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1. Identificación da programación 

 

Centro educativo 

Código Centro Concello Ano académico 

15005257 IES Menéndez Pidal  A Coruña  2017-2018 

 

Departamento 

DEBUXO 

 

Materias 

Nome Curso Sesiónssemanais 

– Patricia Iglesias Pereira 2º BACHARELATO. 

DEBUXO TÉCNICO II  

1º BACHARELATO. 

DEBUXO TÉCNICO I 

– 4º ESO. E. PLÁSTICA 
E VISUAL 

–  

3ºESO.E.PLÁSICA 
E VISUAL 

 

4 HORAS 

 

 

4 HORAS 

 

 

6 HORAS 

 

 

2 HORAS 

– Elena  Sánchez Briz 3º ESO. E. PLÁSTICA 
E VISUAL 

 

1º ESO. E. PLÁSTICA 
E VISUAL 

 

4 HORAS 

 

 

 

8 HORAS 
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Profesorado responsable 

– Xefe/a 
departa
mento 

– Patricia Iglesias Pereira 

– Materia  2º BACHARELATO. DEBUXO TÉCNICO II ,1º BACHARELATO. 

DEBUXO TÉCNICO I, 4º ESO. E. PLÁSTICA E VISUAL, 3º ESO. 

E. PLÁSTICA E VISUAL. 

–  - Elena  Sánchez Briz  

– Materia 3º ESO. E. PLÁSTICA E VISUAL ,1º ESO. E. PLÁSTICA E 

VISUAL. 
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2-Lenda competencias  

Lenda competencias:  
O currículo da área de Educación Plástica, Visual e Audiovisual  permite a todo o 
alumnado o desenvolvemento de todas as competencias clave, desde un enfoque 
significativo e integral, interrelacionando saberes conceptuais, saberes procedimentáis, 
actitudes e valores propios da materia. A contextualización  das aprendizaxes e as 
metodoloxías activas que se poñen en xogo garanten a transferencia de o apreso, 
contribuíndo ao desenvolvemento de cada unha das sete competencias crave do 
seguinte xeito: 

 Matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT)  

A área é unha oportunidade para utilizar a linguaxe simbólica, así como a profundización  
en aspectos espaciais da realidade e a súa representación gráfica. Tamén se adestran 
procedementos relacionados co método científico, como son a observación, a 
experimentación, o descubrimento, a reflexión e a análise. 
Coidado do contorna ambiental: 

 Interactuar coa contorna natural de xeito respectuoso. 

 Comprometerse co uso responsable dos recursos naturais para promover un 
desenvolvemento sustentable. 

Vida saudable: 

 Desenvolver e promover hábitos de vida saudable en canto á alimentación e ao 
exercicio físico. 

 Xerar criterios persoais sobre a visión social da estética do corpo humano fronte 
ao seu coidado saudable. 

A ciencia non día a día : 

 Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 

 Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade 
circundante. 

 Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas, 
comprender o que ocorre ao noso ao redor e responder preguntas. 

Manexo de elementos matemáticos: 

 Coñecer e utilizar os elementos matemáticos básicos: operacións, magnitudes, 
porcentaxes, proporcións, formas xeométricas, criterios de medición e 
codificación numérica, etc. 

 Comprender e interpretar a información presentada en formato gráfico. 
Razoamento lóxico e resolución de problemas: 

 Resolver problemas seleccionando os datos e as estratexias apropiadas. 

 Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá. 

 Aprender a aprender (CAA)  

A Educación Plástica, Visual e Audiovisual mellora a competencia de Aprender a 
aprender , ao introducir ao alumno en procesos creatios baseados na investigación e 
experimentación, nos que debe integrar a súa propia forma de expresión, todo o cal, 
permítelle adquirir un maior grao de autonomía, ao ter que resolver problemas de xeito 
creativo, organizando as súas actividades en función dos recursos, o tempo e a 
información dispoñibles. Polo tanto o alumnado desenvolve a capacidade de superar os 
obstáculos con éxito, fomentando a súa motivación, a autoestima , e aplicando o apreso 
a diversos contextos. 
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Perfil de aprendiz: 

 Xestionar os recursos e as motivacións persoais en favor da aprendizaxe. 

 Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. 
Ferramentas para estimular o pensamento: 

 Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional... 

 Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dúas contidos. 
Planificación e avaliación da aprendizaxe: 

 Planificar os recursos necesarios e os pasos a realizar non proceso de 
aprendizaxe. 

 Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en 
función dos resultados intermedios. 

 Avaliar a consecución de OBXECTIVOS de aprendizaxe. 

 Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 

 Social e cívica (CSC),  

A área de Educación Plástica visual e Audiovisual é unha boa ferramenta para potenciar 
a competencia social e cívica, ao fomentar a creación artística persoal e o traballo en 
equipo, o que facilita a integración social, promovendo actitudes de respecto, tolerancia, 
cooperación e flexibilidade, que contribúen á adquisición de habilidades sociais. 
Ademais o estudo e análise de obras artísticas alleas e o coñecemento dos principios 
básicos da súa conservación, favorecen a valoración e respecto polo patrimonio cultural. 
Relación cos demais 

 Desenvolver a capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e 
traballo e para a resolución de conflitos. 

 Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación 
establecidos. 

 Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 

 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. 

Compromiso social 

 Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 

 Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela. 

 Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respecto aos distintos 
ritmos e potencialidades. 

 Involucrarse o promover accións cun fin social. 

 Tratamento da información e competencia dixital (CD)  

Desenvólvese nesta materia a través do uso das Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación, como medio de procura e selección crítica e reflexiva de información, así 
como para utilizar diferentes soportes para a realización e exhibición de proxectos. 
Tamén proporciona destrezas non manexo de aplicacións informáticas para a creación 
o manipulación de imaxes e audiovisuais, mostrándolles o panorama creativo máis 
actual. 
Tecnoloxías da información 

 Empregar distintas fontes para a procura de información. 

 Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 
Comunicación audiovisual 

 Elaborar e publicitar información propia derivada de información obtida a través 
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de medios tecnolóxicos. 

 Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir 
informacións diversas. 

 Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación e mostrar 
unha actitude crítica cara a eles..  

Utilización de ferramentas dixitais 

 Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

 Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida 
diaria. 

 Aplicar criterios éticos non uso das tecnoloxías. 

 Comunicación lingüística (CCL)  

Esta área contribúe á adquisición da competencia lingüística na medida que favorece a 
comprensión e a expresión oral e escrita ao promover o coñecemento e a utilización do 
vocabulario especifico referido á expresión artística e a explorar diferentes canles de 
comunicación. 
Desde o coñecemento de o seu propio contexto sociocultural, o alumnado interpretará 
e elaborará mensaxes visuais aplicando os códigos da linguaxe plástica (bidimensional 
e tridimensional). A través de experiencias  de aprendizaxe variadas conxugaranse 
diferentes formatos, soportes, contextos e situacións  de comunicación, o cal poñerá en 
xogo o discurso, o argumento,a escoita activa e a linguaxe non verbal. Isto permitirá 
descubrir a crítica construtiva, o diálogo e a conversación como fontes de goce. 
A expresión das propias ideas, experiencias e emocións favorecerá a interacción e o 
intercambio  comunicativo a través da linguaxe plástica. 
Comunicación oral e escrita: 

 Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 

 Manter unha actitude favorable cara á lectura. 

 Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia. 

 Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais para elaborar textos escritos e orais. 

Normas de comunicación: 

 Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, 
escoita atenta ao interlocutor, aos compañeiros… 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).  

Esta área colabora en gran medida na adquisición do sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor, xa que en todo proceso de creación hai que converter unha idea nun 
produto; e para iso hai que desenvolver estratexias de planificación, de previsión de 
recursos, de anticipación e de avaliación de resultados. Este proceso obriga ao 
alumnado a tomar decisións de xeito autónomo. Todo isto, xunto co espírito creativo, a 
experimentación, a investigación e a autocrítica, fomentan a iniciativa e o espírito 
emprendedor. 
Autonomía persoal: 

 Optimizar recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias. 

 Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. 

 Ser constante non traballo superando as dificultades. 

 Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa. 
Liderazgo: 

 Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos. 
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 Contaxiar entusiasmo pola tarefa e confianza nas posibilidades de alcanzar 
obxectivos. 

 Priorizar a consecución de obxectivos grupais sobre interésesos persoais. 
Creatividade: 

 Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema. 

 Configurar unha visión de futuro realista e ambiciosa. 

 Atopar posibilidades na contorna que otros non aprecian. 
Actitude emprendedora: 

 Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de 
obxectivos. 

 Mostrar iniciativa persoal para iniciar o promover accións novas. 

 Asumir riscos non desenvolvemento das tarefas o os proxectos. 

 Actuar con responsabilidade social e sentido ético non traballo. 
 

 Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

O desenvolvemento desta competencia está directamente relacionado coa materia de 
Educación Plástica Visual e Audiovisual, xa que integra actividades e procesos creatios 
que permiten profundar nos aspectos estéticos e culturais do panorama artístico actual, 
favorecéndose, deste xeito, a sensibilidade artística e a alfabetización estética. 
 
 A través da identificación e experimentación dos diversos recursos expresións que se 
suscitan na materia, polo que o alumnado poderá tomar conciencia das súas propias 
necesidades creativas e artísticas, favorecendo a creación dunha linguaxe persoal e 
desenvolvendo a capacidade de analizar e comprender a importancia da actividade 
artística, en todas as súas formas, como medio comunicativo e expresivo.  
 
O alumnado aprende a mirar, ver, observar e percibir, e, desde o coñecemento da 
linguaxe visual, a apreciar valores estéticos e culturais das producións artísticas. Por 
otra banda, contribúese a esta competencia cando experiméntase e investiga con 
diversidade de técnicas plásticas e visuais e é capaz de expresarse a través da imaxe.  
   
Respecto polas manifestacións culturais propias e alleas: 

 Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas vertentes  
e cara ás persoas que contribuíron ao seu desenvolvemento. 

 Analizar e comprender a importancia da actividade artística, en todas as súas 
formas, como medio comunicativo e expresivo. 

 Valorar a interculturalidade  como unha fonte de riqueza persoal e cultural. 

 Apreciar valores culturais do patrimonio natural e da evolución do pensamento 
científico. 

Expresión cultural e artística: 

 Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos. 

 Apreciar a beleza das expresións artísticas e non cotián. 

 Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 
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3.-Concreción curricular 1º ESO 

 

1º ESO 

 Identificar e representar a liña xeométrica por medio da construción da mediatriz, bisectriz, así como do trazado de paralelas e 

perpendiculares con escuadra e cartabón. 

 Realizar operacións sinxelas con ángulos e segmentos. 

 Construír ángulos coa escuadra, o cartabón e compás. 

 Utilizar os compoñentes da linguaxe visual (punto, liña, plano, cor, textura) para configurar imaxes figurativas e abstractas propias e 

identificalos nas alleas. 

 Realizar mesturas subtractivas para a obtención de cores secundarias a partir de cores primarios e para a elaboración de escalas tonais 

aplicando criterios de harmonías e contrastes. 

 Elaborar composicións a base de texturas visuais e táctiles de modo que a textura sexa o elemento protagonista, utilizando diferentes 

métodos e técnicas. 

 Identificar e construír triángulos, cuadriláteros e polígonos regulares de tres, catro, cinco e seis lados, inscritos nunha circunferencia. 

 Empregar correctamente a técnica do claroscuro coa finalidade de representar o volume non papel. 

 Representar e identificar a perspectiva por medio da superposición e diminución de figuras non plano, utilizando a luz e a cor como 

creadores de profundidade na imaxe. 
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3.1-Secuencias de obxectivos, contidos e criterios de avaliación 

 

Materias EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL 1ºESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

UD1 PERCEPCION VISUAL.   

Nesta unidade tratamos das imaxes como 
forma de comunicación e representación da 
realidade, da súa importancia non mundo 
actual e da relación da imaxe coa memoria 
e a identidade. Esta unidade permítenos 
reflexionar sobre o poder das imaxes que 
nos rodean; imaxes propias e alleas que 
nos entreteñen, atrapan e ás veces nos 
enganan; imaxes coas que nos mostramos 
e que dan conta de quen somos. Para iso, 
debemos coñecer os mecanismos que 
rexen a percepción e a comunicación 
visual. 
OBXECTIVOS DIDACTICOS 
Nesta unidade, perséguese que os 
alumnos e as alumnas adquiran os 
seguintes coñecementos: 
-  A imaxe como representación. 
-  A interpretación das imaxes: significado e 
significante. 
-  Análise crítica e construtiva das imaxes. 
-  O fenómeno da percepción visual, 
factores que a condicionan: patróns e 
ilusións. 

 
-  Percepción visual. 
 
-  Teoría da Gestalt. 
 
-  Patróns de percepción. 
 
-  Ilusións da percepción. 
 
-  Comunicación visual. 
 
-  Elementos da comunicación. 
 
-  Connotación e imaxinario. 
 
-  Representación e 
interpretación. 
 
-  Funcións das imaxes. 
 
-  Manipulación e imaxe 
subliminar. 

– 1.  Identificar os elementos e factores que interveñen 

non proceso de percepción de imaxes. 

– 2.  Recoñecer as leis visuais da Gestalt que posibilitan 

as ilusións ópticas e aplicar estas leis na elaboración 

de obras propias. 

– 3.  Recoñecer e debuxar diferentes graos de 

iconicidade en imaxes. 

– 4.  Distinguir e crear distintos tipos de imaxes segundo 

a súa relación significante-significado. 

– 5.  Diferenciar e analizar os distintos elementos que 

interveñen nun acto de comunicación. 

– 6.  Recoñecer as diferentes funcións da comunicación. 

– 7.  Describir, analizar e interpretar unha imaxe 

distinguindo os aspectos denotativo e connotativo.  



IES Ramón Menéndez Pidal  Página 11 

 

-  A teoría da Gestalt da percepción. 
-  Elementos da comunicación visual e 
factores que a condicionan. 
-  Connotación e grao de iconicidade. 
-  Funcións das imaxes e posibilidades de 
manipulación. 

– UD2 ELEMENTOS DA IMAXE. Contidos Criterios de avaliación 

Nesta unidade afondamos sobre a 
capacidade de expresar con imaxes, o que 
nos posibilita non só ilustrar senón mostrar 
(comunicar) tanto o exterior como o 
interior, e sobre a dificultade de expresar 
pensamentos, emocións e sentimentos coa 
imaxinación, creando imaxes mesmo do 
que non existe na realidade. Para iso, é útil 
coñecer as posibilidades expresivas dos 
elementos da linguaxe visual (en especial, 
a forza  expresiva do trazo, co que se 
crean e compoñen formas e texturas, e o 
poder da cor) e desenvolver a imaxinación  
e a Creatividade. 
OBXECTIVOS DIDACTICOS 
Nesta unidade, perséguese que os 
alumnos e as alumnas adquiran os 
seguintes coñecementos: 
-  A imaxe como representación e 

interpretación: do debuxo do natural á 

abstracción. 

-  Creatividade, imaxinación e fantasía. 

-  Punto, trazo e liña: a mínima 

expresión. 

-  Contorno, silueta e forma. 

-  Tipos de formas. 

-  A textura. 

-  Representar o interpretar: 

do natural á abstracción. 

-  Creatividade, imaxinación e 

fantasía. 

 

– 1.  Identificar os elementos configuradores da imaxe. 

– 2.  Experimentar con variacións de puntos, liñas e 
planos, realizando composicións que evidencien as 
súas capacidades expresivas para enriquecer as 
posibilidades de comunicación. 

–   3.  Diferenciar entre textura táctil e textura visual e 
crear ambas as dúas valorando a súa capacidade 
expresiva.4.  Distinguir e crear distintos tipos de 
imaxes segundo a súa relación significante-
significado. 

–   4.  Recoñecer diferentes graos de iconicidade nas 
imaxes, diferenciando entre obras figurativas e 
abstractas. 

– 5.  Desenvolver e aplicar a imaxinación e a 
creatividade para enriquecer as súas creacións. 

–  

– 6.  Expresar emocións utilizando diferentes recursos 
gráficos. 
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-  Elementos básicos configuradores das 

imaxes (punto, liña e plano) e as súas 

posibilidades expresivas. 

-  A textura como elemento importante da 

linguaxe visual. 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

UD3 A COR   

A cor é, tal vez, a ferramenta  máis 
potente a disposición do artista. Afecta ás 
nosas emocións nun grao maior do que 
se considera. Pode manifestar calquera 
sensación. Empregada, a   cor é capaz 
de suscitar repostas intensas. 
OBXECTIVOS DIDACTICOS 

-Con esta unidade pretendemos que o 
alumno logre os seguintes obxectivos: 
-Entender a natureza física da cor.  
-Comprender os dos usos básicos da 
cor, como luz e como pigmento o 
materia coloreada.  
-Iniciarse na mestura subtractiva da cor 
da cor.  
-Descubrir as clasificacións máis 
habituais que se fan das cores, así 
como as súas relacións e interaccións.  
-Coñecer as tres calidades que nos 
permiten diferenciar as distintas cores: 
matiz, ton e saturación.  
-Descubrir as posibilidades expresivas e 

- A cor como fenómeno físico 

e visual. 

- Mestura aditiva e mestura 

subtractiva. 

- Círculo cromático. Cores 

complementarias. 

- Materiais e técnicas de 

pintura. Técnicas  húmidas e 

mixtas. 

– 1. Experimentar coas cores primarias e secundarias. 

– 2. Coñecer e aplicar as posibilidades expresivas da 
témpera. 
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comunicativas das harmonías e 
contrastes cromáticos.  
-Apreciar o papel da cor nalgún 
movemento artístico o artista.  
-Explorar as posibilidades da témpera 
como técnicas de coloreado. 

UD4 A PROFUNDIDADE DO PLANO 
 

  

Esta unidade convídanos a percorrer e 
crear espazos, xa sexan bidimensionais o 
tridimensionais,  exteriores o interiores, 
físicos o emocionais. Para a creación non 
podemos esquecer a luz; esencial para a 
vida, pero tamén para a configuración dúas 
espazos e dúas volumes. Para iso 
coñecemos distintas formas de representar 
o espazo ao longo da historia; os 
elementos e as características das luces e 
das sombras, da perspectiva e do volume. 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 - A luz e a sombra como creadoras de 
volume, de espazos e sensacións. 
- Diferenzas e similitudes espaciais entre 
as imaxes de dúas ou tres dimensións. 
- Procedementos, técnicas e materiais 
para representar o volume nun espazo 
bidimensional 
- Variacións lumínicas segundo as fontes, 
a intensidade  o a cor. 

-A representación do espazo. 

-  Construción de espazos. 

-  Elementos da arquitectura. A 
perspectiva. 

-  Variacións de luz e 
configuración do volume. 

-  Luz e volume na historia da 
arte. 

-  Tipos de sombras. 

-  O claroscuro. 

 

– . Analizar e interpretar imaxes referidas ao espazo, 
distinguindo os aspectos denotativo e connotativo. 

–   2.  Diferenciar e analizar os distintos elementos que 
interveñen en representación e deseño de espazos 
arquitectónicos. 

– 3.  Identificar e diferenciar as variacións da luz e os 
tipos de sombras, recoñecendo a importancia da súa 
incidencia sobre os obxectos e non espazo para a súa 
percepción e representación. 

– 4.  Apreciar e recoñecer as posibilidades expresivas do 
claroscuro para a representación do volume en 
diferentes  linguaxes visuais. 

–   5.  Identificar e recoñecer a utilización da luz e do 
volume nos distintos estilos e tendencias na historia da 
arte valorando o patrimonio como fonte de 
aprendizaxe. 
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- A luz e o volume na historia da arte: a 
súa  representación e a súa  simboloxía. 
- Tipos de sombras: propia o proxectada, 
suaves o intensas, gradacións. 
- O claroscuro como técnica: usos e 
aplicacións. 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

UD5 TRAZADOS XEOMÉTRICOS 

BÁSICOS 

(Bloque 3. Debuxo técnico)  

Nesta unidade tratamos a observación 
sistemática que nos permite aprehender 
o mundo non que vivimos, o espazo non 
que estamos e polo que imos deixando 
pegadas, rastros visuais do noso 
camiñar. Observamos as pegadas que 
foi deixando o home coas súas 
construcións e non seu encontro coa 
natureza. Por iso, introducimos a 
xeometría; pois medir, cuantificar e 
estruturar fanse necesarios cando 
obsérvase e téntase comprender de 
xeito obxectivo a realidade. 

 

OBXECTIVOS DIDACTICOS 

-  Relacións da xeometría coa natureza e 
a arte. 

- Instrumentos de debuxo 
técnico e normalización. 

- Elementos xeométricos. 

-Posicións relativas entre 
rectas: paralelas, secantes e 
perpendiculares. 

-Manexo da escuadra e 
cartabón para o trazado de 
rectas paralelas e 
perpendiculares a 45º. 

-Ángulos: clasificación e 
posicións relativas. Trazado 
de ángulos con escuadra e 
cartabón. Operacións con 
ángulos. Medidas angulares. 
Transporte de medidas 
angulares. Bisectriz dun 
ángulo. 

-Concepto de medida. 

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

– 2. Construír distintos tipos de rectas, utilizándoa 
escuadra e o cartabón, despois de repasar 
previamente lestes conceptos. 

– 3. Comprender o concepto de ángulo e bisectriz e a 
clasificación de ángulos agudos, rectos e obtusos. 

– 4. Estudar a suma e a resta de ángulos, e comprender 
a forma de medilos. 

– 5. Estudar o concepto de bisectriz e o seu proceso de 
construción. 

– 6. Diferenciar entre recta e segmento tomando 
medidas coa regra e utilizando o compás. 

– 7. Estudar as aplicacións do teorema de Tales 
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-  Instrumentos de debuxo técnico como 
feramentas precisas para a 
representación. 
-  Elementos fundamentais da xeometría 
plana. 
-  Operacións con segmentos, arcos e 
ángulos. 

 

Operacións con segmentos 
coa axuda de regra o 
utilizando o compás. 

-Mediatriz dun segmento. 

-Teorema de Tales. Aplicación 
do teorema de Tales para 
dividir un segmento en partes 
iguais. 

 

UD6 FORMAS XEOMÉTRICAS Contidos 

(Bloque 3. Debuxo técnico) 

Criterios de avaliación 

Esta unidade complementa á unidade 
anterior. Profundamos máis non estudo da 
xeometría aplicando trazar básicos xa 
apresos á construción de polígonos 
regulares e irregulares. 
OBXECTIVOS DA UNIDADE 
-  Establecer relacións e representar de 
xeito simbólico con formas xeométricas. 
-  Plasmar graficamente e de xeito 
estruturado pensamentos e ideas. 
-  Recoñecer a xeometría en estruturas e 
redes da natureza e da arte. 
-  Recoñecer e construír figuras 
xeométricas planas. 
-  Recoñecer nos símbolos culturais 
patróns xeométricos. 
-  Crear composicións con formas 
xeométricas planas. 

 

-Circunferencia e círculo. A 
circunferencia como lugar 
xeométrico básico do plano. 

-Triángulos: Clasificación en 
función dúas seus lados e 
dos seus ángulos. 
Propiedades fundamentais 
dos triángulos. 

-Construción de triángulos. 

-Cuadriláteros: clasificación e 
propiedades. 

-Construción de cuadriláteros. 

-Polígonos regulares e 
irregulares. Clasificación dos 
polígonos. 

Construción de polígonos 
regulares inscritos na 
circunferencia 

1. Coñecer con fluidez os conceptos de circunferencia, 
círculo e arco. 
2. Comprender a clasificación dos triángulos en función 
dúas seus lados e dos seus ángulos. 
3. Construír triángulos coñecendo tres dos seus datos 
(lados o ángulos) 
4. Coñecer os tipos de cuadriláteros. 
5. Executar as construcións máis habituais de 
paralelogramos. 
6. Clasificar os polígonos en función dúas seus lados, 
recoñecendo regulares e os irregulares. 
 
 
7. Construción de polígonos regulares inscritos nunha 
circunferencia. 
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–  

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DOS CONTIDOS 

 PRIMEIRO TRIMESTRE – UNIDAD 5 – UNIDAD 6 

 SEGUNDO TRIMESTRE – UNIDAD 3 – UNIDAD 4 

 TERCEIRO TRIMESTRE – UNIDAD 1 – UNIDAD 2 

 

3.2-Secuencias: estándares, instrumentos de avaliación, competencias clave por unidade didáctica 

Mínimos en negrita. 

 Estándares de aprendizaxe Instrumentos de 
avaliación 

Temporalización Competencia
s clave  

UD 1PERCEPCIÓN VISUAL     

 1.1.  Realiza a lectura obxectiva 
dunha imaxe aplicando os 
coñecementos perceptivos. 

2.1.  Identifica e clasifica ilusións 
ópticas analizando as causas polas 
que se producen. 

2.2  Deseña ilusións ópticas. 

3.1.  Diferenza entre imaxes 
figurativas e abstractas, 
recoñecendo distintos graos de 
iconicidade. 

3.2.  Crea imaxes con distintos graos 
de iconicidade. 

Teranse en conta os 
cinco aspectos que se 
sinalan a continuación e 
que serán valorables  
segundo: 
a) Execución dos 
traballos do alumno/a 
debe preocuparse pola 
precisión, a limpeza e a 
elección da técnica 
correcta, gozando coa 
boa composición dúas 
traballos.  

3ºTRIMESTRE12 
10sesións 

CCL, CD, 
CEC 

 

CCL, CMCT, 
CD, SIEP 

 

CCL, CMCT, 
CD, SIEP 

 

CCL, CAA 

 

CCL, CAA 
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4.1.  Crea imaxes distinguindo entre 
significante e significado. 

5.1.  Identifica e analiza os elementos 
que interveñen en distintos actos de 
comunicación visual. 

6.1.  Distingue a función o funcións 
que predominan en diferentes 
mensaxes visuais e audiovisuais. 

7.1.  Analiza unha imaxe, mediante 
unha lectura subxectiva, 
interpretando o seu significado, 
sacando conclusións e 
reflexionando criticamente sobre 
ela. 

b) Creatividade nas 
producións: esperar do 
alumno/a que sexan 
capaces de reproducir 
solucións similares ás 
propostas e ademáis 
achegue ideas propias, 
manifestando o interese 
por crear un estilo propio. 
c) Interese pola materia: 
se terá en conta que os 
alumnos/as presenten os 
traballos nos prazos 
previstos, sexan 
participativos, pregunten 
as dubidas e manifesten 
o seu interese por 
superarse e corrixir os 
propios erros. 
d) Traballo en equipo: 
esperar dos alumnos/as 
que traballen en equipo 
activamente, achegando 
ideas persoais, 
organizando e 
planificado o traballo e 
tendo en conta as 
opinións dúas 
compañeiros/as. 

e) Comportamento: 
valorarase que o 
alumno/a sexa correcto/a 

 

CCL, CSEC, 
CEC 

 

 

CCL, CSEC, 
CEC 

 

 

CCL, CSEC, 
CAA, SIEP 
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e respectuoso/a cos que 
lle rodean (atendendo as 
explicacións, asistindo a 
clase con puntualidade… 
), preocupándose por 
aqueles que están 
menos integrados e 
favorecendo un clima de 
harmonía e bo ambiente. 

 Estándares de aprendizaxe Instrumentos de 
avaliación 

Temporalización Competencia
s clave 

UD2 ELEMENTOS DA 
IMAXE 

    

 1.1.  Identifica e valora a importancia 
dos elementos configuradores para a 
análise e a produción de imaxes. 

 2.1.  Experimenta co valor 
expresivo da liña e o punto de 
forma libre e espontánea, 
explorando distintas posibilidades. 

3.1. Crea texturas visuais e táctiles. 

4.1. Crea imaxes figurativas e 
abstractas, diferenciándoas e 
comprendendo distintos graos de 
iconicidade. 

 

 

 

 

Teranse en conta os 
cinco aspectos que se 
sinalan a continuación e 
que serán valorables  
segundo: 

a) Execución dos 
traballos do alumno/a 

debe preocuparse pola 
precisión, a limpeza e a 
elección da técnica 
correcta, gozando coa 
boa composición dúas 
traballos.  
b) Creatividade nas 
producións: esperar do 
alumno/a que sexan 
capaces de reproducir 

3º TRIMESTRE 

10 sesións 

CCL 

 

CCL,CMCT, 
CD, CSIEE 

 

 

CCL, CAA 

 

CCL,CSC, 
CCEC 
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 5.1. Aplica a imaxinación e a 
creatividade nas súas creacións. 

 6.1. Experimenta con diferentes 
técnicas e recursos valorando as 
posibilidades expresivas dos 
elementos configuradores da 
imaxe para expresar sensacións e 
emocións.  

solucións similares ás 
propostas e ademáis 
achegue ideas propias, 
manifestando o interese 
por crear un estilo propio. 
c) Interese pola materia: 
se terá en conta que os 
alumnos/as presenten os 
traballos nos prazos 
previstos, sexan 
participativos, pregunten 
as dubidas e manifesten 
o seu interese por 
superarse e corrixir os 
propios erros. 

d) Traballo en equipo: 
esperar dos alumnos/as 
que traballen en equipo 
activamente, achegando 
ideas persoais, 
organizando e 
planificado o traballo e 

tendo en conta as 
opinións dúas 
compañeiros/as. 

e) Comportamento: 
valorarase que o 
alumno/a sexa correcto/a 
e respectuoso/a cos que 
lle rodean (atendendo as 
explicacións, asistindo a 
clase con puntualidade… 

 

 

 

CCL, CSIEE 

 

CCL,CSC, 
CSIEE,CCEC 
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), preocupándose por 
aqueles que están 
menos integrados e 
favorecendo un clima de 
harmonía e bo ambiente. 

 

 Estándares de aprendizaxe Instrumentos de 
avaliación 

Temporalización Competencias 
clave  

UD3 A COR      

 1.1. Experimenta coas cores 
primarias e  secundarias, 
estudando a síntese aditiva e 
substractiva e as cores 
complementarias. 

2.1.Utiliza con propiedade as técnicas 
gráfico-plásticas coñecidas 
aplicándoas de forma axeitada ao 
obxectivo da actividade. 

2.2. Experimenta coas témperas 
aplicando a técnica de diferentes 
formas (pinceis, esponxas, goteo, 
estampaxes, etc) valorando as 
posibilidades expresivas segundo o 
grao de opacidade e a creación de 
texturas visuais cromáticas. 

2.3. Utiliza o papel como material, 
manipulándoo, creando texturas 
visuais o táctiles, para crear 
composicións matéricas e figuras 

Teranse en conta os 
cinco aspectos que se 
sinalan a continuación e 
que serán valorables  
segundo: 

a) Execución dos 
traballos do alumno/a 

debe preocuparse pola 
precisión, a limpeza e a 
elección da técnica 
correcta, gozando coa 
boa composición dúas 
traballos.  
b) Creatividade nas 
producións: esperar do 
alumno/a que sexan 
capaces de reproducir 
solucións similares ás 
propostas e ademáis 
achegue ideas propias, 

2º TRIMESTRE 

10 sesións 

CSS 

 

 

CCL 

 

 

 

 

CCEC 

 

 

 

 

 

CAA 

 

 

 

CSC 
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tridimensionais. 

2.4. Aproveita materiais reciclados 
para a elaboración de obras de 
forma responsable co medio e 
aproveitado as súas calidades 
gráfico-plásticas. 

2.5. Mantén o seu espazo de traballo 
e o seu material en perfecto orde e 
estado e achégao ao aula cando é 
necesario para a elaboración das 
actividades. 

 

 

manifestando o interese 
por crear un estilo propio. 
c) Interese pola materia: 
se terá en conta que os 
alumnos/as presenten os 
traballos nos prazos 
previstos, sexan 
participativos, pregunten 
as dubidas e manifesten 
o seu interese por 
superarse e corrixir os 
propios erros. 

d) Traballo en equipo: 
esperar dos alumnos/as 
que traballen en equipo 
activamente, achegando 
ideas persoais, 
organizando e 
planificado o traballo e 

tendo en conta as 
opinións dúas 
compañeiros/as. 

e) Comportamento: 
valorarase que o 
alumno/a sexa correcto/a 
e respectuoso/a cos que 
lle rodean (atendendo as 
explicacións, asistindo a 
clase con puntualidade… 
), preocupándose por 
aqueles que están 
menos integrados e 

 

 

 

 

CSC 

 



IES Ramón Menéndez Pidal  Página 22 

 

favorecendo un clima de 
harmonía e bo ambiente 

 Estándares de aprendizaxe Instrumentos de 
avaliación 

Temporalización Competencias 
clave 

UD4 A PROFUNDIDADE DO 
PLANO 

    

 1.1. Recoñece códigos visuais 
connotativos e denotativos nas 
representacións do espazo e do 
territorio. 

1.2. Realiza a lectura obxectiva e 
subxectiva de imaxes referidas ao 
espazo e ao territorio, identificando 
os elementos de significación 
narrativos e as ferramentas visuais 
utilizadas, sacando conclusións e 
interpretando o seu significado. 

2.1. Coñece e diferencia elementos 
arquitectónicos. 

2.2.  Valora as achegas tecnolóxicas 
dixitais na representación e non 
deseño do espazo. 

 3.1. Identifica e aplica luces e 
sombras, recoñecendo as 
propiedades da luz e os tipos de 
sombras para crear sensacións 
espaciais e volumétricas, para 
destacar substitucións e texturas. 

3.2. Valora a importancia da luz como 
elemento construtor da imaxe, con 

Teranse en conta os 
cinco aspectos que se 
sinalan a continuación e 
que serán valorables  
segundo: 

a) Execución dos 
traballos do alumno/a 

debe preocuparse pola 
precisión, a limpeza e a 
elección da técnica 
correcta, gozando coa 
boa composición dúas 
traballos.  
b) Creatividade nas 
producións: esperar do 
alumno/a que sexan 
capaces de reproducir 
solucións similares ás 
propostas e ademáis 
achegue ideas propias, 
manifestando o interese 
por crear un estilo propio. 
c) Interese pola materia: 
se terá en conta que os 

2º TRIMESTRE 

10 sesións 

CCL 

CCEC 

 

 

CCL 

CCEC 

 

 

 

 

 

CCL 

CD 

CCEC 

 

CCL,CAA,CSI
EE,CCEC 

 

 

 

CCL,CAA,CSI
EE,CCEC 
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valor simbólico e expresivo, e aplícao 
nas súas creacións. 

4.1. Utiliza o claroscuro para crear a 
representación de volumes e de 
espazos. 

5.1. Identifica e recoñece a utilización 
da luz e o volume nos distintos estilos 
e tendencias na historia da arte, 
valorando o patrimonio como fonte de 
aprendizaxe. 

 

 

alumnos/as presenten os 
traballos nos prazos 
previstos, sexan 
participativos, pregunten 
as dubidas e manifesten 
o seu interese por 
superarse e corrixir os 
propios erros. 

d) Traballo en equipo: 
esperar dos alumnos/as 
que traballen en equipo 
activamente, achegando 
ideas persoais, 
organizando e 
planificado o traballo e 

tendo en conta as 
opinións dúas 
compañeiros/as. 
e) Comportamento: 
valorarase que o 
alumno/a sexa correcto/a 
e respectuoso/a cos que 
lle rodean (atendendo as 
explicacións, asistindo a 
clase con 
puntualidade… ), 
preocupándose por 
aqueles que están 
menos integrados e 
favorecendo un clima de 
harmonía e bo ambiente. 
 

 

CCL,CAA 

 

 

CCL,CD, 

CCEC 
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 Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización Competencias 
clave  

UD5TRAZADOS 

XEOMÉTRICOS BÁSICOS 

    

 1.1. Traza as rectas que pasan por 
cada par de puntos, usando a 
regra, e resalta o triángulo que 
se forma. 

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

3.1.Identifica os ángulos de 30º, 
45º, 60º e 90º na escuadra e non 
cartabón. 

4.1. Suma o resta ángulos 
positivos o negativos con regra e 
compás. 

5.1. Constrúe a bisectriz dun 
ángulo con regra e compás. 

6.1. Suma o resta de segmentos, 
medindo coa regra o utilizando o 

Teranse en conta os cinco 
aspectos que se sinalan a 
continuación e que serán 
valorables  segundo: 

a) Execución dos traballos 
do alumno/a 

debe preocuparse pola 
precisión, a limpeza e a 
elección da técnica correcta, 
gozando coa boa 
composición dúas traballos.  
b) Creatividade nas 
producións: esperar do 
alumno/a que sexan capaces 
de reproducir solucións 
similares ás propostas e 
ademáis achegue ideas 
propias, manifestando o 
interese por crear un estilo 
propio. 

1ºTRIMESTRE 

10sesións 

CAA 

 

 

 

CMCCT 

 

 

 

 

CSIEE 

 

 

CMCCT 

 

CCEE 

 

 

CMCCT 
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compás. 

7.1. Divide un segmento en partes 
iguais aplicando o teorema de 
Tales 

 

 

 

 

c) Interese pola materia: se 
terá en conta que os 
alumnos/as presenten os 
traballos nos prazos 
previstos, sexan 
participativos, pregunten as 
dubidas e manifesten o seu 
interese por superarse e 
corrixir os propios erros. 

d) Traballo en equipo: 
esperar dos alumnos/as que 
traballen en equipo 
activamente, achegando 
ideas persoais, organizando 
e planificado o traballo e 

tendo en conta as opinións 
dúas compañeiros/as. 
e)Comportamento: que o 

alumno/a sexa correcto/a e 

respectuoso/a cos que lle 

rodean (atendendo as 

explicacións, asistindo a 

clase con puntualidade… ), 

preocupándose por aqueles 

que están menos integrados 

e favorecendo un clima de 

harmonía e bo ambiente. 

 

 

CCEC 

UD6 FORMAS Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización Competencias 
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XEOMÉTRICAS clave 

 1.1.Constrúe unha circunferencia 
lobulada de seis elementos 
utilizando o compás. 

2.1. Clasifica calquera triángulo, 
observando os seus lados e os 
seus ángulos. 

3.1.Constrúe un triángulo 
coñecendo dos lados e un 
ángulo, o dos ángulos e un lado 
o os seus tres lados, utilizando 
correctamente as ferramentas. 

4.1. Clasifica correctamente os 
cuadriláteros. 

5.1. Constrúe calquera 
paralelogramo coñecendo dos 
lados consecutivos e unha 
diagonal. 

6.1. Clasifica correctamente 
calquera polígono de tres a seis 
lados, diferenciando se é regular 
o irregular. 

7.1. Constrúe correctamente 
polígono regulares de ata 5 
lados, inscritos nunha 
circunferencia 

 

 

Teranse en conta os cinco 
aspectos que se sinalan a 
continuación e que serán 
valorables  segundo: 

a) Execución dos traballos 
do alumno/a 

debe preocuparse pola 
precisión, a limpeza e a 
elección da técnica correcta, 
gozando coa boa 
composición dúas traballos.  
b) Creatividade nas 
producións: esperar do 
alumno/a que sexan capaces 
de reproducir solucións 
similares ás propostas e 
ademáis achegue ideas 
propias, manifestando o 
interese por crear un estilo 
propio. 
c) Interese pola materia: se 
terá en conta que os 
alumnos/as presenten os 
traballos nos prazos 
previstos, sexan 
participativos, pregunten as 
dubidas e manifesten o seu 
interese por superarse e 
corrixir os propios erros. 

d) Traballo en equipo: 

1ºTRIMESTRE 

10 sesións 

CD 

 

 

CCEC 

 

CAA 

 

 

 

 

 

CCEC 

 

CAA 

 

 

CCEC 

 

 

 

 

CMCCT 
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esperar dos alumnos/as que 
traballen en equipo 
activamente, achegando 
ideas persoais, organizando 
e planificado o traballo e 

tendo en conta as opinións 
dúas compañeiros/as. 
e) Comportamento: 
valorarase que o alumno/a 
sexa correcto/a e 
respectuoso/a cos que lle 
rodean (atendendo as 
explicacións, asistindo a 
clase con puntualidade… ), 
preocupándose por aqueles 
que están menos integrados 
e favorecendo un clima de 
harmonía e bo ambiente. 

 

 

Concreción curricular 3º ESO 

 

3º ESO 

 Identificar e diferenciar as propiedades da cor luz e a cor pigmento. 

 Coñecer e aplicar as posibilidades expresivas das técnicas gráfico-plásticas secas, húmidas e mixtas. A témpera, os lapis de grafito 

e de cor 

 Expresar emocións utilizando distintos elementos configurativos e recursos gráficos: liña, puntos, cores, texturas, claroscuros). 
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 Resolver correctamente casos de tanxencias entre circunferencias e entre rectas e circunferencias. Aplicar as propiedades de 

tanxencias na construción de óvalos e ovoides 

 Comprender o concepto de proxección aplicándoo ao debuxo das vistas de obxectos comprendendo a utilidade das anotacións  

practicando sobre o tres vistas de obxectos sinxelos partindo da análise das súas vistas principais..  

 Comprender e practicar os procesos de construción de perspectivas isométricas de volumes sinxelos.  

 Describir, analizar e interpretar unha imaxe distinguindo os aspectos denotativo e connotativo da mesma. 

 Constrúe correctamente polígonos regulares de atei 6 lados, inscritos nunha circunferencia.  

 Executar deseños aplicando repeticións, xiros e simetrías de módulos 

 Coñecer os fundamentos da imaxe en movemento, explorar as súas posibilidades expresivas. 

 

Secuencias de obxectivos, contidos e criterios de avaliación 

 

Materias EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL 3ºESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

UD1 EXPRESIÓN GRÁFICA   

Nesta unidade, os alumnos deben analizar 
imaxes a partir dos elementos compositivos 
que a forman: o punto a liña e o plano; tamén 
deben crear obras propias utilizando eses 
elementos. Os alumnos van descubrir como 
se perciben as imaxes e que elementos 

CONTIDOS CURRICULARES DA 
ÁREA 

BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 A expresión gráfica. 

 Os elementos composicións das 

B1-1. Identificar os elementos configuradores 
da imaxe. 

B1-2. Experimentar coas variacións formais do 
punto, o plano e a liña. 

B1-3. Expresar emocións utilizando distintos 
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interveñen na percepción e lembrar o que 
transmiten as cores. Tamén deben expresar 
as súas ideas a través de imaxes. 

OBXECTIVOS CURRICULARES  
b)Desenvolver e consolidar hábitos de 
disciplina, estudo e traballo individual e en 
equipo como condición necesaria para unha 
realización eficaz das tarefas da aprendizaxe 
e como medio de desenvolvemento persoal. 
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas 
en todos os ámbitos da personalidade e nas 
súas relacións cos demais, así como rexeitar 
a violencia, os prexuízos de calquera tipo, os 
comportamentos sexistas e resolver 
pacificamente os conflitos. 
e) Desenvolver destrezas básicas na 
utilización das fontes de información para, 
con sentido crítico, adquirir os coñecementos. 
Adquirir unha preparación básica non campo 
das tecnoloxías, especialmente as da 
información e a comunicación. 
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a 
confianza en si mesmo, a participación, o 
sentido crítico, a iniciativa persoal e a 
capacidade para aprender a aprender , 
planificar, tomar decisións e asumir 
responsabilidades. 
j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos 
básicos da cultura e a historia propias e dúas 
demais, así como o patrimonio artístico e 
cultural. 
l) Apreciar a creación artística e comprender 
a linguaxe das distintas manifestacións 

imaxes. 

Os elementos que interveñen na 
percepción de imaxes. 

CONTIDOS DA UNIDADE 

 Elementos gráficos que interveñen 
nas formas bidimensionais: o punto, 
a liña e o plano. 

 Relacións dos planos para formar 
imaxes. 

 Análise de planos e liñas de 
composición. 

 Utilización de liñas moduladas. 

 O significado da cor nas imaxes. 

 Asociación das cores e algunhas 
mensaxes. 

 Creación de composicións 
modulares. 

 Reflexión sobre o uso da cor. 

 As texturas como recurso expresivo. 

 As texturas na nosa contorna. 

 Os elementos gráficos na pintura. 

Análise dos recursos expresións 
dunha obra pictórica. 

 

 

 

elementos configuracións e recursos gráficos: 
liña, puntos, cores, texturas, claroscuros). 

B1-4. Identificar e aplicar os conceptos de 
equilibrio, proporción e ritmo en composicións 
básicas. 

B1-6. Identificar e diferenciar as propiedades da 
cor luz e a cor pigmento. 

B1-7. Diferenciar as texturas naturais, artificiais, 
táctiles e visuais e valorar a súa capacidade 
expresiva. 

B1-11. Coñecer e aplicar as posibilidades 
expresivas das técnicas gráfico-plásticas secas, 
húmidas e mixtas. A témpera, os lapis de grafito 
e de cor. O collage. 

B1-1. Identificar os elementos configuradores 
da imaxe. 

B1-2. Experimentar coas variacións formais do 
punto, o plano e a liña. 

B1-3. Expresar emocións utilizando distintos 
elementos configurativos e recursos gráficos: 
liña, puntos, cores, texturas, claroscuros. 
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artísticas, utilizando diversos medios de 
expresión e representación. 
 
 
 

UD2 A REPRESENTACIÓN OBXECTIVA 
DO ESPAZO 

  

Nesta unidade, os alumnos deben aprender 
que son as proxeccións e para que se utilizan 
os sistemas diédrico, axonométrico, a 
perspectiva caballera, perspectiva cónica e o 
sistema de planos acotados. Van interpretar 
mapas topográficos e a debuxar perfís de 
terreo.  
Deben aprender a representar graficamente 
as súas ideas para que os demais poidan 
entendelas. Ademais teñen que descubrir os 
distintos modos de representar un lugar o un 
obxecto non plano. Por último van observar 
como se utiliza a perspectiva para crear a 
ilusión dun espazo. 
OBXECTIVOS CURRICULARES 
b) Desenvolver e consolidar hábitos de 
disciplina, estudo e traballo individual e en 
equipo como condición necesaria para unha 
realización eficaz das tarefas da aprendizaxe 
e como medio de desenvolvemento persoal. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas 
en todos os ámbitos da personalidade e nas 
súas relacións cos demais, así como rexeitar 
a violencia, os prexuízos de calquera tipo, os 
comportamentos sexistas e resolver 

CONTIDOS CURRICULARES DA 
ÁREA 

BLOQUE 3. DEBUXO TÉCNICO 

 A representación obxectiva do 
espazo. 

Os sistemas de proxección. 

CONTIDOS DA UNIDADE 

 Os sistemas de proxección. 

 Os sistemas de representación: 
sistema diédrico, axonométrico, 
perspectiva caballera, perspectiva 
cónica. 

 Sistemas de proxección I: sistema 
diédrico. 

 Os mapas topográficos. 

 Sistemas de proxección II: sistema 
axonométrico, perspectiva caballera. 

 Utilización das perspectivas 
isométrica e caballera. 

 Perspectiva cónica o lineal. 

 Observación e análise dos datos 

B3-27. Comprender o concepto de proxección 
aplicándoo ao debuxo das vistas de obxectos 
comprendendo a utilidade das anotacións 
practicando sobre o tres vistas de obxectos 
sinxelos partindo da análise das súas vistas 
principais.. 

B3-28. Comprender e practicar o procedemento 
da perspectiva caballera aplicada a volumes 
elementais. 

B3-29. Comprender e practicar os procesos de 
construción de perspectivas isométricas de 
volumes sinxelos. 
B3-27. Comprender o concepto de proxección 
aplicándoo ao debuxo das vistas de obxectos 
comprendendo a utilidade das anotacións 
practicando sobre o tres vistas de obxectos 
sinxelos partindo da análise das súas vistas 
principais. 

B3-28. Comprender e practicar o procedemento 
da perspectiva caballera aplicada a volumes 
elementais. 

B3-29. Comprender e practicar os procesos de 
construción de perspectivas isométricas de 
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pacíficamente os conflitos. 
e) Desenvolver destrezas básicas na 
utilización das fontes de información para, con 
sentido crítico, adquirir  os coñecementos. 
Adquirir unha preparación básica non campo 
das tecnoloxías, especialmente as da 
información e a comunicación. 
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a 
confianza en si mesmo, a participación, o 
sentido crítico, a iniciativa persoal e a 
capacidade para aprender a aprender , 
planificar, tomar decisións e asumir 
responsabilidades. 
j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos 
básicos da cultura e a historia propias e dúas 
demais, así como o patrimonio artístico e 
cultural. 

 

principais nunha perspectiva cónica. 

 Espazos en perspectiva cónica. 

A ilusión dun espazo. 

volumes sinxelos. 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

UD3 AS IMAXES DE CONTIDO OBXECTIVO   

Nesta unidade, os alumnos deben analizar as 
cores, as formas e a organización dos 
elementos visuais en imaxes informativas, 
como as que aparecen en mapas, planos e 
gráficos. Van descubrir como se perciben as 
imaxes e como isto inflúe na forma en que as 
interpretamos. Os alumnos tamén teñen que 
ser capaces de crear imaxes que transmitan a 
información de forma eficaz, especialmente á 
hora de realizar gráficos. Analizarán obxectos 
e imaxes da contorna. Saberán construír 

CONTIDOS CURRICULARES DA 
ÁREA 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL 

As imaxes de contido obxectivo 

CONTIDOS DA UNIDADE 
BLOQUE 3. DEBUXO TÉCNICO 
 Mapas e planos: elementos gráficos; 

planos técnicos e proxectos; relación 
dunha imaxe co seu tamaño na 

B2-5. Distinguir e crear distintos tipos de 
imaxes segundo a súa relación significante-
significado: símbolos e iconas. 

B2-6. Describir, analizar e interpretar unha 
imaxe distinguindo os aspectos denotativo e 
connotativo da mesma. 

B2-10. Diferenciar e analizar os distintos 
elementos que interveñen nun acto de 
comunicación. 

B2-11. Recoñecer as diferentes funcións da 
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xeométricamente figuras planas poligonais por 
diferentes procedementos. Aplicarán as 
formas regulares poligonais para a confección 
de redes modulares. 

OBXECTIVOS CURRICULARES 
b) Desenvolver e consolidar hábitos de 
disciplina, estudo e traballo individual e en 
equipo como condición necesaria para unha 
realización eficaz das tarefas da aprendizaxe 
e como medio de desenvolvemento persoal. 
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas 
en todos os ámbitos da personalidade e nas 
súas relacións cos demais, así como rexeitar 
a violencia, os prexuízos de calquera tipo, os 
comportamentos sexistas e resolver 
pacíficamente os conflitos. 
e) Desenvolver destrezas básicas na 
utilización das fontes de información para, con 
sentido crítico, adquirir  os coñecementos. 
Adquirir unha preparación básica non campo 
das tecnoloxías, especialmente as da 
información e a comunicación. 
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a 
confianza en si mesmo, a participación, o 
sentido crítico, a iniciativa persoal e a 
capacidade para aprender a aprender , 
planificar, tomar decisións e asumir 
responsabilidades. 
j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos 
básicos da cultura e a historia propias e dúas 
demais, así como o patrimonio artístico e 
cultural. 

 

realidade. 
 Esquemas gráficos: tipos de 

esquemas, características dos 
esquemas. 

 Interpretación de mapas. 
 A infografía : ámbitos de utilización; 

representación gráfica dúas contidos. 
 Os elementos das imaxes 

obxectivas. 

 Documentación de acontecementos 
e situacións con imaxes. 

A información das imaxes. 

 Debuxo de mapas e planos; 
realización de esquemas gráficos. 

A infografía : ámbitos de utilización; 
representación gráfica dúas contidos. 

 Os polígonos regulares 

 Simetría, xiro e translación. 

Tanxencias e enlaces, óvalos e ovoides 

 

comunicación. 

B2-12. Utilizar de maneira adecuada as 
linguaxes visual e audiovisual con distintas 
funcións. 

B2-13. Identificar e recoñecer as diferentes 
linguaxes visuais apreciando os distintos estilos 
e tendencias, valorando, respectando e 
gozando do patrimonio histórico e cultural. 

B3-27. Comprender o concepto de proxección 
aplicándoo ao debuxo das vistas de obxectos 
comprendendo a utilidade das anotacións 
practicando sobre o tres vistas de obxectos 
sinxelos partindo da análise das súas vistas 
principais. 
B3-20. Estudar a construción dos polígonos 
regulares inscritos na circunferencia. 

B3-26. Estudar os conceptos de simetrías, xiros 
e translacións aplicándoos ao deseño de 
composicións con módulos. 
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UD4 A CREACIÓN DE IMAXES DIXITAIS   

Nesta unidade, os alumnos van descubrir 
obtéñense imaxes dixitais. Tamén deben 
comprender como se utilizan algunhas 
ferramentas infográficas para o deseño gráfico 
e de páxinas web. Por último, os alumnos 
teñen que experimentar diferentes maneiras 
de traballar con imaxes  dixitais. 
OBXECTIVOS CURRICULARES 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de 
disciplina, estudo e traballo individual e en 
equipo como condición necesaria para unha 
realización eficaz das tarefas da aprendizaxe 
e como medio de desenvolvemento persoal. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en 
todos os ámbitos da personalidade e nas súas 
relacións cos demais, así como rexeitar a 
violencia, os prexuízos de calquera tipo, os 
comportamentos sexistas e resolver 
pacíficamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización 
das fontes de información para, con sentido 
crítico, adquirir os coñecementos. Adquirir 
unha preparación básica non campo das 
tecnoloxías, especialmente as da información 
e a comunicación. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a 
confianza en si mesmo, a participación, o 
sentido crítico, a iniciativa persoal e a 
capacidade para aprender a aprender , 
planificar, tomar decisións e asumir 
responsabilidades. 

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos 

CONTIDOS CURRICULARES DA 
ÁREA 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL 

As imaxes dixitais. 

CONTIDOS DA UNIDADE 

 A creación de imaxes dixitais. A 
creación dixital: tipos de imaxes 
dixitais e obtención e manipulación 
de imaxes dixitais. 

 Contextos da imaxe fixa: imaxe e 
maquetación dixital. 

 Análise do proceso de creación 
dunha imaxe dixital. 

 Variación da resolución dunha imaxe. 

 Retoque de imaxes dixitais e 
creación de composicións artísticas. 

 Contextos da imaxe en movemento: 
imaxe en alta definición, o 
videoxogo, o cine dixital e a imaxe 
animada. 

 Os recursos gráficos en escenas de 
cine de animación. 

 Realización dunha animación. 

 O fotomontaxe. 

Análise crítica dunha imaxe. 

B2-6. Describir, analizar e interpretar unha 
imaxe distinguindo os aspectos denotativo e 
connotativo da mesma. 

B2-9. Coñecer os fundamentos da imaxe en 
movemento, explorar as súas posibilidades 
expresivas. 

B2-10. Diferenciar e analizar os distintos 
elementos que interveñen nun acto de 
comunicación. 

B2-12. Utilizar de maneira adecuada as 
linguaxes visual e audiovisual con distintas 
funcións. 
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básicos da cultura e a historia propias e dúas 
demais, así como o patrimonio artístico e 
cultural. 

l) Apreciar a creación artística e comprender a 
linguaxe  das distintas manifestacións 
artísticas, utilizando diversos medios de 
expresión e representación. 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

UD5 PROCESOS DE DESEÑO   

 Nesta unidade, os alumnos deben analizar o 
deseño desde o punto de vista estético e 
funcional observando exemplos nos que 
predomine un punto de vista o otro. Tamén 
teñen que reflexionar sobre a necesidade da 
renovación permanente da nosa contorna e 
coñecer o proceso de creación de deseños e 
as condicións ás que está suxeito, tanto 
técnicas e económicas como estéticas. Van 
aprender que o enxeño e a creatividade, a 
experimentación e a creación manual son 
determinantes non proceso do deseño. 
OBXECTIVOS CURRICULARES 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de 
disciplina, estudo e traballo individual e en 
equipo como condición necesaria para unha 
realización eficaz das tarefas da aprendizaxe 
e como medio de desenvolvemento persoal. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en 
todos os ámbitos da personalidade e nas súas 
relacións cos demais, así como rexeitar a 

CONTIDOS CURRICULARES DA 
ÁREA 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL 

O deseño. 

Os procesos de deseño 

CONTIDOS DA UNIDADE 
• Aplicacións do deseño. 

• Características do produto de 
deseño. 

• A complexidade do deseño: enxeño 
e creatividade, experimentación e 
creación manual. 

• Deseño dun soporte para cartas e 
notas. 

• O espírito do deseño: o desafío; a 
inspiración, a natureza como 

B2-9. Coñecer os fundamentos da imaxe en 
movemento, explorar as súas posibilidades 
expresivas. 

B2-12. Utilizar de maneira adecuada as 
linguaxes visual e audiovisual con distintas 
funcións 
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violencia, os prexuízos de calquera tipo, os 
comportamentos sexistas e resolver 
pacíficamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización 
das fontes de información para, con sentido 
crítico, adquirir os coñecementos. Adquirir 
unha preparación básica non campo das 
tecnoloxías, especialmente as da información 
e a comunicación. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a 
confianza en si mesmo, a participación, o 
sentido crítico, a iniciativa persoal e a 
capacidade para aprender a aprender , 
planificar, tomar decisións e asumir 
responsabilidades. 

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos 
básicos da cultura e a historia propias e dúas 
demais, así como o patrimonio artístico e 
cultural. 

l) Apreciar a creación artística e comprender a 
linguaxe das distintas manifestacións 
artísticas, utilizando diversos medios de 
expresión e representación. 

referencia de deseño. 

• O envase: o deseño como 
comunicación silenciosa. 

• As dimensións da imaxe. 

• O deseño antes do deseño. 

O deseño de personaxes 

UD6 O DESEÑO GRÁFICO   

 Nesta unidade, os alumnos van coñecer os 
recursos do deseño gráfico. Van coñecer o 
proceso do deseño desde a análise das 
necesidades atei a avaliación do resultado. 
Teñen que identificar os distintos ámbitos onde 
aplícase o deseño gráfico e con que 
OBXECTIVOS aplicar. Os alumnos tamén deben 
identificar os códigos característicos das 

CONTIDOS DA ETAPA 

ÁREA 

BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

O esquema compositivo. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL 

B1-8. Coñecer e aplicar os métodos creatios 
gráfico-plásticos aplicados a procesos de artes 
plásticas e deseño. 

B2-5. Distinguir e crear distintos tipos de 
imaxes segundo a súa relación significante-
significado: símbolos e iconas. 

B2-10. Diferenciar e analizar os distintos 
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mensaxes gráficas para interpretalos de maneira 
obxectiva. 
OBXECTIVOS CURRICULARES 
b) Desenvolver e consolidar hábitos de 
disciplina, estudo e traballo individual e en 
equipo como condición necesaria para unha 
realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e 
como medio de desenvolvemento persoal. 
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas 
en todos os ámbitos da personalidade e nas 
súas relacións cos demais, así como rexeitar a 
violencia, os prexuízos de calquera tipo, os 
comportamentos sexistas e resolver 
pacíficamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na 
utilización das fontes de información para, con 
sentido crítico, adquirir noos coñecementos. 
Adquirir unha preparación básica non campo das 
tecnoloxías, especialmente as da información e 
a comunicación. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a 
confianza en si mesmo, a participación, o sentido 
crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para 
aprender a aprender , planificar, tomar decisións 
e asumir responsabilidades. 

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos 
básicos da cultura e a historia propias e dúas 
demais, así como o patrimonio artístico e 
cultural. 

l) Apreciar a creación artística e comprender 
a linguaxe das distintas manifestacións 
artísticas, utilizando diversos medios de 

O deseño gráfico. 

CONTIDOS DA UNIDADE 
 Realización do esquema compositivo 

dunha páxina. 

 Deseño gráfico: deseño, arte, ciencia 
e tecnoloxía; o deseño editorial. 

 O proceso do deseño; os medios 
técnicos de creación en deseño 
editorial. 

 Os símbolos gráficos; o logotipo, 
esencia da información gráfica. 

 Identificación de estilos e técnicas 
non símbolo gráfico. 

 Creación de símbolos gráficos. 

 O deseño web; elementos do deseño 
web; o carácter visual da páxina. 

 Os polos opostos do deseño gráfico. 

 Deseño e noos medios de 
comunicación: deseño dun blog. 

 Blog, comunicar e divulgar. 

A publicidade: mensaxe, creatividade, 
técnica e intelixencia. 

elementos que interveñen nun acto de 
comunicación. 

B2-11. Recoñecer as diferentes funcións da 
comunicación. 

B2-12. Utilizar de maneira adecuada as 
linguaxes visual e audiovisual con distintas 
funcións. 

B2-13. Identificar e recoñecer as diferentes 
linguaxes visuais apreciando os distintos estilos 
e tendencias, valorando, respectando e 
gozando do patrimonio histórico e cultural. 

B1-8. Coñecer e aplicar os métodos creatios 
gráfico-plásticos aplicados a procesos de artes 
plásticas e deseño. 

B2-5. Distinguir e crear distintos tipos de 
imaxes segundo a súa relación significante-
significado: símbolos e iconas. 

B2-10. Diferenciar e analizar os distintos 
elementos que interveñen nun acto de 
comunicación. 
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expresión e representación. 

  

Secuencias: estándares, instrumentos de avaliación, competencias clave por unidade didáctica 

Mínimos en negrita. 

 Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización Competencias 
clave  

UD1 A EXPRESIÓN GRÁFICA     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1-1.1. Identifica e valora a 
importancia do punto, a liña e o 
plano, analizando de maneira oral 
e escrita imaxes e producións 
gráfico-plásticas propias e alleas. 

B1-2.3. Experimenta co valor 
expresivo da liña e o punto e as 
súas posibilidades tonais, 
aplicando distintos graos de 
dureza, distintas posicións do lapis 
de gráfico o de cor (tombado o 
vertical) e a presión exercida na 
aplicación, en composicións a man 
alzada, estruturadas 
xeométricamente o máis libres e 
espontáneas. 

B1-3.1. Realiza composicións 
que transmiten emocións 
básicas (calma, violencia, 
liberdade, opresión, alegría, 
tristeza, etc.) utilizando distintos 

Teranse en conta os cinco 
aspectos que se sinalan a 
continuación e que serán 
valorables  segundo: 

a) Execución dos traballos do 
alumno/a 

debe preocuparse pola 
precisión, a limpeza e a 
elección da técnica correcta, 
gozando coa boa 
composición dúas traballos.  
b) Creatividade nas 
producións: esperar do 
alumno/a que sexan capaces 
de reproducir solucións 
similares ás propostas e 
ademáis achegue ideas 
propias, manifestando o 
interese por crear un estilo 
propio. 
c) Interese pola materia: se 

1ºTRIMESTRE 

10 sesións 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

CMCT 

AA 

IE 

CEC 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

 CEC 

CL 

CMCT 
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recursos gráficos en cada caso 
(claroscuro, liñas, puntos, 
texturas, cores…). 

B1-4.1. 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. 

B1-4.3. Realiza composicións 
modulares con diferentes 
procedementos gráfico-plásticos en 
aplicacións ao deseño téxtil, 
ornamental, arquitectónico o 
decorativo. 

B1-6.3. Realiza composicións 
abstractas con diferentes técnicas 
gráficas para expresar sensacións 
por medio do uso da cor. 

B1-7.1. Transcribe texturas táctiles 
a textural  visuais mediante as 
técnicas de frottage, utilizándoas 
en composicións abstractas o 
figurativas. 

B1-11.1. Utiliza con propiedade 
as técnicas gráfico plásticas 
coñecidas aplicándoas de forma 
adecuada ao obxectivo da 
actividade. 

terá en conta que os 
alumnos/as presenten os 
traballos nos prazos 
previstos, sexan 
participativos, pregunten as 
dubidas e manifesten o seu 
interese por superarse e 
corrixir os propios erros. 

d) Traballo en equipo: esperar 
dos alumnos/as que traballen 
en equipo activamente, 
achegando ideas persoais, 
organizando e planificado o 
traballo e 

tendo en conta as opinións 
dúas compañeiros/as. 
e)Comportamento: que o 

alumno/a sexa correcto/a e 

respectuoso/a cos que lle 

rodean (atendendo as 

explicacións, asistindo a clase 

con puntualidade…), 

preocupándose por aqueles 

que están menos integrados e 

favorecendo un clima de 

harmonía e bo ambiente. 

 

CD 

AA 

IE 

CEC 

CMCT 

AA 

CEC 

CMCT 

AA 

CSC 

CEC 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

CEC 

CMCT 

AA 

IE 

  CEC 

UD2 A REPRESENTACIÓN     
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OBXECTIVA DO ESPAZO 

 

 

 

 

 

 

B3-27.1. Debuxa correctamente 
as vistas principais de volumes 
frecuentes, identificando o tres 
proxeccións dos seus vértices e 
as súas arestas. 

B3-28.1. Constrúe a perspectiva 
caballera de prismas e cilindros 
simples, aplicando correctamente 
coeficientes de redución sinxelos. 

B3-29.1. Realiza perspectivas 
isométricas de volumes sinxelos, 

utilizando correctamente a 
escuadra e o cartabón para o 

trazado de paralelas. 

Teranse en conta os cinco 
aspectos que se sinalan a 
continuación e que serán 
valorables  segundo: 

a) Execución dos traballos do 
alumno/a 

debe preocuparse pola 
precisión, a limpeza e a 
elección da técnica correcta, 
gozando coa boa 
composición dúas traballos.  
b) Creatividade nas 
producións: esperar do 
alumno/a que sexan capaces 
de reproducir solucións 
similares ás propostas e 
ademáis achegue ideas 
propias, manifestando o 
interese por crear un estilo 
propio. 
c) Interese pola materia: se 
terá en conta que os 
alumnos/as presenten os 
traballos nos prazos 
previstos, sexan 
participativos, pregunten as 
dubidas e manifesten o seu 
interese por superarse e 
corrixir os propios erros. 

d) Traballo en equipo: esperar 

1ºTRIMESTRE 

10 sesións 

CMCT 

AA 

 

CMCT 

AA 

 

 

CMCT 

AA 
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dos alumnos/as que traballen 
en equipo activamente, 
achegando ideas persoais, 
organizando e planificado o 
traballo e 

tendo en conta as opinións 
dúas compañeiros/as. 
e)Comportamento: que o 

alumno/a sexa correcto/a e 

respectuoso/a cos que lle 

rodean (atendendo as 

explicacións, asistindo a clase 

con puntualidade…), 

preocupándose por aqueles 

que están menos integrados e 

favorecendo un clima de 

harmonía e bo ambiente. 

 Estándares de aprendizaxe  Instrumentos de avaliación Temporalización Competencias 
clave 

UD3 AS IMAXES DE CONTIDO 
OBXECTIVO 

    

 

 

 

 

 

 

 

B2-5.1. Distingue símbolos e 
iconas. 

B2-5.2. Deseña símbolos e iconas. 

B2-6.1. Realiza a lectura obxectiva 
dunha imaxe identificando, 
clasificando e describindo os 
elementos da mesma. 

Teranse en conta os cinco 
aspectos que se sinalan a 
continuación e que serán 
valorables  segundo: 

a) Execución dos traballos do 
alumno/a 

debe preocuparse pola 

2ºTRIMESTRE 

10 sesións 

CL 

CMCT 

AA 

 

CL 
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B2-10.1. Identifica e analiza os 
elementos que interveñen en 
distintos actos de comunicación 
visual. 
B2-11.1. Identifica e analiza os 
elementos que interveñen en 
distintos actos de comunicación 
audiovisual. 

B2-12.1. Deseña, en equipo, 
mensaxes visuais e audiovisuais 
con distintas funcións utilizando 
diferentes linguaxes e códigos, 
seguindo de maneira ordenada as 
distintas fases do proceso (guión 
técnico, story board, realización…). 
Valora de maneira crítica os 
resultados. 

B2-13.1. Identifica os recursos 
visuais presentes en mensaxes 
publicitarias visuais e audiovisuais. 
B3-27.1. Debuxa correctamente 
as vistas principais de volumes 
frecuentes, identificando o tres 
proxeccións dos seus vértices e 
as súas arestas. 
B3-20.1. Constrúe correctamente 
polígonos regulares de atei 5 
lados, inscritos nunha 
circunferencia. 

B3-26.1. Executa deseños 
aplicando repeticións, xiros e 
simetrías de módulos. 
B3-20.1. Constrúe correctamente 

precisión, a limpeza e a 
elección da técnica correcta, 
gozando coa boa 
composición dúas traballos.  
b) Creatividade nas 
producións: esperar do 
alumno/a que sexan capaces 
de reproducir solucións 
similares ás propostas e 
ademáis achegue ideas 
propias, manifestando o 
interese por crear un estilo 
propio. 
c) Interese pola materia: se 
terá en conta que os 
alumnos/as presenten os 
traballos nos prazos 
previstos, sexan 
participativos, pregunten as 
dubidas e manifesten o seu 
interese por superarse e 
corrixir os propios erros. 

d) Traballo en equipo: esperar 
dos alumnos/as que traballen 
en equipo activamente, 
achegando ideas persoais, 
organizando e planificado o 
traballo e 

tendo en conta as opinións 
dúas compañeiros/as. 

e)Comportamento: que o 
alumno/a sexa correcto/a e 

CMCT 

AA 

IE 

CL 

 

CMCT 

AA 

CL 

CMCT 

AA 

CL 

CMCT 

 

AA 

IE 

CSC 

CEC 

 

CMCT 

AA 

CSC 

CMCT 

 

AA 
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polígonos regulares de atei 5 
lados, inscritos nunha 
circunferencia. 

B3-26.1. Executa deseños 
aplicando repeticións, xiros e 
simetrías de módulos. 
B3-27.1. Entender as propiedades 
e consideracións xeométricas das 
tanxencias. 

B3-28.1. Crear óvalos e ovoides. 

respectuoso/a cos que lle 
rodean (atendendo as 
explicacións, asistindo a clase 
con puntualidade…), 
preocupándose por aqueles 
que están menos integrados 
e favorecendo un clima de 
harmonía e bo ambiente. 

CMCT 

AA 

CMCT 

 

AA 

CMCT 

 

 

AA 

UD4 A CREACIÓN DE IMAXES 
DIXITAIS 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

B2-6.1. Realiza a lectura obxectiva 
dunha imaxe identificando, 
clasificando e describindo os 
elementos da mesma. 

B2-9.1. Elabora unha animación 
con medios dixitais e/o analóxicos. 

B2-10.1. Identifica e analiza os 
elementos que interveñen en 
distintos actos de comunicación 
visual. 

B2-12.1. Deseña, en equipo, 
mensaxes visuais e audiovisuais 
con distintas funcións utilizando 
diferentes linguaxes e códigos, 
seguindo de maneira ordenada as 
distintas fases do proceso (guión 
técnico, story board, realización…). 

Teranse en conta os cinco 
aspectos que se sinalan a 
continuación e que serán 
valorables  segundo: 

a) Execución dos traballos do 
alumno/a 

debe preocuparse pola 
precisión, a limpeza e a 
elección da técnica correcta, 
gozando coa boa 
composición dúas traballos.  
b) Creatividade nas 
producións: esperar do 
alumno/a que sexan capaces 
de reproducir solucións 
similares ás propostas e 
ademáis achegue ideas 
propias, manifestando o 

2ºTRIMESTRE 

10 sesións 

CMCT 

AA 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

CEC 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

CEC 

CMCT 
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Valora de maneira crítica os 
resultados. 

interese por crear un estilo 
propio. 
c) Interese pola materia: se 
terá en conta que os 
alumnos/as presenten os 
traballos nos prazos 
previstos, sexan 
participativos, pregunten as 
dubidas e manifesten o seu 
interese por superarse e 
corrixir os propios erros. 

d) Traballo en equipo: esperar 
dos alumnos/as que traballen 
en equipo activamente, 
achegando ideas persoais, 
organizando e planificado o 
traballo e 

tendo en conta as opinións 
dúas compañeiros/as. 

e)Comportamento: que o 
alumno/a sexa correcto/a e 
respectuoso/a cos que lle 
rodean (atendendo as 
explicacións, asistindo a clase 
con puntualidade…), 
preocupándose por aqueles 
que están menos integrados 
e favorecendo un clima de 
harmonía e bo ambiente. 

AA 

IE 

CEC 

 Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización Competencias 
clave 
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UD5 PROCESOS DE DESEÑO     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2-9.1. Elabora unha animación 
con medios dixitais e/o 
analóxicos. 

B2-12.1. Deseña, en equipo, 
mensaxes visuais e audiovisuais 
con distintas funcións utilizando 
diferentes linguaxes e códigos, 
seguindo de maneira ordenada as 
distintas fases do proceso (guión 
técnico, story board, realización…). 
Valora de maneira crítica os 
resultados. 

Teranse en conta os cinco 
aspectos que se sinalan a 
continuación e que serán 
valorables  segundo: 

a) Execución dos traballos do 
alumno/a 

debe preocuparse pola 
precisión, a limpeza e a 
elección da técnica correcta, 
gozando coa boa 
composición dúas traballos.  
b) Creatividade nas 
producións: esperar do 
alumno/a que sexan capaces 
de reproducir solucións 
similares ás propostas e 
ademáis achegue ideas 
propias, manifestando o 
interese por crear un estilo 
propio. 
c) Interese pola materia: se 
terá en conta que os 
alumnos/as presenten os 
traballos nos prazos 
previstos, sexan 
participativos, pregunten as 
dubidas e manifesten o seu 
interese por superarse e 
corrixir os propios erros. 

d) Traballo en equipo: esperar 

3ºTRIMESTRE 

10 sesións 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

CEC 

CMCT 

AA 

IE 

CEC 
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dos alumnos/as que traballen 
en equipo activamente, 
achegando ideas persoais, 
organizando e planificado o 
traballo e 

tendo en conta as opinións 
dúas compañeiros/as. 

e)Comportamento: que o 
alumno/a sexa correcto/a e 
respectuoso/a cos que lle 
rodean (atendendo as 
explicacións, asistindo a clase 
con puntualidade…), 
preocupándose por aqueles 
que están menos integrados 
e favorecendo un clima de 
harmonía e bo ambiente. 

UD6 O DESEÑO GRÁFICO     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1-8.1. Crea composicións 
aplicando procesos creatios 
sinxelos, mediante propostas 
por escrito axustándose aos 
obxectivos finais. 
B2-5.1. Distingue símbolos e 
iconas. 
B2-5.2. Deseña símbolos e iconas. 

B2-10.1. Identifica e analiza os 
elementos que interveñen en 
distintos actos de comunicación 
visual. 

B2-11.1. Identifica e analiza os 

Teranse en conta os cinco 
aspectos que se sinalan a 
continuación e que serán 
valorables  segundo: 

a) Execución dos traballos do 
alumno/a 

debe preocuparse pola 
precisión, a limpeza e a 
elección da técnica correcta, 
gozando coa boa 
composición dúas traballos.  
b) Creatividade nas 

3ºTRIMESTRE 

10 sesións 

CL 

AA 

CSC 

CEC 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

CL 
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elementos que interveñen en 
distintos actos de comunicación 

B2-12.1. Deseña, en equipo, 
mensaxes visuais e audiovisuais 
con distintas funcións utilizando 
diferentes linguaxes e códigos, 
seguindo de maneira ordenada as 
distintas fases do proceso (guión 
técnico, story board, realización…). 
Valora de maneira crítica os 
resultados. 

B2-13.1. Identifica os recursos 
visuais presentes en mensaxes 
publicitarias visuais e 
audiovisuais. 

producións: esperar do 
alumno/a que sexan capaces 
de reproducir solucións 
similares ás propostas e 
ademáis achegue ideas 
propias, manifestando o 
interese por crear un estilo 
propio. 
c) Interese pola materia: se 
terá en conta que os 
alumnos/as presenten os 
traballos nos prazos 
previstos, sexan 
participativos, pregunten as 
dubidas e manifesten o seu 
interese por superarse e 
corrixir os propios erros. 

d) Traballo en equipo: esperar 
dos alumnos/as que traballen 
en equipo activamente, 
achegando ideas persoais, 
organizando e planificado o 
traballo e 

tendo en conta as opinións 
dúas compañeiros/as. 

e)Comportamento: que o 
alumno/a sexa correcto/a e 
respectuoso/a cos que lle 
rodean (atendendo as 
explicacións, asistindo a clase 
con puntualidade…), 
preocupándose por aqueles 

CMCT 

AA 

IE 

CSC 
CMCT 

AA 

CSC 

CMCT 

AA 

CSC 

CEC 
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que están menos integrados 
e favorecendo un clima de 
harmonía e bo ambiente. 

 

Concreción curricular 4º ESO 

4 ESO: 

 Analizar os segmentos más complexos da sintaxe dalgunhas  linguaxes visuais específicos, profundando no estudo dos aspectos 
emotivos e funcionais dos mesmos. 
 

 Profundar na exploración das técnicas grafico-plásticas. 
 

 Elaborar texturas naturais e xeométricas con fins expresivos. 
 

 Analizar e realizar composicións equilibradas a  través de sistemas proxectivos. 
 

 Utilizar unha forma modular na realización de composicións seriadas e asimétricas. 
 

 Achegarse ao feito artístico, fundamentalmente ao que está presente no mundo cotián das imáxenes, formas e fenómenos plásticos da 
realidade próxima, profundando nos distintos campos do deseño (arquitectónico, gráfico e industrial) e das artes, facendo especial 
fincapé‚ nas tendencias actuais. 

 

 Utilizar as novas tecnoloxías (computador, vídeo, fotocopiadora, etc.) como medios de expresión. 
 

 Realizar estudos da imaxe en movemento  a  través dos distintos medios, identificando a técnica que utiliza, a importancia de contido e 
forma, cor e luz, analizando a importancia dos efectos plásticos e simbólicos dos decorados. 

 

 Adquirir e dominar a linguaxe especifico do  á rea que lles permita comunicar con propiedade  ideas e experiencias por medio da linguaxe 
verbal, visual e plástico. 

 

 10.Elaborar proxectos que ordenen a súa propia actividade en función da técnica seleccionada, verificar a súa desenvolvemento e 
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adecuar os esforzos e respostas aos propósitos iniciais revisando o propio traballo de maneira crítica. 
 

 11.Participar en experiencias individuais e colectivas de iniciativa persoal o propostas polo profesor mostrando actitudes de constancia no 
traballo, mantemento da orde e limpeza, conservación e coidado do material individual o colectivo, a correcta presentación dos traballos e 
o respecto polas ideas dos compañeiros equilibradas a  través de sistemas proxectivos. 

 
Secuencias de obxectivos, contidos e criterios de avaliación 

 

Materias EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL 4ºESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

UD1 IMAXE   

 
OBXECTIVOS: 

Empregar o léxico apropiado para explicar que se 
ve e que no se ve nas imaxes, organizando o 
complexo mundo destas. 

Recorrer ás propias experiencias, transformándoas 
en obxecto de estudo e argumentándoas desde a 
complexidade e non desde os tópicos o lugares 
comúns. 

Valorar a importancia de saber aplicar 
coñecementos doutros ámbitos no estudo da 
imaxe e viceversa. 

 

 

 

 

• A imaxe e a súa recepción.  

• A imaxe e o individuo.  

• A imaxe e a sociedade. 

• Os fenómenos visuais 
luminiscentes.  

• Os fenómenos espazo-temporais 
luminiscentes.  

• Os fenómenos presenciais.  

• Os fenómenos topológicos.  

• A presenza da imaxe.  

• O xénero e os nosos repertorios.  

• A ubicuidad da imaxe.  

• A imaxe como linguaxe.  

• . A linguaxe plástica e visual na 
creación da composición artística. 

• Leis da composición. 

• Leis da composición: movemento, 
ritmo e liñas de forza. 

• Utilizar os recursos informáticos e as novas 
tecnoloxías no campo da imaxe fotográfica, o 
deseño gráfico, o debuxo asistido por 
computador e a edición videográfica. 

• Colaborar na realización de proxectos 
plásticos, seleccionando entre as distintas 
linguaxes gráficas, plásticos e visuais o máis 
adecuado ás necesidades de expresión; e 
que comportan unha organización de forma 
cooperativa. 

 Argumentar as diferenzas e as 
similitudes que se dan nas distintas formas de 
elaboración de imaxes e producións artísticas, 
xa que ditas manifestacións son productos 
cambiantes que recollen interrelaciónelas entre 
as diferentes culturas e influencias entre 
persoas e sociedades. 

 Realizar obras plásticas experimentando 
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• Cor como ferramenta simbólica. 

• Técnicas de expresión gráfico-
plásticas. Experimentación con 
diversos materiais. 

• A función expresiva, conativa, 
fática, poética, metalingüística e 
referente.  

• Imaxinario: conxunto de imaxes 
que reflicten as normas, valores e 
crenzas dunha civilización.  

• Aquilo que a imaxe ve…: raios X, 
imaxes sintéticas de satélite…  

A imaxe no seu valor social.. 

e utilizando diferentes soportes e técnicas, 
tanto analóxicas coma dixitais, valorando o 
esforzo de superación que supón o proceso 
creativo. 

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. 

UD2 ANÁLISE E REPRESENTACIÓN DE 
FORMAS PLANAS 

  

OBXECTIVOS DIDACTICOS: 
Recoñecer as diferentes configuracións que 
poden presentar as formas planas e que 
representan. 

• Saber determinar tangencias e enlaces, e 
aplicalos á construción das diferentes curvas 
técnicas e cónicas. 

• Valorar a importancia das curvas técnicas e as 
cónicas polas súas aplicacións en numerosos 
ámbitos da actividade humana: enxeñaría, 
arquitectura, deseño, arte…, e a necesidade de 
efectuar con precisión as tangencias e enlaces 
que permiten construílas. 

• A configuración das formas planas: 
ramificación, translación e 
expansión.  

• As formas naturais o artificiais; 
simples o complexas; simétricas o 
asimétricas; simbólicas (iconografía 
e iconología); abstractas; 
xeométricas.  

• As tangencias: rectas tangentes e 
circunferencias tangentes.  

• Enlácelos: entre rectas, e entre 
recta e circunferencia.  

• As curvas técnicas: óvalos, ovoides 

• Analizar a estrutura das formas da natureza 
determinando eixos, direccións e proporcións; 
e describir obxectivamente formas, aplicando 
sistemas de representación e normalización. 

• Recoñecer e ler imaxes e obxectos das 
contornas visuais (obras de arte, deseño, 
multimedia…) analizando os seus elementos 
representativos e simbólicos, e apreciando e 
valorando o patrimonio artístico e cultural da 
comunidade autónoma propia e doutras 
culturas distintas da propia. 

• Argumentar as diferenzas e as similitudes na 
elaboración de imaxes e producións 
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e espiral.  

• As curvas cónicas: elipse, 
hipérbola e parábola.  

artísticas, xa que ditas manifestacións son 
produtos cambiantes que recollen 
interrelaciónelas entre as diferentes culturas e 
influencias entre persoas e sociedades. 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

UD3 DESEñO   

OBXECTIVOS DIDACTICOS: 
Recoñecer o proceso de deseño presente nos 
obxectos de uso cotián e dirixido a resolver 
problemas diversos. 

• Saber aplicar os conceptos do deseño, forma e 
función, nos diferentes ámbitos da actividade 
humana: industria, arquitectura e grafismo. 

Valorar a importancia do deseño como un proceso 
de creación visual cun determinado propósito, 
cubrir unhas necesidades prácticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• O deseño: sentido estético, 
funcionalidade, materiais 
empregados, custo económico, 
público destinatario.  

• As orixes do deseño: a Bauhaus.  

• A forma e a función.  

• O deseño industrial, 
arquitectónico e gráfico (formato, 
signos gráficos, mensaxe).  

• Os elementos do deseño gráfico: 
soporte, tipografía, maquetación, 
cor.  

• As técnicas do deseño gráfico: 
técnicas gráfico-plásticas 
tradicionais e tecnoloxía dixital.  

• As clases do deseño gráfico: o 
cartelismo, símbolos, logotipos e 
imaxes corporativas, packaging: 
caixas e envases, cómic.  

• Os elementos gráficos do cómic.  

• Os elementos lingüísticos do 
cómic.  

• Tomar decisións persoais especificando os 
obxectivos e as dificultades á hora de 
materializar ideas e nosos proxectos 
mediante a expresión plástica, mediante 
diversas opcións e avaliando cal é a mellor 
solución. 

• Utilizar os recursos informáticos e as novas 
tecnoloxías no campo da imaxe fotográfica, o 
deseño gráfico, o debuxo asistido por 
computador e a edición videográfica. 

• Utilizar a sintaxe propia das formas visuais do 
deseño e a publicidade para realizar 
proxectos concretos o expresar ideas 
respectando os valores e as normas das 
sociedades democráticas. 
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• Artesanía.  

• Moda.  

• Arte ready made.  

• Publicidade.  

 

UD4 REPRESENTACIÓN POR VISTAS   

OBXECTIVOS DIDACTICOS: 
Recoñecer obxectos representados nos diferentes 
sistemas de representación por vistas: sistema 
acotado e sistema diédrico. 

• Representar superficies e obxectos nos 
sistemas acotado e diédrico. 

• Elaborar e seguir un proxecto de deseño dun 
obxecto, efectuando os esbozos acotados e 
maquetas correspondentes. 

• Valorar a importancia, polo seu carácter de 
linguaxe universal, de saber interpretar as 
representacións no sistema acotado e no 
sistema diédrico. 

 

 

 

 

 

 

• Os fundamentos do sistema 
acotado: plano de referencia, 
cota, desnivel, altitude e 
profundidade.  

• O debuxo topográfico: curvas de 
nivel.  

• Os corpos xeométricos.  

• As superficies poliédricas.  

• Os poliedros: irregulares 
(pirámide, prisma), regulares 
(tetraedro, hexaedro, octaedro).  

• As superficies de revolución: 
cono, cilindro.  

• As vistas dun obxecto.  

• As clases de liñas.  

• A anotación: elementos, normas, 
sistemas e distribución de cotas.  

• O esbozo.  

• Escultura.  

• Deseño industrial.  

• Arquitectura.  
 

• Tomar decisións persoais especificando os 
obxectivos e as dificultades á hora de 
materializar ideas e nosos proxectos a través 
da expresión plástica, mediante diversas 
opcións e avaliando cal é a mellor solución. 

• Realizar obras plásticas bidimensionales e 
tridimensionales experimentando e utilizando 
diversas técnicas de expresión gráfico-
plástica (debuxo artístico, volume, pintura, 
gravado…). 

• Identificar distintos perfís profesionais 
relacionados coas Artes Plásticas mediante a 
análise de información contrastada, o que 
permitirá tomar decisións profesionais e 
académicas adecuadas. 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

UD5 REPRESENTACIÓN EN PERSPECTIVA   

OBXECTIVOS DIDACTICOS: 

• Recoñecer e representar obxectos nas 
diferentes perspectivas axonométricas e 
cónicas. 

• Recoñecer a presenza de redes modulares 
espaciais na contorna natural e cultural e 
construílas. 

• Valorar a importancia de saber recrear a 
tridimensionalidad sobre o plano e deseñar 
estruturas que permiten organizar o espazo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• A perspectiva axonométrica 
ortogonal.  

• A perspectiva isométrica.  

• A perspectiva dimétrica: DIN-5.  

• A perspectiva axonométrica 
oblicua.  

• A perspectiva caballera.  

• A perspectiva militar.  

• A perspectiva cónica frontal.  

• A perspectiva cónica oblicua: de 
dos puntos de fuga, de tres puntos 
de fuga.  

• Os puntos de fuga e os puntos 
métricos dunha perspectiva cónica 
oblicua.  

• As redes modulares 
tridimensionales: cúbica, 
tetraédrica, esférica e 
tetradecaédrica.  

• As recreacións tridimensionales.  

• As composicións sobre redes 
isométricas.  

• As composicións sobre redes 
caballeras.  

• Arquitectura: sistemas estruturais 

• Tomar decisións persoais especificando os 
obxectivos e as dificultades á hora de 
materializar ideas e nosos proxectos a través 
da expresión plástica, mediante diversas 
opcións e avaliando cal é a mellor solución. 

• Realizar obras plásticas bidimensionales e 
tridimensionales experimentando e utilizando 
diversidade de técnicas de expresión gráfico-
plástica (debuxo artístico, volume, pintura, 
gravado…). 

• Comprender a arte como unha forma máis de 
interpretar, entender e dar resposta á 
realidade que vivimos, comparándoo con 
otros ámbitos do coñecemento, analizando, 
por exemplo, as relacións que se deron ao 
longo da historia da arte entre o pensamento 
científico e o artístico. 
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articulados.  

• Deseño: formas poliédricas 
modulares.  

• Natureza: repetición de módulos 
tridimensionales.  

 

 

UD6 MASS MEDIA E NOVAS TECNOLOXÍAS   

OBXECTIVOS DIDACTICOS: 

• Distinguir a linguaxe propia da imaxe fixa e o da 
imaxe móbil. 

• Utilizar o léxico particular da imaxe, cos seus 
códigos, recursos, técnicas, e recoñecer a 
influencia da contemporaneidad e novas 
tecnoloxías nas distintas profesións e ámbitos 
disciplinares relacionados con ela. 

• Valorar a importancia de saber ver, mirar e 
construír imaxes. 

 

 

 

 

• As categorías estéticas das imaxes 
no ámbito da creación. 

• A interdisciplina, multidisciplina e 
pluridisciplina. 

Os recursos, a produción e as 

• profesións da imaxe.  

• A teoría do campo.  

• O campo e o plano: a toma, as 
clases de plano, a cámara e a 
acción, e a secuencia.  

• A teoría do eixo.  

• A continuidade espacial.  

• A creación do tempo.  

• O guión e a escaleta.  

• Contemporaneidad e novas 
tecnoloxías: novas expresións.  

• Transferencias de linguaxe.  

• Figuras de estilo e argumentación.  

• Secuenciación.  

• Características técnicas e sociais 

Colaborar na realización de proxectos 
plásticos, seleccionando entre as distintas 
linguaxes gráficas, plásticos e visuais o máis 

• adecuado ás necesidades de expresión; e 
que comportan unha organización de forma 
cooperativa. 

• Distinguir e elaborar obras multimedia e 
producións videográficas utilizando as 
técnicas adecuadas ao medio, expoñendo de 
forma crítica a opinión persoal respecto de 
distintas obras artísticas, publicitarias e de 
deseño, argumentándoo con relación á 
información obtida mediante distintas fontes: 
libros, publicidade, multimedia… 

• Identificar distintos perfís profesionais 
relacionados coas Artes Plásticas mediante a 
análise de información contrastada, o que 
permitirá tomar decisións profesionais e 
académicas adecuadas. 
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dunha serie de televisión.  

 

Secuencias: estándares, instrumentos de avaliación, competencias clave por unidade didáctica 

Mínimos en negrita. 

 Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización Competencias 
clave  

UD1 IMAXE     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Emite mensaxes visuais e 
plásticos estruturados, con 
coherencia e cohesión, 
expresando ideas e opinións 
axustadas ao contexto 
comunicativo. 

• Utiliza técnicas, recursos e 
materiais das diversas 
linguaxes artísticas. 

• Selecciona a información máis 
pertinente e elabora unha síntese 
propia. 

• Comunica a información e os 
coñecementos para achegar 
mensaxes propias e xerar 
diálogo. 

• Identifica diferentes puntos de 
vista nunha realidade e analiza 
críticamente os fenómenos 
culturais propios e alleos. 

• Opina, sitúase e toma decisións 

Teranse en conta os cinco 
aspectos que se sinalan a 
continuación e que serán 
valorables  segundo: 

a) Execución dos traballos o 

alumno/a 

debe preocuparse pola 
precisión, a limpeza e a 
elección da técnica correcta, 
gozando coa boa 
composición dúas traballos.  
b) Creatividade nas 
producións: esperar do 
alumno/a que sexan capaces 
de reproducir solucións 
similares ás propostas e 
ademáis achegue ideas 
propias, manifestando o 
interese por crear un estilo 
propio. 
c) Interese pola materia: se 

1ºTRIMESTRE 

12 sesións 

CCEC 

 

 

 

 

 

CCL 

 

 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 CD 
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de actuación social. 

• Innova creativamente con fluidez, 
flexibilidade, reelaborando e 
redefinindo conceptos. 

• Avalía e selecciona novas fontes 
de información de maneira 
crítica, ética e responsable. 

• Identifica e valora críticamente as 
características fundamentais do 
mundo social de hoxe. 

• Identifica o que sabe e o que 
necesita aprender. 

• Aplica os coñecementos e 
estratexias en contextos 
diversos. 

• Analiza e selecciona as 
informacións e suxestións que 
recibe. 

 

terá en conta que os 
alumnos/as presenten os 
traballos nos prazos 
previstos, sexan 
participativos, pregunten as 
dubidas e manifesten o seu 
interese por superarse e 
corrixir os propios erros. 

d) Traballo en equipo: esperar 
dos alumnos/as que traballen 
en equipo activamente, 
achegando ideas persoais, 
organizando e planificado o 
traballo e 

tendo en conta as opinións 
dúas compañeiros/as. 

e)Comportamento: que o 
alumno/a sexa correcto/a e 
respectuoso/a cos que lle 
rodean (atendendo as 
explicacións, asistindo a clase 
con puntualidade…), 
preocupándose por aqueles 
que están menos integrados 
e favorecendo un clima de 
harmonía e bo ambiente. 

UD2 A REPRESENTACIÓN 
OBXECTIVA DO ESPAZO 

    

 

 

• Analiza, interpreta e comunica a 
información contida nas formas 

Teranse en conta os cinco 
aspectos que se sinalan a 
continuación e que serán 

1ºTRIMESTRE 

12 sesións 

CMCCT 
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da natureza. 

• Interpreta, analiza e valora as 
formas que interveñen nas 
mensaxes visuais como 
fenómenos culturais propios da 
contorna. 

• Expón e exponse preguntas ante 
a realidade e as súas formas. 

• Utiliza elementos matemáticos 
á hora de describir e analizar 
as formas planas básicas e 
tomar decisións. 

• Utiliza de forma integrada os 
coñecementos matemáticos 
aplicados a formas planas para 
comprender e resolver 
situacións. 

• Analiza críticamente os 
fenómenos culturais nas súas 
aplicacións a numerosos 
ámbitos. 

• Aplica os coñecementos e 
estratexias en contexto diversos. 

 

valorables  segundo: 

a) Execución dos traballos o 
alumno/a 

debe preocuparse pola 
precisión, a limpeza e a 
elección da técnica correcta, 
gozando coa boa 
composición dúas traballos.  
b) Creatividade nas 
producións: esperar do 
alumno/a que sexan capaces 
de reproducir solucións 
similares ás propostas e 
ademáis achegue ideas 
propias, manifestando o 
interese por crear un estilo 
propio. 
c) Interese pola materia: se 
terá en conta que os 
alumnos/as presenten os 
traballos nos prazos 
previstos, sexan 
participativos, pregunten as 
dubidas e manifesten o seu 
interese por superarse e 
corrixir os propios erros. 

d) Traballo en equipo: esperar 
dos alumnos/as que traballen 
en equipo activamente, 
achegando ideas persoais, 
organizando e planificado o 
traballo e 

 

CSIEE 

 

 

CCEC 

 

 

CAA 

 

 

CSC 

 

 

 

CSC 
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tendo en conta as opinións 
dúas compañeiros/as. 
e)Comportamento: que o 

alumno/a sexa correcto/a e 

respectuoso/a cos que lle 

rodean (atendendo as 

explicacións, asistindo a clase 

con puntualidade…), 

preocupándose por aqueles 

que están menos integrados e 

favorecendo un clima de 

harmonía e bo ambiente. 

 Estándares de aprendizaxe  Instrumentos de avaliación Temporalización Competencias 
clave 

UD3 AS DESEñO     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Innova creativamente con fluidez, 
flexibilidade, reelaborando e 
redefinindo conceptos. 

• Expón, formula e interpreta os 
problemas, identificando e 
organizando os datos e utilizando 
os conceptos matemáticos 
pertinentes. 

• Participa na regulación do 
proceso persoal e grupal. 

• Emite mensaxes visuais e 
plásticos estruturados, con 
coherencia e cohesión, 

Teranse en conta os cinco 
aspectos que se sinalan a 
continuación e que serán 
valorables  segundo: 

a) Execución dos traballos o 
alumno/a 

debe preocuparse pola 
precisión, a limpeza e a 
elección da técnica correcta, 
gozando coa boa 
composición dúas traballos.  
b) Creatividade nas 
producións: esperar do 

2ºTRIMESTRE 

12 sesións 

CCEC 

 

CCL 

 

 

 

 

CSC 

 

CAA 
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expresando ideas e opinións 
axustadas ao contexto 
comunicativo. 

• Analiza, selecciona e identifica o 
que sabe e o que necesita 
aprender das informacións e 
suxestións que recibe. 

• Utiliza técnicas, recursos e 
materiais das diversas 
linguaxes artísticas. 

• Identifica e valora críticamente as 
características fundamentais da 
sociedade. 

• Identifica o que sabe e o que 
necesita aprender. 

• Aplica os coñecementos e 
estratexias en contextos 
diversos. 

• Innova, constrúe ideas, obras, 
teorías o produtos nosos partindo 
de información o compoñentes 
previos. 

 

alumno/a que sexan capaces 
de reproducir solucións 
similares ás propostas e 
ademáis achegue ideas 
propias, manifestando o 
interese por crear un estilo 
propio. 
c) Interese pola materia: se 
terá en conta que os 
alumnos/as presenten os 
traballos nos prazos 
previstos, sexan 
participativos, pregunten as 
dubidas e manifesten o seu 
interese por superarse e 
corrixir os propios erros. 

d) Traballo en equipo: esperar 
dos alumnos/as que traballen 
en equipo activamente, 
achegando ideas persoais, 
organizando e planificado o 
traballo e tendo en conta as 
opinións dúas 
compañeiros/as. 

e)Comportamento: que o 
alumno/a sexa correcto/a e 
respectuoso/a cos que lle 
rodean (atendendo as 
explicacións, asistindo a clase 
con puntualidade…), 
preocupándose por aqueles 
que están menos integrados 

 

 

CSIEE 

 

 

 

 

CD 
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e favorecendo un clima de 
harmonía e bo ambiente. 

UD4 REPRESENTACIÓN POR 
VISTAS 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

• Analiza, interpreta e comunica a 
información contida nas formas 
da natureza. 

• Aplica os coñecementos e 
estratexias en contextos 
diversos. 

• Utiliza elementos matemáticos 
á hora de describir e analizar a 
realidade.  

• Utiliza de forma integrada os 
coñecementos matemáticos nas 
demais materias para 
comprender e resolver 
situacións. 

• Utiliza nocións xeométricas e 
sistemas de representación 
espacial para situarse e describir 
a contorna física. 

 

Teranse en conta os cinco 
aspectos que se sinalan a 
continuación e que serán 
valorables  segundo: 

a) Execución dos traballos do 
alumno/a 

debe preocuparse pola 
precisión, a limpeza e a 
elección da técnica correcta, 
gozando coa boa 
composición dúas traballos.  
b) Creatividade nas 
producións: esperar do 
alumno/a que sexan capaces 
de reproducir solucións 
similares ás propostas e 
ademáis achegue ideas 
propias, manifestando o 
interese por crear un estilo 
propio. 
c) Interese pola materia: se 
terá en conta que os 
alumnos/as presenten os 
traballos nos prazos 
previstos, sexan 
participativos, pregunten as 
dubidas e manifesten o seu 

2ºTRIMESTRE 

12 sesións 

CCEC 

 

CSC 

 

 

CD 

 

 

 

CAA 

 

 

 

 

CSIEE 
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interese por superarse e 
corrixir os propios erros. 

d) Traballo en equipo: esperar 
dos alumnos/as que traballen 
en equipo activamente, 
achegando ideas persoais, 
organizando e planificado o 
traballo e 

tendo en conta as opinións 
dúas compañeiros/as. 

e)Comportamento: que o 
alumno/a sexa correcto/a e 
respectuoso/a cos que lle 
rodean (atendendo as 
explicacións, asistindo a clase 
con puntualidade…), 
preocupándose por aqueles 
que están menos integrados 
e favorecendo un clima de 
harmonía e bo ambiente. 

 

 Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización Competencias 
clave 

UD5 REPRESENTACIÓN EN 
PERSPECTIVA 

    

 

 

 

 

•  Analiza, interpreta e comunica a 
información contida nas formas 
da natureza. 

• Aplica os coñecementos e 
estratexias en contextos 

Teranse en conta os cinco 
aspectos que se sinalan a 
continuación e que serán 
valorables  segundo: 

a) Execución dos traballos do 

3ºTRIMESTRE 

12 sesións 

CCEC 

 

 

CSC 



IES Ramón Menéndez Pidal  Página 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diversos. 

• Utiliza elementos matemáticos á 
hora de describir e analizar a 
realidade.  

• Utiliza de forma integrada os 
coñecementos matemáticos 
nas demais materias para 
comprender e resolver 
situacións. 

• Utiliza nocións xeométricas e 
sistemas de representación 
espacial para situarse e describir 
a contorna física. 

 

alumno/a 

debe preocuparse pola 
precisión, a limpeza e a 
elección da técnica correcta, 
gozando coa boa 
composición dúas traballos.  
b) Creatividade nas 
producións: esperar do 
alumno/a que sexan capaces 
de reproducir solucións 
similares ás propostas e 
ademáis achegue ideas 
propias, manifestando o 
interese por crear un estilo 
propio. 
c) Interese pola materia: se 
terá en conta que os 
alumnos/as presenten os 
traballos nos prazos 
previstos, sexan 
participativos, pregunten as 
dubidas e manifesten o seu 
interese por superarse e 
corrixir os propios erros. 

d) Traballo en equipo: esperar 
dos alumnos/as que traballen 
en equipo activamente, 
achegando ideas persoais, 
organizando e planificado o 
traballo e 

tendo en conta as opinións 
dúas compañeiros/as. 

 

CD 

 

 

CSC 

 

 

 

 

 

CAA 

CSIEE 
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e)Comportamento: que o 
alumno/a sexa correcto/a e 
respectuoso/a cos que lle 
rodean (atendendo as 
explicacións, asistindo a clase 
con puntualidade…), 
preocupándose por aqueles 
que están menos integrados 
e favorecendo un clima de 
harmonía e bo ambiente. 

UD6 MASS MEDIA E NOVAS 
TECNOLOXÍAS 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Expresa experiencias, emocións, 
vivencias, opinións a través das 
diversas linguaxes. 

• Emite mensaxes visuais 
estruturados con coherencia e 
cohesión. 

• Fai uso habitual dos mass media 
de forma ética, crítica e 
responsable. 

• Expresa de palabra e actuación a 
riqueza de entender e 
relacionarse con persoas notros 
idiomas. 

• Fai uso habitual dos nosos e 
innovadores recursos 
tecnolóxicos. 

• Aplica en distintas situacións e 
contextos as súas linguaxes 

Teranse en conta os cinco 
aspectos que se sinalan a 
continuación e que serán 
valorables  segundo: 

a) Execución dos traballos do 
alumno/a 

debe preocuparse pola 
precisión, a limpeza e a 
elección da técnica correcta, 
gozando coa boa 
composición dúas traballos.  
b) Creatividade nas 
producións: esperar do 
alumno/a que sexan capaces 
de reproducir solucións 
similares ás propostas e 
ademáis achegue ideas 
propias, manifestando o 
interese por crear un estilo 

3ºTRIMESTRE 

12 sesións 

CCEC 

 

 

CCL 

 

 

 

CD 

 

 

 

 

CSC 

 

 

CAA 
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específicas. 

• Selecciona e sintetiza a 
información máis pertinente en 
cada caso. 

• Avalía e selecciona novas fontes 
de información. 

• Identifica diferentes puntos de 
vista nunha realidade. 

• Identifica e valora críticamente as 
características fundamentais do 
mundo social de hoxe. 

• Analiza críticamente os 
fenómenos culturais. 

• Opina, sitúase e toma decisións 
de actuación social para 
contribuír a resolver e mellorar a 
realidade social. 

 

propio. 
c) Interese pola materia: se 
terá en conta que os 
alumnos/as presenten os 
traballos nos prazos 
previstos, sexan 
participativos, pregunten as 
dubidas e manifesten o seu 
interese por superarse e 
corrixir os propios erros. 

d) Traballo en equipo: esperar 
dos alumnos/as que traballen 
en equipo activamente, 
achegando ideas persoais, 
organizando e planificado o 
traballo e 

tendo en conta as opinións 
dúas compañeiros/as. 

e)Comportamento: que o 
alumno/a sexa correcto/a e 
respectuoso/a cos que lle 
rodean (atendendo as 
explicacións, asistindo a clase 
con puntualidade…), 
preocupándose por aqueles 
que están menos integrados 
e favorecendo un clima de 
harmonía e bo ambiente. 

CSIEE 
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Concreción curricular 1º BAC 

Xeometría e debuxo técnico 

 -Trazados elementais: 
- Punto, recta, plano, ángulos 
- Operacións con segmentos e con ángulos 
- Lugares xeométricos 

 Proporcionalidade e semellanza. Escalas. 
- Teorema de Thales 
- Media, terceira e cuarta proporcional 
- Produto, cociente, cadrado e raíz cadrada de dos segmentos 
- Conversión de escalas 
- Escalas gráficas 

 Trazado de polígonos regulares. 
- Triángulos 
- Cuadriláteros 
- Polígonos regulares dado o lado e inscritos en circunferencias 

 Transformacións xeométricas non plano: transformacións isométricas. 
- Igualdade 
- Translación 
- Simetría 
- Xiro 
- Homotecia e polígonos semellantes 

 Trazado de tanxencias e enlaces. 

 Definición e trazado de curvas planas: óvalos, ovoides e volutas, espirais e hélices 
• Sistemas de representación. 
• Fundamentos e finalidade dos distintos sistemas de representación; características diferenciais. 
• O sistema diédrico. Representación do punto, recta e plano. Posicións non espazo. Paralelismo e perpendicularidade. 
• Os sistemas axonométricos: isometría e perspectiva cabaleira. Representación de sólidos. 
• Normalización. 
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• O concepto de normalización. As normas fundamentais UNE, ISO. 
• Utilización de técnicas manuais, reprográficas e infográficas propias do debuxo técnico. 
• A elaboración de esbozos. O esbozo e súa xestación creativa. 
Secuencias de obxetivos, contidos e criterios de avaliación. 
 

Materias DEBUXO TÉCNICO 1º BACHARELATO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

UD1 FERRAMENTAS E MATERIAIS   

a) Nesta unidade os alumnos coñecerán as 
ferramentas e os materiais básicos do debuxo 
técnico. Identificarán os tipos de liñas 
normalizadas. Aprenderán o manexo das 
ferramentas informáticas propias do debuxo 
técnico, utilizando as principais opcións dos 
programas de CAD para resolver problemas de 
debuxo xeométrico. 

b) Consolidar unha madurez persoal e social que 
lles permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. 
Prever e resolver pacíficamente os conflitos 
persoais, familiares e sociais. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e 
disciplina, como condicións necesarias para o 
eficaz aproveitamento da aprendizaxe, e como 
medio de desenvolvemento persoal. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as 
tecnoloxías da información e a comunicación. 

 
 
 

CONTIDOS DA ETAPA 

 Trazos xeométricos. 

 Instrumentos e materiais de Debuxo 
Técnico. 

 Recoñecemento da xeometría na 
Natureza. 

 Identificación de estruturas 
xeométricas na arte. 

 Valoración da xeometría como 
instrumento para o deseño gráfico, 
industrial e arquitectónico. 

 Trazados fundamentais non plano. 

 Circunferencias e círculo. 

O proxecto: necesidade e ámbito de 
aplicación das normas. 

CONTIDOS DA UNIDADE 
 Ferramentas e materiais. 

 Materiais básicos do debuxo 
técnico. 

B1-1. Resolver problemas de xeometría 
utilizando correctamente os instrumentos de 
debuxo, aplicando os fundamentos da 
xeometría métrica de acordo cun esquema 
“paso a paso” e/o figura de análise elaborada 
previamente. 

B3-2. Aplicar as normas nacionais, europeas e 
internacionais relacionadas cos principios 
xerais de representación, formatos, escalas, 
anotación e métodos de proxección ortográficos 
e axonométricos, considerando o debuxo 
técnico como linguaxe universal, valorando a 
necesidade de coñecer a súa sintaxe, 
utilizándoo de forma obxectiva para a 
interpretación de planos técnicos e para a 
elaboración de bosquexos, esquemas, esbozos 
e planos. 
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 Otros materiais. 

 Tipos de liñas normalizadas. 

 Ferramentas informáticas. 

 Debuxar con computador. 

 Ferramentas e materiais. 

 Materiais básicos do debuxo 
técnico. 

 Otros materiais. 

 Tipos de liñas normalizadas. 

Ferramentas informáticas. 

   

UD2 TRAZADOS XEOMÉTRICOS   

 Nesta unidade os alumnos comprenderán os 
conceptos fundamentais sobre o paralelismo e 
a perpendicularidade. Identificarán e saberán 
construír paralelas e perpendiculares. Saberán 
realizar operacións con segmentos e con 
ángulos. Construirán circunferencias e o arco 
dun segmento segundo un ángulo. Coñecerán 
e aplicarán as escalas. 

OBXECTIVOS CURRICULARES 

b) Consolidar unha madurez persoal e social que 
lles permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. 
Prever e resolver pacíficamente os conflitos 
persoais, familiares e sociais. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e 

CONTIDOS DA ETAPA 

 Trazos xeométricos. 

 Instrumentos e materiais de Debuxo 
Técnico. 

 Trazados fundamentais non plano. 

 Circunferencias e círculo. 

 Operacións con segmentos. 

 Mediatriz. 

 Paralelismo e perpendicularidade. 

 Ángulos. 

 Representación de formas planas. 

Escalas. Anotación. 

B1-1. Resolver problemas de configuración de 
formas poligonais sinxelas non plano coa axuda 
de útiles convencionais de debuxo sobre 
taboleiro, aplicando os fundamentos da 
xeometría métrica de acordo cun esquema 
“paso a paso” e/o figura de análise elaborada 
previamente. 

B1-2. Debuxar curvas técnicas e figuras planas 
compostas por circunferencias e liñas rectas, 
aplicando os conceptos fundamentais de 
tanxencias, resaltando a forma final 
determinada e indicando gráficamente a 
construción auxiliar utilizada, os puntos de 
enlace e a relación entre os seus elementos. 

B3-1. Valorar a normalización como 
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disciplina, como condicións necesarias para o 
eficaz aproveitamento da aprendizaxe, e como 
medio de desenvolvemento persoal. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as 
tecnoloxías da información e a comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades 
do mundo contemporáneo, os seus 
antecedentes históricos e os principais factores 
da súa evolución. Participar de forma solidaria 
non desenvolvemento e mellora da súa 
contorna social. 

k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes 
de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo 
en equipo, confianza nun mesmo e sentido 
crítico. 

l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, 
así como o criterio estético, como fontes de 
formación e enriquecemento cultural. 

 
 

 

 

CONTIDOS DA UNIDADE 
 Trazados xeométricos. 

 Lugar xeométrico. 

 Paralelismo. 

 Perpendicularidade. 

 Paralelismo e perpendicularidade 
coas escuadras. 

 Operacións con segmentos. 

 Ángulos. 

 A circunferencia. 

 Arco capaz dun segmento segundo 
un ángulo. 

 As escalas. 

 Trazados xeométricos. 

 Lugar xeométrico. 

 Paralelismo. 

 Perpendicularidade. 

 Paralelismo e perpendicularidade 
coas escuadras. 

 Operacións con segmentos. 

 

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. 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

UD3 POLÍGONOS I : TRIÁNGULOS E 

CUADRILÁTEROS 
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Nesta unidade os alumnos coñecerán a 
definición de polígono, a clasificación dos 
triángulos, as súas propiedades, e os puntos e 
rectas notables dos triángulos. Saberán aplicar 
as normas do debuxo técnico á construción de 
triángulos e cuadriláteros, aplicando o debuxo 
técnico á reprodución das formas poligonais da 
contorna. 

b) Consolidar unha madurez persoal e social que 
lles permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. 
Prever e resolver pacíficamente os conflitos 
persoais, familiares e sociais. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e 
disciplina, como condicións necesarias para o 
eficaz aproveitamento da aprendizaxe, e como 
medio de desenvolvemento persoal. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as 
tecnoloxías da información e a comunicación. 

h) Coñecer e valorar críticamente as realidades 
do mundo contemporáneo, os seus 
antecedentes históricos e os principais factores 
da súa evolución. Participar de forma solidaria 
non desenvolvemento e mellora da súa 
contorna social. 

k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes 
de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo 
en equipo, confianza nun mesmo e sentido 
crítico. 

l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, 
así como o criterio estético, como fontes de 
formación e enriquecemento cultural. 

CONTIDOS DA ETAPA 

 Trazado de polígonos 
regulares. 

 Resolución gráfica de 
triángulos. 

 Determinación, propiedades e 
aplicacións dúas seus puntos 
notables. 

 Resolución gráfica de 
cuadriláteros e polígonos. 

Análise e trazado de formas 
poligonais por triangulación, radiación 
e itinerario. 

CONTIDOS DA UNIDADE 
 Definición de polígono. 

 Clasificación dos triángulos. 

 Propiedades, puntos e rectas 
notables dos triángulos. 

 Construción de triángulos. 

 Cuadriláteros. 

Construción de cuadriláteros. 

B1-1. Resolver problemas de configuración 
de formas poligonais sinxelas non plano 
coa axuda de útiles convencionais de 
debuxo sobre taboleiro, aplicando os 
fundamentos da xeometría métrica de 
acordo cun esquema “paso a paso” e/o 
figura de análise elaborada previamente. 
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UD4 POLÍGONOS II: POLÍGONOS 

REGULARES 

  

Os alumnos coñecerán as normas do debuxo 
técnico e a súa aplicación á construción de 
polígonos regulares inscritos, saberán duplicar 
o número de lados dun polígono; construirán 
polígonos dada a circunferencia inscrita e 
polígonos regulares estrelados. Relacionarán 
as redes poligonais coa vida cotiá; debuxarán 
unha rede composta e deseñarán modelos de 
lamias de aliaxe, entre otras aplicacións 
prácticas. 

OBXECTIVOS CURRICULARES 
b) Consolidar unha madurez persoal e social que 

lles permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. 
Prever e resolver pacíficamente os conflitos 
persoais, familiares e sociais. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e 
disciplina, como condicións necesarias para o 
eficaz aproveitamento da aprendizaxe, e como 
medio de desenvolvemento persoal. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as 
tecnoloxías da información e a comunicación. 

h) Coñecer e valorar críticamente as realidades 
do mundo contemporáneo, os seus 
antecedentes históricos e os principais factores 
da súa evolución. Participar de forma solidaria 
non desenvolvemento e mellora da súa 

CONTIDOS ETAPA 

 Elaboración de formas baseadas en 
redes modulares. 

 Trazado de polígonos regulares. 

 Resolución gráfica de triángulos. 

 Determinación, propiedades e 
aplicacións dúas seus puntos 
notables. 

 Resolución gráfica de cuadriláteros 
e polígonos. 

Análise e trazado de formas 

CONTIDOS UNIDADES 
 Construción de polígonos regulares 

inscritos. 

 Duplicación do número de lados 
dun polígono. 

 Construción de polígonos dada a 
circunferencia inscrita. 

 Construción de polígonos regulares 
estrelados. 

Redes poligonais. 

B1-1. Resolver problemas de configuración 
de formas poligonais sinxelas non plano 
coa axuda de útiles convencionais de 
debuxo sobre taboleiro, aplicando os 
fundamentos da xeometría métrica de 
acordo cun esquema “paso a paso” e/o 
figura de análise elaborada previamente. 
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contorna social. 
k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes 

de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo 
en equipo, confianza nun mesmo e sentido 
crítico. 

l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, 
así como o criterio estético, como fontes de 
formación e enriquecemento cultural. 

 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

UD5 TRANSFORMACIÓNS XEOMÉTRICAS   

Os alumnos saberán definir e clasificar as 

transformacións xeométricas. Interpretarán e 

representarán os diferentes tipos de relacións 

entre as formas xeométricas e realizarán 

transformacións xeométricas, aplicando estas 

transformacións ao estudo xeométrico da 

contorna, como á realización de homotecias e a 

súa aplicación ao cálculo da altura dun edificio. 

OBXECTIVOS CURRICULARES 
b) Consolidar unha madurez persoal e social que 

lles permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. 
Prever e resolver pacíficamente os conflitos 
persoais, familiares e sociais. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e 
disciplina, como condicións necesarias para o 
eficaz aproveitamento da aprendizaxe, e como 

CONTIDOS DE ETAPA 

 Trazados fundamentais non plano. 
 Trazados de formas proporcionais. 
Transformacións xeométricas 

elementais. Xiro, translación, simetría, 

homotecia e afinidade. Identificación 

de invariantes. Aplicacións. 

CONTIDOS DA UNIDADE 

 Transformacións xeométricas: 
definición e clasificación. 

Tipos de relacións entre as formas 

xeométricas. 

 

B1-1. Resolver problemas de configuración de 
formas poligonais sinxelas non plano coa axuda 
de útiles convencionais de debuxo sobre 
taboleiro, aplicando os fundamentos da 
xeometría métrica de acordo cun esquema 
“paso a paso” e/o figura de análise elaborada 
previamente. 
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medio de desenvolvemento persoal. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as 
tecnoloxías da información e a comunicación. 

h) Coñecer e valorar críticamente as realidades 
do mundo contemporáneo, os seus 
antecedentes históricos e os principais factores 
da súa evolución. Participar de forma solidaria 
non desenvolvemento e mellora da súa 
contorna social. 

k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes 
de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo 
en equipo, confianza nun mesmo e sentido 
crítico. 

l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, 
así como o criterio estético, como fontes de 
formación e enriquecemento cultural. 

 

UD6 TANXENCIAS E ENLACES   

Os alumnos coñecerán a definición e as 
propiedades xerais das tanxencias; identificarán e 
saberán representar rectas tanxentes a 
circunferencias, circunferencias tanxentes a 
rectas e circunferencias tanxentes a 
circunferencias. Recoñecerán enlaces realizarán 
o trazado de figuras con tanxencias. 
OBXECTIVOS CURRICULARES 
b) Consolidar unha madurez persoal e social que 

lles permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. 
Prever e resolver pacíficamente os conflitos 

CONTIDOS DE ETAPA 

Resolución de problemas básicos de 

tanxencias e enlaces. Aplicacións. 

CONTIDOS DA UNIDADE 

 Tanxencias: definición e 
propiedades. 

 Rectas tanxentes a circunferencias. 

 Circunferencias tanxentes a rectas. 

 Circunferencias tanxentes a 
circunferencias. Enlaces. 

B1-2. Debuxar curvas técnicas e figuras planas 
compostas por circunferencias e liñas rectas, 
aplicando os conceptos fundamentais de 
tanxencias, resaltando a forma final 
determinada e indicando graficamente a 
construción auxiliar utilizada, os puntos de 
enlace e a relación entre os seus elementos. 
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persoais, familiares e sociais. 
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e 

disciplina, como condicións necesarias para o 
eficaz aproveitamento da aprendizaxe, e como 
medio de desenvolvemento persoal. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as 
tecnoloxías da información e a comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades 
do mundo contemporáneo, os seus 
antecedentes históricos e os principais factores 
da súa evolución. Participar de forma solidaria 
non desenvolvemento e mellora da súa 
contorna social. 

k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes 
de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo 
en equipo, confianza nun mesmo e sentido 
crítico. 

l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, 
así como o criterio estético, como fontes de 
formación e enriquecemento cultural. 

 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

UD7 CURVAS TÉCNICAS   

 Nesta unidade os alumnos coñecerán as 
características fundamentais de óvalos, ovoides, 
espirais, volutas e envolventes; identificaranos, 
saberán interpretalos e representalos. Realizarán 
debuxos relacionados coa contorna, como o 

CONTIDOS DE ETAPA 

Construción de curvas técnicas, 

óvalos, ovoides e espirais. 

CONTIDOS DA UNIDADE 

B1-2. Debuxar curvas técnicas e figuras planas 
compostas por circunferencias e liñas rectas, 
aplicando os conceptos fundamentais de 
tanxencias, resaltando a forma final 
determinada e indicando graficamente a 
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dunha chave. 
OBOXECTIVOS CURRICULARES 

b) Consolidar unha madurez persoal e social que 
lles permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. 
Prever e resolver pacíficamente os conflitos 
persoais, familiares e sociais. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e 
disciplina, como condicións necesarias para o 
eficaz aproveitamento da aprendizaxe, e como 
medio de desenvolvemento persoal. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as 
tecnoloxías da información e a comunicación. 

h) Coñecer e valorar críticamente as realidades 
do mundo contemporáneo, os seus 
antecedentes históricos e os principais factores 
da súa evolución. Participar de forma solidaria 
non desenvolvemento e mellora da súa 
contorna social. 

k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes 
de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo 
en equipo, confianza nun mesmo e sentido 
crítico. 

l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, 
así como o criterio estético, como fontes de 
formación e enriquecemento cultural. 

 

 Óvalos. 

 Ovoides. 

Espirais, volutas e envolventes. 

 

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

 UD 8. XEOMETRÍA DESCRITIVA. SISTEMAS DE 
REPRESENTACIÓN 

  

Nesta unidade os alumnos coñecerán os 
antecedentes históricos dos sistemas de 

CONTIDOS DE ETAPA B2-1. Relacionar os fundamentos e 
características dos sistemas de representación 
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representación; identificarán os sistemas de 
representación, diferenciándoos e clasificándoos 
polas súas características en sistema diédrico, de 
planos acotados; coñecerán o concepto de 
perspectiva axonométrica, de perspectiva 
caballera e de perspectiva cónica. Distinguirán os 
principais tipos de proxección e analizarán a 
inconsistencia dos sistemas de proxección. 

OBXECTIVOS CURRICULARES 

b) Consolidar unha madurez persoal e social que 
lles permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. 
Prever e resolver pacíficamente os conflitos 
persoais, familiares e sociais. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e 
disciplina, como condicións necesarias para o 
eficaz aproveitamento da aprendizaxe, e como 
medio de desenvolvemento persoal. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as 
tecnoloxías da información e a comunicación. 

k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes 
de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo 
en equipo, confianza nun mesmo e sentido 
crítico. 

l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, 
así como o criterio estético, como fontes de 
formación e enriquecemento cultural. 

 
 

 Fundamentos dos sistemas de 
representación: 

 Evolución histórica dos sistemas de 
representación. 

 Os sistemas de representación e o 
debuxo técnico. Ámbitos de 
aplicación. 

 Vantaxes e inconvenientes. 
Criterios de selección. 

Clases de proxección. 

CONTIDOS DA UNIDADE 

 Antecedentes históricos dos 
sistemas de representación. 

 Concepto de proxección. 

 Características dos sistemas de 
representación. 

 Tipos de proxección. 

 Clasificación dos sistemas de 
representación. 

 Introdución ao sistema diédrico. 

 Introdución ao sistema de planos 
acotados. 

 Introdución á perspectiva 
axonométrica e cabaleira 

Introdución á perspectiva cónica. 

 

coas súas posibles aplicacións ao debuxo 
técnico, seleccionando o sistema adecuado ao 
obxectivo previsto, identificando as vantaxes e 
inconvenientes en función da información que 
se desexe mostrar e dos recursos dispoñibles. 

B2-2. Representar formas tridimensionais 
sinxelas a partir de perspectivas, fotografías, 
pezas reais o espazos da contorna próxima, 
utilizando o sistema diédrico o, non seu caso, o 
sistema de planos acotados, dispondo de 
acordo á norma as proxeccións suficientes para 
a súa definición e identificando os seus 
elementos de maneira inequívoca. 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
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UD9 SISTEMA DIÉDRICO I   

Nesta unidade os alumnos coñecerán os 
elementos que configuran o sistema diédrico. 
Saberán interpretar, representar e utilizar non 
debuxo técnico o punto, tendo en conta o seu 
alfabeto. Interpretarán e aplicarán a 
representación da recta e do plano non sistema 
diédrico, considerando os casos particulares. 
Determinarán as relacións de pertenza, 
paralelismo e perpendicularidade non espazo, 
aplicándoos a exercicios sobre exemplos 
concretos da vida cotiá. 

OBXECTIVOS CURRICULARES 

b) Consolidar unha madurez persoal e social que 
lles permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. 
Prever e resolver pacíficamente os conflitos 
persoais, familiares e sociais. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e 
disciplina, como condicións necesarias para o 
eficaz aproveitamento da aprendizaxe, e como 
medio de desenvolvemento persoal. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as 
tecnoloxías da información e a comunicación. 

h) Coñecer e valorar críticamente as realidades 
do mundo contemporáneo, os seus 
antecedentes históricos e os principais factores 
da súa evolución. Participar de forma solidaria 
non desenvolvemento e mellora da súa 
contorna social. 

CONTIDOS DE ETAPA 

 Fundamentos dos sistemas de 
representación: 

 Sistema diédrico: 

Procedementos para a obtención das 

proxeccións diédricas. 

CONTIDOS DA UNIDADE 

 Elementos que configuran o 
sistema diédrico. 

 A representación do punto. 

 O punto. 

 Alfabeto do punto. 

 A recta non sistema diédrico. 

 Casos particulares de rectas. 

 O plano non sistema diédrico. 

 Casos particulares de planos. 

 Relacións de pertenza. 

 Determinación do plano. 

 Interseccións rectas, planos, recta e 
plano 

 Paralelismo. 

Perpendicularidade no espazo. 

B2-1. Relacionar os fundamentos e 
características dos sistemas de representación 
coas súas posibles aplicacións ao debuxo 
técnico, seleccionando o sistema adecuado ao 
obxectivo previsto, identificando as vantaxes e 
inconvenientes en función da información que 
se desexe mostrar e dos recursos dispoñibles. 

B2-2. Representar formas tridimensionais 
sinxelas a partir de perspectivas, fotografías, 
pezas reais o espazos da contorna próxima, 
utilizando o sistema diédrico o, non seu caso, o 
sistema de planos acotados, dispondo de 
acordo á norma as proxeccións suficientes para 
a súa definición e identificando os seus 
elementos de maneira inequívoca. 
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k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes 
de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo 
en equipo, confianza nun mesmo e sentido 
crítico. 

l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, 
así como o criterio estético, como fontes de 
formación e enriquecemento cultural. 

 

 

UD10 REPRESENTACIÓN NORMALIZADA 
MEDIANTE VISTAS 

  

Nesta unidade os alumnos coñecerán os aspectos 
fundamentais da representación normalizada 
mediante vistas ortogonais Representarán 
obxectos. Identificar os distintos métodos de 
proxección e a súa aplicación á proxección de 
rectas e planos nos obxectos, interpretando e 
representando as vistas necesarias para definir os 
obxectos e para establecer unha correspondencia 
entre as distintas vistas. Restituirán o volume a 
partir das vistas. Coñecerán e aplicarán as liñas 
normalizadas, a rotulación normalizada e os 
formatos normalizados, en xeral, utilizando, cando 
cumpra, a anotación normalizada. 

OBXECTIVOS CURRICULARES 

b) Consolidar unha madurez persoal e social que 
lles permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. 
Prever e resolver pacíficamente os conflitos 

CONTIDOS DE ETAPA 

 Clases de proxección. 

 Sistemas de representación e 
novas tecnoloxías. 

 Disposición normalizada. 

 Reversibilidad do sistema. Número 
de proxeccións suficientes. 

Representación e identificación de 

puntos, rectas e planos. Posicións non 

espazo. Paralelismo e 

perpendicularidade. Pertenza e 

intersección. 

CONTIDOS DE UNIDADE 

 Representación normalizada 
mediante vistas ortogonais. 

 Representación de obxectos. 

B2-1. Relacionar os fundamentos e 
características dos sistemas de representación 
coas súas posibles aplicacións ao debuxo 
técnico, seleccionando o sistema adecuado ao 
obxectivo previsto, identificando as vantaxes e 
inconvenientes en función da información que 
se desexe mostrar e dos recursos dispoñibles. 

B2-2. Representar formas tridimensionais 
sinxelas a partir de perspectivas, fotografías, 
pezas reais o espazos da contorna próxima, 
utilizando o sistema diédrico o, non seu caso, o 
sistema de planos acotados, dispondo de 
acordo á norma as proxeccións suficientes para 
a súa definición e identificando os seus 
elementos de maneira inequívoca. 

B2-3. Debuxar perspectivas de formas 
tridimensionais a partir de pezas reais 
odefinidas polas súas proxeccións ortogonais, 
seleccionando a axonometría adecuada ao 
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persoais, familiares e sociais. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e 
disciplina, como condicións necesarias para o 
eficaz aproveitamento da aprendizaxe, e como 
medio de desenvolvemento persoal. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as 
tecnoloxías da información e a comunicación. 

h) Coñecer e valorar críticamente as realidades 
do mundo contemporáneo, os seus 
antecedentes históricos e os principais factores 
da súa evolución. Participar de forma solidaria 
non desenvolvemento e mellora da súa 
contorna social. 

k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes 
de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo 
en equipo, confianza nun mesmo e sentido 
crítico. 

l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, 
así como o criterio estético, como fontes de 
formación e enriquecemento cultural. 

 

 Métodos de proxección. 

 Identificación de rectas e planos 
nos obxectos. 

 Vistas necesarias para definir os 
obxectos. 

 Correspondencia entre as vistas 
dun obxecto. 

 Restitución do volume a partir das 
vistas. 

 Liñas normalizadas. 

 A rotulación  normalizada. 

 A escritura en debuxo técnico. 

 Formatos normalizados. 

 O cadro de rotulación. Anotación 
normalizada. 

propósito da representación, dispondo a 
posición dúas eixos en función da importancia 
relativa das caras que se desexen mostrar e 
utilizando, non seu caso, os coeficientes de 
redución determinados. 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

UD11 SISTEMA AXONOMÉTRICO I   

    Nesta unidade os alumnos coñecerán as 
características do sistema axonométrico e os 
seus antecedentes históricos. Interpretarán e 
saberán realizar unha proxección axonométrica 
oblicua o caballera. Identificará e representará o 
punto, a recta e o plano en proxección isométrica 

CONTIDOS DE ETAPA 

 Fundamentos dos sistemas de 
representación: 

Sistema axonométrico. Fundamentos 

do sistema. Disposición dúas eixos e 

B2-1. Relacionar os fundamentos e 
características dos sistemas de representación 
coas súas posibles aplicacións ao debuxo 
técnico, seleccionando o sistema adecuado ao 
obxectivo previsto, identificando as vantaxes e 
inconvenientes en función da información que 



IES Ramón Menéndez Pidal  Página 78 

 

e caballera. 

OBXECTIVOS CURRICULARES 

b) Consolidar unha madurez persoal e social que 
lles permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. 
Prever e resolver pacificamente os conflitos 
persoais, familiares e sociais. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e 
disciplina, como condicións necesarias para o 
eficaz aproveitamento da aprendizaxe, e como 
medio de desenvolvemento persoal. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as 
tecnoloxías da información e a comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do 
mundo contemporáneo, os seus antecedentes 
históricos e os principais factores da súa 
evolución. Participar de forma solidaria non 
desenvolvemento e mellora da súa contorna 
social. 

k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes 
de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo 
en equipo, confianza nun mesmo e sentido 
crítico. 

l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, 
así como o criterio estético, como fontes de 
formación e enriquecemento cultural. 

utilización dos coeficientes de 

redución. 

CONTIDOS DA UNIDADE 

 Sistema axonométrico; 
antecedentes históricos. 

 Definición do sistema axonométrico. 

 Proxección axonométrica oblicua o 
caballera. 

 O punto en proxección isométrica e 
caballera. 

 A recta oblicua en proxección 
isométrica e caballera. 

 O plano en proxección isométrica e 
caballera. 

 Definición do sistema axonométrico. 

 Proxección axonométrica oblicua o 
caballera. 

 O punto en proxección isométrica e 
caballera. 

 A recta oblicua en proxección 
isométrica e caballera. 

 O plano en proxección isométrica e 
caballera. 

Proxección axonométrica oblicua 

militar. 

se desexe mostrar e dos recursos dispoñibles. 

B2-2. Representar formas tridimensionais 
sinxelas a partir de perspectivas, fotografías, 
pezas reais o espazos da contorna próxima, 
utilizando o sistema diédrico o, non seu caso, o 
sistema de planos acotados, dispondo de 
acordo á norma as proxeccións suficientes para 
a súa definición e identificando os seus 
elementos de maneira inequívoca. 

B2-3. Debuxar perspectivas de formas 
tridimensionais a partir de pezas reais o 
definidas polas súas proxeccións ortogonais, 
seleccionando a axonometría adecuada ao 
propósito da representación, dispondo a 
posición dúas eixos en función da importancia 
relativa das caras que se desexen mostrar e 
utilizando, non seu caso, os coeficientes de 

B3-2. Aplicar as normas nacionais, europeas e 
internacionais relacionadas cos principios 
xerais de representación, formatos, escalas, 
anotación e métodos de proxección ortográficos 
e axonométricos, considerando o debuxo 
técnico como linguaxe universal, valorando a 
necesidade de coñecer a súa sintaxe, 
utilizándoo de forma obxectiva para a 
interpretación de planos técnicos e para a 
elaboración de bosquexos, esquemas, esbozos 
e planos. 

UD12 SISTEMA AXONOMÉTRICO II   

   Nesta unidade os alumnos interpretarán e CONTIDOS DA ETAPA B2-1. Relacionar os fundamentos e 
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saberán realizar unha intersección entre planos e 
entre recta e plano. Coñecerán a representación 
de formas planas en proxección axonométrica, a 
proxección da circunferencia e as proxeccións de 
formas combinadas. Identificarán e interpretarán 
ao óvalo como substituto da elipse. 

OBXECTIVOS CURRICULARES 

b) Consolidar unha madurez persoal e social que 
lles permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. 
Prever e resolver pacíficamente os conflitos 
persoais, familiares e sociais. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e 
disciplina, como condicións necesarias para o 
eficaz aproveitamento da aprendizaxe, e como 
medio de desenvolvemento persoal. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as 
tecnoloxías da información e a comunicación. 

h) Coñecer e valorar críticamente as realidades 
do mundo contemporáneo, os seus 
antecedentes históricos e os principais factores 
da súa evolución. Participar de forma solidaria 
non desenvolvemento e mellora da súa 
contorna social. 

k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes 
de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo 
en equipo, confianza nun mesmo e sentido 
crítico. 

l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, 
así como o criterio estético, como fontes de 
formación e enriquecemento cultural. 

 Fundamentos dos sistemas de 
representación: 

 Sistema axonométrico. 
Fundamentos do sistema. 
Disposición dúas eixos e utilización 
dos coeficientes de redución. 

Aplicación do óvalo isométrico como 

representación simplificada de formas 

circulares. 

 Elementos de normalización: 

 O proxecto: necesidade e ámbito de 
aplicación das normas. 

 Vistas. Liñas normalizadas. 

Aplicacións da normalización. 

CONTIDOS DA UNIDADE 

 Sistema axonométrico; intersección 
entre planos. 

 Intersección entre recta e plano. 

 Representación de formas planas 
en proxección axonométrica. 

 Proxección da circunferencia. 

 O óvalo como substituto da elipse. 

Proxeccións de formas combinadas. 

 Sistema axonométrico; intersección 
entre planos. 

 Intersección entre recta e plano. 

 Representación de formas planas 

características dos sistemas de representación 
coas súas posibles aplicacións ao debuxo 
técnico, seleccionando o sistema adecuado ao 
obxectivo previsto, identificando as vantaxes e 
inconvenientes en función da información que 
se desexe mostrar e dos recursos dispoñibles. 

B2-2. Representar formas tridimensionais 
sinxelas a partir de perspectivas, fotografías, 
pezas reais o espazos da contorna próxima, 
utilizando o sistema diédrico o, non seu caso, o 
sistema de planos acotados, dispondo de 
acordo á norma as proxeccións suficientes para 
a súa definición e identificando os seus 
elementos de maneira inequívoca. 

B2-3. Debuxar perspectivas de formas 
tridimensionais a partir de pezas reais o 
definidas polas súas proxeccións ortogonais 
seleccionando a axonometría adecuada ao 
propósito da representación, dispondo a 
posición dúas eixos en función da importancia 
relativa das caras que se desexen mostrar e 
utilizando, non seu caso, os coeficientes de 
redución determinados. 

B3-2. Aplicar as normas nacionais, europeas e 
internacionais relacionadas cos principios 
xerais de representación, formatos, escalas, 
anotación e métodos de proxección ortográficos 
e axonométricos, considerando o debuxo 
técnico como linguaxe universal, valorando a 
necesidade de coñecer a súa sintaxe, 
utilizándoo de forma obxectiva para a 
interpretación de planos técnicos e para a 
elaboración de bosquexos, esquemas, esbozos 
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en proxección axonométrica. 

 Proxección da circunferencia. 

 O óvalo como substituto da elipse. 

 

e planos. 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

UD13 SISTEMA DE PLANOS ACOTADOS   

Nesta unidade os alumnos coñecerán o sistema de 
representación de planos acotados. 
Representarán o punto, a recta e o plano nun 
sistema de planos acotados. Aplicarán a 
intersección de planos ao sistema de planos 
acotados. 

OBXECTIVOS CURRICULARES 
b) Consolidar unha madurez persoal e social que 

lles permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. 
Prever e resolver pacíficamente os conflitos 
persoais, familiares e sociais. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e 
disciplina, como condicións necesarias para o 
eficaz aproveitamento da aprendizaxe, e como 
medio de desenvolvemento persoal. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as 
tecnoloxías da información e a comunicación. 

h) Coñecer e valorar críticamente as realidades 
do mundo contemporáneo, os seus 
antecedentes históricos e os principais factores 
da súa evolución. Participar de forma solidaria 
non desenvolvemento e mellora da súa 

CONTIDOS DA ETAPA 

 Fundamentos dos sistemas de 
representación: 

Representación e identificación de 

puntos, rectas e planos. Posicións non 

espazo. Paralelismo e 

perpendicularidade. Pertenza e 

intersección. 

BLOQUE 3. NORMALIZACIÓN 

 Elementos de normalización: 

 Vistas. Liñas normalizadas. 

 Escalas. Anotación. 

Aplicacións da normalización. 

CONTIDOS DA UNIDADE 

 O sistema de representación de 
planos acotados. 

 Representación do punto. 

 Representación da recta. 

 O plano non sistema de planos 

B2-1. Relacionar os fundamentos e 
características dos sistemas de representación 
coas súas posibles aplicacións ao debuxo 
técnico, seleccionando o sistema adecuado ao 
obxectivo previsto, identificando as vantaxes e 
inconvenientes en función da información que 
se desexe mostrar e dos recursos dispoñibles. 

B2-2. Representar formas tridimensionais 
sinxelas a partir de perspectivas, fotografías, 
pezas reais o espazos da contorna próxima, 
utilizando o sistema diédrico o, non seu caso, o 
sistema de planos acotados, dispondo de 
acordo á norma as proxeccións suficientes para 
a súa definición e identificando os seus 
elementos de maneira inequívoca. 

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. 
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contorna social. 

k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes 
de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo 
en equipo, confianza nun mesmo e sentido 
crítico. 

l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, 
así como o criterio estético, como fontes de 
formación e enriquecemento cultural. 

 

acotados. 

 Intersección de planos. 

Aplicacións do sistema de planos 

acotados. 

 O sistema de representación de 
planos acotados. 

 Representación do punto. 

 Representación da recta. 

 O plano non sistema de planos 
acotados. 

 Intersección de planos. 

Aplicacións do sistema de planos 

acotados. 

UD14 PERSPECTIVA CÓNICA   

Nesta unidade os alumnos coñecerán o concepto 
de perspectiva cónica, os elementos básicos do 
sistema cónico e os tipos de perspectiva cónica. 
Debuxarán formas planas en perspectiva frontal, 
en perspectiva oblicua e en perspectiva cónica. 

OBXECTIVOS CURRICULARES 

b) Consolidar unha madurez persoal e social que 
lles permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. 
Prever e resolver pacíficamente os conflitos 
persoais, familiares e sociais. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e 
disciplina, como condicións necesarias para o 
eficaz aproveitamento da aprendizaxe, e como 

CONTIDOS DE ETAPA 

BLOQUE 2. SISTEMAS DE 
REPRESENTACIÓN 

 Fundamentos dos sistemas de 
representación: 

 Sistema cónico: 

 Elementos do sistema. Plano cadro 
e cono visual. 

 Determinación do punto de 
vista e orientación das caras principais. 

Paralelismo. Puntos de fuga. Puntos 

métricos. 

B2-2. Representar formas tridimensionais 
sinxelas a partir de perspectivas, fotografías, 
pezas reais o espazos da contorna próxima, 
utilizando o sistema diédrico o, non seu caso, o 
sistema de planos acotados, dispondo de 
acordo á norma as proxeccións suficientes para 
a súa definición e identificando os seus 
elementos de maneira inequívoca. 

B2-4. Debuxar perspectivas cónicas de formas 
tridimensionais a partir de espazos da contorna 
o definidas polas súas proxeccións ortogonais, 
valorando o método seleccionado, 
considerando a orientación das caras principais 
respecto ao plano de cadro e a repercusión da 
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medio de desenvolvemento persoal. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as 
tecnoloxías da información e a comunicación. 

h) Coñecer e valorar críticamente as realidades 
do mundo contemporáneo, os seus 
antecedentes históricos e os principais factores 
da súa evolución. Participar de forma solidaria 
no desenvolvemento e mellora da súa contorna 
social. 

k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes 
de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo 
en equipo, confianza nun mesmo e sentido 
crítico. 

l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, 
así como o criterio estético, como fontes de 
formación e enriquecemento cultural. 

 
 
 
 

CONTIDOS DA UNIDADE 

 Perspectiva cónica; elementos 
básicos do sistema cónico. 

 Tipos de perspectiva cónica. 

 Debuxo de formas planas en 
perspectiva frontal. 

 Debuxo de formas planas en 
perspectiva oblicua. 

Debuxo de volumes en perspectiva 

cónica 

posición do punto de vista sobre o resultado 
final. 

 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DOS CONTIDOS 
 

1º TRIMESTRE U.1- FERRAMENTAS E MATERIAIS (os contidos desta unidade desenvolveranse en todas as unidades seguintes) 

U.2- TRAZADOS XEOMÉTRICOS 

U.3- POLÍGONOS I. TRIÁNGULOS E CUADRILÁTEROS 

U.4- POLÍGONOS II. POLÍGONOS REGULARES. 

U.5- TRANSFORMACIÓNS XEOMÉTRICAS 

U.6- TANXENCIAS E ENLACES 
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2º TRIMESTRE U.7- CURVAS TÉCNICAS   

U.8- XEOMETRÍA DESCRITIVA. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

U. 9- SISTEMA DIÉDRICO 

U.10- REPRESENTACIÓN NORMALIZADA MEDIANTE VISTAS 

3º TRIMESTRE U.11- SISTEMA AXONOMÉTRICO I 

U.12- SISTEMA AXONOMÉTRICO II 

U.13- SISTEMA DE PLANOS ACOTADOS 

U.14- SISTEMA DE PERSPECTIVA CÓNICA 

Secuencias: estándares, instrumentos de avaliación, competencias clave por unidade didáctica 

Mínimos en negrita. 

 Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización Competencias 
clave  

UD1 FERRAMENTAS E 
MATERIAIS 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1-1.1. Deseña, modifica o 
reproduce formas baseadas en 
redes modulares cadradas coa 
axuda da escuadra e o 
cartabón, utilizando recursos 
gráficos para destacar 
claramente o trazado principal 
elaborado das liñas auxiliares 
utilizadas. 
B1-1.2. Determina coa axuda de 
regra e compás os principais 
lugares xeométricos de 

Láminas a entregar, revisión  

dos  exercicios propostos e 
posibilidad de proba escrita. 

1º TRIMESTRE 
10 sesións 

 

CL 

CMCT 

CD 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 
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aplicación aos trazados 
fundamentais non plano 
comprobando gráficamente o 
cumprimento das condicións 
establecidas. 

B1-1.3. Relaciona as liñas e 
puntos notables de triángulos, 
cuadriláteros e polígonos coas 
súas propiedades, identificando 
as súas aplicacións. 

B1-1.8. Comprende as 
características das 
transformacións xeométricas 
elementais (xiro, translación, 
simetría, homotecia e afinidade), 
identificando as súas invariantes 
e aplicándoas para a resolución 
de problemas xeométricos e para 
a representación de formas 
planas. 

B1-2.4. Deseña a partir dun 
bosquexo previo o reproduce á 
escala conveniente figuras 
planas que conteñan enlaces 
entre liñas rectas e arcos de 
circunferencia, indicando 
gráficamente a construción 
auxiliar utilizada, os puntos de 
enlace e a relación entre os seus 
elementos. 

IE 

 

 

CL 

CMCT 

CD 
 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

UD2 TRAZADOS 
XEOMÉTRICOS 
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B1-1.2. Determina coa axuda 
de regra e compás os 
principais lugares xeométricos 
de aplicación aos trazados 
fundamentais non plano 
comprobando gráficamente o 
cumprimento das condicións 
establecidas. 

B1-1.3. Relaciona as liñas e 
puntos notables de triángulos, 
cuadriláteros e polígonos coas 
súas propiedades, identificando 
as súas aplicacións. 
B1-1.8. Comprende as 
características das 
transformacións xeométricas 
elementais (xiro, translación, 
simetría, homotecia e afinidade), 
identificando as súas invariantes 
e aplicándoas para a resolución 
de problemas xeométricos e para 
a representación de formas 
planas. 

B1-2.4. Deseña a partir dun 
bosquexo previo o reproduce á 
escala conveniente figuras 
planas que conteñan enlaces 
entre liñas rectas e arcos de 
circunferencia, indicando 
gráficamente a construción 
auxiliar utilizada, os puntos de 

Láminas a entregar, revisión  

dos  exercicios propostos e 
posibilidad de proba escrita. 

1º TRIMESTRE 
10 sesións 

 

CL 

CMCT 

CD 

IE 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

IE 

 
CL 

CMCT 

AA 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

AA 
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enlace e a relación entre os seus 
elementos. 

B3-1.4. Elabora esbozo de 
conxuntos e/o pezas industriais o 
obxectos arquitectónicos, 
dispondo as vistas, cortes e/o 
seccións necesarias, tomando 
medidas directamente da 
realidade o de perspectivas a 
escala, elaborando bosquexos a 
man alzada para a elaboración 
de debuxos acotados e planos 
de montaxe, instalación, detalle o 
fabricación, de acordo á 
normativa de aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

AA 

 Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización Competencias 
clave  

UD3 POLÍGONOS I: 
TRIÁNGULOS E 

CUADRILÁTEROS 

    

 

 

 

B1-1.1. Deseña, modifica o 
reproduce formas baseadas en 
redes modulares cadradas coa 
axuda da escuadra e o cartabón, 

Láminas a entregar, revisión  

dos exercicios propostos e 
posibilidad de proba escrita. 

1º TRIMESTRE 
10 sesións 

 

CL 

CMCT 
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 utilizando recursos gráficos para 
destacar claramente o trazado 
principal elaborado das liñas 
auxiliares utilizadas. 

B1-1.2. Determina coa axuda 
de regra e compás os 
principais lugares xeométricos 
de aplicación aos trazados 
fundamentais non plano 
comprobando gráficamente o 
cumprimento das condicións 
establecidas. 
B1-1.3. Relaciona as liñas e 
puntos notables de triángulos, 
cuadriláteros e polígonos coas 
súas propiedades, identificando 
as súas aplicacións. 

B1-1.5. Resolve triángulos coa 
axuda de regra e compás 
aplicando as propiedades das 
súas liñas e puntos notables e os 
principios xeométricos 
elementais, xustificando o 
procedemento utilizado. 

B1-1.6. Deseña, modifica o 
reproduce cuadriláteros e 
polígonos analizando as 
relacións métricas esenciais e 
resolvendo o seu trazado por 
triangulación, radiación, itinerario 
o relacións de semellanza. 

CD 

AA 

 

 
CL 

CMCT 

 

 

 

 

 
CL 

CMCT 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

AA 
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UD4 POLÍGONOS II: 
POLÍGONOS REGULARES 

    

 

 

 

 

B1-1.1. Deseña, modifica o 
reproduce formas baseadas en 
redes modulares cadradas coa 
axuda da escuadra e o cartabón, 
utilizando recursos gráficos para 
destacar claramente o trazado 
principal elaborado das liñas 
auxiliares utilizadas. 

B1-1.2. Determina coa axuda 
de regra e compás os 
principais lugares xeométricos 
de aplicación aos trazados 
fundamentais non plano 
comprobando gráficamente o 
cumprimento das condicións 
establecidas. 

B1-1.3. Relaciona as liñas e 
puntos notables de triángulos, 
cuadriláteros e polígonos coas 
súas propiedades, identificando 
as súas aplicacións. 

B1-1.4. Comprende as relacións 
métricas dos ángulos da 
circunferencia e o círculo, 
describindo as súas propiedades 
e identificando as súas posibles 
aplicacións. 

 1º TRIMESTRE 
10 sesións 

 

CL 

CMCT 

AA 

 

 

CL 

CMCT 

 

 

 

 

CL 

CMCT  

 

 

 

CL 

CMCT 
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B1-1.5. Resolve triángulos coa 
axuda de regra e compás 
aplicando as propiedades das 
súas liñas e puntos notables e os 
principios xeométricos 
elementais, xustificando o 
procedemento utilizado. 

 

AA 

 

 Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización Competencias 
clave  

UD5 TRANSFORMACIÓNS 
XEOMÉTRICAS 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1-1.5. Resolve triángulos coa 
axuda de regra e compás 
aplicando as propiedades das 
súas liñas e puntos notables e os 
principios xeométricos 
elementais, xustificando o 
procedemento utilizado. 

B1-1.6. Deseña, modifica o 
reproduce cuadriláteros e 
polígonos analizando as 
relacións métricas esenciais e 
resolvendo o seu trazado por 
triangulación, radiación, itinerario 
o relacións de semellanza. 

B1-1.7. Reproduce figuras 
proporcionais determinando a 
razón idónea para o espazo de 
debuxo dispoñible, 

Láminas a entregar, revisión  

dos exercicios propostos e 
posibilidad de proba escrita. 

1º TRIMESTRE 
10 sesións 

 

CL 

CMCT 

CL 

CMCT 

AA 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 
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construíndo a escala gráfica 
correspondente en función da 
apreciación establecida e 
utilizándoa coa precisión 
requirida. 

B1-1.8. Comprende as 
características das 
transformacións xeométricas 
elementais (xiro, translación, 
simetría, homotecia e afinidade), 
identificando as súas invariantes 
e aplicándoas para a resolución 
de problemas xeométricos e para 
a representación de formas 
planas. 

 

 

 

CL 

CMCT 

AA 

UD6 TANXENCIAS E 
ENLACES 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1-2.1. Identifica as relacións 
existentes entre puntos de 
tanxencia, centros e radios de 
circunferencias, analizando 
figuras compostas por enlaces 
entre liñas rectas e arcos de 
circunferencia. 

B1-2.2. Resolve problemas 
básicos de tanxencias coa axuda 
de regra e compás aplicando con 
rigor e exactitude as súas 
propiedades intrínsecas, 
utilizando recursos gráficos para 
destacar claramente o trazado 

 1º TRIMESTRE 
10 sesións 

 

CL 

CMCT 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

CL 

CMCT 
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principal elaborado das liñas 
auxiliares utilizadas. 

B1-2.3. Aplica os coñecementos 
de tanxencias á construción de 
óvalos, ovoides e espirais, 
relacionando a súa forma coas 
principais aplicacións non 
deseño arquitectónico e 
industrial. 

B1-2.4. Deseña a partir dun 
bosquexo previo o reproduce á 
escala conveniente figuras 
planas que conteñan enlaces 
entre liñas rectas e arcos de 
circunferencia, indicando 
gráficamente a construción 
auxiliar utilizada, os puntos de 
enlace e a relación entre os seus 
elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

 Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización Competencias 
clave  

UD7 CURVAS 
TÉCNICAS   

    

 B1-2.1. Identifica as relacións 
existentes entre puntos de 
tanxencia, centros e radios de 
circunferencias, analizando 

Láminas a entregar, revisión  

dos exercicios propostos e 
posibilidad de proba escrita. 

2º TRIMESTRE 
10 sesións 

 

CL 

CMCT 
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figuras compostas por enlaces 
entre liñas rectas e arcos de 
circunferencia. 

B1-2.2. Resolve problemas 
básicos de tanxencias coa 
axuda de regra e compás 
aplicando con rigor e 
exactitude as súas 
propiedades intrínsecas, 
utilizando recursos gráficos 
para destacar claramente o 
trazado principal elaborado 
das liñas auxiliares utilizadas. 
B1-2.3. Aplica os coñecementos 
de tanxencias á construción de 
óvalos, ovoides e espirais, 
relacionando a súa forma coas 
principais aplicacións non 
deseño arquitectónico e 
industrial. 

B1-2.4. Deseña a partir dun 
bosquexo previo o reproduce á 
escala conveniente figuras 
planas que conteñan enlaces 
entre liñas rectas e arcos de 
circunferencia, indicando 
gráficamente a construción 
auxiliar utilizada, os puntos de 
enlace e a relación entre os seus 
elementos. 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

CL 

CMCT 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CSC 

IE 

CEC 

UD8 XEOMETRÍA     
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DESCRITIVA. 
SISTEMAS DE 

REPRESENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2-1.1. Identifica o sistema de 
representación empregado a 
partir da análise de debuxos 
técnicos, ilustracións o 
fotografías de obxectos o 
espazos, determinando as 
características diferenciais e os 
elementos principais do sistema. 
B2-1.2. Establece o ámbito de 
aplicación de cada un dos 
principais sistemas de 
representación, ilustrando as 
súas vantaxes e 
inconvenientes mediante o 
debuxo a man alzada dun 
mesmo corpo xeométrico 
sinxelo. 
B2-1.3. Selecciona o sistema de 
representación idóneo para a 
definición dun obxecto o espazo, 
analizando a complexidade da 
súa forma, a finalidade da 
representación, a exactitude 
requirida e os recursos 
informáticos dispoñibles. 

B2-2.1. Deseña o reproduce 
formas tridimensionais sinxelas, 
debuxando a man alzada as 
súas vistas principais non 

Láminas a entregar, revisión  

dos exercicios propostos e 
posibilidad de proba escrita. 

2º TRIMESTRE 
10 sesións 

 

CL 

CMCT 

AA 

 

 

CL 

CMCT 

CSC 

CL 

CMCT 

CD 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

CEC 
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sistema de proxección ortogonal 
establecido pola norma de 
aplicación, dispondo as 
proxeccións suficientes para a 
súa definición e identificando os 
seus elementos de maneira 
inequívoca. 

 

 Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización Competencias 
clave  

UD9 SISTEMA 
DIÉDRICO 

    

 B2-1.1. Identifica o sistema de 
representación empregado a 
partir da análise de debuxos 
técnicos, ilustracións o 
fotografías de obxectos o 
espazos, determinando as 
características diferenciais e 
os elementos principais do 
sistema. 
B2-1.4. Comprende os 
fundamentos do sistema 
diédrico, describindo os 
procedementos de obtención das 
proxeccións e a súa disposición 
normalizada. 

B2-2.1. Deseña o reproduce 
formas tridimensionais sinxelas, 
debuxando a man alzada as 

Láminas a entregar, revisión  

dos exercicios propostos e 
posibilidad de proba escrita. 

2º TRIMESTRE 
10 sesións 

 

CL 

CMCT 

CMCT 

AA 

 

 

 

CSC 

IE 

CEC 
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súas vistas principais non 
sistema de proxección ortogonal 
establecido pola norma de 
aplicación, dispondo as 
proxeccións suficientes para a 
súa definición e identificando os 
seus elementos de maneira 
inequívoca. 

B2-2.2. Visualiza no espazo 
perspectiva formas 
tridimensionais sinxelas definidas 
suficientemente polas súas 
vistas principais, debuxando a 
man alzada axonometrías 
convencionais (isometrías e 
caballera). 

B2-2.3. Comprende o 
funcionamento do sistema 
diédrico, relacionando os seus 
elementos, convencionalismos e 
notacións coas proxeccións 
necesarias para representar 
inequivocamente a posición de 
puntos, rectas e planos, 
resolvendo problemas de 
pertenza, intersección e 
verdadeira magnitude. 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

AA 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

AA 

UD10 
REPRESENTACIÓN 

NORMALIZADA 
MEDIANTE VISTAS 
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B2-1.1. Identifica o sistema de 
representación empregado a 
partir da análise de debuxos 
técnicos, ilustracións o 
fotografías de obxectos o 
espazos, determinando as 
características diferenciais e os 
elementos principais do sistema. 

B2-1.4. Comprende os 
fundamentos do sistema 
diédrico, describindo os 
procedementos de obtención 
das proxeccións e a súa 
disposición normalizada. 

B2-2.1. Deseña o reproduce 
formas tridimensionais sinxelas, 
debuxando a man alzada as 
súas vistas principais non 
sistema de proxección ortogonal 
establecido pola norma de 
aplicación, dispondo as 
proxeccións suficientes para a 
súa definición e identificando os 
seus elementos de maneira 
inequívoca. 

B2-2.2. Visualiza non espazo 
perspectivo formas 
tridimensionais sinxelas definidas 
suficientemente polas súas 
vistas principais, debuxando a 
man alzada axonometrías 
convencionais (isometrías e 

Láminas a entregar, revisión  

dos exercicios propostos e 
posibilidad de proba escrita. 

2º TRIMESTRE 
10 sesións 

 

CL 

CMCT 

AA 

CL 

CMCT 

  

 

 CL 

CMCT 

CD 

AA 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 
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caballeras). 

B2-2.3. Comprende o 
funcionamento do sistema 
diédrico, relacionando os seus 
elementos, convencionalismos e 
notaciones coas proxeccións 
necesarias para representar 
inequivocamente a posición de 
puntos, rectas e planos, 
resolvendo problemas de 
pertenza, intersección e 
verdadeira magnitude. 

B2-3.1. Realiza perspectivas 
isométricas de corpos definidos 
polas súas vistas principais, coa 
axuda de útiles de debuxo sobre 
taboleiro, representando as 
circunferencias situadas en caras 
paralelas aos planos 
coordenados como óvalos en 
lugar de elipses, simplificando o 
seu trazado. 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

AA 

 

 

 

CL 

CMCT 

AA 

 Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización Competencias 
clave  

UD11 SISTEMA 
AXONOMÉTRICO I 
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B2-1.1. Identifica o sistema de 
representación empregado a 
partir da análise de debuxos 
técnicos, ilustracións o 
fotografías de obxectos o 
espazos, determinando as 
características diferenciais e 
os elementos principais do 
sistema. 

B2-2.2. Visualiza non espazo 
perspectivo formas 
tridimensionais sinxelas definidas 
suficientemente polas súas 
vistas principais, debuxando a 
man alzada axonometrías 
convencionais (isometrías e 
caballera). 

B2-2.3. Comprende o 
funcionamento do sistema 
diédrico, relacionando os seus 
elementos, convencionalismos e 
notacións coas proxeccións 
necesarias para representar 
inequivocamente a posición de 
puntos, rectas e planos, 
resolvendo problemas de 
pertenza, intersección e 
verdadeira magnitude. 

B2-3.1. Realiza perspectivas 
isométricas de corpos definidos 
polas súas vistas principais, coa 
axuda de útiles de debuxo sobre 

Láminas a entregar, revisión  

dos exercicios propostos e 
posibilidad de proba escrita. 

3º TRIMESTRE 
10 sesións 

 

 

 

CL 

CMCT 

AA 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CL 

CMCT 

AA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

AA 
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taboleiro, representando as 
circunferencias situadas en caras 
paralelas aos planos 
coordenados como óvalos en 
lugar de elipses, simplificando o 
seu trazado. 

UD12 SISTEMA 
AXONOMÉTRICO II 

    

 

 

 

 

 

 

 

B2-1.1. Identifica o sistema de 
representación empregado a 
partir da análise de debuxos 
técnicos, ilustracións o 
fotografías de obxectos o 
espazos, determinando as 
características diferenciais e os 
elementos principais do sistema. 

B2-2.2. Visualiza non espazo 
perspectiva formas 
tridimensionais sinxelas 
definidas suficientemente 
polas súas vistas principais, 
debuxando a man alzada 
axonometrías convencionais 
(isometrías e caballera). 

B2-2.3. Comprende o 
funcionamento do sistema 
diédrico, relacionando os seus 
elementos, convencionalismos e 
notacións coas proxeccións 
necesarias para representar 
inequivocamente a posición de 

Láminas a entregar, revisión  

dos exercicios propostos e 
posibilidad de proba escrita. 

3º TRIMESTRE 
10 sesións 

 

CL 

CMCT 

AA 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

 

 

CL 

CMCT 

AA 
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puntos, rectas e planos, 
resolvendo problemas de 
pertenza, intersección e 
verdadeira magnitude. 

B2-3.1. Realiza perspectivas 
isométricas de corpos definidos 
polas súas vistas principais, coa 
axuda de útiles de debuxo sobre 
taboleiro, representando as 
circunferencias situadas en caras 
paralelas aos planos 
coordenados como óvalos en 
lugar de elipses, simplificando o 
seu trazado. 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

AA 

 Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización Competencias 
clave 

UD13 SISTEMA DE 
PLANOS ACOTADOS 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2-1.1. Identifica o sistema de 
representación empregado a 
partir da análise de debuxos 
técnicos, ilustracións o 
fotografías de obxectos o 
espazos, determinando as 
características diferenciais e os 
elementos principais do sistema. 
B2-2.1. Deseña o reproduce 
formas tridimensionais sinxelas, 
debuxando a man alzada as 
súas vistas principais non 
sistema de proxección ortogonal 

Láminas a entregar, revisión  

dos exercicios propostos e 
posibilidad de proba escrita. 

3º TRIMESTRE 
10 sesións 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

 
 

 



IES Ramón Menéndez Pidal  Página 101 

 

 

 

establecido pola norma de 
aplicación, dispondo as 
proxeccións suficientes para a 
súa definición e identificando os 
seus elementos de maneira 
inequívoca. 
B2-2.5. Comprende o 
funcionamento do sistema de 
planos acotados como unha 
variante do sistema diédrico 
que permite rendibilizar os 
coñecementos adquiridos, 
ilustrando as súas principais 
aplicacións mediante a 
resolución de problemas 
sinxelos de pertenza e 
intersección e obtendo perfís 
dun terreo a partir das súas 
curvas de nivel. 

B3-1.4. Elabora esbozo de 
conxuntos e/o pezas industriais o 
obxectos arquitectónicos, 
dispondo as vistas, cortes e/o 
seccións necesarias, tomando 
medidas directamente da 
realidade o de perspectivas a 
escala, elaborando bosquexos a 
man alzada para a elaboración 
de debuxos acotados e planos 
de montaxe, instalación, detalle o 
fabricación, de acordo á 
normativa de aplicación. 

 

 

CL 

CMCT 

AA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

AA 

CSC 

IE 

CEC 
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UD14 SISTEMA DE 
PERSPECTIVA 

CÓNICA 

    

 

 

 

 

 

 

B2-2.2. Visualiza non espazo 
perspectivo formas 
tridimensionais sinxelas 
definidas suficientemente 
polas súas vistas principais, 
debuxando a man 
alzada axonometrías 
convencionais (isometrías e 
caballeras). 
B2-4.1. Comprende os 
fundamentos da perspectiva 
cónica, clasificando a súa 
tipoloxía en función da 
orientación das caras principais 
respecto ao plano de cadro e a 
repercusión da posición do punto 
de vista sobre o resultado final, 
determinando o punto principal, a 
liña de horizonte, os puntos de 
fuga e os seus puntos de 
medida. 
B2-4.2. Debuxa coa axuda de 
útiles de debuxo perspectivas 
cónicas centrais de corpos o 
espazos con circunferencias 
situadas en caras paralelas a un 
só dos planos coordenados, 
dispondo a súa orientación para 
simplificar o seu trazado. 

Láminas a entregar, revisión  

dos exercicios propostos e 
posibilidad de proba escrita. 

3º TRIMESTRE 
10 sesións 

CL 

CMCT 

CD 

 

 

 

 

AA 

IE 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

 

 

 

CL 

CMCT 

AA 

 

 



IES Ramón Menéndez Pidal  Página 103 

 

B2-4.3. Representa formas 
sólidas o espaciais con arcos de 
circunferencia en caras 
horizontais o verticais, 
debuxando perspectivas cónicas 
oblicuas coa axuda de útiles de 
debuxo, simplificando a 
construción das elipses 
perspectivas mediante o trazado 
de polígonos circunscritos, 
trazándoas a man alzado o coa 
axuda de persoais de curvas 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

 

Concreción curricular 2º BAC. 

• Trazados do plano: arco capaz, cuadrilátero. 
• Proporcionalidade e semellanza: teorema do cateto, altura e figuras semellantes. 
• Potencia: eixo, sección áurea. 
• Polícgonos. 
• Transformacións xeométricas. 
• Tanxencias. 
• Curvas cónicas. 
• Diédrico II 
• AxonométricoII 
• Perspectiva cónica II 
• Vistas 
• Normalización. 
• O concepto de normalización. As normas fundamentais UNE, ISO. 
• Utilización de técnicas manuais, reprográficas e infográficas propias do debuxo técnico. 
• A elaboración de esbozos. O esbozo e súa xestación creativa. 
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Secuencia de obxetivos,contidos e criterios de avaliación. 

Materias DEBUXO TÉCNICO 2º BACHARELATO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

UD1 DEBUXO TECNICO E ARTE   

O debuxo é unha ferramenta esencial no estudo 

e análise da forma. Mediante os sistemas de 

representación podemos analizar de forma 

obxectiva o entorno que nos rodea, as formas 

naturais ou calquera obxecto fabricado. Polo 

tanto, podemos dicir que o coñecemento dos 

procedementos que emplegou o ser human para 

representar formas, obxectivamente é esencial 

tonto no mundo da técnica coma no campo da 

expresión plástica. 

a )Nesta unidade os alumnos coñecerán as 

ferramentas e os materiais básicos do debuxo 

técnico utilizados en diferentes épocas. 

Identificarán os tipos de liñas normalizadas. 

Aprenderán o manexo das ferramentas 

informáticas propias do debuxo técnico, 

utilizando as principais opcións dos programas 

de CAD para resolver problemas de debuxo 

xeométrico. 

b)Consolidar unha madurez persoal e social que 

lles permita actuar de forma responsable e 

autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. 

 Estruturas xeométricas e arte: 
Renacemento, Barroco, Neoclásico,  
Romanticismo, Século XX. 

 Identificación de estruturas 
xeométricas en obras de arte de 
distintas épocas. 

Sistemas de representación e arte: 
Exipto, Románico, Gótico, 

Renacemento, Barroco, Século XIX, 

 Século XX. 

 Identificación de sistemas de 
representación utilizados en diversas 
épocas. 

 Transformacións xeométricas e 
arte: Identidade, translación, simetría, 
xiro, homotecia, semellanza. 

 Creación de composicións 
modulares e ritmos mediante 
simetrías. 

 Creación e ordenación de 
elementos compositivos mediante 
simetrías e xiros. 

 Ampliación o redución de 
debuxos (perspectivas, ordenación 
do espazo…) mediante homotecias e 

 Identificar formas e medidas de obxectos 
artísticos a partir dos planos que os definen. 

 Descubrir a aplicación das 
transformacións xeométricas na produción 
artística. 

 Descubrir e interpretar a estrutura 
xeométrica de obxectos artísticos segundo os 
seus elementos básicos e elementos de 
proporcionalidade. 

 Descubrir o uso de sistemas de 
representación que utilizan os autores 
artísticos. 

 Valorar a importancia da xeometría e dos 
sistemas de representación utilizados 
segundo os ideais de cada época. 

 Valorar as posibilidades do debuxo 
técnico como instrumento de investigación e 
comunicación artística 
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Prever e resolver pacíficamente os conflitos 

persoais, familiares e sociais. 

d)Afianzar os hábitos de lectura, estudo e 
disciplina, como condicións necesarias para o 
eficaz aproveitamento da aprendizaxe, e como 
medio de desenvolvemento persoal. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as 
tecnoloxías da información e a comunicación. 

simetrías. 

 Valoración da xeometría e dos 
sistemas de representación na arte. 

 

 

 

 

 

 

   

UD2 TRAZADOS FUNDAMENTAIS   

Nesta unidade os alumnos comprenderán os 
conceptos fundamentais sobre o paralelismo e a 
perpendicularidade. Identificarán e saberán 
construír paralelas e perpendiculares. Saberán 
realizar operacións con segmentos e con 
ángulos. Construirán circunferencias e o arco 
dun segmento segundo un ángulo. Coñecerán e 
aplicarán as escalas. 

OBXECTIVOS CURRICULARES 

b)Consolidar unha madurez persoal e social que 
lles permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. 
Prever e resolver pacíficamente os conflitos 
persoais, familiares e sociais. 

d)Afianzar os hábitos de lectura, estudo e 
disciplina, como condicións necesarias para o 
eficaz aproveitamento da aprendizaxe, e como 
medio de desenvolvemento persoal. 

Lugares xeométricos. A 

circunferencia: puntos, segmentos e 

ángulos da circunferencia. 

Construción do arco capaz e 

localización sobre cartas marítimas. 

Idea de rectificación. Rectificacións de 

arcos, cuadrantes, 

semicircunferencias, circunferencias e 

curvas. 

O triángulo: rectas e puntos notables. 

Teorema do cateto e da altura. 

Seccións áureas. Construción de 

segmentos e rectángulos áureos. 

Cálculo do número áureo. Aplicacións. 

Adquirir o concepto de lugar xeométrico e 
recoñecer diferentes lugares xeométricos. 
Describir os conceptos relacionados coa 
circunferencia e valorar a importancia do arco 
capaz como lugar xeométrico. 
Rectificar arcos, circunferencias e curvas en 
xeral. 
Determinar seccións áureas e construír 
rectángulos áureos. 
Determinar graficamente os puntos e rectas 
notables dun triángulo. 
Identificar seccións áureas presentes en obras 
arquitectónicas e na arte en xeral. 
Identificar a equivalencia como unha relación 
xeométrica que pode establecerse entre figuras 
planas. 
Valorar a importancia de dominar as 
construcións sobre lugares xeométricos, 
rectificacións, seccións áureas e equivalencia.  
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g)Utilizar con solvencia e responsabilidade as 
tecnoloxías da información e a comunicación. 

h)Coñecer e valorar criticamente as realidades 
do mundo contemporáneo, os seus 
antecedentes históricos e os principais factores 
da súa evolución. Participar de forma solidaria 
non desenvolvemento e mellora da súa contorna 
social. 
k)Afianzar o espírito emprendedor con actitudes 
de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo 
en equipo, confianza nun mesmo e sentido 
crítico. 
l)Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, 
así como o criterio estético, como fontes de 
formación e enriquecemento cultural. 

 

Equivalencia. Construción de 

triángulos,  rectángulos, cadrados e 

círculos equivalentes. Aplicacións. 

 

Aprecio e valoración da harmonía que 

transmiten as proporcións áureas na 

arquitectura e na arte en xeral. 

Valoración da utilidade da relación 
xeométrica de equivalencia como 
instrumento para comparar figuras 
planas. 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

UD3 POLÍGONOS REGULARES   

Nesta unidade os alumnos coñecerán a definición 
de polígono, a clasificación dos triángulos, as 
súas propiedades, e os puntos e rectas notables 
dos triángulos. Saberán aplicar as normas do 
debuxo técnico á construción de triángulos e 
cuadriláteros, aplicando o debuxo técnico á 
reprodución das formas poligonais da contorna. 
Os alumnos coñecerán as normas do debuxo 
técnico e a súa aplicación á construción de 
polígonos regulares inscritos, saberán duplicar o 
número de lados dun polígono; construirán 
polígonos dada a circunferencia inscrita e 

Polígonos: clasificación e 

propiedades. Rectas e puntos 

notables dun polígono.  Polígonos 

regulares.  

Polígonos inscritos nunha 

circunferencia.  

Polígono regulares estrelados.  

Construción de polígonos regulares 

inscritos nunha circunferencia. 

Coñecer e aplicar os criterios de clasificación de 

polígonos e as súas propiedades. 

Identificar os puntos e as rectas notables dun 

triángulo. 

Construír polígonos regulares, convexos e 

estrelados. 

Coñecer e aplicar os fundamentos das redes 

planas, a súa construción e  a xeración de 

mosaicos. 
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polígonos regulares estrelados.  

OBXECTIVOS CURRICULARES 

b) Consolidar unha madurez persoal e social que 
lles permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. 
Prever e resolver pacíficamente os conflitos 
persoais, familiares e sociais. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e 
disciplina, como condicións necesarias para o 
eficaz aproveitamento da aprendizaxe, e como 
medio de desenvolvemento persoal. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as 
tecnoloxías da información e a comunicación. 

h) Coñecer e valorar críticamente as realidades 
do mundo contemporáneo, os seus 
antecedentes históricos e os principais factores 
da súa evolución. Participar de forma solidaria 
non desenvolvemento e mellora da súa 
contorna social. 

k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes 
de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo 
en equipo, confianza nun mesmo e sentido 
crítico. 

l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, 
así como o criterio estético, como fontes de 
formación e enriquecemento cultural. 

División da circunferencia en diversas 

partes iguais 

Construción de polígonos regulares 

dado o lado. Construción de polígonos 

estrelados. 

Redes: informais e formais, periódicas 

e non-periódicas. 

Identificación e construción de redes. 

Valoración da importancia dos 

polígonos nos ámbitos científico-

tecnolóxico e artístico. 

Aprecio do recurso dos mosaicos nas 

creacións artísticas e na 

ornamentación. 

 

Aplicar os trazados xeométricos á resolución de 

problemas  máis complexos e exemplos 

prácticos da contorna. 

Valorar a importancia dos polígonos nos 

ámbitos científico-tecnolóxico e artístico. 

Identificar a existencia de polígonos e redes en 

mosaicos de creacións artísticas. 

 

UD4 XEOMETRIA PROXECTIVA   
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Os alumnos saberán definir e clasificar as 

transformacións xeométricas. Interpretarán e 

representarán os diferentes tipos de relacións 

entre as formas xeométricas e realizarán 

transformacións xeométricas, aplicando estas 

transformacións ao estudo xeométrico da 

contorna, como á realización de homotecias e a 

súa aplicación ao cálculo da altura dun edificio. 

OBXECTIVOS CURRICULARES 
b) Consolidar unha madurez persoal e social que 

lles permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. 
Prever e resolver pacíficamente os conflitos 
persoais, familiares e sociais. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e 
disciplina, como condicións necesarias para o 
eficaz aproveitamento da aprendizaxe, e como 
medio de desenvolvemento persoal. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as 
tecnoloxías da información e a comunicación. 

h) Coñecer e valorar críticamente as realidades 
do mundo contemporáneo, os seus 
antecedentes históricos e os principais factores 
da súa evolución. Participar de forma solidaria 
non desenvolvemento e mellora da súa 
contorna social. 

k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes 
de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo 
en equipo, confianza nun mesmo e sentido 
crítico. 

l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, 
así como o criterio estético, como fontes de 

Fundamentos da xeometría 

proxectiva: elementos impropios e 

formas xeométricas. 

Operacións e invariantes proxectivos 

(razón simple, razón dobre e 

cuaternas harmónicas) e 

transformacións xeométricas 

proxectivas. 

Proxeccións entre puntos e rectas. 

Cortes entre rectas e planos. 

Homoloxía: determinación, elementos 

e características. Rectas límites 

dunha homoloxía. 

Transformacións de figuras 

homólogas. 

Homoloxía afín o afinidade: 

determinación, elementos e 

características.  

Obtención de transformacións por 

afinidade. 

Xeometría métrica e xeometría 

proxectiva. 

Aprecio da utilidade da xeometría 
proxectiva nas súas aplicacións ao 
debuxo técnico. 

 

 

 

Considerar e utilizar a xeometría proxectiva 

como unha ampliación da xeometría euclídea 

coñecida. 

Adquirir os conceptos de elementos impropios, 

proxectividade e perspectividade así como das 

operacións proxectivas e dos invariantes. 

Asimilar as transformacións proxectivas e 

recoñecer as transformacións métricas como 

casos particulares daquelas. 

Relacionar as transformacións homolóxicas 
coas súas aplicacións á xeometría plana e aos 
sistemas de representación, valorando a 
rapidez e exactitude nos trazados que 
proporciona a súa utilización. 
Valorar as aplicacións da xeometría proxectiva 

ao debuxo técnico. 
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formación e enriquecemento cultural.  

 

 

 

 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

UD5 TANXENCIAS,POTENCIA, 

POLARIDADE E INVERSIÓN 

  

Os alumnos coñecerán a definición e as 
propiedades xerais das tanxencias; identificarán e 
saberán representar exercicios de potencias  e 
inversión: Concepto de potencia. Expresión da 
potencia. Feixe de circunferencias que pasan por 
dous puntos M e N. Eixo radical de dúas 
circunferencias. Centro radical de tres 
circunferencias. Tanxentes trazadas desde un 
punto do eixo radical. Tanxentes trazadas desde 
o centro radical. Aplicacións do concepto de 
potencia á resolución de problemas de 
tanxencias. Concepto de inversión. Puntos dobres 
na inversión. Determinación de puntos inversos. 
Figura inversa dunha recta. Figura inversa dunha 
circunferencia. Aplicacións do concepto de 
inversión á resolución de problemas de 
tanxencias. 
OBXECTIVOS CURRICULARES 
b) Consolidar unha madurez persoal e social 
que lles permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. 

Potencia dun punto respecto dunha 

circunferencia. Signo e valor da 

potencia. 

Eixe radical e centro radical. 

Determinación e propiedades.  

Polaridade. Circunferencias 

ortogonais. Posicións particulares do 

polo.  

Trazados da polar dados o polo e a 

circunferencia. 

Inversión. Elementos e propiedades.  

Determinación de figuras inversas.  

Tanxencias. Condicións de tanxencia. 

Resolución de tanxencias por 

procedementos de potencia e 

inversión. 

Recoñecemento da importancia dos 

conceptos de potencia, polaridade, 

Situar a potencia, a polaridade e a inversión no 

contexto das transformacións xeométricas. 

Resolver problemas de tanxencias mediante a 

aplicación das propiedades do arco capaz dos 

eixes e centros radicais e/o transformación de 

circunferencias e rectas por inversión, 

indicando graficamente a construción auxiliar 

utilizada, os puntos de ligazón e a relación 

entre os seus elementos. 
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Prever e resolver pacíficamente os conflitos 
persoais, familiares e sociais. 
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e 
disciplina, como condicións necesarias para o 
eficaz aproveitamento da aprendizaxe, e como 
medio de desenvolvemento persoal. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade 
as tecnoloxías da información e a comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as 
realidades do mundo contemporáneo, os seus 
antecedentes históricos e os principais factores 
da súa evolución. Participar de forma solidaria 
non desenvolvemento e mellora da súa contorna 
social. 

k) Afianzar o espírito emprendedor con 
actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, 
traballo en equipo, confianza nun mesmo e 
sentido crítico. 

l) Desenvolver a sensibilidade artística e 
literaria, así como o criterio estético, como fontes 
de formación e enriquecemento cultural. 

inversión e proporcionalidade inversa 

nos ámbitos científico-técnico e 

artístico. 

UD6 CURVAS TÉCNICAS   

Nesta unidade os alumnos coñecerán as 
características fundamentais de óvalos, ovoides, 
espirais, volutas, evolventes e curvas cíclicas; 
identificaranos, saberán interpretalos e 
representalos. Realizarán debuxos relacionados 
coa contorna, como o dunha chave. 
OBXECTIVOS CURRICULARES 
b) Consolidar unha madurez persoal e social que 

lles permita actuar de forma responsable e 

Curvas técnicas. Orixe, elementos e 
tipos de curvas. 
Curvas cíclicas: cicloide, epicicloide, 
cardiode, nefroide, hipocicloide. 
Envolvente da circunferencia. 
Curvas espirais. 
Curvas de transición. Lemniscata.   

 Aplicar os coñecementos das curvas técnicas 

adquiridos anteriormente. 

Debuxar curvas técnicas identificando os seus 

principais elementos e utilizando as súas 

propiedades fundamentais para resolver 

problemas de pertenza, tanxencia o incidencia. 
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autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. 
Prever e resolver pacíficamente os conflitos 
persoais, familiares e sociais. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e 
disciplina, como condicións necesarias para o 
eficaz aproveitamento da aprendizaxe, e como 
medio de desenvolvemento persoal. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as 
tecnoloxías da información e a comunicación. 

h) Coñecer e valorar críticamente as realidades 
do mundo contemporáneo, os seus 
antecedentes históricos e os principais factores 
da súa evolución. Participar de forma solidaria 
non desenvolvemento e mellora da súa 
contorna social. 

k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes 
de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo 
en equipo, confianza nun mesmo e sentido 
crítico. 

l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, 
así como o criterio estético, como fontes de 
formación e enriquecemento cultural. 

 

 

 

Determinación e trazado de curvas 

cíclicas, espirais e de transición. 

Valoración da importancia de coñecer 

e utilizar as curvas técnicas e de 

recoñecelas en obxectos dos ámbitos 

técnico e artístico.  

 

 

Manexar con destreza os instrumentos de 

debuxo (compás, modelos de curvas etc). 

Recoñecer a importancia das curvas técnicas, 

tanto no ámbito tecnolóxico como no artístico. 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

UD7 CURVAS CONICAS   
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Nesta unidade o alumnado aprenderá as 
características das curvas cónicas e a sua 
construcción por diferenteElipse: definición e a 
súa diferencia co ovalo. Construcción da elipse 
por - puntos a partir dos eixes. Construcción da 
elipse por feixes proxectivos.  

Hipérbole: definición e a súa construcción por 
puntos a partir dos eixes.  

Parábola: definición e a súa construcción a partir 
da directriz e o foco ouvértice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curvas cónicas. Orixe e elementos da 

elipse, a parábola e a hipérbole. 

Determinación e trazado da elipse, da 

parábola e da hipérbole. 

 

Rectas tanxentes a unha elipse.   

Trazado de rectas tanxentes a 

elipses. 

Rectas tanxentes a unha hipérbole.   

Trazado de rectas tanxentes a 

hipérboles. 

Rectas tanxentes a unha parábola.   

Trazado de rectas tanxentes a 

parábolas. 

Rectas secantes a curvas cónicas.   

Trazado de rectas secantes a curvas 

cónicas. 

Valoración da importancia de trazar 

con precisión as curvas cónicas e de 

recoñecelas en obxectos dos ámbitos 

técnico e artístico.  

Aplicar os coñecementos das curvas cónicas 

adquiridos anteriormente. 

Debuxar curvas cónicas mediante diferentes 

métodos identificando os seus principais 

elementos e utilizando as súas propiedades 

fundamentais para resolver problemas de 

pertenza, tanxencia o incidencia. 

Manexar con destreza os instrumentos de 

debuxo (compás, modelos de curvas etc …). 

Recoñecer a importancia das curvas cónicas, 

tanto no ámbito tecnolóxico coma no artístico. 

 

 

 UD 8 SISTEMA DIÉDRICOI   

A xeometría descritiva. Sistemas de 

representación. Sistemas de medida: diédrico e 

acoutado. Sistemas perspectivos: axonométrico 

ortogonal, oblicuo e sistema cónico. Esquema 

Punto, recta e plano no sistema 

diédrico. Definicións. 

Intersección entre rectas e/o planos. 

Determinación. 

Analizar e interpretar as relacións de 
intersección, paralelismo e perpendicularidade 
entre rectas, entre planos e entre 
rectas e planos. 
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conceptual dos diferentes sistemas de 

representación. Vistas normalizadas: método de 

proxección do primeiro diedro: (Sistema 

Europeo) e método de proxección do terceiro 

diedro (Sistema Americano). Formas cilíndricas. 

OBXECTIVOS CURRICULARES 

b) Consolidar unha madurez persoal e social que 

lles permita actuar de forma responsable e 

autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. 

Prever e resolver pacíficamente os conflitos 

persoais, familiares e sociais. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e 
disciplina, como condicións necesarias para o 
eficaz aproveitamento da aprendizaxe, e como 
medio de desenvolvemento persoal. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as 
tecnoloxías da información e a comunicación. 

h) Coñecer e valorar críticamente as realidades 
do mundo contemporáneo, os seus 
antecedentes históricos e os principais factores 
da súa evolución. Participar de forma solidaria 
non desenvolvemento e mellora da súa 
contorna social. 

k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes 
de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo 
en equipo, confianza nun mesmo e sentido 
crítico. 

Paralelismo entre rectas e/o planos. 

Determinación. 

Teoremas de perpendicularidade. 

Perpendicularidade entre rectas e/o 

planos. Determinación. 

Resolución de problemas de 

pertenza, incidencia, paralelismo e 

perpendicularidade. 

Valoración da importancia de resolver 

con habilidade as situacións sobre 

posicións relativas entre os elementos 

xeométricos fundamentais. 

 

Resolver graficamente problemas de 

intersección, paralelismo e perpendicularidade 

con puntos, rectas e planos. 

Manifestar interese en visualizar e experimentar 

coas posicións relativas, a intersección, o 

paralelismo e a perpendicularidade entre os 

diversos elementos xeométricos no espazo e 

no sistema diédrico. 

Valorar a importancia de resolver con 

habilidade as situacións sobre posicións 

relativas entre os elementos xeométricos 

fundamentais. 
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l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, 

así como o criterio estético, como fontes de 

formación e enriquecemento cultural. 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

UD9 SISTEMA DIÉDRICO II   

Intersección entre planos. Intersección de recta e 

plano dado polas súas trazas. Intersección de 

recta e plano dado por tres puntos ou por dúas 

rectas que se cortan: método de plano de corte 

proyectante e método da vista auxiliar. 

Intersección de dous planos dados por tres 

puntos: método da vista auxiliar e método de 

plano de corte proyectante. Paralelismo: entre 

rectas, entre recta e plano, entre planos. 

Perpendicularidade: entre recta e plano. 

Distancias: dun punto a un plano; dun punto a 

unha recta; entre rectas paralelas; entre planos 

paralelos. OBXECTIVOS CURRICULARES 

b) Consolidar unha madurez persoal e social que 
lles permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. 
Prever e resolver pacíficamente os conflitos 
persoais, familiares e sociais. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e 
disciplina, como condicións necesarias para o 
eficaz aproveitamento da aprendizaxe, e como 
medio de desenvolvemento persoal. 

Cambios de plano para un punto, 

unha recta e un plano. Determinación 

das ovas proxeccións. 

Abatementos dun punto, dunha recta 

e dun plano. Determinación dos seus 

elementos. 

Xiro de elementos xeométricos. Xiro 

dun punto, dunha recta e dun plano. 

Verdadeira magnitude de elementos 

xeométricos: distancias, segmentos, 

figuras planas e ángulos. 

Determinación da verdadeira 

magnitude de distancias, segmentos, 

figuras planas e ángulos. 

Pendente dunha recta e dun plano. 

Determinación. 

Aprecio da necesidade de dominar 

con destreza a operativa diédrica para 

determinar verdadeiras magnitudes, 

lonxitudes, distancias, ángulos… 

Aplicar as técnicas construtivas de cada un dos 

métodos propios do sistema diédrico. 

Calcular graficamente as verdadeiras 

magnitudes de segmentos, figuras planas, 

distancias, ángulos pendentes de rectas e 

pendentes de planos. 

Aplicar os criterios necesarios para saber 

escoller en cada caso o método máis adecuado 

para medir distancias entre os elementos 

xeométricos fundamentais. 

Valorar a utilidade dos métodos operativos do 

sistema diédrico para resolver xeometricamente 

problemas de diversos ámbitos, xeométricos, 

técnicos, artísticos… 
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g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as 
tecnoloxías da información e a comunicación. 

h) Coñecer e valorar críticamente as realidades 
do mundo contemporáneo, os seus 
antecedentes históricos e os principais factores 
da súa evolución. Participar de forma solidaria 
non desenvolvemento e mellora da súa 
contorna social. 

k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes 
de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo 
en equipo, confianza nun mesmo e sentido 
crítico. 

l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, 

así como o criterio estético, como fontes de 

formación e enriquecemento cultural.       

UD10 SUPERFICIES RADIADAS E ESFERAS   

Superficies radiadas cónicas e cilíndricas: 
definición e representación; prismas e pirámides 
rectos, cilindros e conos de revolución .Seccions 
planas destas superficies. 

OBXECTIVOS CURRICULARES 

b) Consolidar unha madurez persoal e social 
que lles permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. 
Prever e resolver pacíficamente os conflitos 
persoais, familiares e sociais. 

A pirámide e o prisma. Clasificación, 

representación no sistema diédrico, 

sección plana e desenvolvemento. 

Interseccións. 

Determinación de seccións planas e 

elaboración de desenvolvementos de 

pirámides e prismas.  

O cono. Clasificación, representación 

no sistema diédrico, sección plana e 

desenvolvemento. Interseccións. 

Saber representar no sistema diédrico diversas 

superficies radiadas, obter as súas seccións 

planas e  determinar a súa verdadeira 

magnitude e o seu desenvolvemento. 

Saber representar no sistema diédrico a esfera, 

obter as súas seccións planas e determinar a 

imposibilidade de obter o seu desenvolvemento 

plano. 

Analizar no espazo as distintas posicións 

singulares respecto dos planos de proxección 

que poden adoptar as superficies radiadas. 
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d)Afianzar os hábitos de lectura, estudo e 
disciplina, como condicións necesarias para o 
eficaz aproveitamento da aprendizaxe, e como 
medio de desenvolvemento persoal. 

g)Utilizar con solvencia e responsabilidade as 
tecnoloxías da información e a comunicación. 

h)Coñecer e valorar críticamente as realidades 
do mundo contemporáneo, os seus 
antecedentes históricos e os principais factores 
da súa evolución. Participar de forma solidaria 
non desenvolvemento e mellora da súa 
contorna social. 
k)Afianzar o espírito emprendedor con actitudes 
de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo 
en equipo, confianza nun mesmo e sentido 
crítico. 
l) Desenvolver a sensibilidade artística e 

literaria, así como o criterio estético, como 

fontes de formación e enriquecemento cultural.        

 

Determinación de seccións planas e 

elaboración de desenvolvementos de 

conos. 

O cilindro. Clasificación, 

representación no sistema diédrico, 

sección plana e desenvolvemento. 

Interseccións. 

Determinación de seccións planas e 

elaboración de desenvolvementos de 

cilindros. 

A esfera. Clasificación, representación 

no sistema diédrico e sección plana. 

Determinación de seccións planas de 

esferas. 

Valoración da importancia das 

superficies radiadas e da esfera nos 

ámbitos científico-técnico e artístico. 

Valorar a importancia das superficies radiadas e 
da esfera nos ámbitos científico-técnico e 
artístico 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

UD11 SUPERFICIES POLIEDRICAS   

Poliedros regulares: características, 

representación: o Tetraedro e o hexaedro cunha 

cara apoiada nalgún dos planos de proxección.  

Octaedro coa sua diagonal de punta respecto a 

algun dos planos de proxección - Seccions dos 

poliedros regulares por distintos tipos de planos 

Os poliedros regulares. Sección 

principal, representación, posicións 

particulares e desenvolvemento.  

Determinación da sección principal 

dun tetraedro e dun hexaedro o cubo, 

representación das súas proxeccións 

e obtención do seu desenvolvemento. 

Saber representar no sistema diédrico os 

poliedros regulares. 

Saber determinar o desenvolvemento e as 

seccións planas de poliedros regulares. 

Analizar no espazo as distintas posicións 

singulares respecto dos planos de proxección 

que poden adoptar os poliedros regulares. 
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e cálculo de la verdadeira magnitude.  

Intersección dos poliedros con rectas. 

OBXECTIVOS CURRICULARES 

b) Consolidar unha madurez persoal e social que 
lles permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. 
Prever e resolver pacíficamente os conflitos 
persoais, familiares e sociais. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e 
disciplina, como condicións necesarias para o 
eficaz aproveitamento da aprendizaxe, e como 
medio de desenvolvemento persoal. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as 
tecnoloxías da información e a comunicación. 

h) Coñecer e valorar críticamente as realidades 
do mundo contemporáneo, os seus 
antecedentes históricos e os principais factores 
da súa evolución. Participar de forma solidaria 
non desenvolvemento e mellora da súa 
contorna social. 

k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes 
de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo 
en equipo, confianza nun mesmo e sentido 
crítico. 

l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, 

así como o criterio estético, como fontes de 

formación e enriquecemento cultural.     

Determinación da sección principal 

dun octaedro, representación das 

súas proxeccións e obtención do seu 

desenvolvemento. 

Determinación da sección principal 

dun dodecaedro e dun icosaedro, 

representación das súas proxeccións 

e obtención do seu desenvolvemento. 

Seccións planas. Obtención da 

sección plana dun tetraedro e dun 

hexaedro. 

Valoración da importancia das 

propiedades e características dos 

poliedros regulares nos ámbitos 

científico-técnico e artístico. 

Apreciar a necesidade de construír e 

representar no sistema diédrico os poliedros 

regulares. 

Valorar a importancia dos poliedros regulares 
nos ámbitos científico-técnico e artístico. 
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UD12 SISTEMA AXONOMÉTRICO   

Nesta unidade os alumnos coñecerán as 
características do sistema axonométrico e os 
seus antecedentes históricos. Interpretarán e 
saberán realizar unha proxección axonométrica 
oblicua o caballera. Identificará e representará o 
punto, a recta e o plano en proxección isométrica 
e caballera. 

OBXECTIVOS CURRICULARES 

b)Consolidar unha madurez persoal e social que 
lles permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. 
Prever e resolver pacificamente os conflitos 
persoais, familiares e sociais. 

d)Afianzar os hábitos de lectura, estudo e 
disciplina, como condicións necesarias para o 
eficaz aproveitamento da aprendizaxe, e como 
medio de desenvolvemento persoal. 

g)Utilizar con solvencia e responsabilidade as 
tecnoloxías da información e a comunicación. 

h)Coñecer e valorar criticamente as realidades 
do mundo contemporáneo, os seus 
antecedentes históricos e os principais factores 
da súa evolución. Participar de forma solidaria 
non desenvolvemento e mellora da súa contorna 
social. 

k)Afianzar o espírito emprendedor con actitudes 
de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo 
en equipo, confianza nun mesmo e sentido 

O sistema axonométrico. Coeficiente 

de redución e gradación dos eixes. 

Representación de puntos, rectas e 

planos. Interseccións, paralelismo e 

perpendicularidade entre rectas e 

planos. 

Perspectiva axonométrica ortogonal. 

Clases e operacións. 

Determinación de perspectivas  e 

representación de seccións planas e 

interseccións no sistema 

axonométrico ortogonal. 

Perspectiva axonométrica oblicua. 

Clases e operacións. 

Determinación de perspectivas  e 

representación de seccións planas e 

interseccións no sistema 

axonométrico oblicuo. Relación entre 

o sistema axonométrico e o sistema 

diédrico. Obtencións recíprocas. 

Valoración da linguaxe do sistema 

axonométrico como un recurso para 

visualizar problemas xeométricos. 

 

Debuxar axonometrías de poliedros e corpos de 

revolución, dispoñendo a súa posición en 

función da importancia das caras a mostrar, 

utilizando abatemento de figuras, calculando os 

coeficientes de redución e determinando as 

seccións planas principais.  

Relacionar o sistema diédrico e axonométrico e 

pasar dun a otro e viceversa. 

Representar e interpretar obxectos nas 

perspectivas cabaleira e militar. 

Valorar e apreciar a facilidade de interpretar os 

sólidos que están representados no sistema 

axonométrico. 
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crítico. 

l)Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, 
así como o criterio estético, como fontes de 
formación e enriquecemento cultural. 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

UD13 SISTEMA CÓNICO   

Nesta unidade os alumnos coñecerán o concepto 
de perspectiva cónica, os elementos básicos do 
sistema cónico e os tipos de perspectiva cónica. 
Debuxarán formas planas en perspectiva frontal, 
en perspectiva oblicua e en perspectiva cónica. 

OBXECTIVOS CURRICULARES 

b)Consolidar unha madurez persoal e social que 
lles permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. 
Prever e resolver pacíficamente os conflitos 
persoais, familiares e sociais. 

d)Afianzar os hábitos de lectura, estudo e 
disciplina, como condicións necesarias para o 
eficaz aproveitamento da aprendizaxe, e como 
medio de desenvolvemento persoal. 

g)Utilizar con solvencia e responsabilidade as 
tecnoloxías da información e a comunicación. 

h)Coñecer e valorar críticamente as realidades 
do mundo contemporáneo, os seus 
antecedentes históricos e os principais factores 
da súa evolución. Participar de forma solidaria no 
desenvolvemento e mellora da súa contorna 
social. 

O sistema cónico. Características. 

Representación e posición de puntos, 

rectas e planos. Determinación de 

puntos de fuga, de partes vistas e 

ocultas e de trazas. 

Elementos perspectivos. Posicións, 

distancias e ángulos. 

Elección de posicións, distancias e 

ángulos. 

Perspectiva cónica frontal e oblicua. 

Construción de perspectivas frontais e 

cónicas de circunferencias, prismas, 

pirámides e corpos de revolución. 

Métodos perspectivos. Aplicación. 

Valoración da utilidade do sistema 

cónico para reproducir sobre o papel 

a contorna cunha percepción humana. 

Valoración da facilidade dos métodos 

perspectivos para interpretar sólidos 

representados nos devanditos 

sistemas. 

Debuxar perspectivas cónicas a partir de 

espazos da contorna o definidas polas súas 

proxeccións ortogonais.  

Escoller adecuada e correctamente os 

elementos perspectivos necesarios para 

construír perspectivas cónicas e aplicar criterios 

adecuados para elixir o tipo de perspectiva 

máis adecuada en cada caso. 

Relacionar o sistema diédrico e cónico e pasar 

dun a otro e viceversa. 

Relacionar os conceptos de homoloxía e 

perspectiva cónica. 

Valorar a importancia da perspectiva cónica 

para representar en papel proxectos técnicos, 

arquitectónicos e de deseño así como 

considerar a contorna cunha percepción 

humana. 
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k)Afianzar o espírito emprendedor con actitudes 
de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo 
en equipo, confianza nun mesmo e sentido 
crítico. 

l)Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, 
así como o criterio estético, como fontes de 
formación e enriquecemento cultural. 

UD14 REPRESENTACIÓN DE OBXECTOS   

O proxecto, fases. Análise e exposición das 

normas referentes ao debuxo técnico. Principios 

de representación: posición e denominación das 

vistas no sistema europeo e americano. Elección 

das vistas e vistas particulares. Principios e 

normas xerais de acotación no debuxo industrial 

e no debuxo de arquitectura e construción por 

ordenador. 

OBXECTIVOS CURRICULARES 

b) Consolidar unha madurez persoal e social que 
lles permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. 
Prever e resolver pacíficamente os conflitos 
persoais, familiares e sociais. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e 
disciplina, como condicións necesarias para o 

Cortes. Corte por un plano, por planos 

paralelos, enlazados o desprazados, 

por plano concorrente, a un cuarto. 

Consecución de cortes. 

Seccións e roturas.  

Obtención de seccións e roturas. 

Representación simplificada de 

obxectos. 

Obxectos roscados. Roscas métricas. 

Representación de roscas e 

designación normalizada de roscas 

métricas. 

Interseccións de obxectos. 

Determinación da intersección de 

obxectos. 

Valoración da utilidade das 

simplificacións na representación de 

obxectos. 

Utilizar de forma adecuada os cortes e seccións 

de obxectos para clarificar a súa 

representación. 

Coñecer e aplicar as simplificacións 

normalizadas  para efectuar representacións. 

Coñecer e representar elementos roscados e 

roscas métricas. 

Determinar interseccións entre corpos 

xeométricos diferenciando liñas reais e ficticias. 

Valorar a utilidade dos cortes, seccións, roturas 

e  simplificacións na representación de roscas 

métricas e otros obxectos. 
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eficaz aproveitamento da aprendizaxe, e como 
medio de desenvolvemento persoal. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as 
tecnoloxías da información e a comunicación. 

h) Coñecer e valorar críticamente as realidades 
do mundo contemporáneo, os seus 
antecedentes históricos e os principais factores 
da súa evolución. Participar de forma solidaria 
non desenvolvemento e mellora da súa 
contorna social. 

k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes 
de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo 
en equipo, confianza nun mesmo e sentido 
crítico. 

l)Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, 
así como o criterio estético, como fontes de 
formación e enriquecemento cultural. 

 

UD15 DEBUXO INDUSTRIAL, DE 
ARQUITECTURA E DE CONSTRUCIÓN 

  

A normalización na linguaxe do debuxo técnico é 
unha necesidade, xa que mediante o debuxo 
técnico ou industrial plásmanse os proxectos 
para a fabricación de todo tipo de produtos. Os 
planos dos debuxos deben estar representados 
coa maior simplicidade e correción posible para a 
súa rápida interpretación. A normalización no 
debuxo técnico fai posible a comunicación, 
creando un código internacional que permite a 
súa comprensión en calquera parte do mundo. 

Debuxo industrial. Debuxos e pezas 

de conxunto, cajetín de rotulaxe e lista 

de pezas. 

Representación de debuxos de 

conxunto e elaboración da lista de 

pezas. 

Anotación e representación de 

materiais e símbolos gráficos. 

Coñecer e aplicar os convencionalismos do 

debuxo de conxunto, de arquitectura e de 

construción. 

Coñecer o fundamento dos planos de debuxos 

de conxunto, de arquitectura e de construción, 

distinguindo entre plantas, alzados e seccións. 

Representar edificios en perspectiva 

axonométrica e cónica. 
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Esta codificación é froito dun consenso e 
encóntrase en continua evolución, para 
solucionar e establecer novas normas a partires 
dos novos problemas que se presentan na 
evolución da industria, a arquitectura e a 
enxeñería. No debuxo técnico están 
normalizados todos aqueles elementos que 
interveñen na representación técnica das formas 
e son, entre outros: - Formatos do papel. - Tipos 
de liñas. - Vistas de pezas. - Anotación. - Escalas 
normalizadas. - Rotulación. - Cortes, seccións e 
roturas. - Roscas, porcas e parafusos.  

OBXECTIVOS CURRICULARES 

b) Consolidar unha madurez persoal e social que 
lles permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. 
Prever e resolver pacíficamente os conflitos 
persoais, familiares e sociais. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e 
disciplina, como condicións necesarias para o 
eficaz aproveitamento da aprendizaxe, e como 
medio de desenvolvemento persoal. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as 
tecnoloxías da información e a comunicación. 

h) Coñecer e valorar críticamente as realidades 
do mundo contemporáneo, os seus 
antecedentes históricos e os principais 
factores da súa evolución. Participar de forma 
solidaria non desenvolvemento e mellora da 
súa contorna social. 

Debuxo de arquitectura e construción. 

Convencionalismos, planos do 

proxecto, arcos e molduras. 

Confección dos planos dun proxecto: 

situación, emprazamento, vista única 

e vistas múltiples. 

Identificación dos elementos dun arco. 

Trazado de arcos e molduras. 

Valoración da importancia do debuxo 

de conxunto como medio para 

transmitir información detallada e 

concisa. 

Valoración da importancia de coñecer 

as bases, planos e documentación 

dun proxecto técnico que permiten a 

construción dunha obra. 

Construír elementos arquitectónicos: arcos, 

molduras… 

Valorar a universalidade da linguaxe gráfica 

normalización industrial, arquitectónica e de 

construción.  
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k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes 
de creatividade, flexibilidade, iniciativa, 
traballo en equipo,  

 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DOS CONTIDOS 

1º 
TRIMESTRE 

U.1- DEBUXO TECNICO E ARTE  

U.2- TRAZADOS FUNDAMENTAIS 

U.3- POLÍGONOS REGULARES 

U.4- XEOMETRIA PROXECTIVA 

U.5- TANXENCIAS,POTENCIA, POLARIDADE E INVERSIÓN 

U.6- CURVAS TÉCNICAS 

2º 
TRIMESTRE 

U.7- CURVAS CONICAS  

U.8- SISTEMA DIÉDRICOI 

U. 9- SISTEMA DIÉDRICO II 

U.10- SUPERFICIES RADIADAS E ESFERAS 

3º 
TRIMESTRE 

U.11- SUPERFICIES POLIEDRICAS 

U.12- SISTEMA AXONOMÉTRICO  

U.13- SISTEMA CÓNICO 

U.14- REPRESENTACIÓN DE OBXECTOS 

 U.15- DEBUXO INDUSTRIAL, DE ARQUITECTURA E DE CONSTRUCIÓN 
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Secuencias: estándares, instrumentos de avaliación, competencias clave por unidade didáctica 

Mínimos en negrita. 

 Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización Competencias 
clave  

UD1 DEBUXO TECNICO E 
ARTE 

    

  Identifica formas e 
medidas de obxectos artísticos 
a partir dos planos que os 
definen. (CMCCT, CCEC) 

 Descobre a aplicación 
das transformacións 
xeométricas na produción 
artística. (CMCCT, CCEC) 

 Descobre e interpreta a 
estrutura xeométrica de 
obxectos artísticos segundo os 
seus elementos básicos e 
elementos de proporcionalidade. 
(CCL, CMCCT, CCEC) 

 Descobre o uso de 
sistemas de representación que 
utilizan os autores artísticos. 
(CMCCT, CCEC) 

 Valora a importancia da 
xeometría e dos sistemas de 
representación utilizados 
segundo os ideais de cada 
época. (CMCCT, CSC, CCEC) 

Láminas a entregar, revisión  

dos  exercicios propostos e 
posibilidad de proba escrita. 

1º TRIMESTRE 
10 sesións 

 

 

CCEC 

CD. 

CSC 

CAA 

CMCCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCEC 

CD. 

CSC 

CAA 

CMCCT 
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Valora as posibilidades do 
debuxo técnico como 
instrumento de investigación e 
comunicación artística. (CD, 
CAA, CCEC) 

UD2 TRAZADOS 
FUNDAMENTAIS 

    

 Deduce o valor dos ángulos que 
se poden describir nunha 
circunferencia. (CMCCT) 
Utiliza o arco capaz como un 
recurso aplicable en distintos 
ámbitos xeométricos. (CMCCT, 
CCEC) 
Rectifica curvas en xeral co fin 
de determinar a súa lonxitude ao 
mesmo tempo que valora a 
importancia do devandito 
procedemento. (CMCCT, CAA, 
CCEC) 
Determina graficamente os 
puntos e rectas notables dun 
triángulo. (CCL, CMCCT).  
Valora a importancia da sección 
áurea, distingue aplicacións 
desta na nosa contorna e realiza 
construcións baseadas na 
sección áurea. (CMCCT, CSC, 
CCEC) 
Aplica as construcións 
xeométricas sobre a 

Láminas a entregar, revisión  

dos  exercicios propostos e 
posibilidad de proba escrita. 

1º TRIMESTRE 
10 sesións 

 

CCEC 

CD. 

CSIEE 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAA 

CMCCT 

CCL 
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equivalencia de triángulos, 
rectángulos, cadrados e 
círculos. (CMCCT, CAA, CSIEE) 
Valora as aplicacións das 
construcións xeométricas, tanto 
no ámbito científico-tecnolóxico 
como no artístico. (CSC, CSIEE, 
CAA, CCEC) 

 

 

 

 

 Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización Competencias 
clave  

UD3 POLÍGONOS 
REGULARES 

    

 

 

 

 

Identifica os polígonos e utiliza a 

nomenclatura adecuada dos 

seus elementos. 

Coñece e aplica os criterios de 

clasificación de polígonos e as 

súas propiedades. 

Identifica os puntos e as rectas 
notables dun triángulo.Constrúe 
polígonos regulares, convexos e 
estrelados. 
Coñece e aplica os fundamentos 
das redes planas, constrúeas e 
utilízaas na xeración de 
mosaicos. 

Láminas a entregar, revisión  

dos exercicios propostos e 
posibilidad de proba escrita. 

1º TRIMESTRE 
10 sesións 

 

 

 

CCEC 

CD. 

CSIEE 

CSC 

CAA 

CMCCT 
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Aplica os trazados 

xeométricos á resolución de 

problemas  máis complexos e 

exemplos prácticos da 

contorna. 

Identifica a existencia de 

polígonos e redes en mosaicos 

de creacións artísticas. 

Valora a importancia dos 

polígonos nos ámbitos científico-

tecnolóxico e artístico. 

Aprecia o recurso dos mosaicos 
nas creacións artísticas e na 
ornamentación. 

 

 

UD4 XEOMETRIA 
PROXECTIVA 

    

 Considera e utiliza a xeometría 

proxectiva como unha ampliación 

da xeometría euclídea coñecida. 

(CCL, CMCCT, CAA) 

Asimila as transformacións 

proxectivas e recoñece as 

transformacións métricas como 

casos particulares daquelas. 

(CMCCT, CAA, CSIEE) 

 1º TRIMESTRE 
10 sesións 

 

CCL 

CCEC 

CD. 

CSIEE 

CSC 

CAA 

CMCCT 
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Comprende as características 

das transformacións homolóxicas 

identificando as súas invariantes 

xeométricas e describindo as 

súas aplicacións. (CCL, CMCCT, 

CAA) 

Aplica a homoloxía e a 

afinidade á resolución de 

problemas xeométricos e á 

representación de formas 

planas. (CMCCT, CAA, CSIEE) 

Deseña a partir dun bosquexo 
previo o reproduce a escala 
conveniente figuras planas 
complexas, indicando 
graficamente a construción 
auxiliar utilizada. (CMCCT, 

CSIEE, CCEC) 

Valora as aplicacións da 

xeometría proxectiva ao debuxo 

técnico. (CMCCT, CAA, CSIEE, 

CCEC) 
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 Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización Competencias 
clave  

UD5 
TANXENCIAS,POTENCIA, 

POLARIDADE E 
INVERSIÓN 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica a estrutura xeométrica 
de obxectos industriais o 
arquitectónicos a partir da 
análise de plantas, alzados, 
perspectivas o fotografías, co 
que sinala os seus elementos 
básicos e determina as principais 
relacións de proporcionalidade. 
(CCL, CMCCT, CAA, CCEC) 
Determina lugares xeométricos 
de aplicación ao debuxo 
utilizando os conceptos de 
potencia o inversión. (CMCCT, 
CAA, CCEC) 
Transforma por inversión 
figuras planas compostas por 
puntos, rectas e 
circunferencias, co que 
describe as súas posibles 
aplicacións á resolución de 

Láminas a entregar, revisión  

dos exercicios propostos e 
posibilidad de proba escrita. 

1º TRIMESTRE 
10 sesións 

 

CCL 

CCEC 

CD. 

CSIEE 

CSC 

CAA 

CMCCT 
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problemas xeométricos. (CCL, 
CMCCT, CAA, CCEC) 

Selecciona estratexias para a 
resolución de problemas 
xeométricos complexos coas que 
analiza as posibles solucións e 
transforma por analoxía noutros 
problemas máis sinxelos. 
(CMCCT, CSIEE) 

Resolve problemas de tanxencia 
aplicando as propiedades dos 
eixes e centros radicais coas que 
indica graficamente a 
construción auxiliar utilizada, os 
puntos de ligazón e a relación 
entre os seus elementos. (CCL, 
CMCCT, CAA, CCEC) 

Recoñece a importancia dos 
conceptos de potencia, 
polaridade, inversión e 
proporcionalidade inversa nos 
ámbitos científico-técnico e 
artístico. (CMCCT, CAA, CCEC) 

 

UD6 CURVAS 
TÉCNICAS 
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Aplica os coñecementos das 

curvas técnicas adquiridos 

anteriormente. (CMCCT, CAA) 

Debuxa curvas técnicas das 
que identifica os seus 
principais elementos e utiliza 
as súas 
propiedades fundamentais 

coas que resolve problemas 

de pertenza, tanxencia o 

incidencia. (CMCCT, CAA, 

CSIEE, CCEC) 

Manexa con destreza os 

instrumentos de debuxo 

(compás, modelos de curvas 

etc). (CAA, CSIEE) 

Recoñece a importancia das 

curvas técnicas, tanto no ámbito 

tecnolóxico coma no artístico. 

(CAA, CSIEE, CCEC) 

 

Láminas a entregar, revisión  

dos exercicios propostos e 
posibilidad de proba escrita. 

1º TRIMESTRE 
10 sesións 

 

CCEC 

CSIEE 

CSC 

CAA 

CMCCT 
 

 Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización Competencias 
clave  

UD7 CURVAS 
CONICAS 

    

 Aplica os coñecementos das 

curvas cónicas adquiridos 

anteriormente. (CMCCT, CAA) 

Láminas a entregar, revisión  

dos exercicios propostos e 
posibilidad de proba escrita. 

2º TRIMESTRE 
10 sesións 

 

CCEC 

CSIEE 

CSC 
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Debuxa curvas cónicas 

mediante diferentes métodos 

das que identifica os seus 

principais elementos e utiliza 

as súas propiedades 

fundamentais coas que 

resolve problemas de 

pertenza, tanxencia o 

incidencia. (CMCCT, CAA, 

CSIEE, CCEC) 

Manexa con destreza os 

instrumentos de debuxo 

(compás, modelos de curvas 

etc…). (CAA, CSIEE) 

Recoñece a importancia das 

curvas cónicas, tanto no ámbito 

tecnolóxico coma no artístico. 

(CAA, CSIEE, CCEC) 

 

CAA 

CMCCT 

 

UD8 SISTEMA 
DIÉDRICOI 

    

 

 

 

 

 

 

Analiza e interpreta as relacións 

de intersección, paralelismo e 

perpendicularidade entre rectas, 

entre planos e entre rectas e 

planos. (CMCCT, CAA) 

Láminas a entregar, revisión  

dos exercicios propostos e 
posibilidad de proba escrita. 

2º TRIMESTRE 
10 sesións 

 

CCEC 

CSIEE 

CAA 

CMCCT 
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Resolve graficamente 

problemas de intersección, 

paralelismo e 

perpendicularidade con 

puntos, rectas e planos. 

(CMCCT, CAA, CSIEE) 

Manifesta interese en visualizar e 

experimentar coas posicións 

relativas, a intersección, o 

paralelismo e a 

perpendicularidade entre os 

diversos elementos xeométricos 

no espazo e no sistema diédrico. 

(CMCCT, CAA) 

Valora a importancia de resolver 

con habilidade as situacións 

sobre posicións relativas entre os 

elementos xeométricos 

fundamentais. (CMCCT, CAA, 

CSIEE) 

 

 Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización Competencias 
clave  

UD9 SISTEMA 
DIÉDRICO II 

    

 Desenvolve os métodos 

operativos propios do sistema 

Láminas a entregar, revisión  

dos exercicios propostos e 

2º TRIMESTRE 
10 sesións 

CCEC 

CSIEE 
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diédrico: cambios de plano, 

abatemento e xiro. (CMCCT, 

CAA) 

Determina a verdadeira 

magnitude dos diferentes 

elementos xeométricos. 

(CMCCT, CAA) 

Aplica os criterios necesarios 

para saber escoller en cada 

caso o método operativo máis 

apropiado. (CMCCT, CAA, 

CSIEE) 

Realiza todas as construcións 

xeométricas vistas na unidade co 

obxectivo de optimizar o tempo 

destinado a resolver  

construcións xeométricas máis 

complexas. (CMCCT, CAA) 

Valora a importancia de imaxinar 

e interpretar no espazo as 

operacións do cambio de plano, 

abatemento e xiro que se poden 

efectuar cos diversos elementos 

xeométricos no espazo, e sabe 

traducilas a unha representación 

plana coas regras do sistema 

posibilidad de proba escrita.  CAA 

CMCCT 
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diédrico. (CMCCT, CSIEE, 

CCEC) 

 

 

UD10 SUPERFICIES 
RADIADAS E 

ESFERAS 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representa prismas e pirámides 

en posicións favorables coa 

axuda das súas proxeccións 

diédricas. (CMCCT, CAA, 

CSIEE) 

Representa cilindros e conos 

de revolución aplicando xiros 

o cambios de plano segundo 

as súas proxeccións diédricas 

para resolver problemas de 

medida. (CMCCT, CAA) 

Determina a sección plana de 

corpos formados por 

superficiespoliédricas, cilíndricas, 

cónicas e esféricas trazando as 

súas proxeccións diédricas e 

obtendo a súa verdadeira 

magnitude. (CMCCT, CAA) 

Láminas a entregar, revisión  

dos exercicios propostos e 
posibilidad de proba escrita. 

2º TRIMESTRE 
10 sesións 

 

CCEC 

CSIEE 

CAA 

CMCCT 
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Desenvolve superficies 

poliédricas, cilíndricas e cónicas 

mediante as proxeccións 

diédricas, utilizando xiros, 

abatementos e cambios de plano 

para obter a verdadeira 

magnitude das arestas e as 

caras que as conforman. 

(CMCCT, CAA) 

Valora a importancia das 
superficies radiadas e da esfera 
nos ámbitos científico-técnico e 
artístico. (CAA, CSIEE 

 Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización Competencias 
clave  

UD11 SUPERFICIES 
POLIEDRICAS 

    

 Representa poliedros 

regulares en posicións 

favorables coa axuda das súas 

proxeccións diédricas. 

(CMCCT, CAA, CSIEE) 

Determina as seccións principais 

de tetraedros, hexaedros e 

octaedros. (CMCCT, CAA) 

Determina a sección plana de 

tetraedros e hexaedros trazando 

Láminas a entregar, revisión  

dos exercicios propostos e 
posibilidad de proba escrita. 

3º TRIMESTRE 
10 sesións 

 

CCEC 

CSIEE 

CAA 

CMCCT 
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as súas proxeccións diédricas e 

obtendo a súa verdadeira 

magnitude.  

(CMCCT, CAA) 

Desenvolve poliedros regulares 

mediante as proxeccións 

diédricas, utilizando xiros, 

abatementos e cambios de plano 

para obter a verdadeira 

magnitude das arestas e as 

caras que os conforman. 

(CMCCT, CAA) 

Valora a importancia dos 
poliedros regulares nos ámbitos 
científico-técnico e artístico. 
(CAA, CSIEE, CCEC) 

 

 

 

 

UD12 SISTEMA 
AXONOMÉTRICO  

    

 Comprende os fundamentos da 

axonometría ortogonal 

clasificando a súa tipoloxía en 

función da orientación do triedro 

fundamental, determinado o 

triángulo de trazas e calculando 

os coeficientes de redución. 

(CMCCT, CAA, CSIEE) 

Láminas a entregar, revisión  

dos exercicios propostos e 
posibilidad de proba escrita. 

3º TRIMESTRE 
10 sesións 

 CCEC 

CSIEE 

CAA 

CMCCT 
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Debuxa axonometrías de 

corpos o espazos definidos 

polas súas vistas principais, 

dispoñendo a súa posición en 

función da importancia das 

caras a mostrar e/o da 

conveniencia dos trazados 

necesarios. (CMCCT, CAA, 

CSIEE) 

Determina a sección plana de 

corpos o espazos xeométricos 

tridimensionais formados por 

superficies poliédricas e corpos 

de revolución, debuxando 

isometrías o perspectivas 

cabaleiras. (CMCCT, CAA) 

Constrúe as perspectivas 

axonométricas de sólidos dadas 

polas súas proxeccións diédricas 

e recupera proxeccións diédricas 

a partir das axonométricas. 

(CMCCT, CAA) 

Valora a linguaxe do sistema 
axonométrico e aprecia a 
facilidade de interpretar os 
sólidos que están representados 
no sistema axonométrico. (CCL, 
CSIEE) 
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  Instrumentos de avaliación Temporalización Competencias 
clave 

UD13 SISTEMA 
CÓNICO 

    

 Comprende os fundamentos da 

perspectiva cónica, clasificando 

a súa tipoloxía en función da 

orientación das caras principais 

respecto o plano de cadro e a 

repercusión da posición do punto 

de vista sobre o resultado final, 

determinado o punto principal, a 

liña de horizonte, os puntos de 

fuga e os seus puntos de 

medida. (CMCCT, CAA, CSIEE) 

Traza coa axuda de útiles de 

debuxo perspectivas cónicas 

frontais de circunferencias, 

pirámides e corpos de 

revolución. (CMCCT, CAA, 

CCEC) 

Traza coa axuda de útiles de 

debuxo perspectivas cónicas 

oblicuas de circunferencias, 

prismas, pirámides e corpos de 

revolución. (CMCCT, CAA, 

CCEC) 

Láminas a entregar, revisión  

dos exercicios propostos e 
posibilidad de proba escrita. 

3º TRIMESTRE 
10 sesións 

 

CCEC 

CSIEE 

CAA 

CMCCT 
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Valora a importancia da 

perspectiva cónica para 

representar en papel proxectos 

técnicos, arquitectónicos e de 

deseño así como considera a 

contorna cunha percepción 

humana. (CAA, CSIEE, CCEC) 

Valora a facilidade dos métodos 

perspectivos para interpretar 

sólidos representados nos 

devanditos sistemas. (CAA, 

CSIEE) 

UD14 
REPRESENTACIÓN DE 

OBXECTOS 

    

 

 

 

 

 

 

Emprega de forma adecuada 

os cortes e seccións de 

obxectos para clarificar a súa 

representación. (CMCCT, CAA, 

CSIEE, CCEC) 

Coñece e aplica as 

simplificacións normalizadas 

para efectuar representacións, 

economizando espazo e tempo. 

(CCL, CMCCT, CSIEE) 

Láminas a entregar, revisión  

dos exercicios propostos e 
posibilidad de proba escrita. 

3º TRIMESTRE 
10 sesións 

CCEC 

CSIEE 

CAA 

CMCCT 

CCL 
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Coñece e representa elementos 

roscados e roscas métricas. 

(CMCCT, CAA) 

Determina interseccións entre 

corpos xeométricos 

diferenciando liñas reais e 

ficticias. (CMCCT, CAA) 

Valora a utilidade dos cortes, 

seccións, roturas e  

simplificacións na representación 

de roscas métricas e otros 

obxectos. (CAA, CSIEE, CCEC) 

 

UD15 DEBUXO 
INDUSTRIAL, DE 

ARQUITECTURA E DE 
CONSTRUCIÓN 

    

 Coñece e aplica os 

convencionalismos do debuxo 

de conxunto, de arquitectura e 

de construción. (CCL, CMCCT, 

CAA) 

Coñece o fundamento dos 

planos de debuxos de conxunto, 

de arquitectura e de construción, 

distinguindo entre plantas, 

Láminas a entregar, revisión  

dos exercicios propostos e 
posibilidad de proba escrita. 

3º TRIMESTRE 
10 sesións 

CCEC 

CSIEE 

CAA 

CMCCT 

CCL 
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alzados e seccións. (CMCCT, 

CAA, CCEC) 

Representa edificios elixindo o 

tipo de perspectiva 

(axonométrica o cónica) máis 

idónea para o proxecto. 

(CMCCT, CAA, CSIEE) 

Constrúe elementos 

arquitectónicos: arcos, 

molduras…. (CMCCT, CAA) 

Valora a universalidade da 

linguaxe gráfica normalización 

industrial, arquitectónica e de 

construción. (CCL, CAA, CCEC). 
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4.-Criterios de avaliación 

4.1. Criterios de cualificación 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

En cada avaliación, o docente decidirá o peso que na calificación final de cada trimestre terán 
os instrumentos de avaliación utilizados para o seguemento das aprendizaxes dos seus 
alumnos. No caso da realización dun exame teórico este computará cunha media aritmética 
dos traballos prácticos. Así, o cálculo total sairá coa media aritmética dos traballos prácticos 
e o exame, á que se lle sumarán o traballo diario e o comportamento. 
Ao remate do curso, valorarase a evolución do alumno en cada un dos trimestres e en suma 
ao longo de todo o curso. O alumno promocionará cunha nota non inferior ao cinco en 
convocatoria de xuño e de setembro. 
 
Criterios de cualificación. 
 
Traballo diario na aula ...................................................................................... 30% da nota 
 
Evidencias dos estándares de aprendizaxe................…………........................ 60% da nota 
 
Comportamento nas clases ...............................................................................10% da nota 
 
En relación aos estándares de aprendizaxe establécense os seguintes graos de concreción 
e as súas abreviaturas: 
 
- Excelente (X): o alumnado comprendeu e executou de forma global, clara e con detalle os 
termos do 
estándar de aprendizaxe sen ningún tipo de erros nin omisións. 
- Bo (B): o alumnado comprendeu e executou de forma global e clara os termos do estándar 
de 
aprendizaxe incurrindo en algún tipo de erro ou omisión non substancial. 
- Elemental (E): o alumnado comprendeu e executou de forma básica o estándar de 
aprendizaxe 
incurrindo en algún tipo de erro ou omisión. 
- Insuficiente (I): o alumnado non comprendeu nin executou o estándar de aprendizaxe 
presentando moitos erros significativos ou omisións substanciais.  
 
Para superar a materia o alumnado ten que acadar un grao elemental como mínimo no 90% 
dos estándares de aprendizaxe. 
 
 
INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA 
DOCENTE 
Para a análise do proceso de ensino e a práctica docente distinguimos catro aspectos: 
I) Motivación para a aprendizaxe: accións concretas que invitan ao alumno a aprender. 
II) Organización do momento de ensino: dar estructura e cohesión ás diferentes secuencias 
do proceso de ensino-aprendizaxe. 
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III) Orientación do traballo dos alumnos: axuda e colaboración que se efectúa para que os 
alumnos logren con éxito as aprendizaxes previstas. 
IV) Seguimento do proceso de aprendizaxe; accións de comprobación mellora do proceso 
de aprendizaxe ( ampliación, recuperación, reforzo...). 
 
Estes catro aspectos están teóricamente diferenciados aínda que se entrecruzan na 
práctica. 
Os aspectos a avaliar entón, serán os relacionados coa planificación (deseño da 
programación), desenvolvemento (información, motivación, actividades na aula, recursos e 
organización da aula, 
instruccións…) e a avaliación. 
 
Os indicadores de logro que empregaremos son os que seguen: 
 
PLANIFICACIÓN 
1. A programación está deseñada en relación co currículo establecido no DECRETO 
86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria 
obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 
2. A programación está redactada cunha linguaxe clara. 
3. Temporalizo os estándares de aprendizaxe trimestralmente, establecendo unha relación 
entre os obxectivos e as competencias clave. 
4. Establezo de modo explícito os criterios, procedementos e instrumentos de avaliación e 
autoavaliación permiten facer o seguemento do progreso dos alumnos e comprobar o grao 
de consecución dos estándares e competencias. 
5. Realizo a planificación con cada grupo tendo en conta a programación da materia. 
6. Selecciono e secuencio os contidos da Programación de aula cunha distribución e unha 
progresión adecuada ás características de cada grupo de alumnos. 
7. Adopto estratexias e programo actividades en función dos obxectivos didácticos, en 
función dos distintos tipos de contidos e en función das características dos alumnos. 
8. Planifico as clases de modo flexible, preparando actividades e recursos (persoais, 
materiais, de tempo, espazo, de agrupamentos...) axustados á programación didáctica e, 
sobre todo, axustando sempre, o máis posible ás necesidades e intereses dos alumnos. 
9. Teño previstas as actividades de recuperación para o alumnado que non acadou os 
obxectivos. 
10. Teño en conta a diversidade á hora de facer a programación. 
11. A programación concreta os elementos transversais a traballar en cada curso. 
12. A programación establece de modo explícito actividades complementarias e 
extraescolares. 
13. Planifico a miña actividade de modo coordinado co profesorado do departamento. 
14. Planifico a miña actividade educativa de forma coordinada co resto do profesorado (xa 
sea por nivel ou departamentos). 
 
DESENVOLVEMENTO 
Información 
1. Informo aos alumnos dos criterios, dos procedementos e dos instrumentos de avaliación. 
2. Informo ás familias dos criterios, dos procedementos e dos instrumentos de avaliación. 
Motivación inicial dos alumnos: 
3. Presento ou propoño un plan de traballo, explicando a súa finalidade, antes de cada 
unidade. 
4. Plantexo situacións introdutorias previas ao tema que se vai tratar (traballos, diálogos, 
lecturas...) 
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Motivación ao longo de todo o proceso: 
5. Manteño o interese do alumnado partindo das súas experiencias, cunha linguaxe clara e 
adaptada. 
6. Comunico a finalidade das aprendizaxes, a súa importancia, funcionalidade, aplicación 
real... 
7. Dou información dos progresos conseguidos así como das dificultades atopadas. 
Presentación dos contidos (conceptos, procedemientos e actitudes) 
8. Relaciono os contidos e actividades cos intereses e coñecementos previos dos meus 
alumnos. 
9. Estruturo e organizo os contidos dando una visión xeral de cada tema ( qué teñen que 
aprender, qué é importante, ...) 
10. Facilito a adquisición de novos contidos a través dos pasos necesarios, intercalando 
preguntas aclaratorias, sintetizando, exemplificando,etc. 
 
 
Actividades na aula 
11. Plantexo actividades que aseguran a adquisición dos estándares previstos e as 
habilidades e técnicas instrumentais básicas. 
12. Propoño aos meus alumnos actividades variadas (de diagnóstico, de introducción, de 
motivación, de desenvolvemento, de síntese, de consolidación, de recuperación, de 
ampliación e de avaliación). 
13. Proporciono información ao alumnado sobre a execución das tarefas e cómo melloralas. 
14. No caso de que os logros acadados polo alumnado sexan insuficientes, propoño novas 
actividades que faciliten a súa adquisición. 
15. No caso de que os logros sexan acadados nun breve período de tempo, propoño novas 
actividades que 
Faciliten un maior grado de adquisición. 
16. Propoño actividades que posibiliten acadar distintos graos de execución. 
17. Teño en consideración as indicacións do departamento de orientación no caso de ter que 
adoptar medidas co alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. 
18. Nas actividades que propoño existe equilibrio entre as actividades individuais e traballos 
en grupo. 
19. Á hora de constituir grupos reducidos, teño en conta os seguintes criterios: niveis 
homoxéneos ou hetereoxéneos, a sorteo, etc. 
20.Á hora de realizar actividades teño en conta as dinámicas cooperativas. 
Recursos e organización da aula 
21. Reparto o tempo adecuadamente: (breve tempo de exposición e o resto del mismo para 
as actividades que os alumnos realizan na aula). 
22. Adopto distintos agrupamentos en función do momento, da tarefa a realizar, dos recursos 
a utilizar, procurando sempre un adecuado clima de traballo. 
23. Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuais, informáticos, técnicas de aprender a 
aprender...), tanto para a presentación dos contidos como para a práctica dos alumnos, 
favorecendo o uso autónomo por parte dos mesmos. 
Instruccións, aclaracións e orientacións ás tarefas dos alumnos: 
24. Comprobo, de diferentes modos, que los alumnos comprenderon a tarefa que teñen que 
realizar: facendo preguntas, facendo que verbalicen o proceso,... 
25. Facilito estratexias de aprendizaxe: cómo solicitar axuda, cómo buscar fontes de 
información, pasos para resolver cuestións, problemas, os animo e me aseguro da 
participación de todos.... 
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Clima da aula 
26. As relacións que establezo cos meus alumnos dentro da aula e as que éstos establecen 
entre sí son correctas, fluidas e dende unhas perspectivas non discriminatorias. 
27. Favorezo a elaboración de normas de convivencia coa aportación de todos e reacciono 
de forma ecuánime ante situacións conflictivas. 
28. Fomento o respeto e a colaboración entre los alumnos e acepto as súas suxerencias e 
aportacións, tanto para a organización das clases como para as actividades de aprendizaxe. 
29. Proporciono situacións que facilitan aos alumnos o desenvolvemento da afectividade 
como parte da súa Educación Integral. 
Seguimento/ control do proceso de ensino-aprendizaxe: 
30. Reviso e corrixo frecuentemente os contidos, actividades propostas (dentro e fóra del 
aula, adecuación dos tempos, agrupamentos e materiais empregados). 
31. Proporciono información ao alumno sobre a execución das tarefas e cómo pode 
melloralas e favorezo procesos de autoavaliación e coavaliación. 
Diversidade 
32. Teño en conta o nivel de habilidades dos alumnos, os seus ritmos de aprendizaxes, as 
posibilidades de atención, etc, e en función deles, adapto os distintos momentos do proceso 
de ensino-aprendizaxe (motivación, contidos, actividades,...). 
33. Coordínome con outros profesionais (profesores de apoio, equipo de Orientación 
Educativa e 
Psicopedagóxica, Departamentos de Orientación), para modificar e/ou adaptar contidos, 
actividades, metodoloxía, recursos… aos diferentes ritmos e posibilidades de aprendizaxe. 
AVALIACIÓN 
- Participo activamente nas sesión de avaliación, á hora de tomar decisión no tocante a: 
promoción do alumnado, adopción de medidas de atención á diversidade… 
- Teño en conta o procedemento xeral de avaliación en relación co establecido na 
programación. 
Realizo unha avaliación inicial ao comezo do curso. 
- Establezo criterios obxectivos para avaliar a aprendizaxe do alumno. 
- Ao avaliar unha actividade en equipo, ademáis da cualificación global, cada membro do 
grupo obtén outra individual que é o reflexo da súa contribución persoal. 
Utilizo diferentes rexistros de recollida de datos: listas de cotexo, guía de observación, 
diarios, probas, etc. 
- Emprego diferentes procedementos e instrumentos de avaliación: coherentes cos 
estándares de 
aprendizaxe, adaptados á diversidade dos alumnos, diferentes segundo os contidos 
traballados… 
- Emprego a autoavaliación do alumnado. 
 

AVALIACIÓN E RECUPERACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES, ORGANIZACIÓN DAS 
ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO 

No caso de materia pendente para setembro: os requisitos para aprobar serán a 
presentación dunha serie de actividades marcadas polo profesor no mes de xuño e 
realización dun exame no que o alumno deberá amosar o coñecemento adquirido no repaso 
do curso. As probas da avaliación extraordinaria tratarán sobre contidos mínimos. 
 
As actividades virán marcadas en fichas que o alumno deberá completar de xeito correcto e 
cunha boa presentación (limpeza e orde). Estas farán referencia ás unidades didácticas máis 
representativas de cada trimestre e avaliaranse facendo a media entre elas. A nota resultante 
fará media de novo coa nota do exame, no que haberá unha serie de cuestións relativas á 
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parte técnica (debuxo xeométrico) e á parte artística (expresión plástica) da materia. En 
principio está estipulado un número de dúas cuestións (teórica e práctica) en cada unha das 
dúas partes, sendo un total de catro que en total deberán sumar 10 puntos como máximo. 
 
No caso de materia pendente dun curso para outro: os requisitos para aprobar serán a 
presentación dunha serie de actividades ou traballos propostos a principios de curso. No mes 
de outubro o profesor popondrá unas actividades específicas, A entrega das mesmas terá 
como data límite a primeira semana de maio, aínda que o alumno ten a opción de ir 
entregando as actividades cunha regularidade que convinte á súa actividade académica, de 
xeito que lle resulte máis doado corrixir aqueles faios que lle puideran restar nota. 
 
Os traballos virán marcados en exercicios que o alumno deberá resolver de xeito correcto 
(aplicando os contidos estudados no curso pendente) e cunha boa presentación (limpeza e 
orde). Os enunciados terán como referente cada unha das unidades didácticas 
correspondentes á programación do curso non superado, tendo 
en conta, na corrección, factores como:  
 
- o bo uso da técnica, 
- a creatividade 
- a correcta aplicación dos contidos mínimos. 
 
A nota final será o resultado da media entre os traballos propostos. Se estes non son 
entregados contarán como cero. A materia considerarase como superada se o resultado da 
media acada a nota numérica dun 5 sobre 10. No caso de non presentar os traballos ou non 
chegar ao aprobado o alumno terá oportunidade de presentarse a un exame teórico-práctico 
no mes de maio, no que deberá resolver exercicios e responder cuestións relativas a 
calquera dos contidos que abrangue a materia no curso pendente. A coordinación e 
avaliación estará a cargo da xefa de departamento, e como hora de titoría establécese un 
recreo durante a semana, por ser neste intre cando os alumnos poden resolver dúbidas sen 
necesidade de perder tempo de actividade lectiva. 
 
Avaliación inicial 

Ao alumnado de 1º da ESO, faráselle ao comezo do curso unha proba de avaliación inicial 
que permitirá coñecer o seu grao de madurez, a súa motricidade fina, o grao de expresión e 
comprensión desenvolvido e a consecución dos obxectivos na etapa anterior. 
No caso do alumnado de 3ºESO, a no ser que o alumnado ou o profesorado non teñan 
coñecemento previo, en cuxo caso haberá que aplicar os procedementos propios do 
alumnado de  
1ªESO, terase moi en conta a traxectoria anterior á hora de facer esa valoración inicial, sen 
que isto signifique xuízo previo algún do alumnado. As ferramentas fundamentais serán as 
primeiras probas desenvolvidas na aula, facendo fincapé na observación do alumnado. 
Os resultados das probas e/ou das observacións directas na aula, determinarán se é preciso 
paliar determinadas deficiencias e retomar e afianzar conceptos clave a nivel individual ou 
grupal. Nesta liña, deseñaríamos un programa de repaso con actividades tanto de reforzo 
como de ampliación, estas últimas para aqueles alumnos que sí acadaron resultados 
satisfactorios nas probas. 
 
 
 
Descripción do grupo despois da avaliación inicial 
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Á hora de plantexar as medidas de atención á diversidade recabarase información sobre 
cada grupo alumnos: 
 
- Número de alumnos e alumnas. 
- Funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención, etc.). 
- Fortalezas que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de contidos 
curriculares. 
- Necesidades que se poidan identificar; cómo se poden abordar (planificación de estratexias 
metodolóxicas, xestión da aula, estratexias de seguemento da eficacia de medidas, etc.). 
- Aspectos que se deben ter en conta ao agrupar aos alumnos y ás alumnas para os traballos 
cooperativos. 
- Tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel xeral para obter resultados satisfactorios 
do grupo. 
Medidas de atención á diversidade: Necesidades individuais 
A avaliación inicial facilítanos non so coñecemento acerca do grupo como conxunto, senon 
que tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos 
estudantes; a partires dela pódense identificar aos alumnos/as que necesitan un maior 
seguemento ou personalización de estratexias no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter 
en conta a aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades e con 
necesidades non diagnosticadas, pero que requiran atención específica por estar en risco, 
pola súa historia familiar, etc.). 
A programación establece uns niveis mínimos aos que todos os alumnos deberán chegar ao 
remate de cada curso, presentando oportunidades para recuperar o non adquirido no seu 
momento e tres niveis de aprendizaxe susceptibles de ser modificados segundo a 
necesidades individuais de cada alumno: 
 
Medidas Xerais 
Para alumnos con dificultades 
Para alumnos con maior capacidade de asimilación e destreza manual. 
As propostas de traballo no nivel xeral teñen tres enfoques: 
 
Actividades de análise (busca información, estuda e observa referentes) 
Actividades de desenvolvemento (traballa a expresión formal atendendo a aspectos 
plásticos) 
Actividades de recuperación (poderá acadar os obxectivos mínimos que non logrou 
nas anteriores). 
Para aqueles alumnos con dificultades para acadar os obxectivos mínimos, estarán as 
actividades de reforzo. Pola contra, os alumnos avantaxados poderán enriquecer a súa 
formación con novas propostas ofertadas en actividades de ampliación. 
No caso de alumnos sen posibilidade de acadar os obxectivos mínimos existe a posibilidade 
de realizar unha adaptación curricular. 
 
Mecanismos de revisión da programación. 

Ao finalizar cada unidade didáctica o docente reflexionará sobre unha serie de cuestión que 
lle permitirán avaliar o funcionamiento do programado na aula e establecer estratexias de 
mellora para a propia unidade. Do mesmo xeito reflexionará ao final de cada trimestre para 
recoller as melloras no seguinte. Aspectos a avaliar: 

-Temporalización das unidades didácticas 
-Desenvolvemento dos obxectivos didácticos 
-Manexo dos contidos da unidade 
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-Realización de tarefas 
-Estratexias metodolóxicas seleccionadas 
-Recursos 
-Claridade nos criterios de avaliación 
-Uso de diversas ferramentas de avaliación 
-Atención á diversidade 
-Interdisciplinariedade 
 
Unha vez recabada a información sobre o grao de desenvolvemento da Programación e as 
posibles modificacións realizadas á mesma, quedarán debidamente recollidas nas Actas de 
reunión do Departamento e máis tarde no documento da Memoria de fin de curso. 
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  
Neste curso as actividades extraescolares propostas polo departamento estarán 
fundamentadas principalmente na concienciación a través do ensino, polo que durante os 
tres trimestres faremos saídas puntuais con alumnado para realizar performances artísticas 
e de concienciación social no centro da vila. Os grupos que participarán serán con 
seguridade os de primeiro e terceiro de ESO, aínda que non se descarta a posibilidade de 
participación dos alumnos de cuarto nalgunha delas. As actividades complementarias e 
extraescolares establécense en función das ofertas educativas xurdidas durante o curso. 
Polo xeral museos e fundacións de toda Galiza soen programar actividades de interese 
para o alumnado da área de Educación Plástica Visual e Audiovisual, incluíndo talleres 
prácticos nas visitas as súas exposicións. 

 

 

Xefa de Departamento: 
 

 
 Patricia Iglesias Pereira                                                                                                                    
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