
IES MARÍA CASARES.  Departamento de DEBUXO.

MATERIA 1º ESO.      EDUCACIÓN PLÁSTICA E AUDIOVISUAL.
PROFESOR/A Olalla Rodríguez Franco.

Olga María BlancoMosquera.

NIVEL

2021-2022

CONTIDOS

1ª
AVALI
ACIÓN

Unidade Didáctica 0 •O FUNCIONAMENTO DA  AULA VIRTUAL.

Unidade Didáctica 1 •INICIACIÓN AO DEBUXO TÉCNICO.

•FERRAMENTAS E O SEU CORRECTO USO.

Unidade Didáctica 2 •A RECTA.

•POSICIONES DA RECTA .

Unidade Didáctica 3 •ÁNGULOS E TRIÁNGULOS.

Unidade Didáctica 4 •A COR.

2ª
AVALI
ACIÓN

Unidade Didáctica 5 •CUADRILÁTEROS.

Unidade Didáctica 6 •TEOREMA DE THALES.

Unidade Didáctica 7 •OS POLÍGONOS

3ª
AVALI
ACIÓN

Unidade Didáctica8 •ELEMENTOS BÁSICOS DA PLÁSTICA: O PUNTO, A LIÑA , O PLANO.

Unidade Didáctica 9 •ELEMENTOS DE EXPRESIÓN PLÁSTICA:  A TEXTURA

Unidade Didáctica 10 •A COMPOSICIÓN.

Unidade Didáctica 11 •COMUNICACIÓN VISUAL

OBSERVACIÓNS:
A orde das unidades didácticas dentro desta temporalización pode verse alterada se o profesor considera que é necesario.



CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN NO CURSO ORDINARIO

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN PORCENTAXE NA
CUALIFICACIÓN

Nota dos controis e probas escritas 30%

Nota dos traballos de aula 60%

Nota da actitude , interese pola materia., puntualidade 10%

OBSERVACIÓNS:

•Para realizar a suma de porcentaxes en ningún caso a media de cada uns dous apartados poderá ser inferior a 3..

•Para a obtención da cualificación positiva é imprescindible entregar todos os traballos nos prazos e condicións establecidos polo profesor.

•Cada actividade será cualificada do 1 ao 10.

•Tanto nas probas escritas como nos exercicios prácticos valorarase ademais dá adecuación á proposta e a súa resolución, a presentación  e a 

limpeza como aspectos estéticos importantes a desenvolver na materia.

•Aspectos actitudinais negativos como faltas de atención reiteradas,  faltas de asistencia, comer en clase, mal uso do material de aula, faltas de 

respecto etc, serán penalizadas.

•A nota final do curso será a media dás tres evaluacións.

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

• As clases online, de ser o caso,  serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro.  unha hora semanal de clasemantendo o 

horario lectivo, impartiranse as clases a través de videoconferencia por medio da plataforma Cisco Webex e da aula virtual, dependendo de como 

estime o profesor, que sexa máis apropiado.

•  O profesor dispoñerá para os alumnos de toda a teoría sobre a materia para impartir en cada momento, así como os traballos e exercicios sobre

a mesma. A entrega dos traballos por parte do alumnado realizarase segundo as directrices que marque o profesor e sempre através da aula 

Virtual en prazo e forma adecuado. (Tema 0 desta Programación).

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA

•   As clases serán online para estes alumnos,  serán a través da plataforma Cisco Webex ou da aula virtual do centro.  

•   O profesor dispoñerá para os alumnos confinados que non podan asistir a  aula de toda a teoría sobre a materia para impartir en cada 

momento, así como os traballos e exercicios sobre a mesma.

•   A entrega dos traballos por parte do alumnado realizarase segundo as directrices que marque o profesor ,  o ben tras a volta do seu 

confinamento ou a través da aula Virtual en prazo e forma adecuado. 



IES MARÍA CASARES.  Departamento de DEBUXO.

MATERIA 3º ESO.      EDUCACIÓN PLÁSTICA E AUDIOVISUAL.

PROFESOR/A Ana López Gullón.

NIVEL

2021-2022

CONTIDOS

1ª AVALIACIÓN

Unidade Didáctica 0       •O FUNCIONAMENTO DA  AULA VIRTUAL.

Unidade Didáctica 1       • LUGARES XEOMÉTRICOS FUNDAMENTAIS.

Unidade Didáctica 2       • SISTEMA DIÉDRICO

Unidade Didáctica 3       • SISTEMA  AXONOMÉTRICO.

2ª AVALIACIÓN

Unidade Didáctica 4   •TANGENCIAS Y ENLACES.

Unidade Didáctica 5   • EL MÓDULO.

Unidade Didáctica 6   • INTRODUCCIÓN AO PROCESO CREATIVO.

Unidade Didáctica 7   • ELEMENTO QUE INTERVEÑEN NA  CREACIÓN DA IMAXE.

                                   • A COMPOSICIÓN. Equilibrio, proporción e ritmo.

3ª AVALIACIÓN

Unidade Didáctica 8    • A COR.

Unidade Didáctica 9    •A LINGUAXE DAS IMAXES.

Unidade Didáctica 10  •DISEÑO E PUBLICIDADE.

OBSERVACIÓNS:
A orde das unidades didácticas dentro desta temporalización pode verse alterada se o profesor considera que é necesario.



CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN NO CURSO ORDINARIO

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN PORCENTAXE NA
CUALIFICACIÓN

Nota dos controis e probas escritas 30%

Nota dos traballos de aula 60%

Nota da actitude , interese pola materia., puntualidade 10%

OBSERVACIÓNS:

•Para realizar a suma de porcentaxes en ningún caso a media de cada uns dous apartados poderá ser inferior a 3..

•Para a obtención da cualificación positiva é imprescindible entregar todos os traballos nos prazos e condicións establecidos polo profesor.

•Cada actividade será cualificada do 1 ao 10.

•Tanto nas probas escritas como nos exercicios prácticos valorarase ademais dá adecuación á proposta e a súa resolución, a presentación  e a 

limpeza como aspectos estéticos importantes a desenvolver na materia.

•Aspectos actitudinais negativos como faltas de atención reiteradas,  faltas de asistencia, comer en clase, mal uso do material de aula, faltas de 

respecto etc, serán penalizadas.

•A nota final do curso será a media dás tres evaluacións.

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

• As clases online, de ser o caso,  serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro.  unha hora semanal de clasemantendo o 

horario lectivo, impartiranse as clases a través de videoconferencia por medio da plataforma Cisco Webex e da aula virtual, dependendo de como 

estime o profesor, que sexa máis apropiado.

•  O profesor dispoñerá para os alumnos de toda a teoría sobre a materia para impartir en cada momento, así como os traballos e exercicios sobre

a mesma. A entrega dos traballos por parte do alumnado realizarase segundo as directrices que marque o profesor e sempre através da aula 

Virtual en prazo e forma adecuado. (Tema 0 desta Programación).

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA

•   As clases serán online para estes alumnos,  serán a través da plataforma Cisco Webex ou da aula virtual do centro.  

•   O profesor dispoñerá para os alumnos confinados que non podan asistir a  aula de toda a teoría sobre a materia para impartir en cada 

momento, así como os traballos e exercicios sobre a mesma.

•   A entrega dos traballos por parte do alumnado realizarase segundo as directrices que marque o profesor ,  o ben tras a volta do seu 

confinamento ou a través da aula Virtual en prazo e forma adecuado. 



IES MARÍA CASARES.  Departamento de DEBUXO.

MATERIA 4º ESO.      EDUCACIÓN PLÁSTICA E AUDIOVISUAL.

PROFESOR/A
Ana López Gullón.
Olalla Rodríguez Franco.

NIVEL

2021-2022

CONTIDOS

1ª AVALIACIÓN

Unidade Didáctica 0   •O FUNCIONAMENTO DA  AULA VIRTUAL.

Unidade Didáctica 1   • UN REPASO OS TRAZADOS XEOMÉTRICOS FUNDAMENTAIS.

Unidade Didáctica 2  • SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN: UN REPASO AL SISTEMA  DIÉDRICO.

Unidade Didáctica 3   • SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN: UN REPASO AL SISTEMA  AXONOMÉTRICO.

Unidade Didáctica 4  • SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN:SISTEMA  CÓNICO FRONTAL.

2ª AVALIACIÓN

Unidade Didáctica 4  •TANGENCIAS Y ENLACES.

Unidade Didáctica 5  • SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN: SISTEMA  CÓNICO OBLICUO.

Unidade Didáctica 6  • CREA EN 3D.

Unidade Didáctica 7  • A COMPOSICIÓN.

3ª AVALIACIÓN
Unidade Didáctica 8   • EL DISEÑO. DISEÑANDO CON IMAGINACIÓN.

Unidade Didáctica 9   • O CINE.

OBSERVACIÓNS:
A orde das unidades didácticas dentro desta temporalización pode verse alterada se o profesor considera que é necesario.



CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN NO CURSO ORDINARIO

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN PORCENTAXE NA
CUALIFICACIÓN

Nota dos controis e probas escritas 30%

Nota dos traballos de aula 60%

Nota da actitude , interese pola materia., puntualidade 10%

OBSERVACIÓNS:

•Para realizar a suma de porcentaxes en ningún caso a media de cada uns dous apartados poderá ser inferior a 3..

•Para a obtención da cualificación positiva é imprescindible entregar todos os traballos nos prazos e condicións establecidos polo profesor.

•Cada actividade será cualificada do 1 ao 10.

•Tanto nas probas escritas como nos exercicios prácticos valorarase ademais dá adecuación á proposta e a súa resolución, a presentación  e a 

limpeza como aspectos estéticos importantes a desenvolver na materia.

•Aspectos actitudinais negativos como faltas de atención reiteradas,  faltas de asistencia, comer en clase, mal uso do material de aula, faltas de 

respecto etc, serán penalizadas.

•A nota final do curso será a media dás tres evaluacións.

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

• As clases online, de ser o caso,  serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro.  unha hora semanal de clasemantendo o 

horario lectivo, impartiranse as clases a través de videoconferencia por medio da plataforma Cisco Webex e da aula virtual, dependendo de como 

estime o profesor, que sexa máis apropiado.

•  O profesor dispoñerá para os alumnos de toda a teoría sobre a materia para impartir en cada momento, así como os traballos e exercicios sobre

a mesma. A entrega dos traballos por parte do alumnado realizarase segundo as directrices que marque o profesor e sempre através da aula 

Virtual en prazo e forma adecuado. (Tema 0 desta Programación).

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA

•   As clases serán online para estes alumnos,  serán a través da plataforma Cisco Webex ou da aula virtual do centro.  

•   O profesor dispoñerá para os alumnos confinados que non podan asistir a  aula de toda a teoría sobre a materia para impartir en cada 

momento, así como os traballos e exercicios sobre a mesma.

•   A entrega dos traballos por parte do alumnado realizarase segundo as directrices que marque o profesor ,  o ben tras a volta do seu 

confinamento ou a través da aula Virtual en prazo e forma adecuado. 



IES MARÍA CASARES.  Departamento de DEBUXO

MATERIA 1º BAC .        DEBUXO ARTÍSTICO I
PROFESOR/A Ana López Gullón.

NIVEL

2021-2022

CONTIDOS

1ª AVALIACIÓN

Unidade Didáctica 0   •  MODO DE TRABALLO HABITUAL.
•  MODO DE TRABALLO EN CASO DE CONFINAMENTO POR COVID-19.

Unidade Didáctica 1    •  O DEBUXO. HISTORIA E FUNCIÓN. OBXETIVIDADE SUBXETIVIDADE.
Unidade Didáctica 2    •  O DEBUXO. MATERIAIS. TÉCNICAS SECAS. O CARBONCILLO
Unidade Didáctica 3    • O DEBUXO DO NATURAL. MATERIAIS E PROCEDEMENTO.

Unidade Didáctica 4    • O DEBUXO DO NATURAL.  A PROPORCIÓN E O RITMO. LIÑA E FORMA.

Unidade Didáctica 5    • O DEBUXO DO NATURAL. A LUZ E O CLAROSCURO.
Unidade Didáctica 6   • O DEBUXO DO NATURAL. MATERIAIS E PROCEDEMENTO: O ENCAXE.

2ª
AVALIACIÓN

Unidade Didáctica 7   • O DEBUXO CIENTÍFICO:
   HISTORIA E FUNCIÓN. TÉCNICA E PROCEDEMENTO.

Unidade Didáctica 8   • O DEBUXO. MATERIAIS. TÉCNICAS HÚMIDAS. A ACUARELA.
Unidade Didáctica 9   • A COMPOSICIÓN.
Unidade Didáctica 10 • A COR.

3ª
AVALIACIÓN

Unidade Didáctica 11 • O GRABADO. HISTORIA E FUNCIÓN. TÉCNICA E PROCEDEMENTO.
Unidade Didáctica 12 • A COMPOSICIÓN INTUITIVA. CONCEPTO DE EQUILIBRIO E PESO VISUAL.
Unidade Didáctica 13 • A PUNTA SECA.  MATERIAIS E PROCEDEMENTO.
Unidade Didáctica 14 • O LINOGRABADO.  MATERIAIS E PROCEDEMENTO. PLANCHAS DE COR.

OBSERVACIÓNS:
A orde das unidades didácticas dentro desta temporalización pode verse alterada se o profesor considera que é necesario.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN NO CURSO ORDINARIO

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN PORCENTAXE NA
CUALIFICACIÓN

Nota das probas escritas de carácter teórico e/ou práctico.
De non realizarse estas,  a porcentaxe correspondente pasará a engrosar o do 70%

10%

Nota da actividade, exercicios e tarefas realizadas na aula. 70%

Nota da actitude: traer o material concreto para cada unha das actividades para realizar. 20%

OBSERVACIÓNS:

IMPORTANTE:

•Para realizar a suma de porcentaxes en ningún caso a media de cada un dos apartados poderá ser inferior a 3,5,

•Cada actividade será cualificada do 1 ao 10, descontándose 0,5 por cada día de atraso na entrega.

•Tanto nas probas escritas como nos exercicios prácticos valorarase ademais da adecuación á proposta e a súa resolución, a  presentación e a 

limpeza como aspectos estéticos importantes a desenvolver na materia.



•Aspectos actitudinais negativos como faltas de atención reiteradas,  faltas de asistencia, comer en clase, faltas de respecto etc, serán 

penalizadas.

•La nota final del curso será la media de las tres evaluaciones.

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

•  As clases online, de ser o caso,  serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro.  unha hora semanal de clasemantendo o 

horario lectivo, impartiranse as clases a través de videoconferencia por medio da plataforma Cisco Webex e da aula virtual, dependendo de como 

estime o profesor, que sexa máis apropiado.

•   O profesor dispoñerá para os alumnos de toda a teoría sobre a materia para impartir en cada momento, así como os traballos e exercicios 

sobre a mesma. A entrega dos traballos por parte do alumnado realizarase segundo as directrices que marque o profesor e sempre através da 

aula Virtual en prazo e forma adecuado. (Tema 0 desta Programación).

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA

•   As clases serán online para estes alumnos,  serán a través da plataforma Cisco Webex ou da aula virtual do centro.  

•   O profesor dispoñerá para os alumnos confinados que non podan asistir a  aula de toda a teoría sobre a materia para impartir en cada 

momento, así como os traballos e exercicios sobre a mesma.

•   A entrega dos traballos por parte do alumnado realizarase segundo as directrices que marque o profesor ,  o ben tras a volta do seu 

confinamento ou a través da aula Virtual en prazo e forma adecuado. 



IES MARÍA CASARES.  Departamento de DEBUXO

MATERIA 2º BAC.       DEBUXO ARTÍSTICO II
PROFESOR/A Ana López Gullón.

NIVEL

2021-2022

CONTIDOS

1ª AVALIACIÓN Unidade Didáctica 0. • FUNCIONAMENTO DA AULA VIRTUAL:
  • MODO DE TRABALLO HABITUAL.
  • MODO DE TRABALLO EN CASO DE CONFINAMENTO POR COVID-19.

Unidade Didáctica 1.   • A ICONICIDADE DA IMAXE. OS GRADOS DE ICONICIDADE.

Unidade Didáctica 2. • ESQUEMA, O APUNTE E O BOCETO.
    • RETENTIVA E MEMORIA VISUAL. CONSIDERACIÓNS MNEMOTÉCNICAS.

Unidade Didáctica 3.   • PSICOLOXÍA DA FORMA E DA COMPOSICIÓN.

2ª
AVALIACIÓN

Unidade Didáctica 4. • VALOR EXPRESIVO DA  COR E DA LUZ.
U nidade Didáctica 5. • DEBUXO E PERSPECTIVA.

3ª AVALIACIÓN Unidade Didáctica 6. • O CORPO HUMANO COMO MODELO.

OBSERVACIÓNS:
A orde das unidades didácticas dentro desta temporalización pode verse alterada se o profesor considera que é necesario.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN NO CURSO ORDINARIO

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN PORCENTAXE NA
CUALIFICACIÓN

Nota das probas escritas de carácter teórico e/ou práctico.
De non realizarse estas,  a porcentaxe correspondente pasará a engrosar o do 70%

10%

Nota dos traballos de aula. 70%

Nota da actitude: traer o material concreto para cada unha das actividades para realizar. 20%

OBSERVACIÓNS:

•Para realizar a suma de porcentaxes en ningún caso a media de cada uns dous apartados poderá ser inferior a 3,5.

•Para a obtención da cualificación positiva é imprescindible entregar todos os traballos nos prazos e condicións establecidos polo profesor.

•Cada actividade será cualificada do 1 ao 10, descontándose 0,5 por cada día de atraso na entrega.

•Tanto nas probas escritas como nos exercicios prácticos valorarase ademais dá adecuación á proposta e a súa resolución, a presentación  e a 

limpeza como aspectos estéticos importantes a desenvolver na materia.

•Aspectos actitudinais negativos como faltas de atención reiteradas,  faltas de asistencia, comer en clase, mal uso do material de aula, faltas de 

respecto etc, serán penalizadas.

•A nota final do curso será a media dás tres evaluacións.



METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

•  As clases online, de ser o caso,  serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro.  unha hora semanal de clasemantendo o 

horario lectivo, impartiranse as clases a través de videoconferencia por medio da plataforma Cisco Webex e da aula virtual, dependendo de como 

estime o profesor, que sexa máis apropiado.

•   O profesor dispoñerá para os alumnos de toda a teoría sobre a materia para impartir en cada momento, así como os traballos e exercicios 

sobre a mesma. A entrega dos traballos por parte do alumnado realizarase segundo as directrices que marque o profesor e sempre através da 

aula Virtual en prazo e forma adecuado. (Tema 0 desta Programación).

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA

•   As clases serán online para estes alumnos,  serán a través da plataforma Cisco Webex ou da aula virtual do centro.  

•   O profesor dispoñerá para os alumnos confinados que non podan asistir a  aula de toda a teoría sobre a materia para impartir en cada 

momento, así como os traballos e exercicios sobre a mesma.

•   A entrega dos traballos por parte do alumnado realizarase segundo as directrices que marque o profesor ,  o ben tras a volta do seu 

confinamento ou a través da aula Virtual en prazo e forma adecuado. 



IES MARÍA CASARES.  Departamento de DEBUXO.

MATERIA 1º BAC.           DEBUXO TÉCNICO I.

PROFESOR/A Olalla Rodríguez Franco.

NIVEL

2021-2022

CONTIDOS

1ª AVALIACIÓN

Unidade 1.  Instrumentos de debuxo. Trazados fundamentais no plano.

Unidade 2.  Construción de formas poligonais I.

Unidade 3.  Construción de formas poligonais II.

Unidade 4.  Escalas.

Unidade 5.  Potencia.

Unidade 6.  Tanxencias.

Unidade 7.  Curvas Técnicas I.

Unidade 8.  Curvas Técnicas II.

2ª AVALIACIÓN

Unidade 9 Curvas Técnicas III.

Unidade 10 Curvas Técnicas IV.

Unidade 11 Curvas Técnicas V.

Unidade 12 Relacións xeométricas.

Unidade 13 Transformacións xeométricas I.

Unidade 14 Transformacións xeométricas II.

Unidade 15 Xeometría descriptiva.

Unidade 16 Sistema diédrico I.

3ª AVALIACIÓN
Unidade 17 Sistema diédrico II.

Unidade 18 Sistema diédrico III.



Unidade 19 Sistema diédrico IV.

Unidade 20 Sistema de planos acoutados.

Unidade 21 Sistema axonométrico.

Unidade 22 Sistema de perspectiva cabaleira.

OBSERVACIÓNS:
A orde das unidades didácticas dentro desta temporalización pode verse alterada se o profesor considera que é necesario.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN NO CURSO ORDINARIO

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN PORCENTAXE NA
CUALIFICACIÓN

Nota dos controis e probas escritas 80%

Nota dos traballos de aula 10%

Nota decomportamento, participación, actitude, esforzo, puntualidade, entrega de tarefas en tempo e forma, limpeza,
orden...

10%

Probas   escritas 80%   :

 Faranse dous exames por avalición. En todo caso, as que sexan precisas para garantir a avaliación completa do alumnado sobre os
temas dados na clase.

 Ao tratarse de avaliación continua e as características e programación da asignatura está dividida en grupos de contados diferentes, nas
probas escritas de cada avaliación, haberá preguntas calificables de temas correspondentes á avaliación ou bloque temático anterior.

 Despois de cada avaliación haberá una proba de recuperación para o alumnado que non teña superada a avaliación.
 As probas de recuperación serán de igualdade e características cas probas de avaliación.

 A nota, despois da recuperación, será una media ponderada da nota da avaliación e da nota da recuperación, non podendo ser inferior a
5, sempre que a proba de recuperación sexa superada.

 A nota final, obterase facendo a media das tres avaliacións.

Traballos prácticos 10% :
 Realizaranse traballos prácticos ao longo do curso das distintas partes da asignatura.
 Os traballos entregarse no plazo marcado polo profesor. Non serán admitidos os traballos entregados fora de dito prazo.
 Estes traballos  serán calificables. Terán un carácter de práctica avaliable cun 10% de peso na calificación global.

Observación sistemática   10%   :
 Terase en conta; comportamento, participación, actitude, esforzo,puntualidade, entrega de tarefas en tempo e forma, limpeza, orden... 
 O alumnado que non acade a cualificación final positiva, poderá presentarse a unha proba xeral de contidos de todo o curso que

consistirá nun exame con 6 cuestións a elixir 3 polo alumno ou alumna.

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

•  As clases online, de ser o caso,  serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro.  unha hora semanal de clasemantendo o 

horario lectivo, impartiranse as clases a través de videoconferencia por medio da plataforma Cisco Webex e da aula virtual, dependendo de como 

estime o profesor, que sexa máis apropiado.



•  O profesor dispoñerá para os alumnos de toda a teoría sobre a materia para impartir en cada momento, así como os traballos e exercicios sobre

a mesma. A entrega dos traballos por parte do alumnado realizarase segundo as directrices que marque o profesor e sempre através da aula 

Virtual en prazo e forma adecuado. 

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA

•   As clases serán online para estes alumnos,  serán a través da plataforma Cisco Webex ou da aula virtual do centro.  

•   O profesor dispoñerá para os alumnos confinados que non podan asistir a  aula de toda a teoría sobre a materia para impartir en cada 

momento, así como os traballos e exercicios sobre a mesma.

•   A entrega dos traballos por parte do alumnado realizarase segundo as directrices que marque o profesor ,  o ben tras a volta do seu 

confinamento ou a través da aula Virtual en prazo e forma adecuado. 



IES MARÍA CASARES.  Departamento de DEBUXO.

MATERIA 2º BAC.         DEBUXO TÉCNICO II.

PROFESOR/A Olalla Rodríguez Franco.

NIVEL

2021-2022

CONTIDOS

1ª AVALIACIÓN

Unidade 1.  Instrumentos de debuxo. Trazados fundamentais no plano.
Unidade 2.  Construción de formas poligonais I.
Unidade 3.  Construción de formas poligonais II.
Unidade 4.  Escalas.
Unidade 5.  Potencia.
Unidade 6.  Tanxencias.
Unidade 7.  Curvas Técnicas I.
Unidade 8.  Curvas Técnicas II.

2ª AVALIACIÓN

Unidade 9 Curvas Técnicas III.
Unidade 10 Curvas Técnicas IV.
Unidade 11 Curvas Técnicas V.
Unidade 12 Relacións xeométricas.
Unidade 13 Transformacións xeométricas I.
Unidade 14 Transformacións xeométricas II.
Unidade 15 Xeometría descriptiva.
Unidade 16 Sistema diédrico I.
Unidade 9 Curvas Técnicas III.

3ª AVALIACIÓN

Unidade 17 Sistema diédrico II.
Unidade 18 Sistema diédrico III.
Unidade 19 Sistema diédrico IV.
Unidade 20 Sistema de planos acoutados.
Unidade 21 Sistema axonométrico.
Unidade 22 Sistema de perspectiva cabaleira.

OBSERVACIÓNS:
A orde das unidades didácticas dentro desta temporalización pode verse alterada se o profesor considera que é necesario.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN NO CURSO ORDINARIO

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
PORCENTAXE NA
CUALIFICACIÓN

Nota dos controis e probas escritas 80%

Nota dos traballos de aula 10%

Nota decomportamento, participación, actitude, esforzo, puntualidade, entrega de tarefas en tempo e forma, limpeza,
orden...

10%



OBSERVACIÓNS:

Probas   escritas 80%   :
 Faranse dous exames por avalición. En todo caso, as que sexan precisas para garantir  a avaliación completa do alumnado sobre os temas

dados na clase.
 Ao tratarse de avaliación continua e as características e programación da asignatura está dividida en grupos de contados diferentes, nas

probas escritas de cada avaliación, haberá preguntas calificables de temas correspondentes á avaliación ou bloque temático anterior.
 Despois de cada avaliación haberá una proba de recuperación para o alumnado que non teña superada a avaliación.
 As probas de recuperación serán de igualdade e características cas probas de avaliación.
 A nota, despois da recuperación, será una media ponderada da nota da avaliación e da nota da recuperación, non podendo ser inferior a 5,

sempre que a proba de recuperación sexa superada.

 A nota final, obterase facendo a media das tres avaliacións.

Traballos prácticos 10% :
 Realizaranse traballos prácticos ao longo do curso das distintas partes da asignatura.
 Os traballos entregarse no plazo marcado polo profesor. Non serán admitidos os traballos entregados fora de dito prazo.
 Estes traballos  serán calificables. Terán un carácter de práctica avaliable cun 10% de peso na calificación global.

Observación sistemática   10%   :
 Terase en conta; comportamento, participación, actitude, esforzo,puntualidade, entrega de tarefas en tempo e forma, limpeza, orden... 
 O alumnado que non acade a cualificación final positiva, poderá presentarse a unha proba xeral de contidos de todo o curso que consistirá

nun exame con 6 cuestións a elixir 3 polo alumno ou alumna.


METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

•  As clases online, de ser o caso,  serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro.  unha hora semanal de clasemantendo o 

horario lectivo, impartiranse as clases a través de videoconferencia por medio da plataforma Cisco Webex e da aula virtual, dependendo de como 

estime o profesor, que sexa máis apropiado.

•  O profesor dispoñerá para os alumnos de toda a teoría sobre a materia para impartir en cada momento, así como os traballos e exercicios sobre

a mesma. A entrega dos traballos por parte do alumnado realizarase segundo as directrices que marque o profesor e sempre através da aula 

Virtual en prazo e forma adecuado. 

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA

•   As clases serán online para estes alumnos,  serán a través da plataforma Cisco Webex ou da aula virtual do centro.  

•   O profesor dispoñerá para os alumnos confinados que non podan asistir a  aula de toda a teoría sobre a materia para impartir en cada 

momento, así como os traballos e exercicios sobre a mesma.

•   A entrega dos traballos por parte do alumnado realizarase segundo as directrices que marque o profesor ,  o ben tras a volta do seu 

confinamento ou a través da aula Virtual en prazo e forma adecuado. 


