
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ADDENDA II   
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Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 
2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 



Addenda II da programación didáctica. Curso 2019/20  Dep. Artes Plásticas 

2 
3º ESO (EPVA) 

 

ÍNDICE 

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDÍBEIS ...................1 

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN .........................................................................4 

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO, 

REPASO OU AMPLIACIÓN DE CONTIDOS) ...............................................................6 

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE .........................................................................7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Adenda II. Adaptación da programación didáctica. Curso 2019/20  Dep. Artes Plásticas 

1 
IES Pedregal de Irimia - 2º Bach – Debuxo Técnico II 

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDÍBEIS 

Os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe en cor negra foron 

traballados no primeiro e segundo trimestre (de xeito presencial) e polo tanto son os 
obrigatorios e imprescindíbeis para aprobar o curso.  

Os criterios e estándares en cor azul foron propostos para traballar no terceiro 
trimestre de xeito telemático e polo tanto só se terán en conta para subir nota na 
terceira avaliación. De darse o caso, os criterios e estándares en cor azul non serán 

esixíbeis na avaliación extraordinaria de setembro.  

Os criterios e estándares en cor marrón NON foron traballados neste curso escolar. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

BLOQUE 1. Xeometría e debuxo técnico 

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

DT2.B1.1.1. Identifica a estrutura xeométrica de obxectos industriais 
ou arquitectónicos a partir da análise de plantas, alzados, perspectivas  
ou  fotografías,  sinalando os seus elementos básicos e determinando 
as principais relacións de proporcionalidade. 

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

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

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

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. 

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 aplicación. 

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

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 

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 describeas 
súas aplicacións. 

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

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 representación 
de corpos ou espazos tridimensionais. 

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

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

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. 

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. 

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

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

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 

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. 

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

B2.3. Debuxar axonometrías de poliedros 
regulares, pirámides, prismas, cilindros e conos, 
dispondo a súa posición en función da 
importancia relativa das caras que se desexen 
amosar e/ou da conveniencia dos trazados 
necesarios, utilizando a axuda do abatemento de 
figuras planas situadas nos planos coordenados, 
calculando os coeficientes de redución e 
determinando as seccións planas principais. 

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

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

DT2.B2.3.3. Determina a sección plana de corpos ou espazos 
tridimensionais formados por superficies poliédricas, debuxando 
isometrías ou perspectivas cabaleiras. 

BLOQUE 3. Documentación gráfica de proxectos 
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B3.1. Elaborar bosquexos, esbozos e planos 
necesarios para a definición dun proxecto 
sinxelo relacionado co deseño industrial ou 
arquitectónico, valorar a exactitude, a rapidez e 
a limpeza que proporciona a utilización de 
aplicacións informáticas, planificar de maneira 
conxunta o seu desenvolvemento, revisar  o 
avance dos traballos e asumir as tarefas 
encomendadas con responsabilidade. 

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

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

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

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

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

DT2.B3.2.1. Comprende as posibi lidades das aplicacións informáticas 
relacionadas co debuxo técnico, e valora a exactitude, a rapidez e a 
limpeza que proporciona a súa utilización. 

DT2.B3.2.2. Representa obxectos industriais ou arquitectónicos coa 
axuda de programas de debuxo vectorial 2D, creando entidades, 
importando bloques de bibliotecas, editando obxectos e dispondo a 
información relacionada en capas diferenciadas pola súa utilidade. 

DT2.B3.2.3. Representa obxectos industriais ou arquitectónicos 
utilizando programas de creación de modelos en 3D, inserindo sólidos 
elementais, manipulándoos ata obter a forma buscada, importando 
modelos ou obxectos de galerías ou  bibliotecas, incorporando 
texturas, seleccionando o encadramento, a iluminación e o punto de 
vista adecuado ao  propósito buscado. 

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

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 

Proba específica Proba escrita telemática: O alumnado será convocado a 
través da aula virtual cunha antelación superior aos 7 

días para unha proba escrita telemática.  

A mesma terá unha duración limitada (especificada no 
encabezamento do exame) e indicarase a valoración de 

cada unha das preguntas de tal xeito que a proba terá 
unha puntuación total de 10.  

A proba será colgada na aula virtual do centro podendo 
conter exercicios tipo test (cubriranse na propia aula 
virtual) ou preguntas teóricas ou prácticas (neste caso 

o/a alumno/a pode resolver en papel, dixitalizando a 
solución con escáner ou cámara de fotos, sempre que 

sexa lexíbel, e entregándoa ao/á profesor/a polo medio 
telemático que máis útil lle sexa: aula virtual ou correo 
electrónico).  

A proba escrita poderá ser seguida polo profesorado a 
través da plataforma Cisco Webex Meetings da 

Consellaría de Educación. 

Actividades para traballar 

os estándares de 
aprendizaxe 

Actividades e exercicios recollidas nas follas de 

instrucións (láminas del sistema diédrico; sistema 
diédrico/axonométrico; sistemas de representación).  

CUALIFICACIÓN FINAL 

PERSOAS COA 1ª AVALIACIÓN SUSPENSA: 

As persoas que teñan suspensa o primeiro trimestre terán unha proba práctica (P)  

telemática de recuperación entre os días 18 e 22 de maio. De aprobar, esa nota 
substituirá a nota sen redondear que tiñan adquirida na primeira avaliación (1ªAv). 

1ªAv = P 

PERSOAS COA 2ª AVALIACIÓN SUSPENSA: 

As persoas que teñan suspenso o segundo trimestre terán unha proba práctica (P) 

telemática de recuperación entre os días 25 e 29 de maio. De aprobar, esa nota 
substituirá a nota sen redondear que tiñan adquirida na segunda avaliación (2ªAv).  

2ªAv= P 

PERSOAS COA 1ª E A 2ª AVALIACIÓN APROBADAS: 

A nota final do curso non pode ser inferior á media dos dous primeiros trimestres. Para 

garantir isto, asignaráselle ao alumnado unha nota mínima no terceiro trimestre igual á 
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media dos dous primeiros, podendo incrementala ata un máximo de 5 puntos (sen 
poder superar a nota do terceiro trimestre os 10 puntos) do seguinte xeito: 

3ªAv= (1ªAv + 2ªAv) / 2 + A · (0,5)   (sendo 3ªAv ≤10) 

Onde: 

3ªAv Nota sen redondear da terceira avaliación (non pode superar os 10 puntos). 

1ªAv Nota sen redondear da primeira avaliación (non a dos boletíns de notas). 

2ªAv Nota sen redondear da segunda avaliación (non a dos boletíns de notas). 

A Nota media das actividades plantexadas (avaliado de 0 a10). 

Deste xeito, a nota final do curso (F) calcularase do seguinte xeito: 

F= (1ªAv + 2ªAv + 3ªAv) / 3 

PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

O alumnado coa materia suspensa (F<5) na convocatoria ordinaria (xuño) terá dereito 
a unha proba práctica extraordinaria e presencial (sempre e cando o permitan as 
autoridades educativas, se non sería substituído por unha proba telemática) en 

setembro. Será unha proba práctica sobre os contidos traballados de forma presencial. 

ALUMNADO DE MATERIA PENDENTE 

Non procede para este curso. 
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3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, 
REFORZO, REPASO OU AMPLIACIÓN DE CONTIDOS) 

De cara a preparar ao alumnado para as probas das ABAU, durante o confinamento 
recomendase traballar algúns contidos pendentes por ver e repasar outros. 

ACTIVIDADES  

As actividades a realizar (fundamentalmente prácticas) serán colgadas a través da Aula 
virtual do centro. A maiores das actividades que serán avaliadas como se especificou 

anteriormente o/a profesor/a colgará material de reforzo (explicacións, enlaces a 
vídeos, resumos, exercicios de ampliación) para reforzar os contidos traballados. 

METODOLOXÍA 

Partindo de que todo o alumnado dispón de ordenador con conexión a Internet (o 

centro entregou equipos co conexión ao alumnado que carecía deles) a metodoloxía é a 
de traballar a distancia seguindo as pautas das follas de instruccións colgadas na aula 
virtual, o alumnado deberá resolver as actividades e tarefas plantexadas. O alumnado 

poderá preguntar dúbidas a través da aula virtual, e tamén por correo electrónico e por 
whatsApp. 

Asimesmo, empregarase unha vez a semán (unha sesión de clase) a ferramenta Cisco 
Webex Meetings para dar instrucións e resolver dúbidas do alumnado que o precise. 

MATERIAIS E RECURSOS 

Para poder desenvolver as actividades anteriores o alumnado precisa de: 

• Ordenador (con navegador de internet, lector de pdf e procesador de textos 

instalado) con conexión a Internet e impresora. 

• Apuntes, fichas e folios. 

• Lápis e materiais de debuxo técnico. 

 



Adenda II. Adaptación da programación didáctica. Curso 2019/20  Dep. Artes Plásticas 

7 
IES Pedregal de Irimia - 2º Bach – Debuxo Técnico II 

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS FAMILIAS 

A docente encargada da materia informará ao alumnado dos cambios producidos na 
programación didáctica do departamento do seguinte xeito: 

• Colgará esta Adaptación da programación didáctica (Adenda II) na Aula Virtual 
da materia xunto cun esquema (para mellor comprensión por parte do alumnado). 

• O/a profesor/a manterá unha reunión co grupo (en horario de clase) a través da 

plataforma Cisco Webex Meetings co fin de explicar os  aspectos máis importantes da 
Addenda e para resolver as dúbidas que puidera ter o alumnado. 

 

PUBLICIDADE 

Esta Adaptación da programación didáctica (Adenda II) do departamento será 
publicada na páxina Web do IES Pedregal de Irimia (departamento de Artes Plásticas). 

 

 

E para que así conste, asino a presente addenda a luns, 11 de maio de 2020: 

 

 

 

 

Asdo.: Mónica Bacelos Comesaña 

Xefe do departamento de Artes Plásticas 

IES Pedregal de Irimia 

 


