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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias  clave

Bloque 1. Xeometría e debuxo técnico

 B1.1. Resolver problemas de tanxencias me-
diante a aplicación das propiedades do arco capaz, 
dos eixes e centros radicais, indicando 
graficamente a construción auxiliar utilizada, os 
puntos de enlace e a relación entre os seus 
elementos.

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

 CMCCT

 DT2.B1.1.4. Selecciona estratexias para a
resolución de problemas xeométricos 
complexos, analizando as posibles solución e transformándoos por 
analoxía noutros problemas máis sinxelos.

   CSIEE

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

 CMCCT

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

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

 CCL

 DT2.B1.2.2. Resolve problemas de pertenza  e tanxencias entre liñas 
rectas e curvas cónicas, aplicando as súas propiedades,e xustifica o 
procedemento utilizado.

 CAA

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

 CSIEE
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 B1.3. Relacionar as transformacións homolóxicas 
coas súas aplicacións á xeometría plana e aos 
sistemas de representación, valorando a rapidez e 
a exactitude nos trazados que proporciona a súa 
utilización.

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

 CCL

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

 CSIEE

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

 CMCCT

Bloque 2. Sistemas de representación

 B2.1. Valorar a importancia da elaboración de 
debuxos a man alzada para desenvolver a visión 
espacial, analizando a posición relativa entre 
rectas, planos e superficies, identificando as súas 
relacións métricas para determinar o sistema de 
representación axeitado e a estratexia idónea que 
solucione os problemas de repre- sentación de 
corpos ou espazos tridimensionais.

 DT2.B2.1.1. Comprende os fundamentos ou
principios xeométricos que condicionan o paralelismo e a 
perpendicularidade entre rectas e planos, utilizando o sistema 
diédrico ou, de ser o caso, o sistema de planos cotados como 
ferramenta base para resolver problemas de pertenza, posición, 
mínimas distancias e verdadeira magnitude.

 CAA

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

 CSIEE

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

 CAA

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

 CSIE
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 B2.2. Representar poliedros regulares, pirámides, 
prismas, cilindros e conos mediante as
súas proxeccións ortográficas, analizando as 
posicións singulares respecto aos planos de 
proxección, determinando as relacións métricas 
entre os seus elementos, as seccións planas 
principais e a verdadeira magnitude ou desen-
volvemento das superficies que os conforman.

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

 CMCCT
 CAA

 DT2.B2.2.2. Determina a sección plana de
corpos ou espazos tridimensionais formados
por superficies poliédricas, cilíndricas, cónicas e/ou esféricas, 
debuxando as súas proxeccións diédricas e obtendo a súa verdadeira 
magnitude.

 CMCCT

 DT2.B2.2.3. Acha a intersección entre liñas
rectas e corpos xeométricos coa axuda das súas proxeccións diédricas 
ou a súa perspectiva, indicando o trazado auxiliar utilizado para a 
determinación dos puntos de entrada e saída.

 CMCCT

 DT2.B2.2.4. Desenvolve superficies poliédricas, cilíndricas e cónicas 
(RECTOS), coa axuda das súas proxeccións diédricas, utilizando xiros, 
abatementos ou cambios de plano para obter a verdadeira magnitude 
das arestas e caras que as conforman.

 CAA

 B2.3. Debuxar axonometrías de poliedros 
regulares, pirámides, prismas, cilindros e conos, 
dispondo a súa posición en función da importan- 
cia relativa das caras que se desexen amosar e/ou 
da conveniencia dos trazados necesarios, utilizando
a axuda do abatemento de figuras planas situadas 

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

 CMCCT

 DT2.B2.3.2. Debuxa axonometrías de corpos ou espazos definidos  CCEC
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nos planos coordena-dos, calculando os 
coeficientes de redución e determinando as 
seccións planas principais.

polas súas vistas principais, dispondo a súa posición en función da 
importancia relativa das caras que se desexen amosar e/ou da 
conveniencia dos trazados necesarios.

Bloque 3. Documentación gráfica de proxectos
 B3.1. Elaborar bosquexos, esbozos e planos 
necesarios para a definición dun proxecto sinxelo 
relacionado co deseño industrial ou arquitectónico.

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

 CSC

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

 CMCCT

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

 CCEC

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

 CCEC

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

Os estándares e criterios de avaliación sinalados en cor azul corresponden aos contidos de ampliación que únicamente se 
terán en conta para subir a nota final do curso.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 6 DE 9 CENTRO: I.E.S. PEDRA DA AUGA
CURSO: 2ºBACH
MATERIA: DEBUXO TÉCNICO II



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: os indicados na programación exceptuando a terceira 
avaliación na que se limitarán á solicitude de tarefas a través da aula 
virtual.

Instrumentos: os indicados na programación exceptuando a terceira 
avaliación na que se limitarán a producións gráfico-plásticas recollidas a 
través da aula virtual, tendo en conta na súa avaliación a situación na 
que se poda atopar cada alumno debido á crise sanitaria.

Cualificación
final

Será a media aritmética entre  as cualificacións da primeira e a segunda 
avaliación. Os traballos propostos na terceira só poderán ser avaliados 
positivamente para subir a nota media do curso.  Se a MEDIA DAS 
ACTIVIDADES SUBIDAS á AULA VIRTUAL é menos de 5 pero se 
intentaron TODOS os traballos, sube 0,5; se a media está entre 5-6, 
sube 1pto; se a media está entre 7-8, sube 1,5 ptos. e se a media está 
entre 9-10, sube 2 ptos. 

Proba
extraordinaria
de setembro

Realizarase tal e como está reflexado na programación, tendo en conta 
á adaptación feita nos estándares de aprendizaxe debido á situación de 
confinamento. Se a situación de confinamento se dese nese momento, a
proba práctica sería sustituída pola presentación telemática dos 
traballos solicitados para aprobar a primeira e segunda avaliacións.

Alumnado de
materia

pendente

Non se da o caso nesta materia en 2ºBACH. No caso de que se dera, as 
medidas serían as seguintes:

Criterios de avaliación: serán os recollidos nesta adaptación da 
programación didáctica.

Criterios de cualificación: serán os recollidos na programación 
didáctica, pero tendo en conta a situación de confinamento na que nos 
atopamos, eliminaremos a proba práctica tamén en setembro de 
repetirse esta circunstancia. Neste caso a nota será a media aritmética 
entre as notas conseguidas nas distintas tarefas.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Os recollidos na programación didáctica salvo en caso de confinamento 
que se reduciría á entrega de tarefas a través da aula virtual , tanto na 
convocatoria ordinaria como na extraordinaria. 



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no
seu caso, ampliación) 

Actividades 

Non se da o caso de ningún alumno que non acadara nota final de 
suficiente na primeira e/ou na segunda avaliación.
Actividades de repaso e reforzo de conceptos traballados no  
primeiro e segundo trimestre e actividades  de ampliación  de 
contidos básicos do terceiro trimestre para todo o alumnado, coa 
intención de que acaden os coñecementos mínimos 
imprescindibles e sempre tendo en conta as circunstancias 
especiais nas que nos atopamos e a situación persoal de cada 
alumno.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Tentarase establecer conexión telemática con todo o alumnado e 
facer propostas xerais e seguimento individualizado.  Nos casos nos 
que non sexa posible, contactarase telefónicamente para facerlle 
chegar os contidos e as tarefas.
O desenvolvemento do terceiro trimestre se levará a cabo a través 
do curso correspondente a este nivel aberto na Aula virtual do 
centro.  
As metodoloxías  serán seleccionadas e adaptadas á situación e aos 
recursos tecnolóxicos dispoñibles polo noso alumnado. En todo 
caso, os contidos serán claros, ben estructurados e con variados 
exemplos, actividades sinxelas , con posibilidade de autocorreción e 
intentos varios, corrección persoalizada e prazos  muy amplos e 
nalgúns casos ilimitados para tratar de axudar ao alumnado con 
problemas de conectividade.

Materiais e recursos

Os materiais propios do alumnado utilizados durante as clases 
presenciais e que todos teñen nas súas casas (láminas, lápices, 
regras, compás...). 

Aula virtual do centro: cartafol de presentación do tema coa 
exposición dos contidos fundamentais en formato dixital  con 
arquivos de diferentes tipos e vínculos a recursos na web e proposta
de exercicios en formato dixital.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A través dos cursos correspondentes creados na Aula virtual do 
centro xa que agora mesmo todo o alumnado posúe conexión 
dixital.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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