
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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 
perpendicularidade entre rectas e planos, utilizando o sistema diédrico ou, no seu caso, o sistema de 
planos acotados 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 u oblicuos 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, no seu caso, no sistema de planos acotados. 
//CAA// 

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

B2.2. Representar poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros e conos mediante as súas 
proxeccións ortográficas, analizando as posicións singulares respecto os 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 
dispoñer 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 Achar a intersección entre linas rectas e corpos xeométricos coa axuda das súas proxeccións 
diédricas ou a súa perspectiva, indicando o trazado auxiliar utilizado para a determinación dos puntos 
de entrada e saída. //CMCCT// 

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

B2.3 Debuxar axonometrías de poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros e 
conos,dispoñendo a súa posición en función da importancia relativa das caras que se desexen 
mostrar e/ou da conveniencia dos trazados necesarios, utilizando a axuda do abatemento de 
figuras planas situadas nos planos coordenados, calculando os coeficientes de reduccion 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 triangulo de trazas e calculando os 
coeficientes de redución. //CMCCT// 

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

DT2.B2.3.3 Determina a sección plana de corpos ou espazos tridimensionais formados por superficies 
poliédricas, debuxando isometrías ou perspectivas cabaleiras. //CMCCT// 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

    

Procedementos: serán cualificados os traballos realizados nas tarefas de  ampliación do 3º 
trimestre para a mellora da cualificación das 1ª e 2ª avaliación do curso, 

 

 

In 

Instrumentos: Traballos presentados vía telemática, en foto (formato JPG) ou arquivo PDF.  
Durante o 3º trimestre non se van a realizar exames. 

Cualificación final 

Os traballos presentados neste 3º trimestre serán  cualificados  para a mellora da nota  
media obtida na 1ª e 2ª avaliación nun máximo de 1´5 puntos. 

 
Recuperación:  No caso dos alumnos/as coa materia suspensa na 1ª ou 2ª avaliación, 
poderá recuperar entregando vía telemática todos os traballos sinalados no 3º trimestre 
nas tarefas propostas de ampliación, e sempre que cumpran os criterios mínimos esixidos. 
     

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

O alumnado realizará un exame cos contidos estudados na 1ª e 2ª avaliación do curso. 
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  

 

 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación:   
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades. 

 

Actividades de repaso e reforzo:  o alumnado realizou actividades sobre o Sistema 
Diédrico (abatementos e seccións de figuras planas), ademais de traballar con 
exercicios de vistas. 

Actividades de ampliación: é necesario avanzar nos contidos; por iso, estanse a 
propoñer actividades de ampliación sobre “Abatementos e seccións de superficies de 
revolución” (esfera, cono, cilindro, …) e Vistas (alzado, planta e perfil) para 
desenvolver pezas industriais ou figuras en perspectiva isométrica e cabaleira. Dado a 
que o alumnado ten que estar preparado para as probas ABAU, se está a realizar 
exercicios de selectividade, por iso, lles recomendo que visiten a web da CiUG 
(Comisión Interuniversitaria de Galicia) como apoio didáctico para preparar o exame 
de acceso á Universidade, deste xeito, poden ver exemplos reais das probas ABAU en 
Galicia. Ademais, tiñan que realizar exercicios de proxeccións diédricas de figuras para 
realizar en perspectiva isométrica e son os seguintes exemplos: isométrica de peza 
definida por alzado e perfil, intersección recta-cono en Sistema Diédrico, sección de 
esfera por plano proxectante en Sistema Diédrico, peza en Cabaleira con coeficiente 
de redución a partir das súas vistas. Todos estes exercicios son recollidas de probas 
reais realizadas en toda España. Como material de apoio didáctico, tiñan que visitar  
tutoriais de YOUTUBE de ARTUROGEOMETRIA e realizar ditas láminas. Outras  
actividades que tiñan que realizar son exercicios de abatementos de Superficies de 
Revolución. Como material didáctico para o desenvolvemento destas actividades é 
visitar os tutorial YOUTUBE "Sistema Diédrico 3D" (sobre seccións planas: esfera con 
seccións planas, cilindro con plano oblicuo). Ademais, os alumnos teñen acceso ós 
contidos da AULA VIRTUAL para poder estudar e practicar cos exercicios expostos na 
plataforma. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Dado que a metería de Debuxo Técnico II é de carácter práctico, para avaliar os 
contidos de forma telemática durante a 3º trimestre, o alumnado vai presentando 
exercicios prácticos en arquivos PDF ou JPG, estes exercicios poden ser exercicios 
recollidos de probas de selectividade, material didáctico da AULA VIRTUAL, fichas de 
actividades recollidas de libros de texto e presentados en formato PDF,  durante o 3º 
Trimestre  o traballo será valorado coa nota media dos exercicios (exames de 
exercicios tipo selectividade) realizados durante este período de Estado de Alarma 
para a mellora da nota media da 1ª e 2ª avaliación. 

TICS:A forma de conexión co alumnado é vía correo electrónico de gmail 
(martadebuxo@gmail.com). Cada alumno/a ten un correo de gmail, desta forma, o 
alumnado me envía os exercicios prácticos e lles comunico as correccións e resultados 
vía email. Para publicar as actividades a realizar, publícanse na web do instituto – 
Departamento de Debuxo, ademais de avisar e publicalas en Espazo ABALAR. Outra 
plataforma que se utiliza é a AULA VIRTUAL onde o alumnado pode acceder ao 
material didáctico para reforzar e ampliar os seus coñecementos. 

Materiais e recursos 

 Medios telemáticos de conexión vía telemática (internet, correo electrónico e AULA 
VIRTUAL). 
Apuntes, tutoriais de YOUTUBE (ARTUROGEOMETRIA  e www.profesordedibujo.com), 
fichas de exercicios. Exemplos de exames de selectividade. 
Útiles de traballo: lapis HB ou portaminas, goma de borrar, instrumentos de Debuxo 
Técnico (escuadra e cartabón, compás, medidor de ángulos)  e folios ou láminas.  
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A profesora emprega a web do instituto- Departamento de Debuxo e Espazo 
ABALAR  para informar ós alumnos/as das tarefas que tiñan que realizar durante o 
3º trimestre. As actividades se publican unha vez por semana ou cada 15 días. 

Publicidade  Web IES A Pontepedriña- Departamento de Debuxo. 


