Percepción do volume non plano................................................... 2 sesións

– Perspectiva intuitiva.

Actividade 4

– Percepción de relieve non plano.................................................... 2 sesións

Actividade 5

– a perspectiva e o claroscuro definen a sensación de volume 
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   non plano..................................................................................................... 3 sesións

Actividade 6

– Sombras propias e arrojadas. Claroscuro...................................... 3 sesións

CONTIDOS

UNIDADE DIDÁCTICA 7. O VOLUME E o ESPACIO

Contidos da Unidade Didáctica que se consideran máis axeitados para que os estudantes desenvolvan e adquiran as capacidades
indicadas nos obxectivos xerais do área.

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES

1. Concepto de volume.
2. Os obxectos teñen tres dimensións.
3. Formas naturais e formas artificiais.
4. O volume realizado tridimensionalmente.
5. A luz define as formas e os volumes.
6. A perspectiva como sistema de representación 

tridimensional.
7. Percepción de volume non plano por asociación

de perspectiva máis claroscuro.
8. Aplicación de claroscuro a estructuras en 

perspectiva.

1. Modificación do plano mediante cortes e 
doblados.

2. Creación de volumes xeométricos apilables.
3. Elaboración de volumes con materiais maleables.
4. Producción de efectos lumínicos afectando á 

apariencia dos volumes por o cambio de posición
do foco luminoso.

5. Emprego do claroscuro para percibir o relieve 
non plano.

6. Emprego da perspectiva e o claroscuro 
para percibir a sensación de volume non plano.

1. Sensibilización ante as variacións visuais producidas polos cambios 
lumínicos.

2. Predisposición a captar efectos de profundidade espacial non plano 
nas obras pictóricas.

3. Valoración da capacidade espacial, para visualizar formas 
tridimensionais.

4. Descubrir a importancia que ten o claroscuro na percepción de 
volume non plano.
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3. Criterios de avaliación 

1 ESO

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

U.D. 1 – A IMAXE

Criterios avaliables con vistas a valorar se os alumnos e alumnas asimilaron os contidos desta unidade.

Serán  avaliables  tanto  a  adquisición  de  conceptos  como  o  dominio  de  procedementos  e  a  adquisición  ou  desenvolvemento  de
determinadas actitudes.

– ¿Presenta tódolos traballos realizados ó longo desta unidade? ¿Con qué resultado? (*)

(A valoración de cada un destes traballos poderase facer seguindo os criterios que se propoñen para avaliar as actividades.)

–  ¿Coñece  o  vocabulario  elemental  do  campo da  imaxe:  Imaxe,  imaxe  fixa  e  en  movemento,  soporte,  emisor,  receptor,  código,
mensaxe, iconicidade, figuración, abstracción, composición, encadre, plano, angulación, picado, contrapicado…?

– ¿Sabe clasificar imaxes segundo o tipo de composición que predomina nelas?

– ¿Pode recoñecer e nomear os distintos tipos de plano que caracterizan a unha serie de imaxes?

– ¿Distingue unha imaxe tomada cunha angulación normal, en picado o en contrapicado?

– ¿Sabe describir imaxes, utilizando con propiedade o vocabulario e os coñecementos estudados na unidade?

– ¿Sabe clasificar imaxes segundo a súa finalidade principal e argumentar as súas decisións?

– ¿Sabe valorar imaxes de diferentes tipos analizando a relación entre a súa forma e o seu significado?

– ¿Sabe modificar, sustituir ou engadir elementos formais, ou factores expresivos dunha imaxe ou conxunto, co fin de enfatizar, matizar
ou anular, de xeito intencionado, aspectos do seu contido, atopándolle novos sentidos?

– ¿Sabe distinguir entre os distintos soportes dunha imaxe?

– ¿Valora a capacidade dunha imaxe segundo o soporte utilizado?
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– ¿Coñece o código de linguaxe utilizado na historieta gráfica ou banda deseñada?

– ¿É consciente da importancia que ten o logotipo como signo de identificación da empresa ou producto?

– ¿Douse de conta da importancia que exerce a forma xeométrica na percepción humana e a súa utilización non logotipo?

– ¿Sabe conxugar os elementos xeométricos coa grafía das letras?

(*) PARA CADA UNHA DAS ACTIVIDADES

– ¿Trae o material e traballa en clase?

– ¿Presenta o traballo na data prevista?

– ¿Adecúase o resultado ó que se pedía e se pretendía nesta actividade?

– ¿É correta a realización do exercicio?

– ¿O resultado é imaxinativo e persoal?

– ¿É boa a presentación e a limpeza do traballo?

– ¿Coida o material e colabora no mantemento da limpeza do aula?

– ¿Participa activamente, se o traballo é en grupo?

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

U.D. 2 - A FORMA

Criterios avaliables con vistas a valorar se os alumnos e alumnas asimilaron os contidos desta unidade.

Serán  avaliables  tanto  a  adquisición  de  conceptos  como  o  dominio  de  procedementos  e  a  adquisición  ou  desenvolvemento  de
determinadas actitudes.

– ¿Presenta tódolos traballos realizados ó longo desta unidade? ¿Con qué resultado? (*)

(A valoración de cada un destes traballos poderase facer seguindo os criterios que se propoñen para avaliar as actividades.)

– ¿Sabe que a percepción da forma depende da intensidade do contraste?

– ¿Sabe diferenciar as formas figurativas das abstractas ou as orgánicas?
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– ¿Sabe que as liñas poden dar sensación de volume no plano?

– ¿Pode definir e diferenciar a silueta da liña de contorno?

PARA CADA UNHA DAS ACTIVIDADES

– ¿Trae o material e traballa en clase?

– ¿Presenta o traballo na data prevista?

– ¿Adecúase o resultado ó que se pedía e se pretendía nesta actividade?

– ¿É correta a realización do exercicio?

– ¿O resultado é imaxinativo e persoal?

– ¿É boa a presentación e a limpeza do traballo?

– ¿Coida o material e colabora no mantenemento da limpeza do aula?

– ¿Participa activamente, se o traballo é en grupo?

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

U.D. 3 - A COR

Criterios avaliables con vistas a valorar se os alumnos e alumnas asimilaron os contidos desta unidade.

Serán  avaliables  tanto  a  adquisición  de  conceptos  como  o  dominio  de  procedementos  e  a  adquisición  ou  desenvolvemento  de
determinadas actitudes.

– ¿Presenta tódolos traballos realizados ó longo desta unidade? ¿Con qué resultado? (*)

(A valoración de cada un destes traballos poderase facer seguindo os criterios que se propoñen para avaliar as actividades.)

– ¿Sabe que a cor é unha sensación producida na mente?

– ¿Sabe diferenciar entre suma de luces e suma de pigmentos?

– ¿Recoñece as cores primarias e os secundarias?

– ¿É capaz de diferenciar un contraste complementario do resto dos contrastes?
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– ¿Analiza e recoñece nunha imaxe se ésta presenta ou non unha gama cromática?

– Ó observar unha imaxe gráfica impresa en offset ¿sabe recoñecer que este cromatismo é o resultado de superposición de tramas
coas cores primarias e o negro?

PARA CADA UNHA DAS ACTIVIDADES

– ¿Trae o material e traballa en clase?

– ¿Presenta o traballo na data prevista?

– ¿Adecúase o resultado ó que se pedía e se pretendía nesta actividade?

– ¿É correta a realización do exercicio?

– ¿O resultado é imaxinativo e persoal?

– ¿É boa a presentación e a limpeza do traballo?

– ¿Coida o material e colabora no mantenemento da limpeza do aula?

– ¿Participa activamente, se o traballo é en grupo?

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

U.D. 4 - A TEXTURA

Criterios avaliables con vistas a valorar se os alumnos e alumnas asimilaron os contidos desta unidade.

Serán  avaliables  tanto  a  adquisición  de  conceptos  como  o  dominio  de  procedementos  e  a  adquisición  ou  desenvolvemento  de
determinadas actitudes.

– ¿Fixo tódalas actividades da unidade? ¿Con qué resultado? (*)

(A valoración de cada un destes traballos poderase facer seguindo os criterios que se propoñen para avaliar as actividades.)
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– ¿Sabe diferenciar entre texturas naturais e artificiais?

– ¿Coñece distintas aplicacións das texturas fabricadas artificialmente:

a) Finalidades estéticas.

b) Finalidades funcionais.

– ¿Sabe elaborar e buscar texturas matéricas, experimentando con materiais, instrumentos e técnicas variadas para acadar resultados
descriptivos e expresivos?

– ¿Sabe elaborar texturas gráficas utilizando materiais, instrumentos e técnicas variadas?

PARA CADA UNHA DAS ACTIVIDADES

– ¿Trae o material e traballa en clase?

– ¿Presenta o traballo na data prevista?

– ¿Adecúase o resultado ó que se pedía e se pretendía nesta actividade?

– ¿É correta a realización do exercicio?

– ¿O resultado é imaxinativo e persoal?

– ¿É boa a presentación e a limpeza do traballo?

– ¿Coida o material e colabora no mantenemento da limpeza do aula?

– ¿Participa activamente, se o traballo é en grupo?

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

U.D. 5 - A TEXTURA PLANA

Criterios avaliables con vistas a valorar se os alumnos e alumnas asimilaron os contidos desta unidade.

Serán  avaliables  tanto  a  adquisición  de  conceptos  como  o  dominio  de  procedementos  e  a  adquisición  ou  desenvolvemento  de
determinadas actitudes.

– ¿Coñece e distingue as formas poligonais?

– ¿Sabe dividir unha circunferencia en partes iguais?
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– ¿Coñece e realiza correctamente os trazados xeométricos elementais?

– ¿É capaz de utilizar os instrumentos e procedementos máis axeitados para resolver os trazados xeométricos?

PARA CADA UNHA DAS ACTIVIDADES

– ¿Trae o material e traballa en clase?

– ¿Presenta o traballo na data prevista?

– ¿Adecúase o resultado ó que se pedía e se pretendía nesta actividade?

– ¿É correta a realización do exercicio?

– ¿O resultado é imaxinativo e persoal?

– ¿É boa a presentación e a limpeza do traballo?

– ¿Coida o material e colabora no mantenemento da limpeza do aula?

– ¿Participa activamente, se o traballo é en grupo?

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

U.D. 6 – A PROPORCIÓN

Criterios avaliables con vistas a valorar se os alumnos e alumnas asimilaron os contidos desta unidade.

Serán  avaliables  tanto  a  adquisición  de  conceptos  como  o  dominio  de  procedementos  e  a  adquisición  ou  desenvolvemento  de
determinadas actitudes.

– ¿Fixo tódalas actividades da unidade? ¿Con qué resultado? (*)

(A avaliación  de cada unha das actividades da unidade poderase facer  seguindo os  criterios  que se  propoñen para  avaliar  as
actividades.)

– ¿Ó aplicar o módulo como unidade de medida, o obxecto o forma realizada mantén as relacións de proporcionalidade?

– ¿Ó aplicar a cuadrícula como método, o obxecto o forma realizada mantén as relacións de proporcionalidade?
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– ¿Sabe manter axeitadamente as relacións de proporcionalidade que existen entre os elementos dunha composición?

– ¿Coñece os conceptos de igualdade e semellanza?

– ¿É capaz de construir unha escala gráfica?

- ¿Sabe utilizar axeitadamente unha escala para ampliar o reducir unha forma o debuxo?

– ¿Sabe debuxar figuras iguais a outras dadas utilizando: a traslación, a cuadrícula, as escalas?

PARA CADA unha das ACTIVIDADES

– ¿Trae o material e traballa en clase?

– ¿Presenta o traballo na data prevista?

– ¿Adecúase o resultado ó que se pedía e se pretendía nesta actividade?

– ¿É correta a realización do exercicio?

– ¿O resultado é imaxinativo e persoal?

– ¿É boa a presentación e limpeza do traballo?

– ¿Coida o material e colabora no mantenemento da limpeza do aula?

– ¿Participa activamente, se o traballo é en grupo?

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

U.D. 7 - o VOLUME E o ESPACIO

Criterios avaliables con vistas a valorar se os alumnos e alumnas asimilaron os contidos desta unidade.

Serán  avaliables  tanto  a  adquisición  de  conceptos  como  o  dominio  de  procedementos  e  a  adquisición  ou  desenvolvemento  de
determinadas actitudes.

– ¿Presenta tódolos traballos realizados ó longo desta unidade? ¿Con qué resultado? (*)

(A valoración de cada un destes traballos poderase facer seguindo os criterios que se propoñen para avaliar as actividades.)
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– ¿Relaciona o volume entre o obxecto real e a imaxe do obxecto representado?

– ¿É capaz de realizar cuerpos xeométricos a partir de sus desenvolvementos?

– ¿Sabe realizar obxectos tridimensionais con materiais maleables?

– ¿Realiza axeitadamente as gradacións de claroscuro?

– ¿Sabe conjugar o elemento perspectivo coa asociación do claroscuro?

PARA CADA UNHA DAS ACTIVIDADES

– ¿Trae o material e traballa en clase?

– ¿Presenta o traballo na data prevista?

– ¿Adecúase o resultado ó que se pedía e se pretendía nesta actividade?

– ¿É correta a realización do exercicio?

– ¿O resultado é imaxinativo e persoal?

– ¿É boa a presentación e a limpeza do traballo?

¿Coida o material e colabora no mantenemento da limpeza do aula?
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4. Mínimos esixibles

- Coñecer cales son as finalidades da comunicación visual.

- Coñocer os médios clásicos e actuais para a producción de imáxes 

- Que o alumnado se Interese pola observación sistemática e comence a ter unha visión crítica das imáxenes que les rodea.

- Que o alumno sexa capaz de realizar sencillas composicións utilizando os elementos conceptuais propios da linguaxe visual como

elementos de descrición e expresión, tendo en conta conceptos de equilibrio, proporción e ritmo.

- Que o alumnado conozca cuales son as cores primarias, secundarias, complementarías, e as gamas cromáticas cálidas e frías. Así

como conceptos como o ritmo, o claroscuro, os efectos visualis e otros conceptos importantes na representación subxectiva das formas.

- Que o alumnado sexa quen de apreciar as variacións visuais producidas polos cambios lumínicos.

- Que o alumnado sexa capaz de realizar exercícios creativos sinxelos utilizando  el color como medio expresivo e creativo.

- Que o alumnado participe activamente na produción colectiva de obras plásticas en distintos soportes.

- Que o alumno sexa capaz de construir formas tridimensionais básicas basadas en figuras poliedricas simples en función dunha idea ou

obxectivo con diversidade de materiais.

- Que o alumando teña una actitude responsable no desenvolvemento da obra propia ou colectiva.

- Que o alumno alcance neste curso una visión crítica ante as necesidades de consumo creadas pola publicidade e  recoñozca os

elementos desta que supoñan discriminación social, de xénero ou racial.

-  Valoración da presenza e influencia da imaxe no noso tempo.

- Que o alumnado diferencie os distintos estilos e tendencias das artes visuais, determinando os factores plásticos, simbólicos, etc. que

os definen e caracterizan.

- Que o alumnado valore o respecto e gozo do patrimonio histórico-artístico, da obra allea e dos espazos de divulgación artística.
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5. TEPORALIZACIÓN POR AVALIACIÓNS 1º ESO

1ª Avaliación Bloque 1 
Expresión Plástica 

- A imaxe (elementos conconfiguradores da 
imaxe)
- A forma 
- A cor

2ª Avaliación Bloque 2 
Comunicación audiovisual

- A imaxe ( graos de iconicidade)
- As texturas
- As formas planas 

3ª Avaliación Debuxo Técnico - As formas planas
- A proporción 
- o volume e o espacio

Debido á relación existente entre os tres bloques, nas tres avaliacións haberá referencia ás distintas unidades do temario, pero sempre 
en función do bloque tratado en cada avaliación. 
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3 ESO

                              Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º curso 

                                                                        Bloque 1. Expresión plástica 
Obvos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo

Compts 
clave 

 instrumentos de avali.

§ b

§ c 

§ B1.1. Proceso creativo. Métodos creativos
aplicados a procesos de artes plásticas e 

deseño. 

§ B1.1. Coñecer e aplicar os métodos creativos 

gráfico-plásticos aplicados a procesos de artes 
plásticas e deseño. 

§ EPVAB1.1.1. Crea composicións aplicando procesos 
creativos sinxelos, mediante propostas por escrito, 
axustándose aos obxectivos finais.

§ EPVAB1.1.2. Coñece e aplica métodos creativos

para a elaboración de deseño gráfico, deseños de

produto, moda e as súas múltiples aplicacións. 

§ CSIEE Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
. exposicón do traballos
. proba

§ b

§ d
§ f
§ g
§ n 

§ B1.2. O proceso creativo desde a idea 

inicial ata a execución definitiva. 
§ B1.2. Crear composicións gráfico-plásticas 

perso ais e colectivas. 
§ EPVAB1.2.1. Reflexiona e avalía, oralmente e por

escrito, o proceso creativo propio e alleo desde a

idea inicial ata a execución definitiva. 

§ CSIEE Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
. exposicón do traballos
. proba

§ a

§ c
§ d
§ f
§ n 

§ B1.3. A imaxe como representación da 
realidade conicidade na imaxe gráfica. 
Niveis de iconicidade.

§ B1.4. O bosquexo ou apuntamento como 

estudo previo ao resultado final. 

§ B1.3. Debuxar con distintos niveis de 

iconicidade da imaxe. 
§ EPVAB1.3.1. Comprende e emprega os niveis 
deiconicidade da imaxe gráfica, elaborando 
bosquexos, apuntamentos, e debuxos esquemáticos, 

analíticos e miméticos. 

§ CCEC Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
. exposicón do traballos
. proba

§ a

§ c

§ B1.5. Natureza da cor. Cor luz e cor 
pigmento.

§ B1.4. Identificar e diferenciar as propiedades 

dcor luz e a cor pigmento. 
§ EPVAB1.4.1. Realiza modificacións da cor e as súas 
propiedades empregando técnicas propias da cor 
pigmento e da cor luz, aplicando as TIC, para 

§ CSIEE Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
. exposicón do traballos
. proba
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§ d
§ f
§ n 

§ B1.6. Temperatura da cor.

§ B1.7. Simbolismo da cor. 
expresar sensacións en composicións sinxelas. 

§ EPVAB1.4.2. Representa con claroscuro a sensación 

espacial de composicións volumétricas sinxelas. 
§ CSC Fichas, libreta o alumno

correcto uso do material
. exposicón do traballos
. proba

§ EPVAB1.4.3. Realiza composicións abstractas con

diferentes técnicas gráficas para expresar sensa-

cións por medio do uso da cor. 

§ CSIEE Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
. exposicón do traballos
. proba

§ b

§ c
§ f
§ g
§ n 

§ B1.8. Materiais e técnicas de debuxo e 
pintura.

Técnicas plásticas: secas, húmidas e 

mixtas. 

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

de cor; colaxe. 

§ EPVAB1.5.1. Utiliza con propiedade as técnicas

gráfico-plásticas coñecidas aplicándoas de forma

axeitada ao obxectivo da actividade 

§ CCL Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
. exposicón do traballos
. proba

§ EPVAB1.5.2. Utiliza o lapis de grafito e de cor, 
creando o claroscuro en composicións figurativas e 

abstractas mediante a aplicación do lapis de forma 

continua en superficies homoxéneas ou degradadas. 

§ CCEC Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
. exposicón do traballos
. proba

§ EPVAB1.5.3. Experimenta coas témperas aplicando a
técnica de diferentes formas (pinceis, esponxas, 
goteos, distintos graos de humidade, estampaxes, 
etc.), valorando as posibilidades expresivas segundo 
o grao de opacidade e a creación de texturas visuais 

cromáticas. 

§ CCEC Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
. exposicón do traballos
. proba

§ EPVAB1.5.4. Utiliza o papel como material, 
manipulándoo, resgando ou pregando, creando textu-

ras visuais e táctiles para crear composicións, colaxes

matéricas e figuras tridimensionais. 

§ CAA Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
. exposicón do traballos
. proba
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§ EPVAB1.5.5. Crea co papel recortado formas 
abstractas e figurativas compóndoas con fins 

ilustrativos, decorativos ou comunicativos. 

§ CSIEE Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
. exposicón do traballos
. proba

§ EPVAB1.5.6. Aproveita materiais reciclados para a

elaboración de obras de forma responsable co medio 

e aproveitando as súas calidades gráfico-plásticas. 

§ CSC Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
. exposicón do traballos
. proba

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

actividades. 

§ CSC Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
. exposicón do traballos
. proba

                                                                       Bloque 2. Comunicación audiovisual 

§ a

§ d
§ f 

§ B2.1. Percepción visual. Proceso 
perceptivo.

§ B2.2. Constantes perceptivas de forma, 

tamaño e cor. 

§ B2.1. Identificar os elementos e factores que

interveñen no proceso de percepción de imaxes. 

§ EPVAB2.1.1. Analiza as causas polas que se

produce unha ilusión óptica aplicando coñecementos 

dos procesos perceptivos. 

§ CAA Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
. exposicón do traballos
. proba

§ a

§ n 

§ B2.3. Ilusións ópticas.

§ B2.4. Leis ou principios da Gestalt. 

§ B2.2. Recoñecer as leis visuais da Gestalt que

posibilitan as ilusións ópticas e aplicar estas leis

na elaboración de obras propias. 

§ EPVAB2.2.1. Identifica e clasifica ilusións ópticas

segundo as leis da Gestalt.

§ EPVAB2.2.2. Deseña ilusións ópticas baseándose

nas leis da Gestalt.  

§ CSC 
§ CCEC 

Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
. exposicón do traballos
. proba

§ e

§ g
§ o 

§ B2.5. Imaxe en movemento: posibilidades

expresivas. 
§ B2.3. Coñecer os fundamentos da imaxe en

movemento e explorar as súas posibilidades ex-

presivas. 

§ EPVAB2.3.1. Elabora unha animación con medios

dixitais e/ou analóxicos. 

§ CD Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
. exposicón do traballos
. proba

§ a § B2.6. Linguaxe visual. Signo visual. § B2.4. Identificar significante e significado nun § EPVAB2.4.1. Distingue significante e significado nun § CCL Fichas, libreta o alumno
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§ c
§ d
§ f
§ h 

Significante e significado. signo visual. signo visual. correcto uso do material
. exposicón do traballos
. proba

§ a

§ c
§ f
§ h
§ ñ 

§ B2.7. Linguaxe da imaxe. Aprender a ler a 
imaxe.

§ B2.8. Denotación e connotación. 

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

connotativo. 

§ EPVAB2.5.1. Realiza a lectura obxectiva dunha

imaxe identificando, clasificando e describindo os

seus elementos. 

§ CCL Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
. exposicón do traballos
. proba

§ EPVAB2.5.2. Analiza unha imaxe, mediante unha

lectura subxectiva, identificando os elementos de
significación, narrativos e as ferramentas visuais
utilizadas, sacando conclusións e interpretando o

seu significado. 

§ CCEC Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
. exposicón do traballos
. proba

§ e

§ l
§ n
§ ñ
§ o 

§ B2.9. Fotografía. A fotografía como medio 

de,comunicación. 
§ B2.6. Analizar e realizar fotografías 
comprendendo e aplicando os fundamentos 

desta. 

§ EPVAB2.6.1. Identifica encadramentos e puntos de

vista nunha fotografía. 

§ CCL Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
. exposicón do traballos
. proba

§ EPVAB2.6.2. Realiza fotografías con distintos

encadramentos e puntos de vista, aplicando dife 

rentes leis compositivas. 

§ CD 

§ a

§ c
§ d
§ e
§ h 

§ B2.10. Linguaxes visual e audiovisual: 

funcións e códigos. 
§ B2.7. Utilizar de xeito axeitado as linguaxes 

visual e audiovisual con distintas funcións. 
§ EPVAB2.7.1. Deseña, en equipo, mensaxes visuais e 
audiovisuais con distintas funcións utilizando 
diferentes linguaxes e códigos, seguindo de xeito 
ordenado as fases do proceso (guión técnico, 
storyboard, realización, etc.), e valora de xeito crítico 

os resultados. 

§ CCL Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
. exposicón do traballos
. proba
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§ a

§ c
§ d
§ e
§ o 

§ B2.11. Recursos visuais presentes en 
mensaxes publicitarias visuais e 

audiovisuais. 

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

e cultural, e gozando del. 

§ EPVAB2.8.1. Identifica os recursos visuais presentes 

en mensaxes publicitarias visuais e audiovisuais. 
§ CSC Fichas, libreta o alumno

correcto uso do material
. exposicón do traballos
. proba

§ a

§ c
§ d
§ e
§ o 

§ B2.12. Publicidade: principais recursos 

visuais empregados nela. 
§ B2.9. Identificar e empregar recursos visuais 

como as figuras retóricas na linguaxe publicitaria.

§ EPVAB2.9.1. Deseña unha mensaxe publicitaria

utilizando recursos visuais como as figuras retóricas. 

§ CSC Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
. exposicón do traballos
. proba

§ a

§ c
§ d
§ f
§ h
§ i 

§ B2.13. Cine. O cine como medio de 

comunicación 
§ B2.10. Apreciar a linguaxe do cine analizando

obras de xeito crítico, situándoas no seu contexto
histórico e sociocultural, e reflexionando sobre a
relación da linguaxe cinematográfica coa 

mensaxe da obra. 

§ EPVAB2.10.1. Reflexiona criticamente sobre unha

obra de cine, situándoa no seu contexto e analizando 

a narrativa cinematográfica en relación coa mensaxe.

§ CCEC Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
. exposicón do traballos
. proba

§ e

§ g
§ i 

§ B2.14. Linguaxe multimedia como 

ferramenta de traballo. 
§ B2.11. Comprender os fundamentos da 
linguaxe multimedia, valorar as achegas das 
tecnoloxías dixitais e ser capaz de elaborar 

documentos mediante este. 

§ EPVAB2.11.1. Elabora documentos multimedia para 
presentar un tema ou proxecto, empregando os 

recursos dixitais de xeito axeitado. 

§ CD Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
. exposicón do traballos
. proba

                                                                               Bloque 3. Debuxo técnico 

§ b

§ f

§ B3.1. Lugares xeométricos fundamentais. 
Circun-

§ B3.1. Coñecer lugares xeométricos e definilos. § EPVAB3.1.1. Explica verbalmente ou por escrito os

exemplos máis comúns de lugares xeométricos
(mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, rectas

§ CCL Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
. exposicón do traballos
. proba
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§ g ferencia, mediatriz, bisectriz e mediana. paralelas, planos paralelos, etc.). 

§ b

§ f
§ n 

§ B3.2. Polígonos. Polígonos regulares e 

irregulares. Clasificación dos polígonos. 
§ B3.2. Clasificar os polígonos en función dos 
seus lados, recoñecendo os regulares e os 

irregulares. 

§ EPVAB3.2.1. Clasifica correctamente calquera 
polígono de tres a cinco lados, diferenciando 

claramente se é regular ou irregular. 

§ CAA Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
. exposicón do traballos
. proba

§ b

§ f

§ n 

§ B3.3. Construción de polígonos regulares 

dado o lado.  
§ B3.3. Estudar a construción de polígonos 
regulares coñecendo o lado. 

§ EPVAB3.3.1. Constrúe correctamente polígonos 

regulares de ata cinco lados, coñecendo o lado.  
§ CMCCT Fichas, libreta o alumno

correcto uso do material
. exposicón do traballos
. proba

§ b

§ e
§ f
§ g 

§ B3.4. Tanxencias e enlaces. Propiedades 
e consideracións xeométricas das 

tanxencias. 

§ B3.4. Comprender as condicións dos centros e 
as ectas tanxentes en distintos casos de 

tanxencia e enlaces. 

§ EPVAB3.4.1. Resolve correctamente os casos de

tanxencia entre circunferencias, utilizando 

adecuadamente as ferramentas. 

§ CMCCT Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
. exposicón do traballos
. proba

§ EPVAB3.4.2. Resolve correctamente os casos de

tanxencia entre circunferencias e rectas, utilizando

adecuadamente as ferramentas. 

§ CA 

§ b

§ e
§ f
§ g 

§ B3.5. Tanxencias e enlaces en curvas 

técnicas: óvalos e ovoides. 
§ B3.5. Comprender a construción do óvalo e do

ovoide básicos, aplicando as propiedades das

tanxencias entre circunferencias. 

§ EPVAB3.5.1. Constrúe correctamente un óvalo 

regular, coñecendo o diámetro maior. 
§ CMCCT Fichas, libreta o alumno

correcto uso do material
. exposicón do traballos
. proba

§ b

§ f
§ o 

§ B3.6. Propiedades e características das 

tanxencias en óvalos e ovoides. 
§ B3.6. Analizar e estudar as propiedades das

tanxencias nos óvalos e nos ovoides. 

§ EPVAB3.6.1. Constrúe varios tipos de óvalos e

ovoides, segundo os diámetros coñecidos. 

§ CSIEE Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
. exposicón do traballos
. proba

§ b § B3.7. Enlaces en curvas técnicas. § B3.7. Aplicar as condicións das tanxencias e § EPVAB3.7.1. Constrúe correctamente espirais de § CMCCT Fichas, libreta o alumno
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§ f
§ g
§ n 

Espirais: propiedades e características. enlaces para construír espirais de dous, tres, 

catro e cinco centros. 
dous, tres, catro e cinco centros. correcto uso do material

. exposicón do traballos

. proba

§ b

§ f
§ g
§ n 

§ B3.8. Redes modulares: cadrada e 
triangular.

§ B3.9. Concepto de simetría, xiro e 
translación

aplicado as composicións modulares. 

§ B3.8. Estudar os conceptos de simetrías, xiros 
e translacións aplicándoos ao deseño de 

composicións con módulos. 

§ EPVAB3.8.1. Executa deseños aplicando repeticións, 

xiros e simetrías de módulos. 
§ CD Fichas, libreta o alumno

correcto uso do material
. exposicón do traballos
. proba

§ b

§ f
§ n
§ o 

§ B3.10. Representación obxectiva de 
sólidos. Introdución aos sistemas de 
medida e sistemas perspectivos. Vistas 

diédricas dun sólido. 

§ B3.9. Comprender o concepto de proxección e

aplicalo ao debuxo das vistas de obxectos, con
coñecemento da utilidade das anotacións, practi-
cando sobre as tres vistas de obxectos sinxelos e

partindo da análise das súas vistas principais. 

§ EPVAB3.9.1. Debuxa correctamente as vistas 
principais de volumes frecuentes, identificando as

tres proxeccións dos seus vértices e as súas arestas. 

§ CMCCT Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
. exposicón do traballos
. proba

§ b

§ f

§ n
§ o 

§ B3.11. Introdución ás axonometrías e ás 
súas características. Axonometría cabaleira 

aplicada a volumes sinxelos.  

§ B3.10. Comprender e practicar o procedemento
da perspectiva cabaleira aplicada a volumes 
elementais. 

§ EPVAB3.10.1. Constrúe a perspectiva cabaleira de

prismas e cilindros simples, aplicando correctamente 
coeficientes de redución sinxelos. 

§ CMCCT Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
. exposicón do traballos
. proba

§ b

§ f
§ n
§ o 

§ B3.12. Axonometría isométrica aplicada a 

volumes sinxelos. 
§ B3.11. Comprender e practicar os procesos de

construción de perspectivas isométricas de volu-

mes sinxelos. 

§ EPVAB3.11.1. Realiza perspectivas isométricas de

volumes sinxelos, utilizando correctamente a 

escuadra e o cartabón para o trazado de paralelas. 

§ CCEC Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
. exposicón do traballos
. proba
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10. Curso 3º

1. Oxetivos do curso

 Oxetivos e metodoloxía para os curso 1º e 3º ESO da materia Educación Plástica e Visual conforme o Decreto :

- Recoñecemento das finalidades comunicativa, expresiva e estética da comunicación visual.

- Interese pola observación sistemática.

- Análise e realización de composicións utilizando os elementos conceptuais propios da linguaxe visual como elementos de descrición e

expresión, tendo en conta conceptos de equilibrio, proporción e ritmo.

- Descubrimento e representación subxectiva das formas (posición, situación, ritmos, claroscuro, efectos visuais, imaxinación, fantasía).

- Sensibilización ante as variacións visuais producidas polos cambios lumínicos.

- Experimentación e utilización de técnicas en función das intencións expresivas e descritivas.

- Produción colectiva de obras plásticas en distintos soportes.

-  Representación  persoal  de  ideas,  en  base  a  uns  obxectivos,  utilizando  a  linguaxe  visual  e  plástica  e  manifestando  iniciativa,

creatividade e imaxinación.

- Construción de formas tridimensionais en función dunha idea ou obxectivo con diversidade de materiais.

* Actitude responsable no desenvolvemento da obra propia ou colectiva.

-  Actitude  crítica  ante  as  necesidades  de  consumo  creadas  pola  publicidade  e  rexeitamento  dos  elementos  desta  que  supoñan

discriminación social, de xénero ou racial.

- Recoñecemento e valoración da presenza e influencia da imaxe no noso tempo.

- Diferenciación de distintos estilos e tendencias das artes visuais, determinando os factores plásticos, simbólicos, etc. que os definen e
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caracterizan.

-Valoración, respecto e gozo do patrimonio histórico-artístico, da obra allea e dos espazos de divulgación artística.
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2. Contidos, secuencia e temporalización (UD)

ÁREA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL

TERCEIRO DA ESO. ÁREA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL

UNIDADE DIDÁCTICA 1. A IMAXE

1. ÍNDICE E TEMPO PREVISTO PARA ADICAR A ESTA UNIDADE

Esta unidade pódese desenvolver aproximadamente en 5 sesións, que pódeseran distribuir do seguinte modo:

–  a imaxe en noso contorno.

– Hacia unha definición de imaxe.

– a realidade e a imaxe.

– Imaxes fijas. Imaxes en movemento.

– o linguaxe da imaxe.

– a composición: horizontal, vertical, diagonal, cíclica.

– o encadre: tipos de plano.

– a angulación: tipos de ángulos.

– Retórica da imaxe. Recursos expresivos.......................................1 sesión

Actividade 1

Actividade 2

Actividade 3.......................................................................................4 sesións
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CONTIDOS

UNIDADE DIDÁCTICA 1. A IMAXE

Contidos conceptuais, procedimentais e actitudinais que se consideran máis axeitados para que, ó longo da unidade didáctica 1, os

estudantes desenvolvan e adquiran as capacidades indicadas nos obxectivos xerais do área.

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES

1. Definición de imaxe.

2. Imaxe e realidade. Iconicidade, figuración/abstracción.

3. Relación dos diferentes grupos das formas artificiais coa 
linguaxe plástica e visual (formas funcionais co deseño, 
artísticas co arte, etc.).

4. Sintaxe das linguaxes visuais específicas: banda deseñada, 
fotografía, publicidade e as súas características comúns.

5. Imaxes fijas e en movemento.

6. A composición e os seus tipos; horizontais-verticais, diagonais e
cíclicas.

7. O encadre. Concepto de plano e tipos:

– xeral.

– medio.

– curto.

8. A angulación:

– normal.

– picado.

– contrapicado.

9. Retórica da imaxe.

Recursos expresivos:

– a comparación.

– a sinécdoque.

– a metáfora.

– a hipérbole.

– a personificación.

– o símbolo.

10. A imaxe representativa e simbólica. Símbolos e signos das 
linguaxes visuais.

11. Mensaxes e funcións das artes visuais.

1. Observación de imaxes (bandas deseñadas, anuncios, cadros…) 
análise e comparación, en función do seu uso e finalidade.

2. Comparación de imaxes dun mesmo obxecto.

3. Observación e análise dos aspectos formais de determinadas imaxes 
tendo en conta factores plásticos (composición, encadre, angulación) e
narrativos.

4. Análise de obras de distintas épocas (pinturas, cartaces, anuncios) 
atendendo a:

– os seus aspectos formais.

– o texto (se o hai).

– o significado.

5. Realización dun cartaz, usando o collage.

6. Realización de manipulacións formais sobre imaxes impresas co fin de
dotalas dun novo contido.

7. Organización de formas non campo visual e distribución de xeito 
equilibrado.

8. Xestación progresiva e organizada dun cartaz: Guión, bosquexos e 
realización.

1. Actitude de curiosidade e sensibilización ante certos aspectos formais do 
mundo circundante.

2. Curiosidade e gosto por coñecer as representacións icónicas dun mesmo 
obxecto e as súas  finalidades específicas.

3. Observación dos rasgos particulares das distintas linguaxes visuais.

4. Interese por coñecer a organización interna de calquera mensaxe visual e a 
relación entre a súa forma e o seu contido.

5. Disposición para descubrir dimensións estéticas e cualidades expresivas nas 
imaxes que nos rodean.

6. Valorar a importancia da composición en obras propias e alleas.

7. Actitude crítica ante os aspectos positivos e negativos da publicidade, e dos 
elementos que supoñen discriminación sexual, social o racial.

8. Busca de solucións orixinais á hora de enfrontarse a representacións gráficas,
superando estereotipos e convencionalismos.

9. Recoñecemento da necesidade de desenvolver un gosto persoal e uns 
valores estéticos ante as formas e imaxes do seu contorno e da súa época.

10. Interese por coñecer o vocabulario específico para ampliar as súas 
posibilidades de expresión.

11. Actitude positiva e participativa nos traballos en grupo.

12. Gosto pola orde e limpeza na elaboración e presentación dos traballos.

13. Manexo correto e conservación dos instrumentos de traballo.

14. Valoración da orde e limpeza na aula ou taller.
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UNIDADE DIDÁCTICA 2. ELEMENTOS CONFIGURATIVOS DAS LINGUAXES VISUAIS

1. ÍNDICE E TEMPO PREVISTO PARA ADICAR A ESTA UNIDADE

Esta unidade pódese desenvolver aproximadamente en 4 sesións, que pódeseran distribuir do seguinte xeito:

– A liña como valor expresivo.

Actividade 1

Actividade 2.......................................................................................4 sesións
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CONTIDOS

UNIDADE DIDÁCTICA 2. ELEMENTOS CONFIGURATIVOS DAS LINGUAXES VISUAIS

Contidos conceptuais, procedimentais e actitudinais que se consideran máis axeitados para que, ó longo da unidade didáctica 2, os

estudantes desenvolvan e adquiran as capacidades indicadas nos obxectivos xerais da área.

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES

1. O ponto e a liña como elementos expresivos, 
configuradores de formas e como instrumentos 
descriptivos, estructurais e xeométricos.

2. Tipos de liñas.
3. Composicións con liñas.
4. A liña como contorno: ilusións ópticas, fondo-figura.
5. Liñas a man alzada, fronte a liñas trazadas con 

instrumentos de precisión.
6. O ponto e a liña como elementos plásticos esenciais

na linguaxe visual e nos productos artísticos.

1. Investigación experimental con toda clase de 
instrumentos ocasionais capaces de producir distintas 
formas puntuais e distintos tipos de liñas.

2. Utilización dos distintos tipos de liñas como elementos 
descriptivos, expresivos e xeradores de formas.

3. Utilización da liña como perfil ou límite na 
representación de formas.

4. Observación dos elementos estudados (ponto, liña, 
polígonos…) non contorno visual e plástico.

5. Realización de experiencias con distintas técnicas.
– Perforacións.
– Collage.
– Tintas.
– Estilógrafos.
– Rotuladores.

1. Actitude de curiosidade e sensibilización ante certos 
aspectos do mundo circundante.

2. Disposición para descubrir dimensións estéticas e 
cualidades expresivas do contorno habitual.

3. Actitude de busca de novos materiais.
4. Valoración dos aspectos expresivos de certos materiais 

non usuais.
5. Valoración de seleccionar os materiais e instrumentos a 

utilizar en función das intencións.
6. Disposición para explorar as propias posibilidades 

artísticas e gosto por levalas a cabo.
7. Gosto pola precisión, exactitude, orde e limpeza na 

elaboración de representacións gráficas.
8. Manexo correto e conservación dos instrumentos de 

traballo.
9. Busca de solucións orixinais á hora de enfrontarse a 

representacións gráficas.
10. Actitude de curiosidade por coñecer a manifestación do 

ritmo e a xeometría na natureza.
11. Valoración da orde e a limpeza na aula ou taller.
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UNIDADE DIDÁCTICA 3. A COR

1. ÍNDICE E TEMPO PREVISTO PARA ADICAR A ESTA UNIDADE

Esta unidade pódese desenvolver aproximadamente en 10 sesións, que pódeseran distribuir do seguinte modo:

– A cor como fenómeno físico e visual.

– Síntese aditiva.

– Síntese sustractiva.

– Colorimetría.

– Armonía.

– Selector armónico.

– Matices da cor.

– A cor non arte.

– Pintores da luz.

– Pintores impresionistas.

– Pintores fauvistas.

– Pintores abstractos.........................................................................2 sesións

Actividade 1

Actividade 2

Actividade 3

Actividade 4

Actividade 5

Actividade 6.......................................................................................8 sesións
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CONTIDOS.    UNIDADE DIDÁCTICA 3. A COR

Contidos da Unidade Didáctica que se consideran máis axeitados para que os estudantes desenvolvan e adquiran as capacidades

indicadas nos obxectivos xerais da área.

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES

1. A cor como fenómeno físico e visual: cor luz e cor materia.

2. Fundamentos da teoría da cor considerado como pigmento:

– cores primarias, secundarias e terciarias.

– cores acromáticas.

– cores complementarias.

– cores frías e cálidas.

3. Obtención de cores por mezclas sustractivas.

4. Coordenadas da cor:

– matiz.

– saturación.

– luminosidade.

5. A cor en relación con outras cores.

– gamas.

– contrastes.

– afinidades.

– armonías.

6. A cor na natureza.

7. A cor na vida cotiá.

8. A cor como un dos elementos plásticos esenciais na linguaxe visual e nos 
productos artísticos.

9. Códigos e simbolismo da cor.

10. Procedementos pictóricos:

– collage.

– témperas.

– lapiceiros.

– rotuladores.

– estarcido.

– técnica mixta.

11. A expresividade da cor.

1. Observación da cor nas formas naturais e artificiais do contorno.

2. Observación da expresividade da cor comparando, tras telas 
recopilado e clasificado, imaxes nas que predominan as cores 
cálidas o as cores frías.

3. Investigación experimental a partir da obtención, por medio de 
mezclas sustractivas, de distintos matices de cor, elaborando 
gamas acromáticas, monocromáticas e policromáticas.

4. Experimentación do comportamento da cor cando a relacionamos 
con outras cores, traballando con: contrastes, afinidades e 
armonías.

5. Observación da cor na obra de arte, o deseño, a publicidade, a 
señalización, etc.

6. Análise da cor como un dos elementos que converxen nun 
producto artístico ou mensaxe visual, enxuiciándoo segundo os 
coñecementos adquiridos.

7. Realización de experiencias con:

– collage.

– témperas.

– lapiceiros.

– rotuladores.

– estarcido.

– técnicas mixtas.

valorando os seus distintos resultados e cualidades 
expresivas.

1. Curiosidade e receptividade ante a cor na natureza.

2. Valoración da cor como elemento fundamental na vida cotiá.

3. Actitude consciente ante a cor na obra de arte e o deseño.

4. Disposición para explorar as propias posibilidades artísticas e gosto por
levalas a cabo.

5. Busca de solucións orixinais á hora de expresarse utilizando a cor.

6. Valoración da cor como medio de libre expresión de sentimentos.

7. Interese e gosto por coñecer, contemplar e estudar obras de arte que 
sexan fácilmente accesibles, valorando a cor como un dos aspectos 
plásticos que determinan a súa calidade e enxuiciándoas baseándose 
nos coñecementos adquiridos.

8. Constatación de estereotipos referidos ó emprego da cor.

9. Gosto por coidar a limpeza e presentación dos traballos.

10. Coidado e conservación do material.

11. Valoración da orde e a limpeza na aula ou taller.

12. Disposición a utilizar a cor nos traballos e actividades doutras áreas.

                                                                                                                                                                                                                               pg.61



     IES     MACÍAS     O     NAMORADO    .        PROGRAMACIÓN     DEPARTAMENTO     DE     DEBUXO       .       CURSO    2019 / 2020 

UNIDADE DIDÁCTICA 4. TEXTURAS

1. ÍNDICE E TEMPO PREVISTO PARA ADICAR A ESTA UNIDADE

Esta unidade pódese desenvolver aproximadamente en 4 sesións, que pódeseran distribuir do seguinte xeito:
– A textura.

– Texturas naturais.

– Texturas artificiais.

– O factor tempo.

– A textura non arte

– A textura gráfica.

– Materiais e técnicas............................................................................1 sesión

Actividade 1,2,3,4 y 5............................................................................3 sesións
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CONTIDOS

UNIDADE DIDÁCTICA 4. TEXTURA

Contidos conceptuais, procedimentais e actitudinais que se consideran máis axeitados para que, ó longo da unidade didáctica 4, os

estudantes desenvolvan e adquiran as capacidades indicadas nos obxectivos xerais do área.

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES

1. A mancha-textura como elemento configurador de 
formas.

2. Concepto de textura:
– Percepción visual.
– Percepción táctil.

3. Clases de texturas.
– De orixe natural.
– De orixe artificial.

4. O factor tempo.
5. A expresividade da textura na arte.
6. A textura gráfica.
7. Materiais e técnicas:

– Collage.
– Estarcido.
– Témperas.
– Rotuladores.
– Ceras.
– Técnica mixta.
– Estampación.

1. Observación dos diferentes aspectos superficiales –
táctiles ou visuais– de determinados materiais.

2. Modificación do aspecto superficial de determinados 
materiais, engadíndolles cor con dúas técnicas 
diferentes, para obter distintas calidades plásticas.

3. Recopilación e selección de materiais diversos, con 
texturas significativas, empregándoos para definir 
formas con finalidade marcadamente expresiva.

4. Xestación dunha obra: bosquexos, materiais 
axeitados, realización…

5. Observación dos cambios que se producen nas 
texturas co paso do tempo e a acción dos axentes 
naturais.

1. Curiosidade e sensibilización ante os aspectos texturais do 
contorno.

2. Recoñecemento das cualidades texturais de certos 
materiais e disposición para manipulalos con vistas a variar
o seu aspecto e dotalos de novas calidades plásticas e 
expresivas.

3. Busca de solucións orixinais e expresivas.
4. Disposición para explorar as propias posibilidades artísticas

e gosto por levalas a cabo.
5. Valoración da memoria visual.
6. Interese e gosto por coñecer, contemplar e estudar obras 

de arte que sexan fácilmente accesibles, valorando a 
textura como un dos aspectos plásticos que determinan a 
súa calidade.

7. Gosto por coidar a limpeza e presentación dos traballos.
8. Coidado e conservación do material.
9. Valoración da orde e a limpeza no aula ou taller.
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UNIDADE DIDÁCTICA 5. ANÁLISE E REPRESENTACIÓN DAS FORMAS PLANAS

1. ÍNDICE E TEMPO PREVISTO PARA ADICAR A ESTA UNIDADE

Esta unidade pódese desenvolver aproximadamente en 8 sesións, que pódeseran distribuir do seguinte xeito:

– Formas xeométricas e formas orgánicas.

– Formas poligonais.

– Tanxencias.

– Formas xeométricas mixtas.

– Trazados de rectas tanxentes a circunferencias................................2 sesións

– Curvas técnicas.

– O óvalo.

– O ovoide.

– A espiral.

– A xeometría na arte.

– Aplicacións das tanxencias no deseño industrial...............................2 sesións

Actividade 1

Actividade 2

Actividade 3

Actividade 4

Actividade 5...........................................................................................6 sesións
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CONTIDOS

UNIDADE DIDÁCTICA 5. ANÁLISE E REPRESENTACIÓN DAS FORMAS PLANAS

Contidos conceptuais, procedimentais e actitudinais que se consideran máis axeitados para que, ó longo da unidade didáctica 4, os

estudantes desenvolvan e adquiran as capacidades indicadas nos obxectivos xerais da área.

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES

1. Formas xeométricas e orgánicas.
2. Trazados xeométricos:

– Operacións con segmentos.
– Operacións con ángulos.
– Polígonos regulares.
– Polígonos estrelados.
– Tanxencias.
– Enlaces entre rectas e curvas. Óvalo e 

ovoide. Espirais.
– Teoremas de tanxencias.

3. O ritmo como frecuencia ordenada de 
movemento.

4. Procedementos gráficos:
– Perforados.
– Collage.
– Tinta.
– Estilógrafos.
– Rotuladores.

5. O ponto e a liña como elementos plásticos 
esenciais na linguaxe visual e nos productos 
artísticos.

1. Investigación experimental con toda clase de 
instrumentos ocasionais capaces de producir distintas 
formas puntuais e distintos tipos de liñas.

2. Emprego dos trazados xeométricos para a construcción 
de figuras (polígonos).

3. Realización de polígonos estrelados, a partir de 
polígonos regulares, observando e experimentando coas
distintas secuencias rítmicas que neles subxacen.

4. Realización intuitiva de tanxencias entre curvas e rectas,
para comprobar despois o cumplimento dos distintos 
teoremas de tangencias.

5. Emprego dos trazados xeométricos e aplicación dos 
teoremas de tanxencias para deseñar figuras complexas
nas que participen curvas e rectas.

6. Observación dos elementos estudados (ponto, liña, 
polígonos…) non contorno visual e plástico.

7. Realización de experiencias con distintas técnicas.
– Perforacións.
– Collage.
– Tintas.
– Estilógrafos.

– Rotuladores.

1. Actitude de curiosidade e sensibilización ante certos 
aspectos do mundo circundante.

2. Disposición para descubrir dimensións estéticas e cualidades
expresivas do contorno habitual.

3. Actitude de busca de novos materiais.
4. Valoración dos aspectos expresivos de certos materiais non 

usuais.
5. Valoración da selección dos materiais e instrumentos a 

utilizar en función das intencións.
6. Disposición para explorar as propias posibilidades artísticas 

e gosto por levalas a cabo.
7. Gosto pola precisión, exactitude, orde e limpeza na 

elaboración de representacións gráficas.
8. Manexo correto e conservación dos instrumentos de traballo.
9. Busca de solucións orixinais á hora de enfrontarse a 

representacións gráficas.
10. Actitude de curiosidade por coñecer a manifestación do 

ritmo e a xeometría na natureza.
11. Valoración da orde e a limpeza no aula ou taller.
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UNIDADE DIDÁCTICA 6. A PROPORCIÓN

1. ÍNDICE E TEMPO PREVISTO PARA ADICAR A ESTA UNIDADE

Esta unidade pódese desenvolver aproximadamente en 8 sesións, que pódeseran distribuir do seguinte xeito:

– Proporción.

– Igualdade.

– Semellanza.

- Construcción de escalas

_ O Encaixe

Factores compositivos

..........................................................................................................................2 sesións

Actividade 1

Actividade 2

Actividade 3

Actividade 4

Actividade 5...........................................................................................6 sesións
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CONTIDOS

UNIDADE DIDÁCTICA 6. A PROPORCIÓN

Contidos da Unidade Didáctica que se consideran máis axeitados para que os estudantes desenvolvan e adquiran as capacidades

indicadas nos obxectivos xerais da área.

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES

1. A proporción e a desproporción como 
compoñentes básicos da expresión.

2. O home como unidade de medida o módulo para 
tódalas cousas relacionadas con el.

3. Concepto elemental de “ergonomía”.
– Relación forma-uso.

4. Relación entre as partes dunha mesma forma.
5. Relacións entre formas:

– Igualdade.
– Semellanza.

6. Concepto de escala.
– Escalas de: 

• ampliación.
• reducción.
• naturais.

– Escalas gráficas.
7. As escalas como aplicación de igualdade e 

semellanza.
8. A proporción e o uso do módulo no deseño,a arte 

e a publicidade.

1. Determinación visual das proporcións ou desproporcións 
entre as distintas partes dunha composición gráfico-
plástica, valorándoas como compoñentes básicos da 
expresión.

2. Comprobación, mediante a observación, de que as 
persoas son o módulo ou unidade de medida para 
tódalas cousas relacionadas con elas.

3. Realización dun collage no que se relaciona o tamaño 
dos obxectos co da figura humana, para adaptalos e 
subordinaros a ela.

4. Realización gráfica dunha imaxe semellante a outra 
dada, tomando como módulo unha parte da mesma e 
utilizándoa como unidade de medida.

5. Realización gráfica dunha imaxe semellante a outra 
dada, utilizando o procedemento da cuadrícula.

6. Utilización de escalas gráficas para proporcionar formas.
7. Observación do uso do canon e a proporción en diversas

obras: de arte, publicidade, deseño, etc.

1. Valoración da proporción como un dos compoñentes 
básicos non contorno natural ou artificial.

2. Valoración da proporción ou desproporción como un 
elemento de expresión.

3. Valoración da figura humana como unidade de medida 
dos obxectos e das cousas relacionadas con ela.

4. Valoración da importancia do factor ergonómico na 
maniobrabilidade e manipulación dos obxectos diseñados
para o noso uso.

5. Interese por descubrir as relacións de proporción que hai 
entre as partes dun todo e por coñecer os métodos que 
nos axudan a reproducirlas.

6. Valoración da proporción e a escala como factores 
determinantes no debuxo técnico, industrial, 
arquitectónico, etc.

7. Valoración da precisión, rigor e limpeza na realización 
dos trazados que así o requiran e conservación dos 
instrumentos de precisión.

8. Valoración da orde e limpeza na aula.
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UNIDADE DIDÁCTICA 7. A COMPOSICIÓN MODULAR E ARTISTICA

1. ÍNDICE E TEMPO PREVISTO PARA ADICAR A ESTA UNIDADE

Esta unidade pódese desenvolver aproximadamente en 8 sesións, que pódeseran distribuir do seguinte xeito:

– Concepto de módulo.

– Módulos e redes.

– Composición sobre redes.

_ Módulos e submódulos.

_ Efectos ópticos

– Para aprender  máis e lembrar...........................................................1 sesión

Actividade 1

Actividade 2

Actividade 3

Actividade 4

Actividade 5...........................................................................................7 sesións
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CONTIDOS

UNIDADE DIDÁCTICA 7. A POSICIÓN MODULAR E ARTÍSTICA

Contidos conceptuais, procedimentais e actitudinais que se consideran máis axeitados para que, ó longo da unidade didáctica 7, os

estudantes desenvolvan e adquiran as capacidades indicadas nos obxectivos xerais do área.

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES

1. Concepto de rede, módulo e submódulo. Aplicacións.

2. Organización xeométrica do plano, a partir de figuras 
modulares básicas.

3. Iniciación á organización e combinación das formas sobre 
o plano reticulado: Contigüidade, simetría, etc.

4. Iniciación ós ritmos como secuencia de movementos.

– Ritmos ornamentais.

5. Concepto de simetría radial.

6. A cor, os seus contrastes e modulacións, como factor 
importante na percepción de formas e volumes no plano.

7. Concepto de compresión e dilatación modular, como 
xeradores de ilusións de volume no plano.

8. Técnicas:

– Collage.

– Lapiceiros.

– Témperas.

9. Técnicas compositivas.

10. Perspectiva intuitiva.

11. As superposicións

12. Tamaño relativo.

13. Situación.

14. Aplicacións a o diseño decorativo.

1. Observación dos elementos da configuración no contorno visual e
plástico.

2. Deseño de módulos sinxelos derivados de módulos 
bidimensionais e a súa utilización para crear redes modulares e 
composicións simétricas.

3. Observación e análise de composicións modulares.

4. Experimentación do contraste en superficies coloreadas en 
función da súa visibilidade.

5. Observación da simetría, asimetría e ritmo en imaxes con ritmos 
ornamentais.

6. Elaboración de secuencias rítmicas.

7. Elaboración creativa de deseños simétricos radiais a partir da 
superposición de dúas redes.

8. Realización dunha composición, na que se colorean, comprimen 
e dilatan os módulos para producir sensación de volume.

9. Realización de experiencias con técnicas variadas: collage, 
lapiceiros, témperas…

10. Analisis de ritmos.

11. Creación de series.

12. Realización de xiros.

13. Variación do punto de vista dunha obra o elemento.

1. Valoración das organizacións xeométricas sinxelas do 
contorno.

2. Curiosidade por coñecer e descubrir formas e imaxes nas que
se aprecien manifestacións xeométricas e rítmicas de carácter
ornamental…

3. Valoración da importancia dos conceptos de módulo e rede e 
do seu papel.

4. Apreciación da orde interna en composicións modulares.

5. Desenvolver a percepción e incentivar o interese por 
descubrir ilusións ópticas producidas con formas e cores, 
sobre un plano.

6. Busca de solucións compositivas orixinais.

7. Gosto pola precisión, exactitude, orde e limpeza na 
elaboración de representacións gráficas.

8. Manexo correto e conservación dos instrumentos de traballo.

9. Curiosidade por descubrir os funadamentos intuitivos da 
perspectiva.

10. Actitud de curisidade por coñecer a manidestción de casos 
de simetría e geometría na naturaza.

                                                                                                                                                                                                                               pg.69



     IES     MACÍAS     O     NAMORADO    .        PROGRAMACIÓN     DEPARTAMENTO     DE     DEBUXO       .       CURSO    2019 / 2020 

UNIDADE DIDÁCTICA 8. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN

1. ÍNDICE E TEMPO PREVISTO PARA ADICAR A ESTA UNIDADE

Esta unidade pódese desenvolver aproximadamente en 9 sesións, que pódeseran distribuir do seguinte xeito:

– Introducción ós sistemas de representación.

– As proxeccións.

– Clasificación de proxeccións.

Actividade 1...........................................................................................1 sesión

– Sistema diédrico.

Actividade 2...........................................................................................2 sesións

– Sistema axonométrico.

Actividade 3

– Curvas en isométrica..........................................................................2 sesións

– Perspectiva caballera.

Actividade 4...........................................................................................2 sesións

Actividade 5

– Perspectiva cónica.

Actividade 6...........................................................................................2 sesións
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UNIDADE DIDÁCTICA 8. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN

Contidos da Unidade Didáctica que se consideran máis axeitados para que os estudantes desenvolvan e adquiran as capacidades

indicadas nos obxectivos xerais da área.

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES

1. Representación bidimensional do volume, 
mediante os sistemas de representación.

2. Concepto de proxección:
– cónica.
– cilíndrica.

3. Sistema diédrico: planta, alzado e perfil.
4. Sistema axonométrico:

– Perspectiva isométrica.
– Curvas en isométrica.
– Perspectiva caballera.

5. Sistema cónico:
– Perspectiva cónica:

Frontal.
Oblicua.

6. Os sistemas de representación en: a técnica, o 
arte, o deseño, a industria, etc.

1. Observación dun mesmo obxecto, representado nos 
diferentes sistemas de representación e análise da súa 
configuración.

2. Paso da bidimensionalidade do plano á terceira 
dimensión, mediante a construcción de volumes 
xeométricos sinxelos, a partir dos seus 
desenvolvementos.

3. Representación de vistas en sistema diédrico.
4. Debuxo de pezas en perspectiva isométrica.
5. Debuxo de pezas en perspectiva caballera.
6. Análise dunha fotografía para observar as deformacións 

aparentes coas que vemos a realidade.
7. Representación dunha composición en perspectiva 

cónica frontal, a partir da cara frontal dos sólidos que a 
forman.

8. Observación da infinidade de usos que se da á 
perspectiva cónica non campo da arte, a publicidade, etc.

1. Curiosidade e gosto por coñecer os múltiples aspectos 
icónicos dun mesmo obxecto.

2. Predisposición a considerar a apreciación do volume como
algo cambiante, dependendo da luz, situación, ponto de 
vista, etc.

3. Superación de conceptos estáticos e estereotipos na 
representación do volume.

4. Disposición para descubrir as diferencias e similitudes que 
hai entre a realidade e as súas representacións.

5. Recoñecemento do papel que desempeñan os diferentes 
sistemas á hora de deseñar, construir, definir, etc.

6. Disposición para descubrir efectos de profundidade 
espacial en obras gráfico-plásticas sinxelas.

7. Valoración da precisión, rigor e limpeza na realización das 
representacións que así o requiran e conservación dos 
instrumentos de trazado.

8. Disposición para explorar as propias posibilidades 
artísticas e gosto por levalas a cabo.

9. Valoración da orde e a limpeza na aula.

                                                                                                                                                                                                                               pg.71



     IES     MACÍAS     O     NAMORADO    .        PROGRAMACIÓN     DEPARTAMENTO     DE     DEBUXO       .       CURSO    2019 / 2020 

3. Criterios de avaliación

TERCEIRO CURSO

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

U.D. 1 - a IMAXE

Criterios avaliables con vistas a valorar se os alumnos e alumnas asimilaron os contidos desta unidade.

Serán  avaliables  tanto  a  adquisición  de  conceptos  como  o  dominio  de  procedementos  e  a  adquisición  ou  desenvolvemento  de
determinadas actitudes.

– ¿Presenta tódolos traballos realizados ó longo desta unidade? ¿Con qué resultado? (*)

(A valoración de cada un destes traballos poderase facer seguindo os criterios que se propoñen para avaliar as actividades.)

– ¿Coñece o vocabulario elemental relacionado co campo da imaxe: Imaxe, imaxe fija e en movemento, soporte, emisor, receptor,
código, mensaxe, iconicidade, figuración, abstracción, composición, encadre, plano, angulación, picado, contrapicado…?

– ¿Sabe clasificar imaxes segundo o tipo de composición que predomina en elas?

– ¿Pode recoñecer e nombrar os distintos tipos de plano que caracterizan a unha serie de imaxes?

– ¿Distingue unha imaxe tomada cunha angulación normal, en picado o en contrapicado?

– ¿Sabe describir imaxes, utilizando con propiedade o vocabulario e os coñecementos estudados na unidade?

– ¿Sabe clasificar imaxes segundo su finalidade principal e argumentar sus decisións?

– ¿Sabe valorar imaxes de diferentes tipos analizando a relación entre su forma e su significado?

– ¿Sabe modificar, sustituir o añadir elementos formais, o factores expresivos dunha imaxe o conxunto, a fin de enfatizar, matizar o
anular de forma intencionada, aspectos de su contido, encontrándole novos sentidos?
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(*) PARA CADA unha das ACTIVIDADES

– ¿Trae o material e traballa en clase?

– ¿Presenta o traballo na data prevista?

– ¿Adecúase o resultado ó que se pedía e se pretendía nesta actividade?

– ¿É correta a realización do exercicio?

– ¿O resultado é imaxinativo e persoal?

– ¿É boa a presentación e a limpeza do traballo?

– ¿Coida o material e colabora no mantenemento da limpeza do aula?

– ¿Participa activamente se o traballo é en grupo?

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

U.D. 2 - a LIÑA

Criterios avaliables con vistas a valorar se os alumnos e alumnas asimilaron os contidos desta unidade.

Serán  avaliables  tanto  a  adquisición  de  conceptos  como  o  dominio  de  procedementos  e  a  adquisición  ou  desenvolvemento  de
determinadas actitudes.

– ¿Presenta tódolos traballos realizados ó longo desta unidade? ¿Con qué resultado? (*)

(A valoración de cada un destes traballos poderase facer seguindo os criterios que se propoñen para avaliar as actividades.)

– ¿Sabe clasificar determinadas imaxes atendendo a se predominan en elas formas puntuales o lineales?

– ¿Recoñece e nombra os distintos tipos de liñas (verticales, horizontales, inclinadas, curvas…) que caracterizan unha serie de imaxes?

– ¿Sabe clasificar imaxes formadas por liñas, atendendo á predominancia dos determinados tipos?

– ¿Coñece e sabe utilizar os materiais, instrumentos e procedementos máis axeitados para facer trazados xeométricos?

– ¿Sabe idear e producir imaxes incorporando os trazados xeométricos como factor expresivo?
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– ¿Sabe cumplir as fases necesarias para chegar ó resultado definitivo?

(*) PARA CADA unha das ACTIVIDADES

– ¿Trae o material e traballa en clase?

– ¿Presenta o traballo na data prevista?

– ¿Adecúase o resultado ó que se pedía e se pretendía nesta actividade?

– ¿É correta a realización do exercicio?

– ¿O resultado é imaxinativo e persoal?

– ¿É boa a presentación e limpeza do traballo?

– ¿Coida o material e colabora no mantenemento da limpeza do aula?

– ¿Participa activamente, se o traballo é en grupo?

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

U.D. 3 - A COR

Criterios avaliables con vistas a valorar se os alumnos e alumnas asimilaron os contidos desta unidade.

Serán  avaliables  tanto  a  adquisición  de  conceptos  como  o  dominio  de  procedementos  e  a  adquisición  ou  desenvolvemento  de
determinadas actitudes.

– ¿Fixo tódalas actividades da unidade? ¿Con qué resultado? (*)

(A avaliación de cada un destes traballos poderase facer seguindo os criterios que se propoñen para avaliar as actividades.)

– ¿Sabe que a cor é unha sensación producida por o reflejo da luz na materia?

– ¿Recoñece as cores primarios, secundarios e terciarios?

– ¿Sabe con qué cores se forman os secundarios e terciarios?

– ¿É capaz de clasificar o diferenciar unha serie de cores atendendo a su pertenencia a gamas cálidas o frías?
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– ¿Pode “definir” o diferenciar unha serie de cores atendendo a sus propiedades de tono, saturación e luminosidad?

– á vista dunha serie de imaxes ¿distingue entre as que presentan contrastes cromáticos e aquellas nas que predomina a afinidad?
¿Podría en cada caso recoñecer os distintos tipos de contraste o afinidad?

– ¿Analiza o é capaz de clasificar unha imaxe, tendo en conta o tipo de armonía cromática que presenta?

(*) PARA CADA unha das ACTIVIDADES

– ¿Trae o material e traballa en clase?

– ¿Presenta o traballo na data prevista?

– ¿Adecúase o resultado ó que se pedía e se pretendía nesta actividade?

– ¿É correta a realización do exercicio?

– ¿O resultado é imaxinativo e persoal?

– ¿É boa a presentación e limpeza do traballo?

– ¿Coida o material e colabora no mantenemento da limpeza do aula?

– ¿Participa activamente, se o traballo é en grupo?

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

U.D. 4 - as TEXTURAS

Criterios avaliables con vistas a valorar se os alumnos e alumnas asimilaron os contidos desta unidade.

Serán  avaliables  tanto  a  adquisición  de  conceptos  como  o  dominio  de  procedementos  e  a  adquisición  ou  desenvolvemento  de
determinadas actitudes.

– ¿Fixo tódalas actividades da unidade? ¿Con qué resultado? (*)

(A avaliación de cada unha das actividades da unidade,  poderase facer  seguindo os criterios que se propoñen para avaliar  as
actividades.)

– ¿Sabe diferenciar entre texturas naturais e artificiais?

– ¿Coñece distintas aplicacións das texturas fabricadas artificialmente:

a) Finalidades estéticas.
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b) Finalidades funcionais.

–  ¿Sabe  elaborar  e  buscar  texturas  matéricas,  experimentando  con  materiais,  instrumentos  e  técnicas  variadas  para  conseguir
resultados descriptivos e expresivos?

– ¿Sabe elaborar texturas gráficas utilizando materiais, instrumentos e técnicas variadas?

PARA CADA unha das ACTIVIDADES

– ¿Trae o material e traballa en clase?

– ¿Presenta o traballo na data prevista?

– ¿Adecúase o resultado ó que se pedía e se pretendía nesta actividade?

– ¿É correta a realización do exercicio?

– ¿O resultado é imaxinativo e persoal?

– ¿É boa a presentación e limpeza do traballo?

– ¿Coida o material e colabora no mantenemento da limpeza do aula?

– ¿Participa activamente, se o traballo é en grupo?

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

U.D. 5 – a FORMA PLANA

Criterios avaliables con vistas a valorar se os alumnos e alumnas asimilaron os contidos desta unidade.

Serán  avaliables  tanto  a  adquisición  de  conceptos  como  o  dominio  de  procedementos  e  a  adquisición  ou  desenvolvemento  de
determinadas actitudes.

– ¿Presenta tódolos traballos realizados ó longo desta unidade? ¿Con qué resultado? (*)

(A valoración de cada un destes traballos poderase facer seguindo os criterios que se propoñen para avaliar as actividades.)

– ¿Coñece e realiza con corrección os principais trazados xeométricos, operacións con segmentos e polígonos regulares?

– ¿Sabe solucionar problemas de tangencias sinxelos, seguindo os pasos axeitados, utilizando os trazados xeométricos necesarios e
indicando os pontos de tangencias?

– ¿É capaz de enunciar, á vista de determinados exemplos, os distintos teoremas de tangencias?
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– ¿Coñece e sabe utilizar os materiais, instrumentos e procedementos máis axeitados para facer trazados xeométricos?

– ¿Sabe idear e producir imaxes incorporando os trazados xeométricos e sus coñecementos de tangencias como factor expresivo?

– ¿Sabe cumplir as fases necesarias para chegar ó resultado definitivo?

PARA CADA unha das ACTIVIDADES

– ¿Trae o material e traballa en clase?

– ¿Presenta o traballo na data prevista?

– ¿Adecúase o resultado ó que se pedía e se pretendía nesta actividade?

– ¿É correta a realización do exercicio?

– ¿O resultado é imaxinativo e persoal?

– ¿É boa a presentación e limpeza do traballo?

– ¿Coida o material e colabora no mantenemento da limpeza do aula?

– ¿Participa activamente, se o traballo é en grupo?

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

U.D. 6 - a PROPORCIÓN

Criterios avaliables con vistas a valorar se os alumnos e alumnas asimilaron os contidos desta unidade.

Serán  avaliables  tanto  a  adquisición  de  conceptos  como  o  dominio  de  procedementos  e  a  adquisición  ou  desenvolvemento  de
determinadas actitudes.

– ¿Fixo tódalas actividades da unidade? ¿Con qué resultado? (*)

(A avaliación  de  cada  unha  das  actividades  da  unidade  poderase  facer  seguindo  os  criterios  que  se  propoñen  para  avaliar  as
actividades.)

– ¿Ó aplicar o módulo como unidade de medida, o obxecto ou forma realizada mantén as relacións de proporcionalidade?

– ¿Ó aplicar a cuadrícula como método, o obxecto o forma realizada mantén as relacións de proporcionalidade?

– ¿Sabe manter axeitadamente as relacións de proporcionalidade que existen entre os elementos dunha composición?
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– ¿Coñece os conceptos de igualdade e semellanza?

– ¿É capaz de construir unha escala gráfica?

– ¿Sabe utilizar axeitadamente unha escala para ampliar ou reducir unha forma ou debuxo?

– ¿Sabe debuxar figuras iguais a outras dadas utilizando: a traslación, a cuadrícula, as escalas?

PARA CADA UNHA DAS ACTIVIDADES

– ¿Trae o material e traballa en clase?

– ¿Presenta o traballo na data prevista?

– ¿Adecúase o resultado ó que se pedía e se pretendía nesta actividade?

– ¿É correta a realización do exercicio?

– ¿O resultado é imaxinativo e persoal?

– ¿É boa a presentación e limpeza do traballo?

– ¿Coida o material e colabora no mantenemento da limpeza do aula?

– ¿Participa activamente, se o traballo é en grupo?

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

U.D. 7 - MÓDULOS E REDES

Criterios avaliables con vistas a valorar se os alumnos e alumnas asimilaron os contidos desta unidade.

Serán  avaliables  tanto  a  adquisición  de  conceptos  como  o  dominio  de  procedementos  e  a  adquisición  ou  desenvolvemento  de
determinadas actitudes.

– ¿Fixo tódalas actividades da unidade? ¿Con qué resultado? (*).

(A avaliación de cada un destes traballos poderase facer seguindo os criterios que se propoñen para avaliar as actividades.)

– ¿Coñece e comprende o significado dos términos fundamentais cos que traballou ó longo desta unidade: módulo, submódulo, rede,
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etc.?

– ¿Esforzóuse en idear novos módulos, observando o que ten non libro, e estuda as súas posibles combinacións dentro da rede?

– ¿Sabe deseñar secuencias rítmicas suxeitas a determinada ordenación e representalas gráficamente, baseándose en tramas o redes
regulares?

– ¿Sabe encontrar diversas alternativas na organización de formas simples, atendendo a conceptos estructurais de dimensión, ritmo,
distensión, equilibrio, cor, etc. traballando as súas ideas mediante bosquexos preparatorios, e chegando a unha elaboración final?

PARA CADA UNHA DAS ACTIVIDADES

– ¿Trae o material e traballa en clase?

– ¿Presenta o traballo na data prevista?

– ¿Adecúase o resultado ó que se pedía e se pretendía nesta actividade?

– ¿É correta a realización do exercicio?

– ¿O resultado é imaxinativo e persoal?

– ¿É boa a presentación e limpeza do traballo?

– ¿Coida o material e colabora no mantenemento da limpeza do aula?

– ¿Participa activamente, se o traballo é en grupo?

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

U.D. 8 - TÉCNICAS COMPOSITIVAS

Criterios avaliables con vistas a valorar se os alumnos e alumnas asimilaron os contidos desta unidade.

Serán  avaliables  tanto  a  adquisición  de  conceptos  como  o  dominio  de  procedementos  e  a  adquisición  ou  desenvolvemento  de
determinadas actitudes.

– ¿Presenta tódolos traballos realizados ó longo desta unidade? ¿Con qué resultado? (*)

(A valoración de cada un destes traballos poderase facer seguindo os criterios que se propoñen para avaliar as actividades.)
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– ¿Coñece os efectos da perspectiva intuitiva? ¿Aplícaos correctamente?

– ¿Distingue os diferentes criterios de organización?

– ¿É capaz de diferenciar unha simetría compositiva dunha simetría xeométrica?

– ¿Pode entender e desenvolver ritmos seriados?

– ¿Aprecia a existencia de diferentes tipos de ritmos?

PARA CADA UNHA DAS ACTIVIDADES

– ¿Trae o material e traballa en clase?

– ¿Presenta o traballo na data prevista?

– ¿Adecúase o resultado ó que se pedía e se pretendía nesta actividade?

– ¿É correta a realización do exercicio?

– ¿O resultado é imaxinativo e persoal?

– ¿É boa a presentación e a limpeza do traballo?

– ¿Coida o material e colabora no mantenemento da limpeza do aula?

– ¿Participa activamente, se o traballo é en grupo?

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

U.D. 9 - SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN

Criterios avaliables con vistas a valorar se os alumnos e alumnas asimilaron os contidos desta unidade.

Serán  avaliables  tanto  a  adquisición  de  conceptos  como  o  dominio  de  procedementos  e  a  adquisición  ou  desenvolvemento  de
determinadas actitudes.
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– ¿Fixo tódalas actividades da unidade? ¿Con qué resultado? (*)

(A avaliación  de cada unha das actividades da unidade poderase facer  seguindo os  criterios  que se  propoñen para  avaliar  as
actividades).

– Á vista dunha serie de pezas representadas en diferentes sistemas ¿sabe recoñecer en qué sistema está representada cada unha?

– ¿Sabe proxectar pezas simples en sistema diédrico, en perspectiva axonométrica o caballera, a partir de modelos volumétricos?

– ¿Sabe debuxar as proxeccións diédricas (planta, alzado e perfil), de pezas simples, a partir das súas representacións en isométrica e
caballera?

– ¿Sabe debuxar en perspectiva isométrica e perspectiva caballera pezas simples a partir das súas vistas en sistema diédrico?

– ¿Sabe debuxar, seguindo as normas elementales da perspectiva cónica (frontal e oblicua), pezas simples de ideación propia?

– ¿Coñece o vocabulario básico, relacionado cos diferentes sistemas de representación: proxección, sistemas de representación, plano
de proxección, cota, eixos, ponto de fuga, liña do horizonte, etc.?

PARA CADA unha das ACTIVIDADES

– ¿Trae o material e traballa en clase?

– ¿Presenta o traballo na data prevista?

– ¿Adecúase o resultado ó que se pedía e se pretendía nesta actividade?

– ¿É correta a realización do exercicio?

– ¿O resultado é imaxinativo e persoal?

– ¿É boa a presentación e limpeza do traballo?

– ¿Coida o material e colabora no mantenemento da limpeza do aula?

– ¿Participa activamente, se o traballo é en grupo?
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4. Mínimos esixibles

- Coñecer as finalidades da comunicación visual e valorar as mensaxes visuais e o poder das imaxes de transmitir información, 

persuadir e comunicar sentimentos. 

- Coñecer os médios clásicos e actuais para a produción de ímágenes e saber facer produtos de caracter artístico e informativo con 

eles, tendo en conta fundamentos estético e creativos.

- O alumnado dede de saber facer análises xustificadas de imaxes visuais relacionadas con outras de arte e publicidade, recoñecendo 

nelas os recursos expresivos e formais utilizados.              

- O alumnado debe de ser capaz de realizar composicións artisticas nas que poña en práctia os conocimientos sobre os recursos 

formais e expresivos da imaxe, así como a teoría da cor.

- O alumnado debe de participar activamente na produción colectiva de obras plásticas en distintos soportes.

-O alumnado debe ser capaz representar en dúas dimensións formas tridimensionales sinxelas o espazos conforme aos sistemas de 

representación estudados.

.- Que o alumnado demostre unha visión crítica ante as necesidades de consumo creadas pola publicidade e recoñeza os elementos 

desta que supoñan discriminación social, de xénero ou racial. 

-  Valoración da presenza e influencia da imaxe no noso tempo.

- Que o alumnado diferencie os distintos estilos e tendencias das artes visuais, determinando os factores plásticos, simbólicos, etc. que 

os definen e caracterizan.

-  Que o alumnado valore o respecto e gozo do patrimonio histórico-artístico gallego, da obra allea e dos espazos de divulgación

artística.
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5. TEPORALIZACIÓN POR AVALIACIÓNS 3º ESO

1ª Avaliación Bloque 1 
Expresión Plástica 

 Recursos formais da imaxe
- A imaxe (definición, tipos e iconicidade, 
tipos de composicions, tipos de planos, a 
angulación)
- Elementos configurativos das linguaxes 
visuais 
 

2ª Avaliación Bloque 2 
Comunicación audiovisual

Recursos expresivos  da imaxe
- A Cor
- As texturas

3ª Avaliación Debuxo Técnico Debuxo Técnico
- As formas planas,  xeometría plana
- A proporción 
- A composición modular e artística
- Sistemas de representación

Debido á relación existente entre os tres bloques, nas tres avaliacións haberá referencias ás distintas unidades do temario, pero 
sempre en función do bloque tratado en cada avaliación. 
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4 ESO

                                                                        Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 4º de ESO

Obvs Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo

Compts 
clave

nstrumentos de avali.

                                                                                                               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 grupo, que evidencien as 
capacidades expresivas da linguaxe 
plástica e visual, desenvolvendo a 
creatividade e expresándoa 
preferentemente coa subxectividade da súa
linguaxe persoal ou empregando os 
códigos, a terminoloxía e os procedementos
da linguaxe visual e plástica, co fin de 
enriquecer as súas posibilidades de 
comunicación.

 EPVAB1.1.1. Realiza composicións 
artísticas seleccionando e utilizando os 
elementos da linguaxe plástica e visual.

 CCEC Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
. exposición do traballos
.Proba

 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 
dixitais, valorando o esforzo de superación 
que supón o proceso creativo.

 EPVAB1.2.1. Aplica as leis de 
composición, creando esquemas de 
movementos e ritmos, empregando os 
materiais e as técnicas con precisión.

 CCEC Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
. exposición do traballos
.Proba

 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 medio da cor.

 CCEC

 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 

 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 
realización.

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

 CCEC
 CSIEE

Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
. exposición do traballos
.Proba EPVAB.1.3.2. Utiliza con propiedade os 

materiais e os procedementos máis 
idóneos para representar e expresarse en 
relación ás linguaxes gráfico-plásticas, 
mantén o seu espazo de traballo e o seu 
material en perfecto estado, e achégao á 

 CCEC
 CSIEE
 CAA
 CD

                                                                                                                                                                                                                               pg.84



     IES     MACÍAS     O     NAMORADO    .        PROGRAMACIÓN     DEPARTAMENTO     DE     DEBUXO       .       CURSO    2019 / 2020 

                                                                        Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 4º de ESO

Obvs Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo

Compts 
clave

nstrumentos de avali.

autoesixencia no proceso de 
produción propio.

aula cando é necesario para a elaboración
das actividades.

 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 organización 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 persoais
e de grupo.

 CSIEE
 CCEC

Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
. exposición do traballos
.Proba

 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 comunicación e 
satisfacción individual e colectiva, e 
contribuír á súa conservación a través do 
respecto e divulgación das obras de arte.

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

 CSIEE
 CCEC

Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
. exposición do traballos
.Proba

 EPVAB1.5.2. Analiza e le imaxes de 
obras de arte e sitúaas no período ao que 
pertencen.

 CSIEE
 CCEC

                                                                                                                    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 
diversos trazados xeométricos, utilizando 
con precisión e limpeza os materiais de 
debuxo técnico.

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

 CAA
 CMCCT

Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
. exposición do traballos
.Proba

 EPVAB2.1.2. Resolve problemas sinxelos
referidos a cuadriláteros e polígonos 
utilizando con precisión os materiais 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 configuración de formas 
xeométricas planas e aplícao á creación 
de deseños persoais.

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

Obvs Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo

Compts 
clave

nstrumentos de avali.

 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.

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

 CAA
 CMCCT

Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
. exposición do traballos
.Proba EPVAB2.2.2. Debuxa as vistas (alzado, 

planta e perfil) de figuras tridimensionais 
sinxelas.

 CAA
 CMCCT

 EPVAB2.2.3. Debuxa perspectivas de 
formas tridimensionais, utilizando e 
seleccionando o sistema de 
representación máis axeitado.

 CAA
 CMCCT

 EPVAB2.2.4. Realiza perspectivas 
cónicas frontais e oblicuas, 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 sistemas 
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, 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 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

Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
. exposición do traballos
.Proba

 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

 B3.5. Campos de aplicación do 
deseño.

 B3.2. Identificar os elementos que forman a
estrutura da linguaxe do deseño.

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

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

Obvs Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo

Compts 
clave

nstrumentos de avali.

 g
 i

do deseño.

 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.

 EPVAB3.3.1. Realiza distintos tipos de 
deseño e composicións modulares 
utilizando as formas xeométricas básicas, 
estudando a organización do plano e do 
espazo.

 CSIEE
 CCEC

Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
. exposición do traballos
.Proba

 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 
organizado e secuenciado na realización 
de calquera proxecto, así como a 
exactitude, a orde e a limpeza nas 
representacións gráficas.

 CSIEE
 CCEC

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

 CD
 CSIEE
 CCEC

 EPVAB3.3.5. Planifica os pasos na 
realización de proxectos 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 narrativa e expresiva básica da 
linguaxe audiovisual e multimedia, e 
describir correctamente os pasos 
necesarios para a produción dunha 
mensaxe audiovisual, e valorando o labor 
de equipo.

 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
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                                                                        Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 4º de ESO

Obvs Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo

Compts 
clave

nstrumentos de avali.

 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 audiovisuais e as 
súas finalidades

 EPVAB4.2.1. Ve películas 
cinematográficas nas que identifica e 
analiza os planos, as angulacións e os 
movementos de cámara.

 CD
 CSIEE
 CCEC

Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
. exposición do traballos
.Proba

 EPVAB.4.2.2. Analiza e realiza 
fotografías, tendo en conta 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 programas de debuxo por 
computador.

 CD
 CSIEE
 CCEC

Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
. exposición do traballos
.Proba 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 esquema do proceso de 
creación.

 CAA
 CD
 CSIEE
 CCEC

 a
 c
 d
 f
 h
 n
 o

 B4.9. Análise crítica da linguaxe 
publicitaria.

 B4.4. Amosar unha actitude crítica ante as 
necesidades de consumo creadas pola 
publicidade, rexeitando os elementos desta 
que supoñan discriminación sexual, social 
ou racial.

 EPVAB4.4.1. Analiza elementos 
publicitarios cunha actitude crítica desde o
coñecemento dos elementos que os 
compoñen.

 CD
 CSIEE
 CCEC

Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
. exposición do traballos
.Proba
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4º ESO

1. Oxetivos do curso

1. Recoñecer a importancia da imaxe nos medios de comunicación de masas, a súa influencia no pensamento social e actuar de modo

crítico ante as mensaxes visuais.

2. Valorar a expresión plástica como medio de expresión artística de sociedades e culturas diferentes. Apreciala como un xeito de

entendemento e concordia entre pobos, valorando as súas similitudes e diferenzas.

3.  Recoñecer,  comprender  e  valorar  as  manifestacións  da  cultura  galega,  apreciando  o  patrimonio  cultural  econtribuíndo  á  súa

conservación e mellora.

4. Sensibilizar o alumnado ante o goce artístico e acadar os recursos suficientes para apreciar as diferentes representacións artísticas.

5. Adquirir e empregar con precisión a terminoloxía específica da linguaxe plástica e visual.

6. Desenvolver o pensamento lóxico e matemático na resolución do proceso creativo aplicado á representación de formas e espazos

mediante o emprego das proporcións e da perspectiva.

7. Expresarse con creatividade, utilizando as diversas ferramentas e técnicas plásticas e visuais, relacionándoas con outras linguaxes e

aplicando nas súas creacións as tecnoloxías da información e da comunicación mais axeitadas.

8. Utilizar a linguaxe plástica para expresar emocións e sentimentos, vivencias e ideas, contribuíndo á comunicación, reflexión crítica e

respecto entre as persoas.

9.  Planificar  e reflexionar,  de forma individual  ou colectiva,  sobre o proceso de realización dun obxecto  partindo duns obxectivos

prefixados e revisar e valorar, ao final de cada fase, o estado do seu desenvolvemento.

10. Aplicar as distintas técnicas de traballo cooperativo fomentando a responsabilidade e favorecendo o diálogo e a comunicación.
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11.  Establecer  unha actitude positiva ante os novos retos,  admitindo os erros e valorando os acertos como parte  do proceso de

formación do individuo.

2. Contidos, secuencia e temporalización (UD)

UNIDAD DIDÁCTICA 1. A PUBLICIDADE

1. ÍNDICE E TEMPO PREVISTO PARA DEDICAR A ESTA UNIDADE 

Esta unidade pódese desenvolver aproximadamente en 8 sesións, que se poden repartir do seguinte modo: 

_ A profesión de comunicar 

_ Reseña histórica 

_ Un investimento rendible

 _ As motivaciones do consumidor 

_ As fórmulas de sempre

 _ Estudos de mercado

 _ A muller e o neno, instrumentos publicitarios 

_ O neno e a publicidade 

_ Factores de discriminación 

_ Medios publicitarios

_ A televisión 
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_ Novas tecnoloxías

 _ A publicidade directa 

_ A publicidade indirecta 

_ O home anuncio.................................................................................3 sesións 

_ Actividade 1 

_ Actividade 2 

_ Actividade 3 

_ Actividade 4 

_ Actividade 4 

_  Actividade  5........................................................................................5  sesións  
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UNIDADE DIDÁCTICA 1. A PUBLICIDADE 

Contidos da unidade didáctica que se consideran para que os estudantes desenvolvan e adquiran as capacidades indicadas nos 
obxectivos xerais do área.

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES

1. Influencia da publicidade. 

2. Recursos publicitarios.

3. Medios publicitarios.
 
4. Fins da publicidade.
 
5. Evolución da publicidade. 

6. Linguaxe publicitaria. 

1. Observación e análise das mensaxes 
publicitarias. 
2. Investigación Psicolóxica das mensaxes 
publicitarias. 
3. Investigación estilística das mensaxes 
publicitarias. 
4. Observación dos recursos técnicos ao 
servizo da publicidade. 
5. Análise sociolóxica da publicidade.

1.Curiosidade por descubrir as técnicas 
publicitarias. 
2. Necesidade de desenvolver os 
mecanismos de crítica ante a publicidade. 
3. Valorar a capacidade de influencia da 
publicidade. 
4. Coñecer as capacidades de manipulación
da publicidade. 
5. Rexeitar as mensaxes publicitarias que 
supoñan discriminación
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UNIDADE DIDÁCTICA 2. POSTA EN ESCENA: O CINE

1- INDICE DE TEMPO PREVISTO PARA DEDICAR A ESTA UNIDADE:

................. 
 Esta unidade pódese desenvolver aproximadamente en 8 sesións, que se poden repartir do seguinte modo:

_ O concepto de xénero cinematográfico 

_ Comercial-industrial

 1. Elementos iconográficos

2. Argumento 

3. Música 

4. Temas 

5. Planificación montaxe 

_ Estético

 1. Épica 

2. Lírica 

_ O cine clásico americano 

_ Empeza o espectáculo...

 _ Algunhas enquisas sobre as mellores películas da historia do cine.

_ O cartel cinematográfico.

                                                                                                                                                                                                                               pg.93



     IES     MACÍAS     O     NAMORADO    .        PROGRAMACIÓN     DEPARTAMENTO     DE     DEBUXO       .       CURSO    2019 / 2020 

 _ ¿Facemos unha película? ...................................................................2 sesións 

VEMOS 2 PELÍCULAS …………………………………………………6 sesións

UNIDADE DIDÁCTICA 2. O CINE.

Contidos conceptuais, procedimentais e actitudinales que se consideran para que, ao longo da unidade didáctica 2, os estudantes

desenvolvan e adquiran as capacidades indicadas nos obxetivos xerais do área.

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES

1. Construción de volumes elementais, 
mediante desenvolvementos. 
2. A imaxe en movemento, a súa 
importancia como achega cultura. 
3. Sintaxis da imaxe no deseño e nas 
novas tecnoloxías. 
4. Iniciación aos ritmos como secuencia de
movementos.

1. Utilización de novas tecnoloxías. 
2. Observación dos elementos da 
configuración na contorna visual e 
plástico.

1. Disposición para descubrir aspectos 
estéticos na contorna. 
2. Receptividad ao feito artístico e 
disponibilidad e gusto por levalo a cabo. 
3. Curiosidade e interese por coñecer as 
múltiples imaxes que pode ter un 
obxecto. 
4. Valoración dos aspectos expresivos e 
artísticos.
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UNIDADE DIDÁCTICA 3. FUNDAMENTOS DA LINGUAXE PLÁSTICA

1.  ÍNDICE  E  TEMPO  PREVISTO  PARA  DEDICAR  A  ESTA  UNIDADE 
Esta unidade pódese desenvolver en 15 sesións:

_ A liña 

_ Caras copa 

_ O debuxo investido 

_ Debuxo de contornos escuetos 

_ Debuxo investido de masas 

_ Debuxo de espazos positivo e negativo 

_ Inicio do encaixado 

_ Obras de autores 

_ Debuxo do natural 

_ Debuxo dunha cabeza 

_ Importancia do claroscuro na composición do retrato.......................... 5 sesións 

Actividade 1 

Actividade 2 

Actividade 3 

Actividade  4  

Actividade  5  
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Actividade  6  

Actividade  7  

Actividade  8  

Actividade  9  

Actividade 10 

RECORDA........................................................................................... 10 sesións
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CONTIDOS

UNIDADE  DIDÁCTICA  3.  FUNDAMENTOS  DA  LINGUAXE  PLÁSTICA  

Contidos conceptuais, procedimentales e actitudinales que se consideran para que, ao longo da unidade didáctica 3, os estudantes

desenvolvan e adquiran as capacidades indicadas nos obxectivos xerais do área.

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES

1. O punto e a liña como elementos expresivos, 
configuradores de formas e como instrumentos 
descriptivos, estructurales e geométricos. 
2. Tipos de liñas 
3. Composicións con liñas. 
4. A liña como contorno: ilusións ópticas, fondo-
figura. 
5. Liñas a man alzada, fronte a liñas trazadas 
con instrumentos de precisión. 
6. Materialización da forma mediante: 
? Puntos. 
? Liñas. 
? Masas. 
A liña como elemento que determina a 
percepción de volume no plano.

1. Investigación experimental con toda clase de 
instrumentos ocasionales capaces de producir 
distintas formas puntuales e distintos tipos de 
liñas. 
2. Utilización do punto como elemento 
cuantitativo que axuda a crear novas formas e 
imaxes. 
3. Utilización dos distintos tipos de liñas como 
elementos descriptivos, expresivos e xeradores 
de formas. 
4. Utilización da liña como perfil ou límite na 
representación de formas. 
5. Utilización de distintas técnicas que producen 
signos gráficos e aplicalos en representacións 
plásticas. 
6. Utilización da liña como contorno de formas. 
7. Emprego e manexo de instrumentos que 
determinan liñas e figuras elementais. 
8. Realización dos trazados geométricos 
elementais. 
9. Organización de formas geométricas con fins 
decorativos e ornamentales. 
10. Utilización das masas para crear formas e 
imaxes..

1. Actitude de curiosidade e sensibilización ante 
certos aspectos do mundo circundante. 
2. Disposición para descubrir dimensións 
estéticas e calidades expresivas da contorna 
habitual. 
3. Actitude de procura de novos materiais. 
4. Valoración dos aspectos expresivos de certos 
materiais non usuais. 
5. Valoración de seleccionar os materiais e 
instrumentos a utilizar en función das intencións. 
6. Disposición para explorar as propias 
posibilidades artísticas e gusto por levalas a 
cabo. 
7. Gusto pola precisión, exactitude, orde e 
limpeza na elaboración de representacións 
gráficas. 
8. Manexo correcto e conservación dos 
instrumentos de traballo. 
9. Procura de solucións orixinais á hora de 
enfrontarse a representacións gráficas. 
10. Actitude de curiosidade por coñecer a 
manifestación do ritmo e a geometría na 
natureza. 
11. Valoración da orde e a limpeza no aula ou 
taller.
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UNIDADE DIDÁCTICA 4. A COR

1.  ÍNDICE  E  TEMPO  PREVISTO  PARA  DEDICAR  A  ESTA  UNIDADE  

Esta unidade pódese desenvolver en 8 sesións: 

_ Percepción da cor na contorna 

_ Importancia da cor na obra de arte 

_ O claroscuro da cor: os valores 

_ Importancia da cor na composición: 

_ As claves tonales 

_ Apreciaciones obxectivas e subjetivas da cor 

_ Psicología da cor 

_ A cor como configurador de ambientes: as gamas.............................. 2 sesións 

Actividade 1 

Actividade 2 

Actividade 3 

Actividade 4…………………………………………………………………    6 sesións 

RECORDA
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CONTIDOS

UNIDADE DIDÁCTICA 4. A COLOR

Contidos conceptuais, procedimentales e actitudinales que se consideran para que, ao longo da unidade didáctica 4, os es tudantes

desenvolvan e adquiran as capacidades indicadas nos obxectivos xerais do área. 

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES

1. A cor como fenómeno físico e visual: cor luz e cor materia. 
2. Fundamentos da teoría da cor considerada como 
pigmento: 
- Cores primarias, secundarios e terciarios. 
-  Cores acromáticos. 
-  Cores complementarios. 
-  Cores frías e cálidos. 
3. Obtención de cores por mesturas sustractivas. 
4. Coordenadas da cor: 
? Matiz. 
? Saturación. 
? Luminosidad. 
5. A cor en relación con outras cores. 
- Gamas. 
- Contrastes. 
- Afinidades. 
- Harmonías. 
6. A cor na natureza. 
7. A cor na vida cotiá. 
8. A cor como un dos elementos plásticos esenciais na 
linguaxe visual e nos produtos artísticos. 
9. Códigos e simbolismo da cor. 
10. Procedementos pictóricos. 
- Collage. 
- Témperas. 
- Lápices. 
- Rotuladores. 
- Estarcido. 
- Técnica mixta. 
11. A expresividad da cor. 
12. Percepción de volume no plano. Claroscuro da cor.

1. Observación da cor nas formas naturais e artificiais da 
contorna. 
2. Observación da expresividad da cor comparando, tras habelas 
recopilado e clasificado, imaxes nas que predominan as cores 
cálidas ou as cores frías. 
3. Investigación experimental a partir da obtención, por medio de 
mesturas sustractivas, de distintos matices de cor, elaborando 
gamas acromáticas, monocromáticas e policromáticas. 
4. Experimentación do comportamento da cor cando o relacionamos
con outras cores, traballando con: contrastes, afinidades e 
harmonías. 
5. Observación da cor na obra de arte, o deseño, a publicidade, a 
señalización, etc. 
6. Análise da cor como un dos elementos que convergen nun 
produto artístico ou mensaxe visual, enjuiciándolo segundo os 
coñecementos adquiridos. 
7. Realización de experiencias con: 
- Collage. 
- Témperas. 
- Lápices. 
- Rotuladores. 
- Estarcido. 
- Técnica mixta. 
Valorando os seus distintos resultados e calidades expresivas. 
8. Colorimetría dos valores dos tons, no concernente ao claroscuro 
da cor. A súa aplicación na perspectiva aérea.

1. Curiosidade e receptividad ante a cor na natureza. 
2. Valoración da cor como elemento fundamental na vida cotiá. 
3. Actitude consciente ante a cor na obra de arte e o deseño. 
4. Disposición para explorar as propias posibilidades artísticas e gusto por 
levalas a cabo. 
5. Procura de solucións orixinais á hora de expresarse utilizando a cor. 
6. Valoración da cor como medio de libre expresión de sentimentos. 
7. Interese e gusto por coñecer, contemplar e estudar obras de arte que sexan 
fácilmente accesibles, valorando a cor como un dos aspectos plásticos que 
determinan a súa calidade e enjuiciándolas baseándose nos coñecementos 
adquiridos. 
8. Constatación de estereotipos referidos ao emprego da cor. 
9. Gusto por coidar a limpeza e presentación dos traballos. 
10. Coidado e conversación do material. 
11. Valoración da orde e a limpeza no aula ou taller. 
12. Disposición a utilizar a cor nos traballos e actividades doutras aéreas. 
13. Valorar que as calidades plásticas da obra de arte dependen dos valores 
cromáticos elaborados polo pintor. 
14. Apreciación da profundidade no espazo pictórico como conjunción da 
perspectiva lineal e a perspectiva aérea.
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UNIAD DIDÁCTICA 5. A TEXTURA GRÁFICA

1.  ÍNDICE  E  TEMPO  PREVISTO  PARA  DEDICAR  A  ESTA  UNIDADE  

Esta unidade pódese desenvolver en 8 sesións: 

- Concepto de textura 

-  Modificación da superficie mediante grafismos: 

- Por medio de tramas 

- Por agrupación ou dispersión de puntos ou rectas 

- Por cambio de dirección 

- Por intersección de rectas 

- Compresión e dilatación 

- Percepción de movemento óptico cinético 2 sesións 

Actividade 1 

Actividade 2 

Actividade 3 

Actividade 4…………………………………………………………………… 6 sesións 

                                                                                                                                                                                                                               pg.100



     IES     MACÍAS     O     NAMORADO    .        PROGRAMACIÓN     DEPARTAMENTO     DE     DEBUXO       .       CURSO    2019 / 2020 

RECORDA

CONTIDOS

UNIDADE DIDÁCTICA 5.  A TEXTURA GRÁFICA

Contidos desta Unidade Didáctica que se consideran para que os estudantes desenvolvan e adquiran as capacidades indicadas nos

obxectivos xerais do área.

CONCEPTOS PROCEDEMIENTOS ACTITUDES

1. A mancha-textura como elemento 
configurador de formas. 
2. Concepto de textura: 
? Percepción visual. 
? Percepción táctil. 
3. Iniciación á organización e combinación das 
formas sobre o plano reticulado: Contigüidad, 
simetría, etc. 
4. Concepto de comprensión e dilatación 
modular, como xeradores de ilusións de volume
no plano. 
5. A expresividad da textura na arte. 
6. A textura gráfica. 
7. Materiais e técnicas: 
- Collage. 
- Estarcido. 
- Témperas. 
- Rotuladores. 
- Ceras. 
- Técnica mixta. 
- Estampación.

1. Observación dos diferentes aspectos 
superficiais ?táctiles ou visuales? de 
determinados materiais. 
2. Modificación do aspecto superficial de 
determinados materiais, engadíndolles cor con 
dúas técnicas diferentes, para obter distintas 
calidades plásticas. 
3. Recopilación e selección de materiais diversos, 
con texturas significativas, utilizándoos para 
definir formas con finalidade marcadamente 
expresiva. 
4. Elaboración creativa de deseños simétricos 
radiales a partir da superposición de dúas redes. 
5. Realización dunha composición, na que se 
colorean, comprimen e dilatan os módulos para 
producir sensación de volume.

1. Curiosidade e sensibilización ante os aspectos 
texturales da contorna. 
2. Recoñecemento das calidades texturales de certos
materiais e disposición para manipulalos con vistas 
3. Procura de solucións orixinais e expresivas. 
4. Disposición para explorar as propias posibilidades 
artísticas e gusto por levalas a cabo. 
5. Valoración da memoria visual. 
6. Interese e gusto por coñecer, contemplar e estudar
obras de arte que sexan fácilmente accesibles, 
valorando a textura como un dos aspectos plásticos 
que determinan a súa calidade. 
7. Gusto por coidar a limpeza e presentación dos 
traballos. 
8. Coidado e conservación do material. 
9. Valoración da orde e a limpeza no aula ou taller.
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UNIDADE DIDÁCTICA 6.  A COMPOSICIÓN

1.  ÍNDICE  E  TEMPO  PREVISTO  PARA  DEDICAR  A  ESTA  UNIDADE 

Esta unidade pódese desenvolver en 5 sesións. 

- Este cadro está vivo 

- Descrición iconográfica 

- Factores compositivos 

- Fondo e figura 

- Elementos básicos da composición 

- Os formatos 

- Tensións espaciais 

- Tensión e dirección 

- Partición do espazo 

- Estrutura compositiva 

- Ritmos e liñas de enlace 

- Tipos de planos 2 sesións 

Actividade 1 

Actividade 2 

Actividade 3 
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RECORDA …………………………………………………………………….3 sesións

CONTIDOS

UNIDADE DIDÁCTICA 6. A COMPOSICIÓN

Contidos da unidade didáctica que se consideran para que os estudantes desenvolvan e adquiran as capacidades indicadas nos

obxectivos xerais do área. 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES

1. Aspectos temáticos e iconográficos 
que interveñen na obra de arte. 
2. Aspecto descriptivo e narrativo da 
obra de arte. 
3. Descrición compositiva. 
4. Relaciones fondo figura. 
5. Primeiros, segundos e terceiros 
planos. Perspectiva aérea. 
6. Forzas internas e expresivas que 
encerra a obra de arte. 
7. Tensións e equilibrios espaciais.

1. Análise dos elementos iconográficos 
e os atributos na linguaxe simbólica. 
2. Estudo da ordenación do espazo 
pictórico na obra de arte. 
3. Análise da importancia da estrutura 
compositiva no desenvolvemento 
narrativo do tema. 
4. Estudo dos primeiros e últimos 
planos referentes á perspectiva aérea.

5. Estudo analítico do papel que 
desempeñan as estruturas 
compositivas na expresividad temática
da obra. 

1. Desenvolver o gusto estético que se produce 
ao contemplar unha obra de arte. 
2. Valorar a importancia que teñen a 
distribución do espazo na ordenación 
pictórica. 
3. Descubrir que a beleza da obra de arte 
reside en como se dispuxeron os elementos 
no plano. 
4. Recoñecemento do importante papel que 
desempeña a estrutura compositiva na 
descrición do tema da obra.
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UNIDADE DIDÁCTICA 7. ANÁLISIS E REPRESENTACIÓN DE FORMAS

1.  ÍNDICE  E  TEMPO  PREVISTO  PARA  DEDICAR  A  ESTA  UNIDADE  
Esta unidade pódese desenvolver en 8 sesións: 

- Estrutura da forma 

- Comparación da forma 

- Representación da forma 

- Redes 

- Mallas 

- Formas derivadas: 

- Por desprazamento 

- Por rotación ou xiro 

- Por abatimiento 2 sesións 

Actividade 1 

Actividade 2 

Actividade 3 

Actividade 4 

RECORDA…………………………………………………………………… 6 sesións
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CONTIDOS

UNIDADE DIDÁCTICA 7. ANÁLISIS E REPRESENTACIÓN DE FORMAS

Contenidos conceptuales,  procedimentales y actitudinales que se consideran para que, a lo largo de la unidad didáctica 7, los

estudiantes desarrollen y adquieran las capacidades indicadas en los objetivos generales del área.

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES

1. Concepto de forma. 
Percepción da forma. 
2. Formas figurativas, figuras 
abstractas e orgánicas. 
Formas geométricas. 
3. Concepto de rede, módulo e 
submódulo. Aplicacións. 
4. Organización geométrica do plano, 
a partir de figuras moduladores 
básicas. 
5. Ambigüedades das formas 
aplicadas ao campo modular. 

1. Análise da Combinación e 
ensamblaje dos módulos que teñen 
unha mesma forma. 
2. Investigación da forma modular 
sobre as redes básicas. 
3. Estudo do trazado geométrico 
indispensable para a creación dun 
módulo. 
4. Estudo analítico da ambigüedad 
das formas nos medulas que teñen 
unha mesma forma. 
5. Análise das combinacións de 
medulas poligonales para crear unha 
malla compacta. 
6. Investigación das formas ambiguas 
para a creación de dúas módulos 
distintos que ensamblen entre si.

1. Valoración das organizacións geométricas na 
construción de módulos. 
2. Curiosidade en descubrir elementos 
modulares na ornamentación e decoración da 
contorna. 
3. Inquietude na procura de solucións 
modulares dentro das redes básicas. 
4. Recoñecemento do papel que desempeña o
módulo na ornamentación e na decoración 
arquitectónica. 
5. Apreciación da orde interna que se crea 
para a construción de paneles modulares. 
6. Descubrir a importancia que teñen o módulo
no deseño actual tanto a nivel constructivo 
como ornamenta.
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UNIDADE DIDÁCTICA 8. MANIPULACIÓN TRIDIMENSIONAL

1.  ÍNDICE  E  TEMPO  PREVISTO  PARA  DEDICAR  A  ESTA  UNIDADE  

Esta unidade pódese desenvolver en 8 sesións.

- Análise tridimensional dun cadro 

- Superposición 

- Trazado perspectivo 

- Ilustracións tridimensionales 

- Módulos e submódulos. 

- Efectos ópticos 

- Organización da forma espacial 

- Composición espacial

- Sólidos modulares

- A luz define formas e volumes

- Percepción do volume no plano 2 sesións 

Actividade 1 

Actividade 2 
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Actividade 3 

RECORDA 6 sesións

CONTIDOS

UNIDADE DIDÁCTICA 8. MANIPULACIÓN TRIDIMENSIONAL

Contidos da unidade didáctica que se consideran para que os estudantes desenvolvan e adquiran as capacidades indicadas nos

obxectivos xerais do área. 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES
     
Contidos dá unidade didáctica que se 

consideran para que vos estudantes 
desenvolvan e adquiran as 
capacidades indicadas nos 
obxectivos xerais do área.

1. Observación e análise de imaxes. 
2. Modificación do plano mediante 
cortes e dobrados. 
3. Creación de volumes geométricos 
aplicables. 
4. Elaboración de volumes con materiais
maleables. 
5. Produción de efectos lumínicos 
afectando á aparencia dos volumes polo
cambio de posición do foco luminoso. 
6. Emprego do claroscuro para percibir 
o relevo no plano. 
Emprego da perspectiva e o claroscuro 
para percibir a sensación de volume no 
plano. 

1. Valoración das organizacións sinxelas 
geométricas da contorna. 
2. Curiosidade por descubrir os fundamentos 
intuitivos da perspectiva. 
3. Sensibilización ante as variacións visuales 
producidas polos cambios lumínicos. 
4. Predisposición a captar efectos de 
profundidade espacial no plano nas obras 
pictóricas. 
5. Valoración da capacidade espacial, para 
visualizar formas tridiensionales. 
6. Descubrir a importancia que ten o 
claroscuro na percepción de volume no 
plano. 
7. Manexo correcto e conservación dos 
instrumentos de traballo.
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UNIDADE DIDÁCTICA 9. ESPACIO TRIDIMENSIONAL

1.  ÍNDICE  E  TEMPO  PREVISTO  PARA  DEDICAR  A  ESTA  UNIDADE  

Esta unidade pódese desenvolver en 20 sesións.

- Do bidimensional ao tridimensional

- Sistemas de representación

- Sistema acotado

- Sistema diédrico  

- A curva en diédrico

- Liñas ocultas

- Sistema axonométrico

- Coeficiente de redución

- Arco capaz 

- Cálculo do coeficiente de redución

- A curva en axonométrica

- A curva en axonométrica

- Axonométrica oblicua, perspectiva caballera

- Perspectiva cónica 
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- Cónica frontal

- Cónica oblicua 7 sesións

Actividade 1

Actividade 2

Actividade 3 

Actividade 4

Actividade 5

Actividade 6 

RECORDA………………………………………………………………… 13 sesións
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CONTIDOS

UNIDADE DIDÁCTICA 9. ESPACIO TRIDIMENSIONAL

Contidos da unidade didáctica que se consideran para que os estudantes desenvolvan e adquiran as capacidades indicadas nos

obxectivos xerais do área. 

CONCEPTOS PROCEDEMIENTOS ACTITUDES
1. Representación bidimensional do volume, 

mediante os sistemas de representación. 
2. Concepto de proxección: 
? cónica 
? cilíndrica. 
3. Sistema diédrico: planta, alzado e perfil. 
4. Curvas e ocultas. 
5. Sistema axonométrico: 
? Perspectiva isométrica. 
? Curvas en isométrica. 
? Perspectiva caballera. 
6. Sistema cónico: 
? Perspectiva cónica: 
? Frontal. 
? Oblicual. 
7. Os sistemas de representación en: a 
técnica, a arte, o deseño, a industria, etc.

1. Observación dun mesmo obxecto, 
representado nos diferentes sistemas de 
representación e análise da súa configuración. 
2. Representación de vistas en sistema 
diédrico. 
3. Debuxo de pezas en perspectiva isométrica. 
4. Debuxo de pezas en perspectiva caballera. 
5. Representación dunha composición en 
perspectiva cónica frontal, a partir do diédrico. 
6. Representación dunha composición en 
perspectiva cónica oblicua a partir do diédrico 
ou axonométrico.  

1. Curiosidade e gusto por coñecer os múltiples aspectos
icónicos dun mesmo obxecto. 
2. Predisposición a considerar a apreciación do volume
como algo cambiante, dependendo da luz, situación, 
punto de vista, etc. 
3. Superación de conceptos estáticos e estereotipos 
na representación do volume. 
4. Disposición para descubrir as diferenzas e 
similitudes que hai entre a realidade e as súas 
representacións. 
5. Recoñecemento do papel que desempeñan os 
diferentes sistemas á hora de deseñar, construír, 
definir, etc. 
6. Disposición para descubrir efectos de profundidade 
espacial en obras gráfico-plásticas sinxelas. 
7. Valoración da precisión, rigor e limpeza na 
realización das representacións que así o requieran e 
conservación de instrumentos de trazado. 
8. Disposición para explorar as propias posibilidades 
artísticas e gusto por levalas a cabo. 
9. Valoración da orde e a limpeza no aula.
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3. Criterios de avaliación

1. Tomar decisións especificando os obxectivos e as dificultades, propoñendo diversas opcións e avaliando cal é a mellor opción.

Este criterio pretende coñecer se as alumnas e os alumnos adquiren habilidades para teren autonomía, creatividade e responsabilidade

no traballo.

2.  Utilizar recursos informáticos e novas tecnoloxías no proceso de elaboración da imaxe fotográfica,  o deseño gráfico, o debuxo

asistido por ordenador e a edición videográfica.

Este  criterio  pretende  avaliar  se  o  alumnado é  capaz  de utilizar  diversidade de  ferramentas  da cultura  actual  relacionadas  coas

tecnoloxías da información e da comunicación para realizar as súas propias creacións.

3. Colaborar na realización de proxectos plásticos que requiren unha organización de forma cooperativa.

Mediante este criterio inténtase comprobar se o alumnado é capaz de elaborar e participar, activamente, en proxectos cooperativos

aplicando estratexias propias e adecuadas da linguaxe visual.

4. Realizar obras plásticas experimentando e utilizando diversidade de técnicas de expresión gráfico-plásticas (debuxo, volume, pintura,

gravado...)

Con este criterio preténdese comprobar se o alumnado coñece distintos soportes e técnicas bidimensionais e tridimensionais.

5. Utilizar a sintaxe propia das formas visuais do deseño e da publicidade para realizar proxectos concretos.
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Con este criterio pretende avaliar se o alumnado é capaz de distinguir nun obxecto simple ben deseñado os seus valores funcionais

estéticos (proporción entre as partes, cor, textura, forma, etc.).

6. Elaborar obras multimedia e producións videográficas utilizando as técnicas adecuadas ao medio.

Preténdese  avaliar  se  o  alumnado  é  capaz  de  recoñecer  e  integrar  os  procesos,  as  técnicas  e  os  materiais  utilizados  no  eido

multimedia, fotográfico, da animación, do son e videográfico, así como de utilizar as súas linguaxes específicas.

7. Describir obxectivamente as formas, aplicando sistemas de representación e normalización.

Avalíase a capacidade de representar a realidade tal como se ve sobre un soporte bidimensional mediante operacións que non requiran

operacións complicadas no seu trazado. Terase en conta a corrección do trazado xeométrico dos elementos utilizados, a súa adecuada

relación entre distancia e tamaño e a súa disposición no espazo.

8. Recoñecer e ler imaxes, obras e obxectos dos contornos visuais (obras de arte,deseño, multimedia...)

Preténdese coñecer se o alumnado é capaz de ter actitudes críticas e de aprecio e respecto cara as manifestacións plásticas e visuais

do seu contorno.
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4. Mínimos esixibles

- O alumnado debe ser capaz de elaborar proxectos plásticos capaces de representar ideas propias a partir dun tema elixido polo 

profesor e utilizando os materiais propios de cada unidade didáctica ou técnica estudada.

- O alumno debe de facer uso das novas tecnoloxías na produción dos seus traballos. 

- O alumno debe de mostrar iniciativa e interese no proceso artístico e colaborar na realización de proxectos colectivos.

 - O alumno debe de coñecer e saber expresarse cos materíales e vocabulario propio desta materia.

- O alumno debe de saber comentar unha imaxe publicitaria, unha fotografía ou unha obra de arte atendendo aos recursos formais e 

expresivos propios da linguaxe visual. 

- Saber resolver problemas xeométricos razoando as solucións e tendo en conta a súa boa presentación.

- Coñecer e saber aplicar escalas en ejercícios de debuxo técnico con precisión e destreza. 

- Saber representar curvas cónicas e técnicas e resolver sinxelos problemas de tangencias e interseccións.

- Saber representar en sistema diédrico corpos sinxelos.

- Ser capaz debuxar un obxecto definido polas súas vistas en diédrico a man alzada e con material propio do debuxo técnico, 

demostrando que foi capaz de desenvolver a visión espacial. 

 -Que o alumnado demostre unha visión crítica ante as necesidades de consumo creadas pola publicidade e recoñeza os elementos 

desta que supoñan discriminación social, de xénero ou racial. 

-  Valoración da presenza e influencia da imaxe no noso tempo.

- Que o alumnado diferencie os distintos estilos e tendencias das artes visuais, determinando os factores plásticos, simbólicos, etc. que 

os definen e caracterizan.

- Que o alumnado valore e respecte o patrimonio histórico-artístico gallego, a obra allea e dos espazos de divulgación artística.
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5. TEPORALIZACIÓN POR AVALIACIÓNS 4º ESO

1ª Avaliación Bloque 1 
Expresión Plástica 

 . A publicidade
. O cine
. Funadamentos da linguaxe Plástica
. A Cor 

2ª Avaliación Bloque 2 
Debuxo Técnico

. Textura gráfica

. A Composición

. Analisis e representación formas

3ª Avaliación Bloque 3 Fundamentos do diseño
Bloque 4. Linguaxe audiovisual e 
multimedia

. Manipulación tridimensional

. Espacio tridimencional

Debido á relación existente entre os tres bloques, nas tres avaliacións haberá referencias ás distintas unidades do temario, pero 
sempre en función do bloque tratado en cada avaliación. 
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BACHARELATO

DEBUXO TÉCNICO

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 convencións a escala 

nacional, comunitaria e internacional, permítenos transmitir, interpretar e comprender ideas ou proxectos de maneira fiable,obxectiva e 

inequívoca.

O debuxo técnico, xa que logo, emprégase como medio de comunicación en calquera proceso de  investigación ou proxecto que se 

valla dos aspectos visuais das ideas e das formas para visualizar o que se estea a deseñar e, de ser o caso, definir dun xeito claro e 

exacto o que se desexa producir; é dicir, como linguaxe universal nos seus dous niveis de comunicación: comprender ou interpretar a 

información codificada, e expresarse ou elaborar información comprensible polas persoas destinatarias.

O alumnado, ao adquirir competencias específicas na interpretación de documentación gráfica elaborada de acordo coa norma nos 

sistemas de representación convencionais, pode coñecer mellor o mundo. Isto require, ademais do coñecemento das principais normas 

de debuxo, un desenvolvemento avanzado da súa visión espacial, entendida como a capacidade de abstracción para, por exemplo, 

visualizar ou imaxinar obxectos tridimensionais representados mediante imaxes planas.

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, 
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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 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 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 
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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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                                                                                                               Debuxo Técnico I. 1º Bacharelato
                                                                            Bloque 1. Xeometría e debuxo técnico 

Obvos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo

Compts 
clave 

nstrumentos de avaliación 

                                                                      

 b

 d

 e

 g

 i

 l

 m

 B1.1. Trazados xeométricos.

 B1.2.  Instrumentos  e  materiais  do
debuxo técnico.

 B1.3.  Recoñecemento da xeometría na
natureza.

 B1.4.  Identificación  de  estruturas
xeométricas na arte.

 B1.5.  Valoración  da  xeometría  como
instrumento  para  o  deseño  gráfico,
industrial e arquitectónico.

 B1.6. Trazados fundamentais no plano. 

 B1.7. Operacións con segmentos.

 B1.8. Mediatriz.

 B1.9. Paralelismo e perpendicularidade. 

 B1.10.  Determinación  de  lugares
xeométricos. Aplicacións.

 B1.11. Elaboración de formas baseadas
en redes modulares.

 B1.12. Circunferencia e círculo.

 B1.13. Ángulos.

 B1.14.Trazado de polígonos regulares.

 B1.15.  Resolución  gráfica  de
cuadriláteros e polígonos.

 B1.16.  Representación  de  formas
planas.

 B1.17. Trazado de formas proporcionais.

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

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

 CSIEE Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
.láminas
.Proba

 DT1.B1.1.  2.  Determina  coa  axuda  de  regra  e
compás  os  principais  lugares  xeométricos  de
aplicación aos trazados fundamentais no plano, e
comproba  graficamente  o  cumprimento  das
condicións establecidas.

 CMCCT Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
.láminas
.Proba

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

 CAA Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
.láminas
.Proba

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

 CAA Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
.láminas
.Proba

 DT1.B1.1.5.  Resolve  triángulos  coa  axuda  de
regra  e  compás,  aplicando  as  propiedades  das
súas liñas e os puntos notables, e os principios 

 xeométricos  elementais,  e  xustifica  o
procedemento utilizado.

 CMCCT Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
.láminas
.Proba

 DT1.B1.1.6.  Deseña,  modifica  ou  reproduce
cuadriláteros e polígonos analizando as relacións

 CSIEE Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
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 B1.18. Resolución gráfica de triángulos. 

 B1.19.  Determinación,  propiedades  e
aplicacións dos seus puntos notables.

 B1.20. Proporcionalidade e semellanza. 

 B1.21.  Análise  de  trazado  de  formas
poligonais por triangulación, radiación e
itinerario.

 B1.22.  Construción  e  utilización  de
escalas gráficas.

 B1.23.  Transformacións  xeométricas
elementais:  xiro,  translación,  simetría
homotecia e afinidade. Identificación de
invariantes. Aplicacións.

métricas esenciais e resolvendo o seu trazado por
triangulación, radiación, itinerario ou relacións de
semellanza.

.láminas

.Proba

 DT1.B1.1.7.  Reproduce  figuras  proporcionais
determinando a razón idónea para o espazo de
debuxo dispoñible,  construíndo a  escala  gráfica
correspondente  en  función  da  apreciación
establecida e utilizándoa coa precisión requirida.

 CSIEE Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
.láminas
.Proba

 DT1.B1.1.8.  Comprende  as  características  das
transformacións  xeométricas  elementais  (xiro,
translación,  simetría,  homotecia  e  afinidade),
identificando as súas invariantes, e aplícaas para
a resolución de problemas xeométricos e para a
representación de formas planas.

 CAA Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
.láminas
.Proba

 B1.24. Tanxencias e enlaces.

 B1.25. Resolución de problemas básicos
de tanxencias e enlaces. Aplicacións.

 B1.26.  Construción  de curvas técnicas,
óvalos, ovoides e espirais.

 B1.27.  Aplicacións  da  xeometría  ao
deseño arquitectónico e industrial.

 B1.28. Xeometría e novas tecnoloxías.

 B1.29.  Aplicacións  de  debuxo  vectorial
en 2D. 

 B1.30.  Exercicios  de  aplicación  de
trazado de tanxencias e enlaces.

 B1.2.  Debuxar  curvas  técnicas  e  figuras
planas compostas por circunferencias e liñas
rectas, aplicando os conceptos fundamentais
de  tanxencias,  resaltar  a  forma  final
determinada  e  indicar  graficamente  a
construción  auxiliar  utilizada,  os  puntos  de
enlace e a relación entre os seus elementos.

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

 CMCCT Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
.láminas
.Proba

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

 CAA Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
.láminas
.Proba

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

 CSIEE Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
.láminas
.Proba

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

.láminas

.Proba

                                                                                              Bloque 2. Sistemas de representación 
Obvos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo
Compts 
clave 

nstrumentos de avaliación 

 b

 d

 e

 g

 i

 l

§ B2.1. Fundamentos dos sistemas de 
represen-

tación.

§ B2.2. Sistemas de representación na 
arte.

§ B2.3. Evolución histórica dos sistemas 
de

representación.

§ B2.4. Sistemas de representación e 
debuxo

técnico. Ámbitos de aplicación.

§ B2.5. Vantaxes e inconvenientes. 
Criterios de

selección.

§ B2.6. Clases de proxección.

§ B2.7. Sistemas de representación e 
novas

tecnoloxías.

§ B2.8. Aplicacións de debuxo vectorial en
3D.

§ B2.9. Sistema diédrico.

§ B2. 10. Procedementos para a 
obtención das

proxeccións diédricas.

§ B2.11. Disposición normalizada.

 B2.1.  Relacionar  os  fundamentos  e  as
características  dos  sistemas  de
representación  coas  súas  posibles
aplicacións ao debuxo técnico, seleccionando
o sistema axeitado ao obxectivo previsto,  e
identificar  as  vantaxes  e  os  inconvenientes
en  función  da  información  que  se  desexe
amosar e dos recursos dispoñibles.

 DT1.B2.1.1.  Identifica  o  sistema  de
representación empregado a partir da análise de
debuxos  técnicos,  ilustracións  ou  fotografías  de
obxectos  ou  espazos,  e  determina  as
características  diferenciais  e  os  elementos
principais do sistema.

 CCL Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
.láminas
.Proba

 DT1.B2.  1.  2.  Establece o ámbito de aplicación
dos  principais  sistemas  de  representación,  e
ilustra as súas vantaxes e os seus inconvenientes
mediante  o  debuxo  a  man  alzada  dun  mesmo
corpo xeométrico sinxelo.

 CCL Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
.láminas
.Proba

 DT1.B2.1.3.  Selecciona  o  sistema  de
representación  idóneo  para  a  definición  dun
obxecto  ou  espazo,  analizando  a  complexidade
da súa forma,  a finalidade da representación, a
exactitude  requirida  e  os  recursos  informáticos
dispoñibles.

 CD Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
.láminas
.Proba

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

 CMCCT Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
.láminas
.Proba

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

 CAA Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
.láminas
.Proba
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§ B2.12. Reversibilidade do sistema. 
Número de

proxeccións suficientes.

§ B2.13. Representación e identificación 
de

puntos, rectas e planos. Posicións no 
espazo.
Paralelismo e perpendicularidade. 
Pertenza e
intersección.

§ B2.14. Proxeccións diédricas de sólidos 
e

espazos sinxelos.

§ B2.15. Seccións planas. Determinación 
da súa

verdadeira magnitude.

§ B2.16. Procedementos para a obtención
e

disposición das proxeccións diédricas.

§ B2.17. Visualización e debuxo a man 
alzada de

axonometrías a partir das vistas 
principais de
pezas sinxelas.

§ B2.18. Seccións planas. Determinación 
da súa

verdadeira magnitude 

planos,  e  resolve  problemas  de  pertenza,
intersección e verdadeira magnitude.

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

 CSIEE Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
.láminas
.Proba

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

 CMCCT Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
.láminas
.Proba

 DT1.B2.1.8.  Determina  seccións  planas  de
obxectos  tridimensionais  sinxelos,  visualizando
intuitivamente  a  súa  posición  mediante
perspectivas a man alzada, debuxando as súas
proxeccións diédricas e obtendo a súa verdadeira
magnitude.

 CCEC Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
.láminas
.Proba

 b

 d

 e

 g

 i

 l

 B2.19.  Sistema  de  planos  cotados:
aplicacións.

 B2.2.  Representar  formas  tridimensionais
sinxelas a partir de perspectivas, fotografías,
pezas reais ou espazos do contorno próximo,
utilizando  o  sistema  diédrico  ou,  de  ser  o
caso, o sistema de planos cotados, dispondo
de  acordo  coa  norma  as  proxeccións
suficientes  para  a  súa  definición  e
identificando  os  seus  elementos  de  xeito
inequívoco.

 DT1.B2.2.1.  Comprende  o  funcionamento  do
sistema de planos cotados como unha variante do
sistema  diédrico  que  permite  rendibilizar  os
coñecementos  adquiridos,  ilustra  as  súas
principais  aplicacións  mediante  a  resolución  de
problemas sinxelos de pertenza e intersección e
obtén perfís dun terreo a partir das súas curvas
de nivel. 

 CAA Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
.láminas
.Proba
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 b

 d

 e

 g

 i

 l

 B2.20. Sistema axonométrico.

 B2.21.  Fundamentos  do  sistema.
Disposición  dos  eixes  e utilización  dos
coeficientes de redución.

 B2.22. Sistema axonométrico ortogonal,
perspectivas  isométricas,  dimétricas  e
trimétricas.

 B2.23.  Sistema  axonométrico  oblicuo:
perspectivas cabaleiras e militares.

 B2.24.  Aplicación  do  óvalo  isométrico
como  representación  simplificada  de
formas circulares.

 B2.3.  Debuxar  perspectivas  de  formas
tridimensionais  a  partir  de  pezas  reais  ou
definidas polas súas proxeccións ortogonais,
seleccionando  a  axonometría  axeitada  ao
propósito  da  representación,  dispondo  a
posición dos eixes en función da importancia
relativa das caras que se desexen amosar e
utilizando, de ser o caso, os coeficientes de
redución determinados.

 DT1.B2.3.1.  Realiza perspectivas isométricas de
corpos definidos polas súas vistas principais, coa
axuda  de  utensilios  de  debuxo  sobre  taboleiro,
representando  as  circunferencias  situadas  en
caras  paralelas  aos  planos  coordenados  como
óvalos  en  lugar  de  elipses,  simplificando  o  seu
trazado.

 CCEC Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
.láminas
.Proba

 DT1.B2.3.2.  Realiza  perspectivas  cabaleiras  ou
planimétricas  (militares)  de  corpos  ou  espazos
con circunferencias situadas en caras paralelas a
un só dos planos coordenados, dispondo a súa
orientación para simplificar o seu trazado.

 CCEC Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
.láminas
.Proba

 b

 d

 e

 g

 i

 l



 B2.25. Sistema cónico central.

 B2.26. Elementos do sistema. Plano do
cadro e cono visual.

 B2.27. Determinación do punto de vista
e orientación das caras principais.

 B2.28.  Paralelismo.  Puntos  de  fuga.
Puntos métricos.

 B2.29.  Representación  simplificada  da
circunferencia.

 B2.30. Sistema cónico oblicuo.

 B2.31.  Representación  simplificada  da
circunferencia.

 B2.32.  Representación  de  sólidos  nos

 B2.4.  Debuxar  perspectivas  cónicas  de
formas tridimensionais a partir de espazos do
contorno ou definidas polas súas proxeccións
ortogonais, e valorar o método seleccionado,
considerando  a  orientación  das  caras
principais  respecto  do  plano  do  cadro  e  a
repercusión  da  posición  do  punto  de  vista
sobre o resultado final.

 DT1.B2.4.1.  Comprende  os  fundamentos  da
perspectiva cónica e clasifica a súa tipoloxía en
función  da  orientación  das  caras  principais
respecto ao plano do cadro e a repercusión da
posición do punto de vista sobre o resultado final,
determinando  o  punto  principal,  a  liña  do
horizonte, os puntos de fuga e os seus puntos de
medida.

 CCL Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
.láminas
.Proba

 DT1.B2.4.2.  Debuxa coa axuda de utensilios de
debuxo perspectivas cónicas centrais  de corpos
ou espazos con circunferencias situadas en caras
paralelas  a  un  só  dos  planos  coordenados,
dispondo a súa orientación para simplificar o seu
trazado.

 CSIEE Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
.láminas
.Proba

 DT1.B2.4.3.  Representa  formas  sólidas  ou
espaciais  con  arcos  de  circunferencia  en  caras
horizontais ou verticais,  debuxando perspectivas
cónicas  oblicuas  coa  axuda  de  utensilios  de
debuxo,  simplificando a  construción  das  elipses
perspectivas  mediante  o  trazado  de  polígonos
circunscritos,  trazándoas  a  man  alzada  ou  coa
axuda de patróns de curvas.

 CMCCT Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
.láminas
.Proba
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                                                                                                          Bloque 3. Normalización 
Obvos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo
Compts 
clave 

nstrumentos de avaliación 

 b

 d

 e

 g

 i

 l

 B3.1.  Elementos  da  normalización
consonte a normativa.

 B3.1.  Valorar  a  normalización  como
convencionalismo  para  a  comunicación
universal que permite simplificar os métodos
de  produción,  asegurar  a  calidade  dos
produtos,  posibilitar  a  súa  distribución  e
garantir  a  súa  utilización  polo  destinatario
final.

 DT1.B3.1.1. Describe os obxectivos e os ámbitos
de  utilización  das  normas  UNE,  EN  e  ISO,  e
relaciona as  específicas do  debuxo técnico  coa
súa  aplicación  para  a  elección  e  a  dobra  de
formatos,  para  o  emprego  de  escalas,  para
establecer o valor representativo das liñas, para
dispor as vistas e para a cotación.

 CCL Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
.láminas
.Proba

 b

 d

 e

 g

 i

 l

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

 B3.3. Formatos. Dobra de planos.

 B3.4. Vistas. Liñas normalizadas.

 B3.5. Aplicacións da normalización.

 B3.6. Escalas. Cotación.

 B3.7. Debuxo industrial.

 B3.6. Escalas. Cotación.

 B3.8. Debuxo arquitectónico.

 B3.9. Cortes e seccións.

 B3.2. Aplicar as normas nacionais, europeas
e  internacionais  relacionadas  cos  principios
xerais  de representación, formatos,  escalas,
cotación  e  métodos  de  proxección
ortográficos e axonométricos, considerando o
debuxo  técnico  coma  linguaxe  universal,
valorando  a  necesidade  de  coñecer  a  súa
sintaxe e utilizándoo de forma obxectiva para
a  interpretación  de  planos  técnicos  e  a
elaboración  de  bosquexos,  esquemas,
esbozos e planos.

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

 CSIEE Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
.láminas
.Proba

 DT1.B3.2.2.  Representa  pezas  e  elementos
industriais  ou  de  construción,  aplicando  as
normas  referidas  aos  principais  métodos  de
proxección  ortográficos,  seleccionando as vistas
imprescindibles para a súa definición, dispóndoas
axeitadamente  e  diferenciando  o  trazado  de
eixes, liñas vistas e ocultas.

 CAA Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
.láminas
.Proba

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

 CMCCT Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
.láminas
.Proba

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

 CMCCT Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
.láminas
.Proba

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

 CSIEE Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
.láminas
.Proba
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.1. Obxetivos        

O plantexamento da materia Debuxo Técnico I ten os siguientes obxectivos:

1. Resaltar a función comunicativa do debuxo técnico, descubrindo e identificando formas e estructuras xeométricas, en referentes reais

e representados técnicamente.

2. Explicar relacións básicas de pertenencia, de incidencia, métricas e proxectivas entre formas xeométricas.

3. Resolver problemas simples de xeometría aplicada que impliquen construccións de formas xeométricas e representacións técnicas,

utilizando, se procede, o software correspondiente.

4. Transferir formas tridimensionais e espacios á bidimensión aplicando os sistemas de representación, e escalas.

5.  Aplicar,  na  representación  de  formas  e  espacios,  relacións  e  correspondencias  elementais  entre  os  diferentes  sistemas  de

representación.

6. Desenvolver no plano corpos xeométricos simples e construilos tridimensionalmente.

7  .  Actuar  creativamente  e  utilizar  o  mínimo de  recursos  coa  máxima claridade  e  cualidade  gráfica  para  conquerir  as  solucións

constructivas e representativas.

8. Obter valores métricos e/ou expresivos preestablecidos en representacións técnicas.

9. Realizar croquis acotados de referentes de ámbito industrial e/ou arquitectónicos .

10. Utilizar axeitadamente as normas e simboloxía propias da disciplina.
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11. Utilizar con facilidade o croquis e a perspectiva intuitiva como instrumentos informativos, de pensamento e de información gráfica.

12. Describir oralmente, con fluidez e precisión terminolóxica, formas xeométricas, os seus elementos e relacións, e o seu proceso de

construcción ou de representación gráfica.

13. Interpretar construccións e representacións técnicas, identificando a secuencia de trazado implícita.

14.  Seleccionar  técnicas,  materiais  e  instrumentos apropiados a  unha proposta,  dispor  deles no momento  oportuno e realizar  as

respostas gráficas con precisión, pulcritude e convinte grado de acabado.

15. Utilizar a infografía como recurso de asistencia no debuxo técnico.

16. Adquirir o hábito de recopilar de xeito riguroso, claro e completo, as explicacións e traballos de clase, para facelos útiles para o

estudio da materia.

17. Participar activamente na boa dinámica do grupo e especialmente nos traballos cooperativos.

18. Demostrar autoesixencia e espíritu de superación nas actividades propias da materia.

19. Utilizar as capacidades adquiridas en Debuxo Técnico, nas actividades de aprendizaxe propostas noutras materias curriculares e

noutros ámbitos.

20. Responder a unha concepción funcional e estética do debuxo técnico que vincula arte e técnica e supera o reduccionismo disciplinar

do século pasado.
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2. Contidos, secuencia e temporalización

Contidos

I. MATERIAIS E TÉCNICAS GRÁFICAS

1. O material fundamental e su uso.

Lapiceiro de grafito e portaminas. Plumas fonte e tinta china. O compás. Borradores. Afiladores. Xogo de escuadra e cartabón. Regras

graduadas. Goniómetro ou transportador. Plantillas de curvas. Outras plantillas especiais.

2. O debuxo técnico. Debuxo por ordenador. O croquis.

Utilidade do debuxo técnico. Debuxo por ordenador. Debuxos de deseños. Debuxo a man alzada. O croquis: técnicas para o croquizado;

a proporción no croquis; croquizado de elipses isométricas.

II. XEOMETRÍA MÉTRICA APLICADA

3. Trazados fundamentais no plano.

Elementos básicos: o ponto, a liña; situación e posicións relativas; operacións básicas con segmentos. Ángulos: definición e tipos;

posicións relativas; transporte dun ángulo; operacións básicas con ángulos. Distancias. Lugares xeométricos.

4. A circunferencia e o círculo. 

Circunferencia. Círculo. Propiedades fundamentais. Posicións relativas dunha circunferencia e unha recta. Posicións relativas de dúas

circunferencias. Ángulos na circunferencia. Arco capaz. Rectificación aproximada de arcos de circunferencia.

5. Proporcionalidade e semellanza. Escalas.
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A proporción. Semellanza entre figuras. Rectas antiparalelas. Escalas. Tipos de escalas: de ampliación, natural e de reducción. Escala

intermedia. Escalas gráficas: escalas volantes e triángulo universal de escalas.

6. Transformacións xeométricas.

Movementos no plano: definición; traslación; xiro; simetría central e axial; movementos directos e inversos; producto de movementos.

Homotecia: definición e propiedades. Trazado de figuras homotéticas.

7. Polígonos. Relacións métricas.

Formas poligonais: definición e nomenclatura. Definición, propiedades, clasificación e características dos triángulos. Liñas e pontos

notables neles. Definición, propiedades, clasificación e características fundamentais dos cuadriláteros. Consideracións xeométricas.

Trazado de polígonos regulares inscritos na circunferencia. Construcción de polígonos regulares dado coñecido. Polígonos regulares

estrelados.

8. Tanxencias básicas e enlaces.

Fundamentos das tanxencias. Rectas tanxentes a unha circunferencia. Rectas tanxentes comúns a dúas circunferencias. Trazado de

circunferencias tanxentes de radio coñecido. Trazado de circunferencias tanxentes de radio descoñecido. Enlaces.

9. Curvas técnicas: óvalos, ovoides e espirais.

Definición, características e construcción de óvalos: dado o eixo mayor, coñecido o eixo menor e coñecidos os dous eixos. Definición,

características e construcción de ovoides: coñecido o eixo non simétrico ou o eixo de simetría. Definición, características e tipos de

espirais. Construcción de volutas e das espirais áurea, logarítmica e de Arquímedes.

10. Curvas cónicas.

Definición e clasificación. Elementos dunha cónica. Definición, propiedades e construccións da elipse. Definición, propiedades e trazado

da hipérbola.  Definición, parámetro, propiedades e trazados da parábola. A circunferencia focal na elipse, na hipérbola e na parábola.
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III. XEOMETRÍA DESCRIPTIVA

11. Sistemas de Representación. Fundamentos.

Introducción. Proxeccións: elementos e tipos. Sistemas de representación: características e clasificación. Sistemas de medida: Diédrico

e Acotado. Sistemas perspectivos: Axonométrico (ortogonal e oblicuo) e Cónico. Esquema conceptual de métodos de proxección. Vistas

diédricas  dun  sólido.  Formas  cilíndricas:  proxeccións  de  tubos,  taladros  e  formas  combinadas.  Seccións  planas  dun  cilindro  de

revolución.

12. Sistema diédrico. O ponto e a recta.

Elementos e notacións. Plano da terceira proxección. O ponto: representación e posicións no espacio. A recta: representación; criterio

de  pertenencia  de  ponto  a  recta;  trazas  e  cuadrantes  de  paso;  pontos  de  intersección  cos  planos  bisectores.  Posicións  máis

significativas da recta. Posicións relativas de dúas rectas. Verdadeira magnitude dun segmento: método da vista auxiliar.

13. Sistema diédrico. O plano.

Determinación e representación mediante as súas trazas. Pertenencias de pontos e rectas a un plano. Rectas notables do plano:

horizontais,  frontais,  de  máxima  pendente,  de  máxima  inclinación  e  recta  de  perfil.  Representación  do  plano  por  coordenadas

cartesianas. Posicións singulares de planos. Planos notables dunha recta. Verdadeira magnitude dun plano: vista auxiliar.

14.Interseccións. Posicións relativas. Distancias. Intersección entre planos. Intersección entre recta e plano: determinación cando o

plano ven dado polas súas trazas ou ben cando ben dado por tres pontos ou dúas rectas que se cortan. Paralelismo entre rectas, entre

recta  e plano e entre planos. Perpendicularidade. Teorema das tres perpendiculares. Perpendicularidade entre recta e plano; plano que

pasa por un ponto e é perpendicular a unha recta; perpendicularidade entre planos; perpendicularidade entre rectas. Distancia entre

dous pontos; dun ponto a un plano; dun ponto a unha recta; entre rectas paralelas; entre planos paralelos.
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15.Axonometría ortogonal. Perspectiva Isométrica.

Fundamentos. Axonometrías ortogonais: perspectivas isométrica, dimétrica e trimétrica. A recta: representación, trazas e posicións. O

plano: representación e posicións. Rectas contidas en un plano. Partes circulares en isométrica; enlace de rectas con curvas. Pasos na

representación de corpos con caras planas e de corpos de revolución.

16. Axonometría oblicua: perspectiva caballera.

Fundamentos.  Perspectiva  frontal  e  perspectiva  planimétrica.  A recta:  representación  e  tipos.  O  plano:  representación  e  tipos.

Pertenencias  de  pontos  e  rectas  a  un  plano.  Circunferencias  situadas  nos  planos  coordenados.  Pasos  na  representación  de

perspectivas frontais e perspectivas militares.

IV. NORMALIZACIÓN

17.Normalización. Liñas, escritura e formatos.

Obxecto e trascendencia da normalización. Clasificación das normas. Repercusión das normas industriais. A normalización no debuxo

técnico. Liñas: tipos e aplicacións. Escritura para a rotulación de debuxos (UNE EN ISO 3098- 2: 2001). Formatos (UNE 1026 • ISO

5457 : 1999). Plegado para archivar en A4.

18.Acotación normalizada

Consideracións xerais. Acotado de formas básicas no plano. Acotacións de sólidos básicos no espacio. Lectura de acotacións lineais e

angulares. Acotacións según referencia de superficies. Acotación de aristas. Acotación de diámetros. Acotación de radios.
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PROCEDEMENTOS

I.  MATERIAIS E TÉCNICAS GRÁFICAS

- Aproveitamento das distintas cualidades do lapiceiro de grafito segundo o seu código en pro dunha correcta aplicación do mesmo.

- Emprego e conservación do compás.

- Emprego e conservación do estilógrafo.

- Utilización de rotuladores, técnicos e de cores.

- Uso de elementos complementarios: plantillas e follas de transferibles.

- Uso de soportes: cartulinas, papel vexetal, acetatos…

- Emprego das diferentes técnicas gráficas en función da aplicación.

- Emprego de sistemas infográficos e iniciación ó CAD.

- Dominio da croquización a man alzada como fundamento para a obtención de destreza e rapidez na expresión gráfico-técnica.

II. XEOMETRÍA MÉTRICA APLICADA

- Combinación dos instrumentos básicos: escuadra, cartabón e compás, en operacións xeométricas: paralelismo, perpendicularidade,

trazado de ángulos, etc.

- Operacións e construccións básicas con segmentos e ángulos.

- Determinación de distancias e lugares xeométricos.
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- Observación e análise da métrica da circunferencia e os seus ángulos.

- Percepción da xeometría e propiedades da circunferencia en problemas reais.

- Emprego da circunferencia no deseño utilitario e decorativo.

- Utilización de relacións de proporcionalidade directa entre magnitudes e formas planas.

- Construcción de figuras semellantes.

- Construcción de escalas volantes e a súa utilización.

- Construcción de figuras e formas equivalentes.

- Transformacións de posición: traslacións, xiros e simetrías.

- Diferencias entre figuras homotéticas e figuras semellantes.

- Construcción e relacións métricas nos triángulos e cuadriláteros.

- Aplicacións prácticas reais de elementos con estructura cuadrangular.

- Xénese e xeometría de formas poligonais regulares.

- Construcción de polígonos regulares, convexos e cóncavos, en obxectos de uso no entorno cotiá, así como en motivos decorativos.

- Emprego dos coñecementos sobre os polígonos para a resolución de problemas reais.

- Realización de problemas de tanxencias e deseños con enlaces básicos entre circunferencias e entre circunferencias e rectas.

- Deseño de obxectos técnicos ou artísticos nos que interveñan enlaces.

- Replantexamento de traxectorias onde aparezan tanxencias (unha conducción de fluido, proxecto de autovías...).

- Construcción de curvas técnicas e aplicación das mismas na resolución de problemas reais.

- Construcción de curvas cónicas a partir dos eixos ou pontos singulares con aplicación práctica dos coñecementos adquiridos.
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III. XEOMETRÍA DESCRIPTIVA

- Comparación entre os distintos sistemas de representación, establecendo as relacións existentes.

No sistema diédrico:

- Representación do alfabeto do ponto, rectas singulares e posicións do plano.

- Situación de pontos e rectas en planos.

- Utilización das vistas auxiliares para situar rectas de punta, medir segmentos e determinar  a verdadera magnitude de planos (método

directo).

- Intersección de planos e de recta con plano.

- Aplicacións de paralelismo e perpendicularidade.

- Formas poligonais contidas nun plano.

- Obtención de verdadeiras magnitudes.

- Realización de debuxos aumentando progresivamente a dificultade.

No sistema axonométrico ortogonal:

- Realización de croquis isométricos con axuda de retícula triangular.

- Representación isométrica de corpos prismáticos e cilíndricos.

- Debuxo isométrico de figuras e formas arquitectónicas ornamentais.

No sistema axonométrico oblicuo (P. caballera):

- Realización de perspectivas caballeras de corpos de caras planas e/ou cilíndricas.

- Análisis de perspectivas militares ou planimétricas de pezas arquitectónicas sinxelas.
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- Estudo da influencia do ángulo de fuga na perspectiva caballera.

IV.   NORMALIZACIÓN

- Análise da importancia que ten a normalización en xeral e no Debuxo Técnico en particular.

- Realización de croquis de vistas diédricas de corpos sólidos e pezas industriais.

- Emprego de liñas e escritura normalizadas na realización de debuxos técnicos.

- Manexo de formatos e de escalas normalizadas.

- Pregado e arquivo de planos.

- Posicionamento das vistas diédricas dun sólido.

- Clasificación e utilización dos diferentes tipos de cotas.

- Exercicios de acotacións segundo referencia de superficies, dependendo da forma ou configuración do obxecto.

-  Acotación de pezas sen gran complexidade.

ACTITUDES

I.  MATERIAIS E TÉCNICAS GRÁFICAS

- Manexar con habilidade os instrumentos específicos do debuxo técnico así como as ferramentas informáticas para a realización do

mesmo.

- Valorar as posibilidades do debuxo técnico como linguaxe obxectiva.
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- Apreciar e recrearse co enriquecemento que as técnicas plásticas proporcionan ó debuxo técnico.

- Interese pola investigación de novas formas de representación.

- Valoración crítica do uso do grafismo nos medios de comunicación social.

- Sensibilidade e gusto pola precisión no trazado e pola limpeza na realización de documentos gráficos.

- Actitude crítica e valoración dos aspectos funcionais e estéticos de obxectos de uso común.

- Disposición favorable á incorporación das técnicas gráficas como medio de expresión e de creatividade.

 

II.  XEOMETRÍA MÉTRICA APLICADA

- Elaborar solucións razoadas ante problemas xeométricos básicos.

- Coñecer e comprender os fundamentos xeométricos do debuxo.

- Creatividade na utilización dos distintos elementos.

- Valoración dos procedementos aportados pola xeometría euclídea para a realización de composicións.

- Búsca e interese polas formas representadas.

-  Confianza  na  superación  das  dificultades  que  proveñen,  tanto  da  complexidade  dos  conceptos  e  procedementos  da  xeometría

euclídea, como das súas aplicacións.

- Interese e valoración do traballo en equipo como método eficaz para facilitar a aprendizaxe entre iguais.
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III.  XEOMETRÍA DESCRIPTIVA

- Desenvolver a visión espacial, a creatividade e a precisión nos trazados.

- Creatividade na utilización dos distintos elementos.

-  Coñecer  e  comprender  os  fundamentos  dalgúns  dos  sistemas  básicos  de  representación,  preferentemente  o  diédrico  e  o

axonométrico.

 - Interese pola presentación máis axeitada, en canto a detalles, tipos de espesores de liñas e claridade do debuxo.

- Confianza nas propias capacidades para visualizar diferentes formas tridimensionais e representalas no plano.

IV. NORMALIZACIÓN

- Valoración do carácter universal que aporta a normalización á linguaxe gráfica e da importancia da normalización para a comunicación.

 - Representar formas mediante croquis acotados segundo normas UNE ou ISO.

- Valoración da importancia que teñen os coñecementos obtidos como imprescindibles e necesarios para a elaboración de proxectos.

- Interese por coñecer normas, símbolos e esquemas aplicados na realización de planos mecánicos, arquitectónicos, etc.
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TEMPORALIZACIÓN

Índice y tiempo previsto para dedicar a cada una de las unidades.

1. O material fundamental e o seu uso.

Tiempo previsto……………………………………….4 sesións.

2. O debuxo técnico. Debuxo por computador. O esbozo.

Tempo previsto……………………………………….5 sesións..

3. Trazados fundamentales en el plano.

Tempo previsto……………………………………….5 sesións..

4. A circunferencia e o círculo.

Tempo previsto……………………………………….5 sesións.

5. Proporcionalidade e semellanza. Escalas.

Tempo previsto……………………………………….4 sesións..

6. Transformacións xeométricas.

Tempo previsto……………………………………….5 sesiones.

7. Polígonos. Relacións métricas.

Tempo previsto……………………………………….4 sesións..

8. Tangencias básicas e ligazóns.

Tempo previsto……………………………………….5 sesións.
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9. Curvas técnicas: óvalos, ovoides e espirais.

Tempo previsto……………………………………….5 sesións.

10. Curvas cónicas.

Tempo previsto……………………………………….5 sesións.

11. Sistemas de representación. Fundamentos.

Tempo previsto……………………………………….5 sesións.

12. Sistema diédrico. O punto e a recta.

Tempo previsto……………………………………….5 sesións.

13. Sistema diédrico. O plano.

Tempo previsto……………………………………….6 sesións.

14. Interseccións. Posicións relativas. Distancias.

Tiempo previsto……………………………………….6 sesións.

15. Axonometría ortogonal. Perspectiva isométrica.

Tempo previsto……………………………………….6 sesións.

16. Axonometría oblicua. Perspectiva caballera.

Tempo previsto……………………………………….6 sesións.

17. Normalización. Liñas, escritura e formatos.

Tiempo previsto……………………………………….2 sesións.

18. Anotación normalizada.

Tempo previsto……………………………………….4 sesións.
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.3. Criterios de avaliación

Os criterios de avaliación que a  continuación se relacionan,  deberán servir  como indicadores da evolución  das aprendizajes  das

alumnas e alumnos, como elementos que axudan a valorar os desaxustes e necesidades detectadas e como referentes para estimar o

axeitamento das estratexias de ensino postas en xogo.

1.  Debuxar  e  resolver  problemas  xeométricos,  valorando  o  método  e  o  razoamento  das  construccións,  así  como su  acabado  e

presentación.

Con este criterio trátase de averiguar se o aluno ou aluna coñece os fundamentos necesarios para poder, no só reproducir, senón tamén

crear novas formas nas que se plantexen certos condicionantes en canto a configuración, tamaño e posición.

2. Utilizar escalas para a interpretación de planos e a elaboración de debuxos.

Este criterio pretende coñecer se os alunos comprenden o carácter intrínseco do concepto de proporcionalidade ou relación entre o

debuxo e o obxecto real, manexando con soltura as escalas gráficas.

3.  Deseñar  obxectos  de  uso  común  nos  que  sexa  preciso  resolver  problemas  básicos  de  tanxencias,  bien  sexan  rectas  con

circunferencias ou destas entre si, razoando os seus trazados.

A través deste criterio preténdese coñecer se os alunos son capaces de debuxar formas que incorporen os problemas máis correntes de

enlaces entre rectas e arcos de circunferencia ou destas entre si. Estas formas deberán estar referidas a obxectos reais e fácilmente

recoñecibles. É importante, para valorar con xusticia este criterio, que os trazados non sexan de gran dificultade pero, sen embargo, os

que se propoñan deben poder ser razoados polo aluno ou aluna, xustificando, se fose preciso, cada un dos pasos que constitúan o

problema.
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4.Aplicar os coñecementos de xeometría plana para o trazado de curvas cónicas e técnicas, utilizando correctamente os procedementos

máis adecuados.

Este criterio propónse avaliar,  ademáis de aplicar coñecementos xeométricos, as destrezas acadadas polos alunos no manexo do

material específico para os trazados. Este criterio debe usarse non só como instrumento para medir a destreza no trazado de curvas xa

dadas, senón tamén para ponderar a habilidade gráfica no deseño de curvas creadas polo aluno.

5. Utilizar o sistema diédrico para representar formas planas e volumes sinxelos.

Este  criterio  pretende valorar  a  capacidade de visión espacial  do  aluno e  de abstracción  no mundo das formas,  comprobando o

aprendizaje das relacións existentes entre os elementos simples do espacio e a súa representación no sistema diédrico.

6.  Realizar  a  perspectiva  axonométrica  e  caballera  (delineada e a  man alzada)  de  obxectos  simples  definidos polas  súas vistas

fundamentais e viceversa.

Este criterio permite xulgar a capacidade de analizar formas, particularmente en cuestións relativas a montaxes e, en xeral, a formas

compostas.  Simultáneamente,  proporcionará  información  sobre  os  coñecementos  adquiridos  destes  sistemas,  especialmente  dos

fundamentais (isometrías e perspectivas caballeras).

7. Definir gráficamente un obxecto polas súas vistas fundamentais ou a súas perspectiva, executados a man alzada.

Este criterio pretende xulgar a capacidade do aluno/a de plasmar a relación proxectiva entre o volumen e o plano. Así mesmo, serve

para observar o seu nivel de síntese e croquización das formas en canto a dimensionar proporcionalmente os obxectos.

8. Obter a representación de pezas mecánicas e elementos industriais ou arquitectónicos sinxelos, valorando a correcta aplicación das

normas UNE e ISO referidas a vistas, tipos de liñas, rotulación e acotación de debuxos.
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Con este criterio preténdese comprobar se os alunos/as son capaces de representar pezas u obxectos de construcción cunha finalidade

utilitaria. Para isto deberán ser capaces de resolver exercicios de obtención de vistas de obxectos sinxelos de uso cotidiano, así como

situar as cotas necesarias e precisas para a comprensión do obxecto representado.

9. Culminar os traballos de debuxo técnico, utilizando os diferentes recursos gráficos, de xeito que este sexa claro, limpio e responda ó

obxectivo para o que foi realizado.

Co uso deste criterio téntase medir o grao de destreza e de coñecemento logrado polas alunas ou alunos no emprego do material

específico do debuxo técnico, incluindo, no seu caso, as aportacións da informática a traverso dos sistemas do CAD dos que se

dispuxera no centro educativo. Ademáis, este criterio fai referencia ó correcto acabado, así como á axeitada presentación dos traballos

propostos.

10. Identificar e explicar en obras de arte elementos do debuxo técnico, podendo así establecer uns niveis elementais de relación que

facilitan a comprensión íntegra dos aspectos artísticos e técnicos do debuxo.

Con este criterio téntase coñecer se o aluno ou aluna capta un concepto do debuxo técnico realmente integrado na cultura e na arte, no

só actuais senón de tódolos tempos, considerando as aportacións da xeometría e as matemáticas á Arte, e as da Arte ó debuxo técnico.
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4. Mínimos esixibles

Partindo de que a correcta utilización do material, así como a limpeza e a orde son fundamentais dentro da práctica do debuxo técnico

cito  a  continuación  os  mínimos  exigibles  para  a  superación  desta  asignatura  no  curso  de  1º  de  Bachillerato.  

Para superar esta asignatura, o alumno ha de entregar correctamente realizados os traballos (láminas de exercicios) propostos en clase

e ha de superar unha serie de coñecementos mínimos de cada unha das unidades do temario que cito a continuación: 

I. MATERIAIS E TÉCNICAS GRÁFICAS

. Materiais fundamentais e o seu uso.

.Coñecemento e correcta utilización dos materiais de díbujo técnico, así cono do seu coidado.

.Coñecemento das posibilidades que as novas tecnoloxías aportan ao campo do debuxo técnico.

.Saber realizar a man alzada croquis de figuras en tres dimensións.

II. XEOMETRÍA APLICADA 

Coñecer e saber representar as diferentes situacións e posicións relativas do punto e a liña sobre o plano.

.Coñecer e saber representar os distintos tipos de ángulos e realizar operacións básicas con eles..Determinar distancias e lugares

geométricos.

.Coñecer as propiedades da circunferencia e aplicalas a problemas reais..Saber construír figuras semellantes.
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.Coñecer e saber aplicar correctamente as escalas.

.Saber resolver exercicios básicos de traslaciones e xiros..Construír figuras poligonales regulares.

.Poder resolver exercicios básicos de tangencias e enlaces.

.Saber realizar solucionar exercicios nos que se requiera o coñecemento das curvas técnicas e cónicas.

.Coñecer e saber diferenciar os distintos sistemas de representación.

III. XEOMETRIA DESCRIPTIVA

.Coñecer as bases do sistema diédrico.

.Saber representar os elementos básicos do sistema diédrico, formas simples, verdadeiras magnitudes, intersecciones entre planos e

entre rectas e planos.

.Saber representar figuras poligonales contidas nun plano.

.Saber  obter  verdadeiras magnitudes de figuras representadas en diédrico.  .Saber  representar  corpos prismáticos e cilíndricos en

sistema isométrico.

.Representar en perpectiva caballera corpos de caras planas ou cilíndricas.

.Coñecer os principios básicos da perspectiva caballera.

IV. NORMALIZACIÓN

.Saber acotar pezas sen gran complexidad.
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5. TEPORALIZACIÓN POR AVALIACIÓNS 1º BACHARELATO

1ª Avaliación Bloque 1 
Xeometría e debuxo técnico 

1. O material fundamental e o seu uso.

2. O debuxo técnico. Debuxo por computador. O esbozo.

3. Trazados fundamentales en el plano.

4. A circunferencia e o círculo.

5. Proporcionalidade e semellanza. Escalas.

6. Transformacións xeométricas.

7. Polígonos. Relacións métricas.

8. Tangencias básicas e ligazóns.

9. Curvas técnicas: óvalos, ovoides e espirais.

10. Curvas cónicas.

2ª Avaliación Bloque 2 
Sistemas de representación

11. Sistemas de representación. Fundamentos.

12. Sistema diédrico. O punto e a recta.

13. Sistema diédrico. O plano.

14. Interseccións. Posicións relativas. Distancias.

3ª Avaliación Bloque 3
Normalización

15. Axonometría ortogonal. Perspectiva isométrica.

16. Axonometría oblicua. Perspectiva caballera.

17. Normalización. Liñas, escritura e formatos.

18. Anotación normalizada.

                                                                                                                                                                                                                               pg.143



     IES     MACÍAS     O     NAMORADO    .        PROGRAMACIÓN     DEPARTAMENTO     DE     DEBUXO       .       CURSO    2019 / 2020 

DEBUXO TÉCNICO II. 2º  BACHARELATO

INTRODUCCIÓN

O Debuxo Técnico como linguaxe que permite interpretar, expresar e transmitir as ideas alcanzadas polo entendemento, é unha materia 

rica e ampla, o seu estudo xera unha diversidad de coñecementos que estenden a súa utilidade a un vasto campo de aplicacións e, por 

iso, convén que a súa didáctica sexa flexible e irrenunciablemente creativa en función da súa variedade.

Para que a creatividade sexa posible  é necesario  coñecer profundamente as normas geométricas de significado técnico,  facendo

fincapé nas propiedades geométricas de carácter  xeral  que foron estudadas no curso  anterior,  para posteriormente  aplicalas  aos

Sistemas de Representación.

Este proxecto curricular diríxese aos estudantes que, logo de obter unha visión xeral da materia en primeiro de Bachillerato, intentan

profundar e ampliar os conceptos en solucións técnicas máis brillantes. Para facilitar o tránsito entre o primeiro e o segundo curso, os

temas contan con epígrafes similares pero sempre cun maior nivel de profundización nos relativos ao segundo curso. Os conceptos

básicos que se abordan divídense en tres bloques: Geometría métrica aplicada, Geometría descriptiva e Documentación gráfica de

proxectos; nos tres casos, reforzando os conceptos de primeiro curso e/ou engadindo novos elementos de análises.

Non podemos ignorar que a función do Bachillerato é,  basicamente,  propedéutica:  de preparación para estudos universitarios,  de

preparación para a Formación Profesional específica de grado superior e, en xeral, de formación para a incorporación á vida activa.

Calquera que for a vía a seguir polo estudante, os contidos conceptuais e prácticos desta disciplina poñen de manifesto as grandes

posibilidades do deseño, e a función das formas que se representan, non só como medio de transmisión de ideas, senón como linguaxe

e comprensión de proxectos ou ideaciones doutros.

No proxecto que se presenta, e seguindo unha liña pedagógica paralela á iniciada no primeiro curso, pretendeuse esclarecer cada

unidade didáctica cunha doutrina  clara  e sinxela,  procurando presentala,  na medida do posible,  máis  como un material  aberto  e
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imaginativo, que como un conxunto de normas ou conceptos ríxidos.

No mesmo sentido seleccionáronse as propostas prácticas, recorrendo, en cantas ocasións parecía aconsejable, a exemplos reais da

vida cotiá. Pretendeuse, ante todo, elaborar un material didáctico de apoio que contribúa a que o alumnado de Bachillerato, tanto na

modalidade de Ciencias e Tecnoloxía como na modalidade de Artes, adquira un amplo dominio das capacidades e destrezas referentes

ás funcións de análises, investigación, expresión e comunicación das ideas e das formas.

No presente curso inténtase madurar os conceptos adquiridos e ampliar con outros novos que consoliden os coñecementos anteriores,

aumentando o nivel de profundización na materia. Facilítase así a comprensión de canto é imprescindible saber para conseguir un

amplo dominio das capacidades e destrezas referentes ás funcións de análises, investigación, expresión e comunicación, en torno aos

aspectos visuales das ideas e a configuración das formas.

É evidente a dificultade que atopa o alumno ou alumna nas aprendizaxes que xera esta materia,  que ten como eixe  principal  a

racionalización  das  formas  e  os  espazos  da  realidade,  percibidos  como  un  mundo  visual  complexo,  heterogéneo  en  elementos

pluralmente interrelacionados. O exercicio da abstracción é o puntal básico para superar as dificultades que emergen nas actividades de

lectura das imaxes da realidade tridimensional no plano, e aínda máis nas actividades de produción destas representacións técnicas.

O  acceso  á  abstracción  presenta  dificultades  e  ten  que  facilitarse  con  métodos  perceptivos  e  reflexivos  dinamizados  por  unha

pedagogía  imaginativa.  Os  obxectivos  que  propón  a  materia  hanse  de  conseguir  a  partir  dun  diálogo  constante  entre  teoría  e

experimentación, entre dedución e inducción, para integrar a conceptualización imprescindible na aplicación gráfica que lle dá sentido e

que implica dominio dos recursos materiais.

No desenvolvemento do currículo adquiren un papel cada vez máis predominante as novas tecnoloxías, especialmente a utilización de 

programas de deseño asistido por ordenador. É necesario, xa que logo, incluílas no currículo non como un contido en si mesmo senón 

como unha ferramenta máis que axude a desenvolver algúns dos contidos da materia, servindo ao mesmo tempo ao alumnado como 
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estímulo e complemento na súa formación e na adquisición dunha visión máis completa e integrada na realidade da materia de debuxo 

técnico.
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                                                                                               Debuxo Técnico II. 2º de bacharelato

Obvos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo

Compts
 clave

Instrumentos de avali.

                                                                                                                                                       Bloque 1. Xeometría e debuxo técnico
 b
d
 e
 g
 i
 l

 B1.1. Resolución de problemas 
xeométricos.
 B1.2. Proporcionalidade. Rectángulo 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 respecto a unha 
circunferencia. Determinación e propiedades
do eixe radical e do centro radical. 
Aplicación á resolución de tanxencias.
B1.7. Inversión. Determinación de figuras 
inversas. Aplicación á resolución de 
tanxencias.

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

 DT2.B1.1.1. Identifica a estrutura xeométrica de obxectos 
industriais ou arquitectónicos a partir da análise de plantas, 
alzados, perspectivas ou fotografías, sinalando os seus 
elementos básicos e determinando as principais relacións 
de proporcionalidade.

 CCL Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
.láminas
.Proba

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

CMCCT

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

 CAA

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

 CSIEE

 DT2.B1.1.5. Resolve problemas de tanxencias aplicando as
propiedades dos eixes e centros radicais, e indicando 
graficamente a 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 trazado da elipse, 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 incidencia. 
Aplicacións.
 B1.13. Homoloxía. Determinación dos seus 

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

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

CCL Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
.láminas
.Proba DT2.B1.2.2. Resolve problemas de pertenza, intersección e

tanxencias entre liñas rectas e curvas cónicas, aplicando as 
súas propiedades, e xustifica o procedemento utilizado.

 CAA

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

 CSIEE
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                                                                                               Debuxo Técnico II. 2º de bacharelato

Obvos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo

Compts
 clave

Instrumentos de avali.

elementos. Trazado de figuras homólogas. 
Aplicacións.

 b
 d
 e
 g
 i
 l

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

 B1.3. Relacionar as transformacións 
homolóxicas coas súas aplicacións á 
xeometría plana e aos sistemas de 
representación, valorando a rapidez e a 
exactitude nos trazados que proporciona a 
súa utilización.

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

 CCL Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
.láminas
.Proba DT2.B1.3.2. Aplica a homoloxía e a afinidade á resolución 

de problemas xeométricos e á representación de formas 
planas.

 CSIEE

 DT2.B1.3.3. Deseña a partir dun bosquexo previo ou 
reproduce á escala conveniente figuras planas complexas, e
indica 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, incidencia, paralelismo e 
perpendicularidade.
 B2.3. Determinación da verdadeira 
magnitude de segmentos e formas planas.
 B2.4. Construción de figuras planas no 
sistema diédrico.
 B2.5. Abatemento de planos. Determinación
dos seus elementos. Aplicacións.

 B2.1. Valorar a importancia da elaboración 
de debuxos a man alzada para desenvolver
a visión espacial, analizando a posición 
relativa entre rectas, planos e superficies, 
identificando as súas relacións métricas 
para determinar o sistema de 
representación axeitado e a estratexia 
idónea que solucione os problemas de 
representación de corpos ou espazos 
tridimensionais.

 DT2.B2.1.1. Comprende os fundamentos ou principios 
xeométricos que condicionan o paralelismo e a 
perpendicularidade entre rectas e planos, utilizando o 
sistema diédrico ou, de ser o caso, o sistema de planos 
cotados como ferramenta base para resolver problemas de 
pertenza, posición, mínimas distancias e verdadeira 
magnitude.

 CAA Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
.láminas
.Proba

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

CSIEE

§ DT2.B2.1.3. Determina a verdadeira magnitude de  CAA
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                                                                                               Debuxo Técnico II. 2º de bacharelato

Obvos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo

Compts
 clave

Instrumentos de avali.

 B2.6. Xiro dun corpo xeométrico. 
Aplicacións.
 B2.7. Cambios de plano. Determinación das
novas proxeccións. Aplicacións.
 B2.8. Afinidade entre proxeccións. 
B2.9. Problema inverso ao abatemento.
B2.10. Corpos xeométricos no sistema 
diédrico.
 B2.11. Representación de poliedros 
regulares. Posicións singulares.
 B2.12. Determinación das súas seccións 
principais.
 B2.13. Representación de prismas e 
pirámides.

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

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

 CSIE Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
.láminas
.Proba

 b
 d
 e
 g
 i
 l 

 B2.14. Representación de cilindros, conos e
esferas. Seccións planas.
 B2.15. Determinación de seccións planas e 
elaboración de desenvolvementos.
 B2.16. Interseccións.
 B2.17. Xiros, abatementos ou cambios de 
plano para determinar a verdadeira 
magnitude de elementos de pezas 
tridimensionais.

 B2.2. Representar poliedros regulares, 
pirámides, prismas, cilindros e conos 
mediante as súas proxeccións ortográficas, 
analizando as posicións singulares respecto
aos planos de proxección, determinando as 
relacións métricas entre os seus elementos,
as seccións planas principais e a verdadeira
magnitude ou desenvolvemento das 
superficies que os conforman.

 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

Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
.láminas
.Proba

 DT2.B2.2.2. Determina a sección plana de corpos ou 
espazos tridimensionais formados por superficies 
poliédricas, cilíndricas, cónicas e/ou esféricas, debuxando 
as súas proxeccións diédricas e obtendo a súa verdadeira 
magnitude.

CMCCT

 DT2.B2.2.3. Acha a intersección entre liñas rectas e corpos 
xeométricos coa axuda das súas proxeccións diédricas ou a 
súa perspectiva, indicando o trazado auxiliar utilizado para a
determinación dos puntos de entrada e saída.

CMCCT

DT2.B2.2.4. Desenvolve superficies poliédricas, cilíndricas e
cónicas, coa axuda das súas proxeccións diédricas, 
utilizando xiros, abatementos ou cambios de plano para 
obter a verdadeira magnitude das arestas e caras que as 
conforman.

 CAA
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                                                                                               Debuxo Técnico II. 2º de bacharelato

Obvos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo

Compts
 clave

Instrumentos de avali.

 b
 d
 e
 g
 i
 l

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

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

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

CMCCT Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
.láminas
.Proba

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

CCEC

 DT2.B2.3.3. Determina a sección plana de corpos ou 
espazos tridimensionais formados por superficies 
poliédricas, 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. 
Programación 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.
 B3.10. Debuxo de bosquexos a man alzada
e esquemas.

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

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

 CSC Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
.láminas
.Proba

 DT2.B3.1.2. Identifica formas e medidas de obxectos 
industriais 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 outras 
persoas.

CCEC

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

CCEC
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                                                                                               Debuxo Técnico II. 2º de bacharelato

Obvos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo

Compts
 clave

Instrumentos de avali.

 B3.11. Elaboración de debuxos cotados.
 B3.12. Elaboración de esbozos de pezas e 
conxuntos.

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 capas.
 B3.15. Debuxo vectorial 3D. Inserción e 
edición de sólidos. Galerías e bibliotecas de 
modelos. Incorporación 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 bosquexos, 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, revisar o avance 
dos traballos e asumir as tarefas 
encomendadas 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 Fichas, libreta o alumno
correcto uso do material
.láminas
.Proba

 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.

 CD

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

 CD

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

 CD
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1. Obxetivos
Obxetivos xerales

O plantexamento da materia Debuxo Técnico II parte dos contidos de Debuxo Técnico I, ampliandolos e profuncundizando neles, por 

esta razón os obxetivos serán os mismos aunque tendo em conta os novos contidos da materia.

Obxetivos:

1. Resaltar a función comunicativa do debuxo técnico, descubrindo e identificando formas e estructuras xeométricas, en referentes reais 

e representados técnicamente.

2. Explicar relacións básicas de pertenencia, de incidencia, métricas e proxectivas entre formas xeométricas.

3. Resolver problemas simples de xeometría aplicada que impliquen construccións de formas xeométricas e representacións técnicas, 

utilizando, se procede, o software correspondiente.

4. Transferir formas tridimensionais e espacios á bidimensión aplicando os sistemas de representación, e escalas.

5. Aplicar, na representación de formas e espacios, relacións e correspondencias elementais entre os diferentes sistemas de 

representación.

6. Desenvolver no plano corpos xeométricos simples e construilos tridimensionalmente.

7 . Actuar creativamente e utilizar o mínimo de recursos coa máxima claridade e cualidade gráfica para conquerir as solucións 

constructivas e representativas.

8. Obter valores métricos e/ou expresivos preestablecidos en representacións técnicas.

9. Realizar croquis acotados de referentes de ámbito industrial e/ou arquitectónicos .

10. Utilizar axeitadamente as normas e simboloxía propias da disciplina.

11. Utilizar con facilidade o croquis e a perspectiva intuitiva como instrumentos informativos, de pensamento e de información gráfica.
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12. Describir oralmente, con fluidez e precisión terminolóxica, formas xeométricas, os seus elementos e relacións, e o seu proceso de 

construcción ou de representación gráfica.

13. Interpretar construccións e representacións técnicas, identificando a secuencia de trazado implícita.

14. Seleccionar técnicas, materiais e instrumentos apropiados a unha proposta, dispor deles no momento oportuno e realizar as 

respostas gráficas con precisión, pulcritude e convinte grado de acabado.

15. Utilizar a infografía como recurso de asistencia no debuxo técnico.

16. Adquirir o hábito de recopilar de xeito riguroso, claro e completo, as explicacións e traballos de clase, para facelos útiles para o 

estudio da materia.

17. Participar activamente na boa dinámica do grupo e especialmente nos traballos cooperativos.

18. Demostrar autoesixencia e espíritu de superación nas actividades propias da materia.

19. Utilizar as capacidades adquiridas en Debuxo Técnico, nas actividades de aprendizaxe propostas noutras materias curriculares e 

noutros ámbitos.

20. Responder a unha concepción funcional e estética do debuxo técnico que vincula arte e técnica e supera o reduccionismo disciplinar

do século pasado.
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2. Contidos, secuencia e temporalización

Contidos

CONCEPTOS E TÉCNICAS GRÁFICAS

Ou material fundamental e vos seus usos.

Obxecto do debuxo técnico. Lápiz de grafito e portaminas. Plumas fonte e tinta chinesa. Ou compás. Borradores. Afiladores. Xogo de 

escuadra e cartabón. Regras graduadas.

Persoais de curvas. Outras persoais especiais. A imaxe por ordenador. Posibilidades dá

informática non debuxo técnico: ou debuxo asistido por ordenador.

I .XEOMETRÍA MÉTRICA APLICADA

1. Trazados fundamentais non plano.

Elementos básicos. Segmentos e ángulos: suma e diferenza. Distancias. Lugares xeométricos básicos. Trazados de ángulos con regra e

cartabón.

2. A circunferencia e ou círculo.

Circunferencia. Círculo. Propiedades fundamentais. Posicións relativas dunha circunferencia e unha recta. Posicións relativas de dúas 

circunferencias. Ángulos na circunferencia. Arco capaz. Rectificación aproximada de arcos de circunferencia.

3. Operacións gráficas con segmentos.

Segmentos irracionais. División dun segmento por un número enteiro. División dunmsegmento en partes proporcionais. Produto dun 

segmento por un número real positivo.

División dun segmento por un número racional. División dun segmento por un número irracional. Proporcionalidade de segmentos.

4. Ou triángulo e ou cuadrilátero.
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TRIÁNGULOS

Definición e designación. Propiedades fundamentais. Clasificación. Liñas e puntos notables. Relacións métricas entre elementos dun 

triángulo. Segmento e circunferencia de Euler.

CUADRILÁTEROS

Definición e nomenclatura. Propiedades fundamentais. Clasificación segundo vos seus ángulos. Clasificación xeral e características 

fundamentais.

5. Formas poligonais. Polígonos regulares.

Formas poligonais: definición e nomenclatura. Propiedades fundamentais. Construción de polígonos regulares inscritos nunha 

circunferencia. Construción de polígonos regulares coñecido ou lado. Polígonos regulares estrelados.

6. Homotecia e Semellanza. Escalas.

Introdución. Homotecia. Propiedades dá homotecia. Trazado de figuras homotéticas.

Semellanza. Escalas (UNE 1026-83). Tipos de escalas. Escala intermedia. Escalas gráficas.

7. Tanxencias I. Construccións básicas.

Propiedades fundamentais. Rectas tanxentes á circunferencia. Trazado de circunferencias tanxentes de radio dado. Circunferencias 

tanxentes de radio descoñecido. Enlaces.

8. Tanxencias II. Potencia. Curvas técnicas.

Potencia. Expresión dá potencia. Fai de circunferencias que pasan por dous puntos fixos.

Eixo radical de dúas circunferencias. Centro radical de tres circunferencias. Tanxentes

trazadas desde un punto do eixo radical. Tanxentes trazadas desde ou centro radical.

Emprego dá potencia na resolución de problemas de tanxencias.
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9. Curvas cónicas.

Definición e clasificación. Elementos dunha cónica. Elipse: consecuencias dá definición.

Parámetros. Diámetros conxugados. Trazados. Rectas tanxentes á elipse. Hipérbola: consecuencias dá definición. Asíntotas. 

Construción. Rectas tanxentes á hipérbola.

Parábola: consecuencias dá definición. Trazados. Construción. Rectas tanxentes á parábola.

10. Equivalencias e movementos non plano.

Figuras equivalentes. Movementos non plano: traslación. Xiro. Simetría central e axial.

Movementos directos e inversos. Produto de movementos.

11. Proxectividade: homoloxía e afinidade.

Series lineais. Formas xeométricas. Operacións proxectivas. Proxectividade. Homografía.

Paso do sistema de homografía ó de Homoloxía. Determinación dunha homoloxía.

Construción de figuras homolóxicas. Afinidade ou homoloxía afín: construción de figuras afíns. Figura afín dunha circunferencia.

I. XEOMETRÍA DESCRIPTIVA

12. Sistemas de representación. Fundamentos do Sistema diédrico: alfabetos.

Introdución. Proxeccións. Sistemas de representación. Sistemas de medida: Diédrico e Acoutado. Sistemas perspectivos: Axonométrica,

Caballera e Cónica. Sistema diédrico: punto, recta e plano.

13. Interseccións. Paralelismo. Perpendicularidade. Distancias.

Interseccións entre rectas e planos. Paralelismo. Perpendicularidade. Distancias.

14. Abatimentos e cambios de plano.
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Abatimentos. Cambios de plano de proxección.

15. Superficies I: Poliedros regulares.

Superficies poliédricas. Poliedros regulares convexos. Tetraedro. Hexaedro. Octaedro.

16. Superficies II: Pirámide e cono.

Superficies radiadas. Pirámide apoiada non plano horizontal. Desenvolvemento e

transformación dá sección. Cono recto de revolución. Desenvolvemento. Cono oblicuo de directriz

circular. Desenvolvemento.

17. Superficie III: Prisma, cilindro e esfera.

Xeración. Prisma apoiado non plano horizontal. Cilindro oblicuo apoiado non horizontal.

Esfera.

18. Sistema axonométrico ortogonal.

Introdución. Vos elementos dá axonometría. Ou triedro axonométrico. Escalas axonométricas. Formas situadas nos planos 

coordenados. A elipse como perspectiva isométrica dá circunferencia. Ou óvalo: representación isométrica dá circunferencia. Enlace

de rectas con curvas. Pasos na representación de corpos con caras planas. Pasos na representación de corpos de revolución.

19. Elementos, pertencias e interseccións.

A recta: representación, trazas e posicións particulares. Ou plano: representación, trazas e posicións singulares. Rectas contidas nun 

plano. Interseccións entre rectas e planos.

20 . Axonometría oblicua: perspectiva caballera .

Perspectiva caballera. Perspectiva militar ou planimétrica. Consideracións de interese para debuxos en caballera. Perspectivas máis 

usuais. Pasos na representación dá perspectiva caballera frontal. Pasos na representación dá perspectiva militar.
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21. Elementos, formas situadas en planos. Interseccións.

A recta: representación, trazas e posicións particulares. Ou plano: representación, trazas e posicións singulares. Puntos e rectas 

contidas nun plano. Formas situadas nos planos coordenados. Interseccións entre rectas e planos.

22. Perspectiva cónica ou lineal.

Fundamentos dá perspectiva. Elementos de referencia. Tipos de perspectiva cónica.

Altura do punto de vista. Consideracións básicas. Puntos métricos. Perspectiva do cadrado. Perspectiva do rectángulo. Perspectiva 

dunha circunferencia.

III. NORMALIZACIÓN

23. Influencia e clasificación dás normas. Formatos (UNE 1026 ? ISO 5457).

Rotulación(UNE 1034 ? ISO 3098). Liñas e vistas(UNE 1032-82 ? ISO 128-82).

Normalización: influencia e clasificación. Formatos(UNE 1026-83). A escritura para

rotulación de debuxos (UNE 1034-75). Liñas ( UNE 1032-82 ). Vistas: Sistema Europeo de representación (UNE 1032-82).

24. Acotación (UNE 1039-75).

Consideracións xerais. Acoutado de formas básicas non plano. Acoutado de sólidos básicos

non espazo. Lectura de acotacións lineais e angulares. Acotacións segundo referencia de superficies.

Acotación de aristas. Acotación de diámetros. Acotación de radios.

25. Cortes, seccións e roturas (UNE 1032-82).

Obxecto. Cortes. Seccións. Roturas.
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.PROCEDEMENTOS

I . EN XEOMETRÍA MÉTRICA  APLICADA

- Combinación dous instrumentos básicos: escuadra, cartabón e compás, para operacións

de tipo xeométrico.

- Determinación de distancias e lugares xeométricos.

- Observación e análise dá métrica dá circunferencia e vos seus ángulos.

- Percepción dá xeometría e propiedades dá circunferencia en problemas reais.

- Operacións e construccións con segmentos e ángulos.

- Utilización de relacións de proporcionalidade directa entre magnitudes.

- Construción e relacións métricas nos triángulos e cuadriláteros.

- Aplicacións prácticas reais de elementos con estrutura cuadrangular.

- Xénese e xeometría de formas poligonais regulares.

- Construccións de polígonos regulares, convexos e cóncavos, en obxectos de uso non

contorno cotiá.

- Observación e aplicación de relacións de semellanza entre figuras xeométricas planas.

- Realización de apuntamentos, borradores, notas de realidades ou de formas imaxinadas

con aplicacións homotéticas.

- Construción de escalas volantes e a súa utilización.

- Realización de problemas de tanxencias e deseños con enlaces tipo entre

circunferencias, circunferencias e rectas ou entre rectas.
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- Deseño de obxectos artísticos ou técnicos nos que interveñan enlaces.

- Replantexamneto de traxectorias onde aparezan tanxencias (unha condución de fluído,

proxecto dunha autovía, ... ).

- Construción de curvas cónicas a partir dúas eixos ou puntos singulares.

- Construción de curvas especiais aplicado a obxectos concretos.

- Construción de figuras e formas equivalentes.

- Transformacións de posición: traslacións, xiros e simetrías.

- Figuras homolóxicas dun polígono.

- Transformacións homolóxicas condicionadas .

- Transformacións afíns entre figuras planas.

II. En XEOMETRÍA DESCRIPTIVA

- Comparación entre vos distintos sistemas de representación, establecendo as relacións existentes.

Non sistema diédrico:

- Representación do alfabeto do punto, rectas singulares e posicións do plano.

- Situación de puntos e rectas en planos.

- Intersección de planos e de recta con plano e intersección de dous e tres planos.

- Aplicacións de paralelismo e distancias entre puntos, rectas e planos.

- Formas poligonais e circulares contidas nun plano.

- Obtención de verdadeiras magnitudes.

- Representación de poliedros regulares determinando diversas seccións nos mesmos.

                                                                                                                                                                                                                               pg.160



     IES     MACÍAS     O     NAMORADO    .        PROGRAMACIÓN     DEPARTAMENTO     DE     DEBUXO       .       CURSO    2019 / 2020 

- Representación de superficies radiadas. Seccións planas, desenvolvemento etransformación.

- Trazado dás cónicas como seccións planas.

- Realización de debuxos aumentando progresivamente a dificultade. Non sistema axonométrico ortogonal:

- Realización de esbozo isométricos con axuda de retícula.

- Representación isométrica de corpos prismáticos e cilíndricos.

- Debuxo isométrico de formas arquitectónicas ornamentais.

- Trazado de seccións en prismas e cilindros rectos.

- Aplicación de cortes en sólidos de caras planas e pezas mecánicas reais.

- Non sistema axonométrico oblicuo (Perspectiva caballera):

- Realización de perspectivas caballeras de corpos de caras planas e/ou cilíndricas.

- Análise de perspectivas militares ou planimétricas de pezas arquitectónicas.

- Análise e trazado de maclas compostas por superficies radiadas.

- Representación de perspectivas caballeras de sólidos planos seccionados.

Na perspectiva cónica ou lineal

- Representación de sólidos sinxelos e esculturas de formas cúbicas superpostas.

- Representación de tipologías básicas para deseños arquitectónicos ou artísticos.

- Representación de espazos e bloques urbanos.

- Utilización dás sombras para a valoración dúas obxectos e dous espazos.

III. NORMALIZACIÓN

- Realización de esbozo, a man alzada, de pezas industriais sinxelas manexando vos instrumentos de medida.
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- Posicionamento dás seis vistas diédricas dun sólido.

- Determinación dá terceira vista dun corpo coñecidas dúas delas.

- Clasificación e utilización dous diferentes tipos de cotas.

- Debuxo de pezas nas que a normalización teña un papel predominante.

- Manexo de formatos e de escalas normalizadas.

- Exercicios de acotacións segundo referencia de superficies, dependendo dá forma ou

configuración do corpo.

- Acotación de pezas sen gran complejidade.

- Reprodución, pregado e arquivo de planos.

- Aplicacións de cortes e seccións en pezas industriais sinxelas.

- Análise de planos de distintos documentos técnicos.

Nas Técnicas Gráficas:

- Aproveitamento dás distintas calidades do lápiz de grafito segundo ou seu código en prol

dunha correcta aplicación do mesmo.

- Emprego e conservación do estilógrafo.

- Utilización de rotuladores, técnicos e de cores.

- Uso de elementos complementarios: persoais e follas de transferibles.

- Uso de soportes: cartulinas, papel vexetal, acetatos, etc.

- Emprego dás diferentes técnicas gráficas en función dá aplicación.

- Emprego de sistemas infográficos e iniciación ó CAD.
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ACTITUDES

I. En XEOMETRÍA MÉTRICA  APLICADA

- Elaborar solucións razoadas ante problemas xeométricos.

- Coñecer e comprender vos fundamentos xeométricos do debuxo.

- Creatividade na utilización dous distintos elementos.

- Valoración dúas procedementos aportados pola xeometría euclídea para a realización de configuracións.

- Busca e interese polas formas representadas.

- Confianza na superación dás dificultades que proveñen, tanto dá complexidade dous

conceptos e procedementos dá xeometría euclídea, como dás súas aplicacións.

- Interese e valoración do traballo en equipo como método eficaz para facilitar a aprendizaxe

entre iguais.

II. En XEOMETRÍA DESCRIPTIVA

- Desenvolver a visión espacial, a creatividade e a precisión trazar.

- Creatividade na utilización dous distintos elementos.

- Coñecer e comprender vos fundamentos dous sistemas básicos de representación:

diédrico, acoutado, axonométrico e cónico.

- Busca e interese pola representación e a presentación máis adecuada.

- Confianza nas propias capacidades para visualizar diferentes formas tridimensionais e

representalas non plano.

III. En NORMALIZACIÓN
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- Valoración do carácter universal que aporta a normalización á linguaxe gráfica e dá

importancia dá normalización para a comunicación.

- Representar formas mediante esbozos acoutados segundo normas UNE ou ISO.

- Valoración dá importancia que teñen vos coñecementos obtidos como imprescindibles e necesarios para a elaboración de proxectos.

- Interese por coñecer normas, símbolos e esquemas aplicados na realización de planos

mecánicos, arquitectónicos, etc.

IV. EN TÉCNICAS GRÁFICAS

- Manexar con habilidade vos instrumentos específicos do debuxo técnico así como as ferramentas informáticas para a realización do 

mesmo.

- Valorar as posibilidades do debuxo técnico como linguaxe obxectivo.

- Apreciar e recrearse co enriquecemento que as técnicas plásticas proporcionan ó

debuxo técnico.

- Interese pola investigación de novas formas de representación.

- Valoración crítica do uso do grafismo nos medios de comunicación social.

- Sensibilidade e gusto pola precisión non trazado e pola limpeza na realización de documentos

gráficos.

- Actitude crítica e valoración dous aspectos funcionais e estéticos de obxectos de uso

común.

- Disposición favorable á incorporación dás técnicas gráficas como medio de expresión e de creatividade.

Contidos
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CONCEPTOS E TÉCNICAS GRÁFICAS

- O material fundamental e os seus usos.

- Obxecto do debuxo técnico. Lápiz de grafito e portaminas. Plumas fonte e tinta china. O compás. Borradores. Afiladores. Xogo de 

escuadra e cartabón. Regras graduadas.

. Plantillas de curvas. Outras plantillas especiais

-  A imaxe por ordenador. Posibilidades da informática no debuxo técnico: o debuxo asistido por ordenador.

I .XEOMETRÍA MÉTRICA APLICADA

1. Trazados fundamentais no plano.

Elementos básicos. Segmentos e ángulos: suma e diferencia. Distancias. Lugares xeométricos básicos. Trazados de ángulos con regra 

e cartabón.

2. A circunferencia e o círculo.

Circunferencia. Círculo. Propiedades fundamentais. Posicións relativas dunha circunferencia e unha recta. Posicións relativas de dúas 

circunferencias. Ángulos na circunferencia. Arco capaz. Rectificación aproximada de arcos de circunferencia.

3. Operacións gráficas con segmentos.

Segmentos irracionais. División dun segmento por un número enteiro. División dun segmento en partes proporcionais. Producto dun 

segmento por un número real positivo.

División dun segmento por un número racional. División dun segmento por un número irracional. Proporcionalidade de segmentos.

4. O triángulo e o cuadrilátero.

TRIÁNGULOS

Definición e designación. Propiedades fundamentais. Clasificación. Liñas e puntos notables. Relacións métricas entre elementos dun 
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triángulo. Segmento e circunferencia de Euler.

CUADRILÁTEROS

Definición e nomenclatura. Propiedades fundamentais. Clasificación según os seus ángulos. Clasificación xeral e características 

fundamentais.

5. Formas poligonais. Polígonos regulares.

Formas poligonais: definición e nomenclatura. Propiedades fundamentais. Construcción de polígonos regulares inscritos nunha 

circunferencia. Construcción de polígonos regulares coñecido o lado. Polígonos regulares estrelados.

6. Homotecia e Semellanza. Escalas.

Introducción. Homotecia. Propiedades da homotecia. Trazado de figuras homotéticas.

Semellanza. Escalas (UNE 1026-83). Tipos de escalas. Escala intermedia. Escalas,gráficas.

7. Tanxencias I. Construccións básicas.

Propiedades fundamentais. Rectas tanxentes á circunferencia. Trazado de circunferencias tanxentes de radio dado. Circunferencias 

tanxentes de radio desconocido. Enlaces.

8. Tanxencias II. Potencia. Curvas técnicas.

Potencia. Expresión da potencia. Haz de circunferencias que pasan por dous puntos fixos.

Eixo radical de dúas circunferencias. Centro radical de tres circunferencias. Tanxentes trazadas desde un punto do eixo radical. 

Tanxentes trazadas desde o centro radical.

Emprego da potencia na resolución de problemas de tanxencias.

9. Curvas cónicas.

Definición e clasificación. Elementos dunha cónica. Elipse: consecuencias da definición.
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Parámetros. Diámetros conxugados. Trazados. Rectas tanxentes á elipse. Hipérbola:

consecuencias da definición. Asíntotas. Construcción. Rectas tanxentes á hipérbola.

Parábola: consecuencias da definición. Trazados. Construcción. Rectas tanxentes á

parábola.

10. Equivalencias e movementos no plano.

Figuras equivalentes. Movementos no plano: traslación. Xiro. Simetría central e axial.

Movementos directos e inversos. Producto de movementos.

11. Proxectividade: homoloxía e afinidade.

Series lineais. Formas xeométricas. Operacións proxectivas. Proxectividade. Homografía.

Paso do sistema de homografía ó de Homoloxía. Determinación dunha homoloxía.

Construcción de figuras homolóxicas. Afinidade ou homoloxía afín: construcción de figuras

afíns. Figura afín dunha circunferencia.

I. XEOMETRÍA DESCRIPTIVA

12. Sistemas de representación. Fundamentos do Sistema diédrico: alfabetos.

Introducción. Proxeccións. Sistemas de representación. Sistemas de medida: Diédrico e Acotado. Sistemas perspectivos: Axonométrica, 

Caballera e Cónica. Sistema diédrico:

punto, recta e plano.

13. Interseccións. Paralelismo. Perpendicularidade. Distancias.

Interseccións entre rectas e planos. Paralelismo. Perpendicularidade. Distancias.
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14. Abatimentos e cambios de plano.

Abatimentos. Cambios de plano de proxección.

15. Superficies I: Poliedros regulares.

Superficies poliédricas. Poliedros regulares convexos. Tetraedro. Hexaedro. Octaedro.

16. Superficies II: Pirámide e cono.

Superficies radiadas. Pirámide apoiada no plano horizontal. Desenvolvemento e transformación da sección. Cono recto de revolución. 

Desenvolvemento. Cono oblicuo de directriz circular. Desenvolvemento.

17. Superficie III: Prisma, cilindro e esfera.

Xeración. Prisma apoiado no plano horizontal. Cilindro oblicuo apoiado no horizontal.

Esfera.

18. Sistema axonométrico ortogonal.

Introducción. Os elementos da axonometría. O triedro axonométrico. Escalas axonométricas. Formas situadas nos planos coordenados. 

A elipse como perspectiva isométrica da circunferencia. O óvalo: representación isométrica da circunferencia. Enlace

de rectas con curvas. Pasos na representación de corpos con caras planas. Pasos na

representación de corpos de revolución.

19. Elementos, pertencias e interseccións.

A recta: representación, trazas e posicións particulares. O plano: representación, trazas e

posicións singulares. Rectas contidas nun plano. Interseccións entre rectas e planos.

20 . Axonometría oblicua: perspectiva caballera .

Perspectiva caballera. Perspectiva militar ou planimétrica. Consideracións de interese
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para debuxos en caballera. Perspectivas máis usuais. Pasos na representación da perspectiva caballera frontal. Pasos na 

representación da perspectiva militar.

21. Elementos, formas situadas en planos. Interseccións.

A recta: representación, trazas e posicións particulares. O plano: representación, trazas e posicións singulares. Puntos e rectas contidas 

nun plano. Formas situadas nos planos coordenados. Interseccións entre rectas e planos.

22. Perspectiva cónica ou lineal.

Fundamentos da perspectiva. Elementos de referencia. Tipos de perspectiva cónica.

Altura do punto de vista. Consideracións básicas. Puntos métricos. Perspectiva do cuadrado. Perspectiva do rectángulo. Perspectiva 

dunha circunferencia.

III. NORMALIZACIÓN

23. Influencia e clasificación das normas. Formatos (UNE 1026 • ISO 5457).

Rotulación(UNE 1034 • ISO 3098). Liñas e vistas(UNE 1032-82 • ISO 128-82).

Normalización: influencia e clasificación. Formatos(UNE 1026-83). A escritura para rotulación de debuxos (UNE 1034-75). Liñas ( UNE 

1032-82 ). Vistas: Sistema Europeo de representación (UNE 1032-82).

24. Acotación (UNE 1039-75).

Consideracións xerais. Acotado de formas básicas no plano. Acotado de sólidos básicos no espacio. Lectura de acotacións lineais e 

angulares. Acotacións segundo referencia de superficies. Acotación de aristas. Acotación de diámetros. Acotación de radios.

25. Cortes, seccións e roturas (UNE 1032-82).

Obxecto. Cortes. Seccións. Roturas.
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.PROCEDEMENTOS

I . EN XEOMETRÍA MÉTRICA APLICADA

• Combinación dos instrumentos básicos: escuadra, cartabón e compás, para operaciónsde tipo xeométrico.

• Determinación de distancias e lugares xeométricos.

• Observación e análise da métrica da circunferencia e os seus ángulos.

• Percepción da xeometría e propiedades da circunferencia en problemas reais.

• Operacións e construccións con segmentos e ángulos.

• Utilización de relacións de proporcionalidade directa entre magnitudes.

• Construcción e relacións métricas nos triángulos e cuadriláteros.

• Aplicacións prácticas reais de elementos con estructura cuadrangular.

• Xénese e xeometría de formas poligonais regulares.

• Construccións de polígonos regulares, convexos e cóncavos, en obxectos de uso no contorno cotiá.

• Observación e aplicación de relacións de semellanza entre figuras xeométricas planas.

• Realización de apuntamentos, borradores, notas de realidades ou de formas imaxinadas con aplicacións homotéticas.

• Construcción de escalas volantes e a súa utilización.

• Realización de problemas de tanxencias e deseños con enlaces tipo entre circunferencias, circunferencias e rectas ou entre rectas.

• Deseño de obxectos artísticos ou técnicos nos que interveñan enlaces.

• Replantexamneto de traxectorias onde aparezan tanxencias (unha conducción de fluido,

proxecto dunha autovía, ... ).

• Construcción de curvas cónicas a partir dos eixos ou puntos singulares.
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• Construcción de curvas especiais aplicado a obxectos concretos.

• Construcción de figuras e formas equivalentes.

• Transformacións de posición: traslacións, xiros e simetrías.

• Figuras homolóxicas dun polígono.

• Transformacións homolóxicas condicionadas .

• Transformacións afíns entre figuras planas.

II. En XEOMETRÍA DESCRIPTIVA

• Comparación entre os distintos sistemas de representación, establecendo as relacións existentes.

No sistema diédrico:

• Representación do alfabeto do punto, rectas singulares e posicións do plano.

• Situación de puntos e rectas en planos.

• Intersección de planos e de recta con plano e intersección de dous e tres planos.

• Aplicacións de paralelismo e distancias entre puntos, rectas e planos.

• Formas poligonais e circulares contidas nun plano.

• Obtención de verdadeiras magnitudes.

• Representación de poliedros regulares determinando diversas seccións nos mesmos.

• Representación de superficies radiadas. Seccións planas, desenvolvemento e transformación.

• Trazado das cónicas como seccións planas.

• Realización de debuxos aumentando progresivamente a dificultade.

No sistema axonométrico ortogonal:
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• Realización de croquis isométricos con axuda de retícula.

• Representación isométrica de corpos prismáticos e cilíndricos.

• Debuxo isométrico de formas arquitectónicas ornamentais.

• Trazado de seccións en prismas e cilindros rectos.

• Aplicación de cortes en sólidos de caras planas e pezas mecánicas reais.

. No sistema axonométrico oblicuo (Perspectiva caballera):

• Realización de perspectivas caballeras de corpos de caras planas e/ou cilíndricas.

• Análise de perspectivas militares ou planimétricas de pezas arquitectónicas.

• Análise e trazado de maclas compostas por superficies radiadas.

• Representación de perspectivas caballeras de sólidos planos seccionados.

Na perspectiva cónica ou lineal

• Representación de sólidos sinxelos e esculturas de formas cúbicas superpostas.

• Representación de tipologías básicas para deseños arquitectónicos ou artísticos.

• Representación de espacios e bloques urbanos.

• Utilización das sombras para a valoración dos obxectos e dos espacios.

III. NORMALIZACIÓN

• Realización de croquis, a man alzada, de pezas industriais sinxelas manejando os instrumentos de medida.

• Posicionamento das seis vistas diédricas dun sólido.

• Determinación da tercera vista dun corpo conocidas dúas de elas.

• Clasificación e utilización dos diferentes tipos de cotas.
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• Debuxo de pezas nas que a normalización teña un papel predominante.

• Manejo de formatos e de escalas normalizadas.

• Exercicios de acotacións segundo referencia de superficies, dependendo da forma ou configuración do corpo.

• Acotación de pezas sen gran complejidade.

• Reproducción, pregado e arquivo de planos.

• Aplicacións de cortes e seccións en pezas industriais sinxelas.

• Análise de planos de distintos documentos técnicos.

Nas Técnicas Gráficas:

• Aproveitamento das distintas cualidades do lápiz de grafito segundo o seu código en pro

dunha correcta aplicación do mesmo.

• Emprego e conservación do estilógrafo.

• Utilización de rotuladores, técnicos e de cores.

• Uso de elementos complementarios: plantillas e follas de transferibles.

• Uso de soportes: cartulinas, papel vexetal, acetatos, etc.

• Emprego das diferentes técnicas gráficas en función da aplicación.

• Emprego de sistemas infográficos e iniciación ó CAD.

ACTITUDES

I. En XEOMETRÍA MÉTRICA  APLICADA

• Elaborar solucións razonadas ante problemas xeométricos.

• Coñecer e comprender os fundamentos xeométricos do debuxo.
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• Creatividade na utilización dos distintos elementos.

• Valoración dos procedementos aportados pola xeometría euclídea para a realización de

configuracións.

• Busca e interese polas formas representadas.

• Confianza na superación das dificultades que proveñen, tanto da complexidade dos conceptos e procedementos da xeometría 

euclídea, como das súas aplicacións.

• Interese e valoración do traballo en equipo como método eficaz para facilitar a aprendizaxe entre iguais.

II. En XEOMETRÍA DESCRIPTIVA

• Desenvolver a visión espacial, a creatividade e a precisión nos trazados.

• Creatividade na utilización dos distintos elementos.

• Coñecer e comprender os fundamentos dos sistemas básicos de representación:

diédrico, acotado, axonométrico e cónico.

• Busca e interese pola representación e a presentación máis adecuada.

• Confianza nas propias capacidades para visualizar diferentes formas tridimensionais e representalas no plano.

III. En NORMALIZACIÓN

• Valoración do carácter universal que aporta a normalización á linguaxe gráfica e da importancia da normalización para a comunicación.

• Representar formas mediante croquis acotados segundo normas UNE o ISO.

• Valoración da importancia que teñen os coñecementos obtidos como imprescindibles e necesarios para a elaboración de proxectos.

• Interese por coñecer normas, símbolos e esquemas aplicados na realización de planos mecánicos, arquitectónicos, etc.

IV. EN TÉCNICAS GRÁFICAS
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• Manexar con habilidade os instrumentos específicos do debuxo técnico así como as ferramentas informáticas para a realización do 

mesmo.

• Valorar as posibilidades do debuxo técnico como linguaxe obxectivo.

• Apreciar e recrearse co enriquecemento que as técnicas plásticas proporcionan ó

debuxo técnico.

• Interese pola investigación de novas formas de representación.

• Valoración crítica do uso do grafismo nos medios de comunicación social.

• Sensibilidade e gusto pola precisión no trazado e pola limpeza na realización de

documentos gráficos.

• Actitude crítica e valoración dos aspectos funcionais e estéticos de obxectos de uso común.

• Disposición favorable á incorporación das técnicas gráficas como medio de expresión e de creatividade.
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TEMPORALIZACIÓN

Índice e tempo previsto para dedicar a cada unha das unidades.

1. Trazados fundamentais non plano.

Tempo previsto................................3 sesions.

2. A circunferencia e ou círculo.

Tempo previsto................................4 sesions.

3. Operacions gráficas co segmentos.

Tempo previsto................................3 sesions.

4. Ou triangulo e ou cuadrilátero.

Tempo previsto................................3 sesions.

5. Formas poligonais.

Tempo previsto................................4 sesions.

6. Homotecia e Semellanza. Escalas.

Tempo previsto................................4 sesions.

7. Tanxencias I. Construcións básicas.

Tempo previsto................................6 sesions.

8. Tanxencias II. Potencia. Curvas técnicas.

Tempo previsto................................6 sesions.

9. Curvas cónicas.

Tempo previsto................................6 sesions.
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10. Equivalencias e movementos nol plano.

Tempo previsto................................5 sesions.

11. Proyectividad: homología e afinidad.

Tempo previsto................................4 sesions.

12. Sistemas de representación. Fundamentos do sistema diédrico, alfabetos.

Tempo previsto?................................7 sesions.

13. Intersecciones. Paralelismos. Perpendicularidad. Distancias.

Tempo previsto................................8 sesions.

14. Abatimientos e cambios de plano.

Tempo previsto................................4 sesions.

15. Superficies I: Poliedros regulares.

Tempo previsto................................8 sesions.

16. Superficies II: Pirámide e cono.

Tempo previsto................................8 sesions.

17. Superficie III: Prisma, cilindro, esfera.

Tempo previsto................................8 sesions.

18. Sistema axonométrico ortogonal.

Tempo previsto................................6 sesions.

19. Elementos, pertenencias e intersecciones.

Tempo previsto................................6 sesions.
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20. Axonometría oblicua: perspectiva caballera.

Tempo previsto................................8 sesions.

21. Elementos, formas situadas en planos. Interseccions.

Tempo previsto................................8 sesions.

22. Perspectiva cónica ou lineal.

Tempo previsto................................8 sesions.

23. Influencia e clasificación dás normas. Formatos (UNE 1026 . ISO 5457). Rotulación (UNE 1034 . ISO 3098). Líñas e vistas (UNE 

1032-82 . ISO 128-82).

Tempo previsto................................4 sesions.

24. Acotacions (UNE 1039-75).

Tempo previsto................................5 sesions.

25. Cortes, seccions e roturas (UNE 1032-82).

Tempo previsto................................5 sesions.
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3. CRITERIOS DÁ AVALIACIÓN

A avaliación constitúe un elemento básico para a orientación dás decisións curriculares.

Permite definir axeaitadamente vos problemas educativos, emprender actividades de investigación didáctica e, en definitiva, regular ou 

proceso de concreción do currículo de cada comunidade educativa. Vos criterios de avaliación que a continuación se relacionan,

deberán servir como indicadores dá evolución dás aprendizaxes dás alumnas e alumnos, como elementos que axudan a valorar vos 

desaxustes e necesidades detectadas e como referentes para estimar á adecuación dás estratexias de ensino postas en xogo.

1. Identificar e explicar en obras de arte elementos do debuxo técnico, podendo así establecer uns niveis elementais de relación que 

faciliten a comprensión íntegra dous aspectos artísticos e técnicos do Debuxo. Con este criterio téntase coñecer se ou aluno ou aluna 

capta un concepto do debuxo técnico realmente integrado na cultura e non arte, non só actuais senón de tódolos tempos,

considerando as aportacións dá xeometría e as matemáticas ó Arte, e as do Arte ó debuxo técnico.

2. Debuxar e xustificar formas planas de carácter poligonal (regular e irregular) nas que se plantexen problemas de configuración e de 

proporción. Con este criterio tratar de pescudar se ou aluno ou aluna coñece vos fundamentos necesarios para poder, non só reproducir,

senón tamén crear novas formas de carácter exclusivamente poligonal nas que se plantexen certos condicionantes en canto á 

configuración, tamaño e posición.

3. Deseñar formas planas nas que sexa preciso resolver problemas básicos de tanxencias, ben sexan rectas con circunferencias ou 

destas entre si , razoando vos seus trazados ou xustificando as súas decisións. A traverso deste criterio pretender coñecer se vos 

alunos son capaces de debuxar formas que incorporen vos problemas máis correntes de enlaces entre rectas e arcos de circunferencia

ou destas entre si. Estas formas deberán estar referidas a obxectos reais e fácilmente recoñecibles. É importante, para valorar con 

xusticia este criterio, que vos trazados non sexan de gran dificultade pero, sen embargo, vos que se propoñan deben

poder ser razoados polo aluno ou aluna, xustificando, se fose preciso, cada un dous pasos que constitúan ou problema.
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4. Aplicar ó traballo persoal vos coñecementos de xeometría plana para ou trazado de curvas cónicas e xeométricas, utilizando 

correctamente as técnicas e procedementos máis axeitados. Este criterio proponse avaliar, ademáis de aplicar coñecementos 

xeométricos, as destrezas acadadas polos alunos non manexo do material específico para trazar. Este criterio debe usarse non só como

instrumento para medir a destreza non trazado de curvas xa dadas, senón tamén para ponderar a habilidade gráfica non deseño de 

curvas creadas polo aluno.

5. Realizar ou esbozo acoutado, non sistema diédrico, de pezas mecánicas ou obxectos comúns sinxelos, axustándose a normas UNE 

ou ISO. Con este criterio pretender comprobar se vos alunos son capaces de manexar ou sistema diédrico cunha finalidade utilitaria. 

Para isto deberán ser capaces de resolver exercicios de obtención de vistas de obxectos sinxelos de uso cotiá incluindo córtesvos, 

seccións ou roturas convintes, así como situar as cotas necesarias e precisas para a comprensión do

obxecto representado.

6. A partir dá súa representación diédrica, desenvolver e construír un sólido, poliédrico ou de revolución, practicándolle un ou varios 

cortes oblicuos ós planos coordenados e representándoo axonométricamente. Este criterio permite valorar a capacidade de visión 

espacial.

7. Analizar e representar obxectos compostos, que non ofrezan especial dificultade, mediante esbozo en perspectivas axonométricas ou

caballeras, establecendo cortes e detallando as súas partes internas. Este criterio permite xulgar a capacidade de analizar formas, 

particularmente en cuestións relativas a montaxes e, en xeral, a formas compostas. Simultáneamente proporcionar a información

sobre vos coñecementos adquiridos destes sistemas, especialmente dous fundamentais (isometrías e perspectivas caballeras).

8. Debuxar en perspectiva cónica e, preferentemente, a man alzada formas do contorna con distintos puntos de vista, tanto dous seus 

aspectos externos como, procédese, dous internos. Co emprego deste criterio tratar de pescudar ou nivel dessenvolvido polas alunas e

alunos na súa capacidade de comprender ou espazo, valorando, ademáis, a destreza lograda en canto á facilidade de trazo e á calidade
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gráfica do mesmo. Por outra parte, ou criterio facilita, mellor ca ningún outro, ou coñecemento dás habilidades acadadas polos

alunos non uso dás distintas técnicas gráficas que poden ir desde as máis puramente lineais ata as que requiran un gran contido de 

texturas ou cor.

9. Elexir correctamente ou sistema de representación máis axeitado para un proxecto concreto, diferenciando as posibilidades 

comunicativas dous sistemas diédrico, axonométrico ortogonal, axonométrico oblicuo (perspectiva caballera) e cónico.

Con este criterio de avaliación tratar de pescudar ata que punto ou aluno ou aluna

comprendeu as finalidades prácticas que perseguen vos diferentes sistemas de representación e tomou conciencia dás súas distintas 

características comunicativas e ou seu correcto emprego en función dá mensaxe que se desexe transmitir. Así, permitirá coñecer se ou 

aluno ou aluna é capaz de discernir as ocasións nas que é preferible utilizar un sistema ou outro, oo quizais varios delez combinados, 

para a comunicación dunha idea ou proxecto.

10. Aplicar vos coñecementos sobre ou uso dás principais técnicas gráficas do debuxo técnico, para lograr un bo acabado e unha 

axeitada presentación dúas debuxos. Co uso deste criterio téntaase medir ou grao de destreza e de coñecemento acadado polas

alunas ou alunos non emprego do material específico do debuxo técnico, incluindo, non seucaso, as aportacións dá informátic a traverso

dous sistemas do CAD dous que se dispuxeranon centro educativo. Ademáis, este criterio fai referencia ó correcto acabado, así como á

axeitada presentación dúas traballos propostos.
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4. Mínimos esixibles

Partindo de que a correcta utilización do material, así como a limpeza e a orde son fundamentais dentro dá práctica do debuxo técnico 

cito a continuación vos mínimos exixibles para a superación desta asignatura non curso de 2º de Bachillerato.Para superar esta 

asignatura, ou alumno ha de entregar correctamente realizados vos traballos (láminas de exercicios) propostos en clase e ha de superar

unha serie de coñecementos mínimos de cada unha dás unidades do temario que cito a continuación:

I. XEOMETRÍA METRÍCA APLICADA

.Ou alumno debe demostrar nos seus traballos ou dominio e a correcta utilización dous instrumentos e materiais de debuxo técnico.

.Saber determinar as distancias e lugares geométricos.

.Coñecer e saber utilizar vos ángulos dá circunferencia.

.Saber solucionar problemas de construcións con segmentos e ángulos.

.Dominar as construcións de triángulos e cuadriláteros, así como as súas relacións métricas.

.Poder construír polígonos regulares, convexos e cóncavos e dominar as relacións de semellanzas entre figuras planas.

.Coñecer ou uso de utilidade para resolver problemas dá homotecia.

.Saber solucionar problemas de tangencias con enlaces entre circunferencias.

.Saber construír curvas cónicas e técnicas, así como trazar tangentes a estas..Construír figuras e formas equivalentes.

.Resolver exercicios de xiros e traslaciones non plano.

II. GEOMETRIA DESCRIPTIVA

.Saber diferenciar vos distintos sistemas de representación e estableces as relacións existentes entre eles.

.Recordar ou estudado en 1º sobre sistema diédrico e a iso engadir ou coñecemento e manexo dás figuras poliédricas regulares e as 

súas posibles seccións por planos.
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.Saber representar e resolver exercicios de figuras radiadas seccionadas por planos.

. Saber representar a verdadeira magnitude dás seccións.

.Saber representar e solucionar exercicios en sistema axonométrico ortogonal de corpos prismáticos ou cilíndricos dadas as súas 

proxeccións: vista, alzado, perfís. E saber representar as vistas dun corpo sólido.

.Poder resolver exercicios nos que se practiquen seccións por planos a corpos sólidos..Saber representar en perspectiva caballera 

corpos de caras planas ou cilíndricas.

.Coñecer as nocións básicas dá perspectiva militar ou planimétrica..Saber representar en perspectiva cónica corpos sólidos sinxelos e 

espazos urbanos.

III. NORMALIZACIÓN.

.Saber realizar esbozo de figuras a man alzada de pezas industriais.

.Dominar a representación de sólidos a partir de todas ou algunhas dás súas vistas..Saber acoutar correctamente sólidos.

.Manexar as escalas nos diferentes sistemas de representación.
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5. TEPORALIZACIÓN POR AVALIACIÓNS 2º BACHARELATO

1ª Avaliación Bloque 1 
Xeometría e debuxo técnico 

1. Trazados fundamentais non plano.
2. A circunferencia e ou círculo.
3. Operacions gráficas co segmentos.
4. Ou triangulo e ou cuadrilátero.
5. Formas poligonais.
6. Homotecia e Semellanza. Escalas.
7. Tanxencias I. Construcións básicas.
8. Tanxencias II. Potencia. Curvas técnicas.
9. Curvas cónicas.
10. Equivalencias e movementos nol plano.
11. Proyectividad: homología e afinidad.

2ª Avaliación Bloque 2 
Sistemas de representación

12. Sistemas de representación. Fundamentos do sistema 
diédrico, alfabetos.
13. Intersecciones. Paralelismos. Perpendicularidad. 
Distancias.
14. Abatimientos e cambios de plano.
15. Superficies I: Poliedros regulares.
16. Superficies II: Pirámide e cono.
17. Superficie III: Prisma, cilindro, esfera.
18. Sistema axonométrico ortogonal.
19. Elementos, pertenencias e intersecciones.

3ª Avaliación Bloque 2 
Sistemas de representación

Bloque 3
Normalización

20. Axonometría oblicua: perspectiva caballera.
21. Elementos, formas situadas en planos. Interseccions.
22. Perspectiva cónica ou lineal.
23. Influencia e clasificación dás normas. Formatos (UNE 
1026 . ISO 5457). Rotulación (UNE 1034 . ISO 3098). 
Líñas e vistas (UNE 1032-82 . ISO 128-82).
24. Acotacions (UNE 1039-75).
25. Cortes, seccions e roturas (UNE 1032-82).
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6 Concrecións metodolóxicas da materia

Concrecións metodolóxicas na ESO

                 

O modelo didáctico a seguir polo Departamento de Debuxo responde a principios de aprendizaxe significativa da materia na que o 

alumnado participa activamente como protagonistas da súa propia aprendizaxe.

Partimos dos elementos da comunicación visual para, a partir de aí, secuenciar os contidos da programación segundo o esquema 

temporal de cada curso e os contidos temáticos.

Preténdese alcanzar un coñecemento conceptual, terminolóxico e práctico que achegue ao alumnado á lectura e desenvolvemento da 

imaxe visual e á representación artística e técnica de obxectos e espazos.

Tense en conta o ritmo de aprendizaxe dos alumnos e as destrezas que teñan á hora de interpretar imáxes, desenvolvelas e ser capaz 

de interpretar en dúas dimensións a realidade tridimensional.

Os contidos presentaranse de acordo a unha orde de dificultade gradual e sempre en diferentes soportes para facilitar a aprendizaxe, 

así como o desenvolvemento das destrezas que se pretenden alcanzar coas materias deste departamento. Imaxes fotográficas, figuras 

en tres dimensións, recursos tecnolóxicos, recursos informáticos e relacionados coas TICs, así como materiais propios das belas Artes, 

han de servir de axuda á transmisión dos contidos ao alumnado.

En cada unha das clases terase en conta os fins establecidos no artigo 3 do Decreto 133/2007 segundo o cal,

“A finalidade da educación secundaria obrigatoria consiste en lograr que o alumnado adquira os elementos básicos da cultura, 

especialmente en aspectos humanístico, artístico, científico e tecnolóxico; desenvolver e consolidar hábitos de estudo e de traballo; 

preparalo para a súa incorporación a estudos posteriores e para a súa inserción laboral e formalo para o exercicio dos seus dereitos e 
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obrigas na vida como cidadáns e cidadás”.

Así mesmo terase moi en conta a adquisición de valores establecidos no artigo 4 de dito Decreto, como: 

- A práctica da tolerancia. 

- A cooperación e a solidariedade entre persoas e grupos. 

- A práctica do diálogo nunha sociedade plural. 

- Consolidación dos hábitos de disciplina, estudo e traballo individual. 

- A valoración e o respecto na diferenza de sexos e igualdade de dereitos. 

- Rexeitamento da violencia e prexuízos, así como comportamentos sexistas, e 

resolución pacífica dos conflitos. 

- O desenvolvemento de destrezas básicas na utilización das fontes de información. 

- O coñecemento do patrimonio cultural, artístico e histórico de Galicia. 

- Concrecións metodolóxicas no Bacharelato

O alumnado que escolla a materia Debuxo Técnico en Bacharelato deberá responder ás seguintes actitudes e capacidades: 

- Estudo sistemático e diario. 

- Gusto polo estudo e autonomía na organización deste. 

- Bo desenvolvemento das habilidades relacionadas coa visión espacial. 
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 - Interese persoal polos sistemas de representación espaciais. 

En canto á metodoloxía didáctica, propoñémonos unha ensinanza activa na que o alumnonado sexa o protagonista da súa aprendizaxe,

polo que o profesor, ademais de explicar e aclarar os contidos, terá un papel de orientador e coordinador do traballo individual e en 

equipo. 

Os libros de texto recomendados utilizarase como un instrumento de consulta e traballo e poderase combinar co aporte doutros 

materiais como paxinas web, apuntes, outros libros, etc.. 

 - O traballo na clase será individual o en grupos reducidos, respectando a iniciativa e creatividade de cada unha das persoas que o 

compoñen.

- O alumnado participará en postas en común, discusión, aclaracións.

- As prácticas serán diarias e a boa presentación das láminas a final de cada tema o trimestre imprescindible para superar a asignatura.

-Relacionarase a teoría coa práctica, buscando a aplicación do aprendido.

- Se traballará con casos prácticos encamiñados á resolución de problemas reais, presentes vida   cotiá.

- Se usarán as novas tecnoloxías da información e comunicación, tanto para a busca e selección de informacións específicas como para

a elaboración de proxectos creativos.

- Se potenciará a flexibilidade na elección de tratamentos ou recursos gráficos na resolución de proxectos.

- Incidirase na necesidade do esforzo e tenacidade para o logro de destrezas e precisión nos obxectivos previstos.
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7 Materiais e recursos didácticos

2.4. Materiais e recursos didácticos                            

Como materiais didácticos serán utilizados:

.Os libros recomendados en cada curso.

. Material dixital en formato rotafolio elaborado polo profesor e proxectado no encerado dixital.

. Os libros de texto doutras editoriais que se teñen na aula como material de apoio.

. Mapas conceptuais.

 . Fotocopias de apuntes do profesor.

. Proyector de imaxes e ordenador e encerado dixital.

. Material aportado polo profesor do tipo catálogos de exposicións e monográficos de artistas.

. Material en formato digital aportado polas editoriais.

. Material dixital contido em paxinas web de museos o centros educativos.

. O profesor intentará aportar ao alumno interesado nalgún dos temas artísticos ou técnicos material complementario.

. Poderase proxectar algunha película se o desenvolvemento do temario e o interese dos alumnos o requieren.

.  Noticias de xornais e revistas relacionadas coas asignaturas deste departamento tamén poderán ser utilizadas como material  de

apoio.. Exames de probas de selectividad de anos anteriores.

.  A colaboración doutros departamentos como o de literatura serbirán para realizar proxectos conxuntos especialmente nos temas

relacionados  coa  imaxe,  a  ilustración  e  a  representación.  Así  como  a  colaboración  co  departamento  de  historia  da  arte  para  a

comprensión de determinados conceptos relacionados co mundo das artes plásticas.
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8 Criterios de avaliación, cualificación e promoción do alumnado

SISTEMA DE AVALIACIÓN: 

1. En cada avaliación realizarase como mínimo un exame da materia explicada.

2. Os exercicios prácticos (artísticos ou técnicos), nunca eximirán ao alumno do seu oligación de aprobar os contidos teóricos nin ao

contrario.

3. As actividades organizadas en clase con carácter creativo e coa finalidade de organizar dentro do centro instalacións ou exposicións

irán dentro do programa da asignatura e contarán como nota de avaliación, pero nunca eximirán da obrigación do alumno a aprobar os

exames de contido teórico practico, nin calquera outra proba de avaliación.                                                                          

4. A avaliación é individualizada, polo que non se admitirán comparacións entre os propios alumnos.                              

5. A boa actitude fronte á asignatura, a boa disposición para o traballo, así como a educación son requisitos indispensables para a

superación da asignatura.   

Proceso de avaliación.

1. Avalicación Inicial.

Será ao inicio do curso e os resultados só se terán en conta a efectos de adecuar o nivel de partida do proceso de ensino-aprendizaxe.

2. Avaliación formativa.

Ao longo do curso os alumnos estarán informados do seu progreso no proceso de aprendizaxe a través das indicacións que se lle vaian

dando: correccións das distintas probas escritas previstas, interacción na aula, corrección do caderno de clase e dos traballos que se
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vaian  propondo.  Unha  vez  ao  trimestre  informarase  de  xeito  formalizado  a  través  da  cualificación  da  avaliación  (de  acordo  co

establecido na normativa vixente) aos pais e aos alumnos dos progresos destes no proceso de aprendizaxe. 

3. Avaliación sumativa.

Ao remate do curso valorarase o rendemento académico dos alumnos, así como a súa dedicación e esforzo, mediante a cualificación

final que se determinará de acordo coas especificacións e criterios de cualificación.

As cualificacións trimestrais teñen, aparte da finalidade formativa á que se fai referencia no apartado 2 anterior, unha compoñente

sumativa, xa que son as que serven de base para determinar a cualificación final de xuño.

4. Procedementos e instrumentos de avaliación.

Os procedementos ou técnicas que se prevé empregar para avaliar o progreso dos alumnos no proceso de aprendizaxe recóllese no

cadro  seguinte.  No mesmo cadro  móstranse  os  correspondentes  instrumentos  de  avaliación  nos que  se  rexistrará  a  información

relevante para a avaliación do rendemento académico dos alumnos. 

Procedementos para a avaliación Instrumentos de avaliación

Técnica de interrogatorio Cuestionario

Técnica de resolución de problemas Probas escritas

Técnica de solicitude de produtos Traballos individuais realizados na clase ou na casa
Traballos en grupo realizados na clase ou na casa
Caderno de clase do alumno

Técnica de observación  Caderno do profesor.
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Criterios de cualificación

As cualificacións son trimestrais nelas valoraranse dous aspectos, e para cada un deles consideraranse os puntos que a continuación

se detallan.

1. Probas escritas (Contidos xerais da programación), 2. Actividades e traballos artísticos.

Apartado
s Instrumentos de Avaliación na ESO Observacións Ponderación

1 Probas Escritas (exames).

. Cada proba valorarase de 0 a 10 puntos, podendo expresarse ata 1
decimal.  A nota  de  este  apartado  será  a  media  das  cualificacións
obtidas nas distintas probas.
.  Unha  proba  non  realizada  puntuarase  con  0  puntos  á  hora  de
establecer as porcentaxes.
. Cada un dos alumnos deberá acudir co material de debuxo técnico
necesario  para  realizar  os  exames.  Non  se  permitirá  compartir
material de debuxo técnico entre os alumnos que estean a realizar
un exame nin que estes utilicen o material técnico da aula. 

50 %

2

Exercicios, actividades e traballos artísticos, presentacions
en soporte dixital , láminas y fichas (realizadas na aula ou

na casa).

. Os Exercicios, actividades e traballos artísticos, presentacions en
soporte  dixital,  láminas  y  fichas  (realizadas  na  aula  ou  na  casa)
valoraranse de 0 a 10 puntos, podendo expresarse ata 1 decimal. 
. A nota de este apartado será a media das cualificacións obtidas.
. Un traballo, lámina o ficha non realizada puntuarase con 0 puntos á
hora de establecer as porcentaxes.
. Os traballos e presentacións realizados en soporte dixital han de
ser orixinais e realizados polos alumnos. Calquera traballo que non
se  adapte  ás  directrices  da  materia  ou  que  fose  copiado
directamente ou "pirateado" na internet, será  puntuado con 
0 puntos.

50 %
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Apartado
s Instrumentos de Avaliación no Bacharelato Observacións Ponderación

1 Probas Escritas (exames).

.  Cada  proba  valorarase  de  0  a  10  puntos,  podendo  expresarse  ata  1
decimal. A nota de este apartado será a media das cualificacións obtidas
nas distintas probas.
.  Unha  proba  non  realizada  puntuarase  con  0  puntos  á  hora  de
establecer as porcentaxes.

50 %

2 Exercicios, láminas y fichas (realizadas na aula ou na
casa).

. Os Exercicios, láminas y fichas (realizadas na aula ou na casa) valoraranse
de 0 a 10 puntos, podendo expresarse ata 1 decimal. 
. Un traballo, lámina o ficha non realizada puntuarase con 0 puntos á
hora de establecer as porcentaxes.
.  Os traballos han de ser  orixinais  e realizados polos alumnos.  Calquera
traballo que non se adapte ás directrices da materia ou que fose copiado
directamente ou "pirateado" na internet, será  puntuado con 
0 puntos.

50 %

As  láminas  de  Debuxo Técnico  nos  cursos  1º  e  2º  de  Bacharelato  serán
revisadas e corrixidas en todas e cada unha das avaliacións de maneira “
sumativa”. Isto é:
. Na 1ª Avaliación corrixiranse as láminas da lª Avaliación. 
. Na 2ª Avaliación corrixiranse as láminas correspondentes á 2ª Avaliación e
volveranse  a  revisar  as  láminas  da  1ª  Avaliación  para  verificar  que  os
alumnos corrixiron as láminas anteriores con fallos. 
. Na 3ª Avaliación corrixiranse as láminas correspondentes á 3ª Avaliación e
volveranse a revisar as da 2ª e 1ª Avaliación para verificar que os alumnos
corrixiron as láminas con fallos das avaliacións anteriores. 

*  Mediante  éste  procedemento  de  corrección  preténdese  que  o  alumno
chegue a final de curso cun ficheiro ordenado que conteña todas as láminas
realizadas durante o curso. As láminas de 1º de Bacharelato sumaranse ás
de 2º de Bachillerado para que o alumno ao final do bacharelato teña todo
este  material  ordenado  para  poder  prepararse  a  proba  de  acceso  á
universidade ABAU. 
*  Para a avaliación das fichas e láminas de Debuxo Técnico, a cada
alumno  de  bacharelato  daráselle  un  formulario  no  que  aparecerá  a
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listaxe de láminas e exercicios que terán que presentar de cada tema.
Neste  documento  aparecen  casas  que  valoran  a  súa  realización,  o
correcto  uso  das  ferramentas  de  Debuxo  técnico  e  un  espazo
reservado para a súa valoración. Este sistema de avaliación realizarase
coa presenza e colaboración do alumnado e dos seus compañeiros,
para que o mesmo alumno valore tamén o seu traballo en función do
que se lle pediu.Este será o documento que xustifique a valoración e
corrección de cada unha das láminas e do seu conxunto 

A cualificación de cada trimestre será o resultado da suma das cualificacións obtidas polo alumno nos anteriores apartados, de acordo 

coa ponderación proposta para cada un deles, con unha excepción. A nota media trimestral non será nunca superior a 4 si  a 

cualificación nalgún destes apartados (I e 2) non chegara a 3.

- Os cálculos das medias sempre se realizarán mantendo as decimais dos resultados obtidos. Os redondeos soamente se aplican na 

nota global final de cada avaliación a partir de 0.5 inclusive hacia a alza,  xa que o sistema no nos premite introducir decimais nos 

boletines.
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Recuperación de avaliacións suspensas

Recuperación da 1ª Avaliación Haberá un exame escrito de recuperación da 1ª Avaliación nos 
primeiros 15 días  lectivos da 2ª avaliación. 

Recuperación da 2ª Avaliación Haberá un exame escrito de recuperación da 2ª Avaliación nos 
primeiros 15 días da 3ª Avaliación. 

Recuperación da 3ª Avaliación Haberá un exame escrito de recuperación da 3ª Avaliación a final 
de curso.

Recuperación examen final Haberá un examén escrito de recuperación final de toda a materia 
a final de curso.
A este examén non terán dereito os alumnos que teñan máis de 
dúas avaliacións suspensas e non recuperadas nos exames de 
recuperación de cada unha das avaliacións.

moi importante: Para cada unha das probas de recuperación. Ningún alumno tendrá dereito a  presentarse ás probas 
escritas de recuperación de cada unha das avaliacións se na 
primeira semana lectiva, correspondente á seguinte avaliación
a recuperar, non presentou todos os traballos correspondente
á avaliación pendente.

. Avaliación final ordinaria do mes de xuño.

A cualificación final será a media das tres avaliacións trimestrais.

.Considerarase superada a materia cando se obteña unha puntuación, igual ou superior a 5 puntos.

.Con carácter xeral, para superar a materia requirirase a superación das tres avaliacións. Non obstante, pode superarse a materia cunha

avaliación suspensa se a cualificación desta é de 3 ou 4 puntos e a media das tres avaliacións e superior a o igual a 5.

Lémbrase neste apartado que a correcta realización e presentación dos traballos é imprescindible para superar as materias 

deste departamento e que cada traballo non presentado puntúase con 0 puntos á hora de facer as medias. 
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Avaliación extraordinaria do mes de setembro.

. Os alumnos que non superen a materia na avaliación ordinaria do mes de xuño, poderán realizar unha proba no mes de setembro, nas

datas establecidas ao efecto pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e segundo o calendario e horario fixado polo

Centro. Esta proba será cualificada de 1 a 10 para o nivel de ESO e de 0 a 10 para o bacharelato.

. Considerarase superada a materia cando, despois de efectuado o redondeo se fose o caso, se obteña unha puntuación, igual ou

superior a 5 puntos.

. As probas da convocatoria  de setembro basearanse nos contidos desta programación. 

. En 1º  da ESO a proba de setembro terá unha parte  na que se avaliará os contidos teóricos e otra  dos contidos de Debuxo Técnico

da programación.

. EN 3º  da ESO a proba de setembro terán unha parte que avaliará os contidos teóricos relacionados coa programación, unha parte

practica na que se avaliarán os contidos aplicados á análise dunha imaxe e unha terceira parte que avaliará os contidos de Debuxo

Técnico da programación. Cada unha das partes será 1/3 da nota e a suma delas a nota final. Unha parte da proba en branco terá a

nota  de 0 puntos.

 Cada unha das partes será 1/3 da nota e a suma delas a nota final. Unha parte da proba en branco terá a nota de 0 puntos. En ningún

caso superarase a proba de setembro se non se chega a 3 puntos nalgunha das tres partes do exame.

. En Bacharelato os examenes  desta convocatoria estarán baseados na programación centrada no Bebuxo Técnico.

. Os alumnos deberán acudir aos exames co material necesario para realizar as probas escritas e de Debuxo Técnico. 

. Detectar a un alumno copiando ou facendo calquera tipo de trampas nunha proba, proxecto, práctica ou exercicio suporá o inmediato
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suspenso nese instrumento de avaliación cunha cualificación mínima. Si se tratase dunha proba  final a cualificación final da asignatura

será a mínima, 1 no caso da ESO e 0 no caso do Bacharelato.
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9 Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e práctica docente 

Indicadores de logro do proceso de ensino 

1- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.

2- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe.

3.-Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do alumnado.

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.

5.Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado.

6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.

7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado con NEAE. 

8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.

10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.

11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.

12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo. 
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Indicadores de logro da práctica docente 

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado. 

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa. 

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade. 

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE. 

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar. 

6. Combínase o traballo individual e en equipo. 

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura. 

8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita. 

9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe. 

10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar. 

11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc. 

12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da corrección das probas, traballos, etc. 

13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e erros. 
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10 Organización de actividades de seguimento e avaliación das materias pendentes

ESO

De acordo coa lexislación, os alumnos con asignaturas pendentes terán dereito a unha avaliación continúa e a un seguimento do seu

proceso de traballo, así como a un exame final no mes de maio. 

Os alumnos coa asignatura EPVeAv pendente de cursos anteriores serán convocados para ser informados dos plans de recuperación a

princípio de curso. Terase en conta os contidos mínimos oficiais de cada curso e as caracteristicas do alumnado coa asignatura

sen superar. 

Cada alumno terá a posibilidade de exáminarse por avaliacións da matería.

Así mesmo o alumnado terá dereito a un exame global de todo o temario no mes de maio.

. Aos alumnos con EPVyAV1 (Primeiro de ESO) coa materia pendente se lles ofrecera un caderno de traballo como opción aos exames

para superar a materia. En caso de non completar ou non realizar correctamente as fichas deste caderno, deberán realizar os exames

correspondentes. 

BACHARELATO

De acordo coa lexislación, os alumnos com Debuxo Técnico I pendente  terán dereito a unha avaliación continúa e a un seguimento do

seu proceso de traballo, así como a un exame final no mes de maio. 

. Os alumnos sempre estarán informados sobre o sistema de recuperación parcial da asignatura. Para esta recuperación poderase

facilitar ao alumnado material e clase de reforzo na que se resolvan dúbidas que poidan axudar ao alumno a superar posibles lagoas

dentro do temario.

. Cada alumno terá a posibilidade de exáminarse por avaliacións da matería.

Así mesmo o alumnado terá dereito a un exame global de todo o temario no mes de maio.
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11 Organización de procedementos para acreditar coñecementos previos

A partír dos resualtados optidos na avaliación inicial.
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12 Deseño de avaliación inicial e medidas a adoptar en función dos resultados

A avaliación inicial contribúe á mellora do rendemento tanto do ensino como da aprendizaxe. Para que resulte eficaz, esta avaliación ten

que ser contínua e estar atenta á evolución do alumnado, tanto no plano intelectual, como afectivo e social.

Ó principio de cada proceso de ensino-aprendizaxe e non só ó inicio do curso, faráse unha avaliación inicial para detectar o nivel de 

partida, os coñecementos previos e ver se existen problemas de aprendizaxe. Debemos saber que coñecen e saben facer os alumnos, 

como mellora, que intereses e motivacións teñen ante a aprendizaxe.Esta avaliación realizaráse a través da observación directa e 

sistemática na aula, pódese levar un diario da evolución, mediante cuestionarios e tamén a través de probas estandarizadas.

Ó inicio de curso, o profesor marcará as pautas a seguir:

. Os alumnos serán informados dos materiais que deberán usar durante o ano escolar, dos usados polo profesor e os recursos que se 
poderán usar en diferentes momentos.  

.  Exporánse os obxectivos didácticos e os criterios de avaliación para que os coñezan en todo momento.

. Poderán usarse os materiais e recursos que se consideren oportunos en cada momento de aprendizaxe: CD, DVD, ordenadores,…

. Iniciaránse as clases cunha exploración dos coñecementos previos, para motivar os alumnos e detectar os posibles erros de 
aprendizaxe.

. As distintas actividades realizaránse de forma estructurada.

. O sistema de agrupamento adecuaráse ó tipo de actividade e destreza que se pretenda desenvolver.

. Favoreceráse a participación do alumnado nas tarefas interactivas, usando a linguaxe plástico visual e audiovisual en situación reais 
de comunicación.

. Potenciaráse a aprendizaxe significativo realcionando os coñecementos adquiridos cos aspectos da vida cotiá e en relación con outras 
materias.

. Procurar desenvolver unha actitude positiva frente a aprendizaxe valorada nos logros de cada un na súa medida fomentando a 
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reflexión sobre a súa aprendizaxe. 
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13 Meditas de atención a diversidade

Un deseño curricular das áreas aberto, que a partir duns contidos e obxectivos xerais para todos, permite a cada centro axeitarse ás

características dos seus alumnos e do seu contorno. Pero ademais destas medidas, que son fundamentais para contribuir a unha

axeitada atención á diversidade de rapaces e rapazas, é necesario contar coa práctica pedagóxica no aula. Flexibilizar a intervención

pedagóxica, é polo tanto, unha condición indispensable para dar resposta á diversidade. Esto implica un cambio na actitude e o xeito de

pensar  do  profesorado:  ver  o  proceso de interacción  e a intervención  do profesorado como unha acción  encaminada a crear  as

condicións  en  que  se  desenvolverá  este  proceso.  Nesta  perspectiva,  a  práctica  dunha  auténtica  pedagoxía  diferenciada  resulta

imprescindible.

Evidentemente  é  o  profesorado  quen  en  función  da  bagaxe  profesional  e  da  epistemoloxía  da  materia  adoptará  os  métodos

pedagóxicos que mellor se adapten ás características do seu alumnado. Esto non obstante, haberá de previr que a súa intervención

sexa bastante variada e diversificada para que cada un dos seus alumnos o alumnas atope as condicións que lle sexan óptimas para a

súa aprendizaxe. Pódesen definir algunhas grandes liñas que orienten ó profesorado na diversificación:

1. Diversificación dos elementos de comunicación do profesorado co alumno/a e o grupo, mediante:

– a organización da aula e os agrupamentos de alumnos (segundo as actividades a realizar, os intereses, as motivacións, etc.).

– a pluralidade de técnicas e modalidades de traballo (traballo práctico, de investigación, de observación, de exposición, de debate,

cooperativo ou individual, etc.).

– a diversificación de materiais e soportes (orais, escritos, audio-visuais, variación dos momentos e tempos adicados ás actividades,

etc.).
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– a diversificación de actividades de aprendizaxe para a adquisición dun mesmo contido e a diversificación de contidos para un mesmo

obxectivo.

2.  Diversificación dos métodos pedagóxicos.  Se ben é útil  presentar  ós alumnos unha metodoloxía didáctica claramente definida,

convén asociar a esta opción básica outras prácticas pedagóxicas que a complementen, así por exemplo:

–  A unha metodoloxía  didáctica esencialmente  instructiva  convirá,  de xeito  complementario,  asocialle  unha metodoloxía  activa  de

descubrimento por parte do alumno.

–  unha  metodoloxía  esencialmente  baseada  no  traballo  autónomo  complementarase  cunhas  prácticas  de  realización  de  traballo

colectivo.

– unha práctica básicamente expositiva e oral enriquecerase co uso didáctico dos “mass-media”.

3. Diversificación das axudas e da profundización. Paralelamente ó traballo realizado en clase, é necesario prever prácticas de variado

soporte ou de ampliación en determinados contidos. Por exemplo:

– Actividades de recapitulación sintética de coñecementos anteriores.

– Actividades de focalización dunha aprendizaxe aillada, para asegurarse da súa consolidación.

– Actividades de explicitación de pasos intermedios dun proceso.

– Preparación previa dos contidos a traballar en clase.

– Actividades que faciliten a adquisición de técnicas de estudio e de organización do traballo persoal.

 4. Outras medidas de atención a la diversidad en la ESO ya no dependen directamente de nuestro departamento, sino del equipo

directivo o del Departamento de Orientación según las directrices enviadas en la Circular 8/2009 de la Dirección Xeral de Educación,
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Formación Profesional e Innovación Educativa mediante las cuales se regulan las medidas de atención a la diversidad para el alumnado

de Educación Secundaria Obligatoria. 

Con todas estas medidas trátase, en definitiva, de reducir os desaxustes actuais na formación dos nosos adolescentes e de facer

máis positiva e eficaz a acción do profesorado no exercicio da súa profesión.
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14 Concreción dos elementos transversais

As Transversais son áreas do coñecemento que non corresponden ás áreas epistemolóxicas tradicionais, senón que están integradas

por contidos de gran importancia social, entre os que destacan fundamentalmente as actitudes, que deben ser tidas en conta a tódolos

niveis nos proxectos educativos e desenvolvidos diacrónicamente ó longo da vida escolar. 

As Áreas Transversais impregnan de feito o currículum e deben ser incorporadas de xeito coherente como contidos educativos,

favorecendo así o discurso argumental da área de que se trate.

EDUCACIÓN MORAL E CÍVICA

A relevancia da Educación Moral e Cívica na Área da Educación Plástica e Visual é notoria. O impacto da imaxe e a técnica na

sociedade e nos códigos de conducta individuais e sociais é evidente. Polo tanto, imponse que unha reflexión ética acompañe e

impregne calquera proceso educativo científico e lóxicamente os materiais que se propoñen para desenvolver dito proceso.

Algunhas actitudes a desenvolver son xerais para tódolos bloques de contidos ó longo de toda a Etapa. Entre elas cabe mencionar:

–Valorar o coñecemento científico como un proceso de construcción ligado ás características e necesidades da sociedade en cada

momento histórico e sometido a evolución e revisión continua.

–Valorar  as  aportacións propias  e  alleas  no traballo  en  equipo,  amosando unha actitude flexible  e  de  colaboración,  asumindo

responsabilidades no desenvolvemento das tarefas.

–Ser prudente na utilización dos recursos.

–Valoración da necesidade de información e formación previas ó establecimento da opinión.
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EDUCACIÓN AMBIENTAL

A inclusión da Educación Ambiental non currículo como Área transversal responde a dous planteamentos claramente asumidos poloo

colectivo docente e pola sociedade en xeral: 

– Dunha parte a importancia e trascendencia que para a Humanidade e, en consecuencia, para a Biosfera teñen tódolos aspectos

que inciden sobre o medio ambente. 

Doutra, as moi numerosas aportacións da psicopedagoxía sobre os procesos de aprendizaxe e o desenvolvemento das persoas, que

establecen a necesidade de propiciar desde a escola unha relación positiva e armónica co medio ambente.

EDUCACIÓN PARA A SAÚDE

O concepto moderno de saúde atende non só á ausencia de enfermedade senón á existencia dun estado de benestar xeral: físico,

psíquico e social.

A Educación para a Saúde constitúe unha necesidade prioritaria, non só porque o desenvolvemento social e tecnolóxico agudizou a

incidencia de numerosas enfermedades, senón porque comprobouse a gran importancia que para a prevención das mesmas teñen a

adquisición de estilos de vida e hábitos individuais.

Sábese por outra parte que na infancia, a adolescencia e a primeira xuventude, é cando se modelan os hábitos de vida, saludables o

danosos. Isto fai da ESO un período formativo especialmente interesante para potenciar os estilos de vida saudables.

Preténdese por  medio  destes contidos chegar  a desenvolver  estratexias  para  favorecer  o  autocoidado físico e  psicolóxico  e a

autoestima na liña xa fundamentada de afondar nos procesos xerais de autonomía na formación integral.
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EDUCACIÓN DO CONSUMIDOR

A Educación do Consumidor configúrase como unha transversal  de alto interese dadas as características da sociedade na que

vivimos. Os seus contidos estructúranse co fin de posibilitar a construcción dunha sociedade de consumo cada vez máis xusta, solidaria

e responsable, que mellore a calidade de vida dos cidadáns, e que vele pola preservación e o desenvolvemento do medio.

Dotada dun forte carácter funcional debe posibilitar a formación de consumidores informados, responsables e solidarios con clara

conciencia dos seus dereitos. Isto require que os educandos podan:

– Coñecer os procesos de producción, mantemento e distribución de bens de consumo.

– Desenvolverse intelixentemente en situacións adquisitivas.

– Recoñecer as ventaxas de asociarse para defender os propios dereitos.

EDUCACIÓN PARA A PAZ

Calquera contido, dentro da área de Educación Plástica e Visual e doutras Áreas é susceptible de ser focalizado e merece a pena

facelo tendo como base conseguir a Paz como ben básico e supremo. Se ben é certo que a maioría das causas das discordias non se

deben únicamente a deficiencias educativas, non o é menos que unha formación, impregnada de propostas de respeto mutuo e de

diálogo e raciocinio colectivo evitarían sen dúbida moitas delas.

Apuntemos as seguintes actitudes:

– Analizar o proceso de creación artística, valorando e recoñecendo o efecto negativo da intolerancia.

– Ser conscientes de que a ignorancia, a negación ó coñecemento, ó diálogo e ó raciocinio tiveron repercusións negativas para o

desenvolvemento das artes..
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– Respetar e valorar as opinións alleas expresadas libremente e comportarse coherentemente con respeto e valoración.

–  Recoñecemento  da  existencia  de  conflictos  interpersoais  e  grupais  propugnando  o  diálogo  como  vía  de  entendemento  e

negociación.

–  Tolerancia e respeto polas diferencias individuais de tipo físico, ideolóxico e psíquico.

– Recordar que as novas e potentes tecnoloxías desenvolvidas pola ciencia, non levan en si mesmas ningún xérmolo de destrucción,

senón que dependen teleolóxicamente de intencionalidades extracientíficas.

– Ser solidarios, participativos e perder reparos a comprometerse na causa da Paz.

EDUCACIÓN PARA A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES DE AMBOLOS DOUS SEXOS

A LOGSE no seu artigo 2º establece entre outros principios que “a actividade educativa desenvolverase atendendo á formación na

igualdade entre os sexos e no rexeitamento a todo tipo de discriminación”, e no seu artigo 57.3, en referencia ós materiais didácticos

define  que  “na  elaboración  dos  materiais  didácticos  propiciarase  a  superación  de  todo  tipo  de  estereotipos  discriminatorios,

subraiándose a desigualdade entre os sexos”. 

Nunha sociedade moderna e desenvolvida cada vez carecen máis de sentido as capacidades diferentes que o sistema sexo/xénero,

construido socialmente, atribuía a homes e mulleres.

Unha educación na que os valores masculinos e femeninos se encontren en igualdade, sen que ningun deles adquiera carácter

hegemónico fronte ós outros, requiere desenvolver entre outros, dos tipos de planteamentos:

– o uso dun linguaxe non discriminatorio,
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– medidas de acción positiva, necesarias para introducir a dimensión de igualdade.

No  tramo  de  idades  da  ESO,  os  estímulos  procedentes  do  contorno  prodúcense  con  especial  intensidade.  As  mensaxes  da

publicidade, os costumes  establecidos, os roles aceptados por determinados sectores sociais, etc., con frecuencia propenden a sesgar

as respostas esperadas de rapaces e rapazas. Por outra parte, o feito do desenvolvemento psicolóxico diferencial, condicionado, en

parte, polos factores devanditos, fai que, por exemplo, as capacidades videoespaciais estean menos desenvolvidas nas rapazas que

nos rapaces, mentres que ocorre o contrario con outras capacidades, como por exemplo a afectiva.

– Emprego dunha linguaxe escrita non discriminatoria.

– Utilización dunha linguaxe iconográfica equilibrada, non só na presencia de ambolosdous sexos senón na distribución gráfica das

funcións.

– Ausencia de rasgos sexistas nos exemplos e distribución de roles.

– Actividades diversificadas que atenden de xeirto compensado os diferentes tipos de capacidades que se queren acadar nas alunas

e os alumnos: cognitivas, afectivas ou de equilibrio persoal, motriz e psicomotriz, comunicativa e de inserción social.

– Nas Guías do profesorado prevense sobre a necesidade de intensificar as interaccións de cooperación, dentro do traballo grupal,

evitando a imposición de criterios desde a óptica dun ou outro sexo.

EDUCACIÓN VIAL

Unha apreciación de sentido común, que por desgracia se fundamenta e confirma cando se analizan as estadísticas nacionais e

europeas, é que un elevado porcentaxe de víctimas de accidentes relacionados co tráfico son persoas de idade comprendida entre os

cinco e os dezasete anos.

Este feito por si mesmo, xustifica a presencia da educación vial no currículo. Pero ademais, abonda nesta inclusión o plantexamento de
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formación integral que emana da LOGSE. Na súa virtude, esta formación debe abarcar, entre moitos outros aspectos educativos, a

axeitada forma de conducirse, nos niveis máis concretos da vida veciñal e doméstica.
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15 Actividades complementarias e extraescolares do departamento 

. Como actividades extraescolares poderanse realizar visitas a museos ou salas de exposicións.

.  Poderase solicitar  a  colaboración do CGAC, se este oferta  ,como adoita  facer,  conferencias sobre arte  contemporánea para os

institutos.

. Poderanse organizar actividades relacionadas con festas e celebracións como o carnaval, o Nadal, o día das letras galegas, o día do

libro, etc.

.Poderase colaborar con outros departamentos na elaboración de proxectos conxuntos.

. O departamento de Debuxo colabora activamente na dinamización do centro, organizando exposicións e elaborando os carteis que

publicitan as actividades que nela se desenvolven.

- O Departamento de Debuxo organiza todos os anos antes de Nadal unha campaña de solidariedade para a recolleita de alimentos.

Esta actividade faise en colaboración co Departamento de Orientación.

.O xefe deste departamento creou hai anos un espazo expositivo permanente na cafetería do centro onde se mostran os traballos

realizados cada ano polos alumnos.
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16 Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación didáctica en función dos resultados 
académicos e procesos de mellora

A avaliación da propia programación por parte de cada un dos departamentos de un centro educativo e unha practica que nos permite

coñecer  os  aspectos  positivos  de ésta,  e  tamén mellorar  os  contidos,  os  procedementos e  a  metodoloxía  cara  a  obter  mellores

resultados. O profesorado conta coa súa propia experiencia para coñecer se a programación se adapta ás características de cada grupo

de alumnos, pero pero tamén os resultados das avaliacións e a consulta directa ao alumnado son imprescindibles para saber se a nosa

programación necesita ser revisada.

Como instrumentos que ten como fin valorar a programación así cómo a propia acción docente no Depertamento de Debuxo

tendremos en conta:

- Realizar reunións periódicas dos menbros do departamento para tratar o desenvolvemento da programación,  para expor as 

dificultades, aportar materiais apropiados e intercambiar experiencias.

 - Valorar os resultados das avaliacións e as conclusións que éstas aporten nos axurarán a reaxustar e rectificar a programación. 

- Consultar ao alumnado sobre as súas dificultades de aprendizaxe valerá para comprobar se a programación se adecúa  ás súas 

necesidades. 

- Reflexión sobre a adecuación dos obxectivos, dos contidos, dos criterios de avaliación, procedementos e instrumentos, da 

metodoloxía, dos materiais e recursos empregados, do espacio e o tempo.

- Elaborar unha memoria final de curso a fin de analizar os resultados e as necesidad de modificar a programación.
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17 Procedemento para informar ao alumnado sobre a programación

A programación do Departamento de Debuxo está sempre a disposición dos alumnos e dos seus pais en formato dixital e en papel no

propio departamento, na aula, e na Xefatura de Estudos.

Os alumnos serán informados a principio de curso dos contidos da programación e ao principio de cada avaliación dos contidos que se

van tratar en cada unha delas.

Unha copia da programación estará sempre na aula a disposición do alumnado.

                                                                                                                                                                                                                               pg.214



     IES     MACÍAS     O     NAMORADO    .        PROGRAMACIÓN     DEPARTAMENTO     DE     DEBUXO       .       CURSO    2019 / 2020 

18 Normas para a asignatura e a clase de Debuxo..

1.  O  alumno/a  tratará  ao  profesor  sempre  con  respecto.                                                      

2. Están prohibidos en clase os chiches, caramelos, bolsas de pipas, gusanitos, patacas fritas, froitos secos, refrescos e todo tipo de

golosinas. Tampouco se permitirá que os alumnos/as entren nin estean dentro de clase con ningún tipo de gorro, gorra nin chapeu. Este

tipo  de  peza  de  vestir  nunca  se  utilizará  dentro  do  aula  nin  sequera  cando  soe  o  timbre  de  saída.  

3.  As  mentiras  e  faltas  de  respecto  penalizaran  a  nota  do  alumno,  así  como  o  uso  continuado  de  tacos.  

4. Está prohibido en clase o uso de teléfonos móbiles, reproductores de mp3, discman, radios, xogos electrónicos, cartas e similares. En

caso soar en clase algún teléfono móbil, a responsabilidade será sempre do seu propietario. Se houbese algún tipo necesidade extraor -

dinaria  de  que  algún  alumno/a  reciba  unha  chamada  urxente,  esta  deberá  ser  realizada  á  conserjería  ou  dirección  do  centro.  

5.  Ningún  alumno/a  levantarase  durante  a  clase  sen  permiso  do  profesor.                                    

6.  As  mesas  dos  alumnos  han  de  quedar  limpas  ao  rematar  a  clase,  sen  ningún  tipo  de  papeis,  restos  de  afiar  lápices,  etc.  

7. O profesor colocará a cada alumno onde considere conveniente en todo momento, facendo todos os cambios que estime oportunos

para o bo funcionamento da clase.

8. Para falar en clase sen ser preguntado polo profesor é necesario levantar a man e que o profesor dea o seu permiso ao alumno/a. 

9. Cada alumno/a ten a obrigación de preocuparse de si mesmo, todas as reaccións do tipo: “¿E os demais que?”, “Eu non fun o único”, 

dar patadas ás cousas, dar portazos, facer xestos de desprezo, pronunciar palabras soeces, insultar, utilizar expresións sexistas, etc. 

consireranse  faltas de respeto que repercutirán na cualificación do alumno. 

10. Será considerada falta moi grave saír da aula sen permiso do profesor. 
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11. Ao servizo vaise nos recreos, nunca en horas de clase a non ser que se trate dalgún tipo de urxencia e sexa avisado o profesor. 

12. Os alumnos han de acudir ao aula con puntualidad. A falta continua de puntualidad será considerada como falta de asistencia e 

comunicada ao titor para que este informe aos pais.                                                                 

13. A clase termina ao tocar o timbre, polo que os alumnos nunca darán por terminada esta, nin recollerán o seu material antes. 

14. En caso de atraso ou falta de asistencia do profesor, o alumnado ten a obrigación de esperar a que apareza o profesor de garda.

FALTAS:

15. As faltas a clase deberán ser xustificadas sempre. En caso de falta de asistencia por motivos médicos presentarase o justificante do

especialista consultado directamente ao profesor ou ao titor.                                                                     

MATERIAL:

16. O alumno ten a obrigación de asistir a clase con todo o material correspondente á asignatura. O material prestado polo centro ou o

departamento deberá ser devolto en perfecto estado.   

17. O respecto ao aula e a todo o que nela se atopa é obligatorio para todo o alumnado.                                              

EXAMES:

18. As preguntas dos exames deberán ser contestadas sempre con bolígrafo de cor azul ou negro e en ningún caso vermello, verde,

etc.  Nunca se usarán dúas cores diferentes nas respostas dun exame.                                                           

As respostas a exercicios de debuxo técnico sempre se realizarán con lápices das durezas correspondentes.

19. A boa presentación é imprescindible para aprobar calquera traballo ou exame.                                  

20. A data dos exames non se cambian a petición dos alumnos.                                              

21. En caso de ausencia imprevista do profesor en día de exame, a proba pasará automáticamente á seguinte clase na que se 

incorpore. 
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22. O alumno que non se presente a un exame terá un cero no mesmo. Só en caso de aporte con prontitud proba escrita (nota fechada 

do médico, xustificación do titor ou xefe de estudos, etc.) poderá facelo en calquera momento posterior que o profesor considere 

oportuno, polo que o alumno, polo seu propio interese, deberá estar preparado.                                    

23. Todo o que pareza copiar é copiar a efectos de cualificación. Non se aceptará ningunha desculpa a posteriori do tipo: “apúntelos 

estaban á vista pero non os mirei”, “eu non os puxen aí”, “esta chuleta non é miña”, etc. A cualificación nestes casos oscilará de 0 a 1 na

avaliación. 

24. Os alumnos teñen a obrigación de traer todo o material necesario para os exames, en ningún caso permitirase pedir material aos 

compañeiros unha vez comezado un exame.                                      

DISPOSICIÓN FINAL 

25. O incumplimiento de calquera destas normas condicionará a cualificación de cada unha das avaliacións e do curso. 
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SISTEMA DE AVALIACIÓN:

1. En cada avaliación realizarase como mínimo un exame da materia explicada. 

2. Os exercicios prácticos (artísticos ou técnicos), nunca eximirán ao alumno do seu oligación de aprobar os contidos teóricos nin ao 

contrario.   

3. As actividades organizadas en clase con carácter creativo e coa finalidade de organizar dentro do centro instalacións ou exposicións 

irán dentro do programa da asignatura e contarán como nota de avaliación, pero nunca eximirán da obrigación do alumno a aprobar os 

exames de contido teórico práctico, nin calquera outra proba de avaliación.                                                 

4. A avaliación é individualizada, polo que non se admitirán comparacións entre os propios alumnos.             

5. A boa actitude fronte á asignatura, a boa disposición para o traballo, así como a educación son requisitos indispensables para a 

superación da asignatura. 
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19 Profesorado que conforman o departamento de Debuxo do IES Macías ou Namorad durante o curso 2018/19

Miembro do Departamento Dpt.  ao que pertece Asignaturas que imparte en el Dpt. de
Debuxo 

Cursos

Manuel de la Rosa Dpt. de Debuxo EPVyAV 1º ESO  grupos  A y  B
3º ESO grupos A y B
4º ESO grupo AB

Debuxo Técnico 1º Bacharelato 
2º Bacharelato 

Xefatura do Departamento de Debuxo

Xefe do Dpt. de Debuxo Hora de Xefatura no horario  Hora de reunión do Departamento

Manuel de la Rosa Mercoles  de 10,45 a 11,35
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O profesor Manuel  de  la  Rosa  Pérez, xefe do Departamento de Debuxo do IES Macías o Namorado
asigna esta programación.conforme os contidos para o curso 2019/20

Manuel  de  la  Rosa (xefe do departamento)
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