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1 Introdución e contextualización 

 

Entre as finalidades de Debuxo Técnico figura de xeito específico dotar o alumnado das competencias necesarias para se poder comunicar graficamente con 
obxectividade nun mundo cada vez máis complexo, que require do deseño e da fabricación de produtos que resolvan as necesidades presentes e futuras. 
Esta función comunicativa, grazas ao acordo dunha serie de convencións a escala nacional, comunitaria e internacional, permítenos transmitir, interpretar e 
comprender ideas ou proxectos de maneira fiable, obxectiva e inequívoca. 

O debuxo técnico, xa que logo, emprégase como medio de comunicación en calquera proceso de investigación ou proxecto que se valla dos aspectos visuais 
das ideas e das formas para visualizar o que se estea a deseñar e, de ser o caso, definir dun xeito claro e exacto o que se desexa producir; é dicir, como 
linguaxe universal nos seus dous niveis de comunicación: comprender ou interpretar a información codificada, e expresarse ou elaborar información 
comprensible polas persoas destinatarias. 

O alumnado, ao adquirir competencias específicas na interpretación de documentación gráfica elaborada de acordo coa norma nos sistemas de 
representación convencionais, pode coñecer mellor o mundo. Isto require, ademais do coñecemento das principais normas de debuxo, un desenvolvemento 
avanzado da súa visión espacial, entendida como a capacidade de abstracción para, por exemplo, visualizar ou imaxinar obxectos tridimensionais 
representados mediante imaxes planas. 

Ademais de comprender a complexa información gráfica que nos rodea, cómpre que o estudante aborde a representación de espazos ou obxectos de 
calquera tipo e elabore documentos técnicos normalizados que plasmen as súas ideas e os seus proxectos, relacionados tanto co deseño gráfico como coa 
ideación de espazos arquitectónicos ou coa fabricación artesanal ou industrial de pezas e conxuntos. 

Durante o primeiro curso trabállase coas competencias relacionadas co debuxo técnico como linguaxe de comunicación e instrumento básico para a 
comprensión, análise e representación da realidade. Para isto, introdúcense gradualmente e de xeito interrelacionado tres grandes bloques: "Xeometría e 
debuxo técnico", "Sistemas de representación" e "Normalización". Trátase de que o/a estudante teña unha visión global dos fundamentos do debuxo técnico 
que lle permita no seguinte curso afondar algúns aspectos desta materia. 

Ao longo do segundo curso introdúcese un bloque novo ("Documentación gráfica de proxectos"), en lugar de “Normalización”, para a integración das 
destrezas adquiridas na etapa. 

Xa que logo, os elementos do currículo básico da materia agrupáronse en tres bloques interrelacionados: "Xeometría e debuxo técnico", "Sistemas de 
representación" e "Normalización” ou “Documentación gráfica de proxectos". 
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2 COMPETENCIAS E ESTÁNDARES  

 

2.1  Contribución da materia ao desenvolvemento das competencias clave.  

CMCCT.-Competencia matemática e Competencias en ciencia e tecnoloxía implica a capacidade de aplicar o razoamento matemático e as súas 

ferramentas para describir, interpretar e predicir distintos fenómenos no seu contexto.  

Para o adecuado desenvolvemento da competencia matemática, hai que abordar catro áreas relativas ós números, ao álxebra, á xeometría e a estatística, as 
cales se interrelacionan de formas diversas. 

As competencias en ciencia e tecnoloxía contribúen ao desenvolvemento do pensamento científico, pois inclúen a aplicación dos métodos propios da 
racionalidade científica e as destrezas tecnolóxicas; estes métodos conducen a adquirir coñecementos, contrastar ideas e aplicar os descubrimentos ao 
benestar social.  

CL.-Comunicación lingüística 

Esta competencia é o resultado da acción comunicativa dentro de prácticas sociais determinadas, nas cales o individuo actúa con outros interlocutores e a 
través de textos nun gran número de modalidades, formatos e soportes. A linguaxe técnica e universal da materia implica un factor de enriquecemento para a 
propia competencia. 

CD.-Competencia dixital 

A competencia dixital é aquela que implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da información e a comunicación, para acadar os obxectivos 
relacionados co  traballo, emprego, aprendizaxe,  uso do tempo de lecer, e a inclusión e participación na sociedade.  

A resolución de problemas. Esta dimensión conleva coñecer a composición dos dispositivos dixitais, as súas potencialidades e limitacións para conseguir 
metas persoais, así como saber ónde buscar axuda para resolver problemas teóricos e técnicos. Isto implica unha combinación heteroxénea e ben 
equilibrada das tecnoloxías dixitais e non dixitais básicas nesta área de coñecemento. 

CAA.-Aprender a aprender 

A competencia de aprender a aprender é fundamental para o aprendizaxe permanente que se da ó longo da vida e que ten lugar nos distintos contextos 
formais, non formais e informais. Esta competencia se caracteriza pola habilidade para iniciar e organizar o aprendizaxe, e para persistir nel. Isto esixe, en 
primeiro lugar, ter a capacidade para se motivar por aprender. A motivación depende de que se xeneren curiosidade e necesidade de aprender, de que o 
estudante se sinta protagonista do proceso e o resultado de seu aprendizaxe e, finalmente, de que chegue a acadar as metas de aprendizaxe que se  
propouso e, con elo, se produza nel unha percepción de eficacia. 

CCEC.-Conciencia e expresións culturais 

Esta competencia incorpora tamén un compoñente expresivo que se refire á propia capacidade estética e creadora, ao  dominio das capacidades 
relacionadas cos diferentes códigos artísticos e culturais, para poder usalas como medio de comunicación e expresión persoal. Implica igualmente manifestar 
interese pola participación na vida cultural e por contribuír á conservación do patrimonio cultural e artístico, tanto da propia comunidade como doutras 
comunidades. O desenvolvemento da capacidade de esforzo, constancia e disciplina como requisitos necesarios para crear calquera produción artística de 
calidade, así como habilidades de cooperación que permitan elaborar traballos colectivos.  

CSIEE.-Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

A capacidade creadora e de innovación: creatividade e imaxinación, autocoñecemento e autoestima, autonomía e independencia, interese e esforzo, espírito 
emprendedor, iniciativa e innovación.  
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2.2   ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E COMPETENCIAS.  

1º BACHARELATO  

 Debuxo Técnico I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. Xeometría e debuxo técnico  

 b 

 d 

 e 

 g 

 i 

 l 

 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b 

 B1.1. Trazados xeométricos. 

 B1.2. Instrumentos e materiais do debuxo 
técnico. 

 B1.3. Recoñecemento da xeometría na 
natureza. 

 B1.4. Identificación de estruturas xeométricas na 
arte. 

 B1.5. Valoración da xeometría como instrumento 
para o deseño gráfico, industrial e 
arquitectónico. 

 B1.6. Trazados fundamentais no plano.  

 B1.7. Operacións con segmentos. 

 B1.8. Mediatriz. 

 B1.9. Paralelismo e perpendicularidade.  

 B1.10. Determinación de lugares xeométricos. 
Aplicacións. 

 B1.11. Elaboración de formas baseadas en 
redes modulares. 

 B1.12. Circunferencia e círculo. 

 B1.13. Ángulos. 

 B1.14.Trazado de polígonos regulares. 

 B1.15. Resolución gráfica de cuadriláteros e 
polígonos. 

 B1.16. Representación de formas planas. 

 B1.17. Trazado de formas proporcionais. 

 B1.18. Resolución gráfica de triángulos.  

 B1.19. Determinación, propiedades e aplicacións 
dos seus puntos notables. 

 B1.20. Proporcionalidade e semellanza.  

 B1.21. Análise de trazado de formas poligonais 

 B1.1. Resolver problemas de configuración de 
formas poligonais sinxelas no plano coa axuda 
de utensilios convencionais de debuxo sobre 
taboleiro, aplicando os fundamentos da 
xeometría métrica de acordo cun esquema paso 
a paso e/ou unha figura de análise elaborada 
previamente. 

 

 

B1.1. Resolver problemas de configuración de 
formas poligonais sinxelas no plano coa axuda 
de utensilios convencionais de debuxo sobre 
taboleiro, aplicando os fundamentos da 
xeometría métrica de acordo cun esquema paso 
a paso e/ou unha figura de análise elaborada 
previamente. 

 DT1.B1.1.1. Deseña, modifica ou reproduce 
formas baseadas en redes modulares cadradas 
coa axuda do escuadro e o cartabón, utilizando 
recursos gráficos para destacar claramente o 
trazado principal elaborado das liñas auxiliares 
utilizadas. 

 CSIEE 

 DT1.B1.1. 2. Determina coa axuda de regra e 
compás os principais lugares xeométricos de 
aplicación aos trazados fundamentais no plano, 
e comproba graficamente o cumprimento das 
condicións establecidas. 

 CMCCT 

 DT1.B1.1.3. Relaciona as liñas e os puntos 
notables de triángulos, cuadriláteros e polígonos 
coas súas propiedades, e identifica as súas 
aplicacións. 

 CAA 

 DT1.B1.1.4. Comprende as relacións métricas 
dos ángulos da circunferencia e o círculo, 
describe as súas propiedades e identifica as 
súas posibles aplicacións. 

 CAA 

 DT1.B1.1.5. Resolve triángulos coa axuda de 
regra e compás, aplicando as propiedades das 
súas liñas e os puntos notables, e os principios 
xeométricos elementais, e xustifica o 
procedemento utilizado. 

 CMCCT 

DT1.B1.1.6. Deseña, modifica ou reproduce 
cuadriláteros e polígonos analizando as 
relacións métricas esenciais e resolvendo o seu 
trazado por triangulación, radiación, itinerario ou 
relacións de semellanza. 

 

 

 CSIEE 
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 Debuxo Técnico I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 d 

 e 

 g 

 i 

 l 

 

por triangulación, radiación e itinerario. 

 B1.22. Construción e utilización de escalas 
gráficas. 

 B1.23. Transformacións xeométricas elementais: 
xiro, translación, simetría homotecia e afinidade. 
Identificación de invariantes. Aplicacións. 

 DT1.B1.1.7. Reproduce figuras proporcionais 
determinando a razón idónea para o espazo de 
debuxo dispoñible, construíndo a escala gráfica 
correspondente en función da apreciación 
establecida e utilizándoa coa precisión requirida. 

 CSIEE 

 DT1.B1.1.8. Comprende as características das 
transformacións xeométricas elementais (xiro, 
translación, simetría, homotecia e afinidade), 
identificando as súas invariantes, e aplícaas 
para a resolución de problemas xeométricos e 
para a representación de formas planas. 

 CAA 

 b 

 d 

 e 

 g 

 i 

 l 

 B1.24. Tanxencias e enlaces. 

 B1.25. Resolución de problemas básicos de 
tanxencias e enlaces. Aplicacións. 

 B1.26. Construción de curvas técnicas, óvalos, 
ovoides e espirais. 

 B1.27. Aplicacións da xeometría ao deseño 
arquitectónico e industrial. 

 B1.28. Xeometría e novas tecnoloxías. 

 B1.29. Aplicacións de debuxo vectorial en 2D.  

 B1.30. Exercicios de aplicación de trazado de 
tanxencias e enlaces. 

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

 

 DT1.B1.2.1. Identifica as relacións entre puntos 
de tanxencia, centros e raios de circunferencias, 
analizando figuras compostas por enlaces entre 
liñas rectas e arcos de circunferencia. 

 CMCCT 

 DT1.B1.2.2. Resolve problemas básicos de 
tanxencias coa axuda de regra e compás, 
aplicando con rigor e exactitude as súas 
propiedades intrínsecas, e utilizando recursos 
gráficos para destacar claramente o trazado 
principal elaborado das liñas auxiliares 
utilizadas. 

 CAA 

 DT1.B1.2.3. Aplica os coñecementos de 
tanxencias á construción de óvalos, ovoides e 
espirais, e relaciona a súa forma coas principais 
aplicacións no deseño arquitectónico e 
industrial. 

 CSIEE 

DT1.B1.2.4. Deseña a partir dun bosquexo 
previo ou reproduce á escala conveniente 
figuras planas que conteñan enlaces entre liñas 
rectas e arcos de circunferencia, indicando 
graficamente a construción auxiliar utilizada, os 
puntos de enlace e a relación entre os seus 
elementos. 

 

 

 CSIEE 
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 Debuxo Técnico I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 2. Sistemas de representación  

 b 

 d 

 e 

 g 

 i 

 l 

 B2.1. Fundamentos dos sistemas de 
representación. 

 B2.2. Sistemas de representación na arte. 

 B2.3. Evolución histórica dos sistemas de 
representación. 

 B2.4. Sistemas de representación e debuxo 
técnico. Ámbitos de aplicación.  

 B2.5. Vantaxes e inconvenientes. Criterios de 
selección. 

 B2.6. Clases de proxección. 

 B2.7. Sistemas de representación e novas 
tecnoloxías. 

 B2.8. Aplicacións de debuxo vectorial en 3D. 

 B2.9. Sistema diédrico. 

 B2. 10. Procedementos para a obtención das 
proxeccións diédricas. 

 B2.11. Disposición normalizada.  

 B2.12. Reversibilidade do sistema. Número de 
proxeccións suficientes.  

 

 B2.13. Representación e identificación de 
puntos, rectas e planos. Posicións no espazo. 
Paralelismo e perpendicularidade. Pertenza e 
intersección. 

 B2.14. Proxeccións diédricas de sólidos e 
espazos sinxelo. 

 B2.15. Seccións planas. Determinación da súa 
verdadeira magnitude.  

 B2.16. Procedementos para a obtención e 
disposición das proxeccións diédricas. 

 B2.17. Visualización e debuxo a man alzada de 
axonometrías a partir das vistas principais de 
pezas sinxelas. 

 B2.18. Seccións planas. Determinación da súa 
verdadeira magnitude. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 DT1.B2.1.1. Identifica o sistema de 
representación empregado a partir da análise de 
debuxos técnicos, ilustracións ou fotografías de 
obxectos ou espazos, e determina as 
características diferenciais e os elementos 
principais do sistema. 

 CCL 

DT1.B2. 1. 2. Establece o ámbito de aplicación 
dos principais sistemas de representación, e 
ilustra as súas vantaxes e os seus 
inconvenientes mediante o debuxo a man alzada 
dun mesmo corpo xeométrico sinxelo. 

 CCL 

DT1.B2.1.3. Selecciona o sistema de 
representación idóneo para a definición dun 
obxecto ou espazo, analizando a complexidade 
da súa forma, a finalidade da representación, a 
exactitude requirida e os recursos informáticos 
dispoñibles. 

 CD 

DT1B2.1.4. Comprende os fundamentos do 
sistema diédrico e describe os procedementos 
de obtención das proxeccións e a súa 
disposición normalizada. 

 

 

 CMCCT 

DT1.B2.1.5. 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, e resolve problemas de pertenza, 
intersección e verdadeira magnitude. 

 

 

 

 CAA 

DT1.B2.1.6. Deseña ou reproduce formas 
tridimensionais sinxelas, debuxando a man 
alzada as súas vistas principais no sistema de 
proxección ortogonal establecido pola norma de 
aplicación, dispondo as proxeccións suficientes 
para a súa definición e identificando os seus 

 CSIEE 
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 Debuxo Técnico I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

elementos de xeito inequívoco. 

 DT1.B2.1.7. Visualiza no espazo perspectivo 
formas tridimensionais sinxelas definidas 
suficientemente polas súas vistas principais, 
debuxando a man alzada axonometrías 
convencionais (isometrías e cabaleiras). 

 CMCCT 

 DT1.B2.1.8. Determina seccións planas de 
obxectos tridimensionais sinxelos, visualizando 
intuitivamente a súa posición mediante 
perspectivas a man alzada, debuxando as súas 
proxeccións diédricas e obtendo a súa 
verdadeira magnitude. 

 CCEC 

 b 

 d 

 e 

 g 

 i 

 l 

 B2.19. Sistema de planos cotados: aplicacións.  B2.2. Representar formas tridimensionais 
sinxelas a partir de perspectivas, fotografías, 
pezas reais ou espazos do contorno próximo, 
utilizando o sistema diédrico ou, de ser o caso, o 
sistema de planos cotados, dispondo de acordo 
coa norma as proxeccións suficientes para a súa 
definición e identificando os seus elementos de 
xeito inequívoco. 

 DT1.B2.2.1. Comprende o funcionamento do 
sistema de planos cotados como unha variante 
do sistema diédrico que permite rendibilizar os 
coñecementos adquiridos, ilustra as súas 
principais aplicacións mediante a resolución de 
problemas sinxelos de pertenza e intersección e 
obtén perfís dun terreo a partir das súas curvas 
de nivel.  

 CAA 

 b 

 d 

 e 

 g 

 i 

 l 

 B2.20. Sistema axonométrico. 

 B2.21. Fundamentos do sistema. Disposición 
dos eixes e utilización dos coeficientes de 
redución. 

 B2.22. Sistema axonométrico ortogonal, 
perspectivas isométricas, dimétricas e 
trimétricas. 

 B2.23. Sistema axonométrico oblicuo: 
perspectivas cabaleiras e militares. 

 B2.24. Aplicación do óvalo isométrico como 
representación simplificada de formas circulares. 

 B2.3. Debuxar perspectivas de formas 
tridimensionais a partir de pezas reais ou 
definidas polas súas proxeccións ortogonais, 
seleccionando a axonometría axeitada ao 
propósito da representación, dispondo a 
posición dos eixes en función da importancia 
relativa das caras que se desexen amosar e 
utilizando, de ser o caso, os coeficientes de 
redución determinados. 

 DT1.B2.3.1. Realiza perspectivas isométricas de 
corpos definidos polas súas vistas principais, 
coa axuda de utensilios de debuxo sobre 
taboleiro, representando as circunferencias 
situadas en caras paralelas aos planos 
coordenados como óvalos en lugar de elipses. 

 CCEC 

 DT1.B2.3.2. Realiza perspectivas cabaleiras ou 
planimétricas (militares) de corpos ou espazos 
con circunferencias situadas en caras paralelas 
a un só dos planos coordenados, dispondo a 
súa orientación para simplificar o seu trazado. 

 CCEC 

 b 

 d 

 e 

 B2.25. Sistema cónico central. 

 B2.26. Elementos do sistema. Plano do cadro e 
cono visual. 

 B2.4. Debuxar perspectivas cónicas de formas 
tridimensionais a partir de espazos do contorno 
ou definidas polas súas proxeccións ortogonais, 
e valorar o método seleccionado, considerando 

 DT1.B2.4.1. Comprende os fundamentos da 
perspectiva cónica e clasifica a súa tipoloxía en 
función da orientación das caras principais 
respecto ao plano do cadro e a repercusión da 

 CCL 
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 Debuxo Técnico I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 g 

 i 

 l 

 

 

 

 

 

 b 

 d 

 e 

 g 

 i 

l 

 B2.27. Determinación do punto de vista e 
orientación das caras principais. 

 B2.28. Paralelismo. Puntos de fuga. Puntos 
métricos. 

 B2.29. Representación simplificada da 
circunferencia. 

 B2.30. Sistema cónico oblicuo. 

 B2.31. Representación simplificada da 
circunferencia. 

 B2.32. Representación de sólidos nos diferentes 
sistemas. 

a orientación das caras principais respecto do 
plano do cadro e a repercusión da posición do 
punto de vista sobre o resultado final. 

posición do punto de vista sobre o resultado 
final, determinando o punto principal, a liña do 
horizonte, os puntos de fuga e os seus puntos 
de medida. 

 DT1.B2.4.2. Debuxa coa axuda de utensilios de 
debuxo perspectivas cónicas centrais de corpos 
ou espazos con circunferencias situadas en 
caras paralelas a un só dos planos 
coordenados, dispondo a súa orientación para 
simplificar o seu trazado. 

 CSIEE 

 DT1.B2.4.3. Representa formas sólidas ou 
espaciais con arcos de circunferencia en caras 
horizontais ou verticais, debuxando perspectivas 
cónicas oblicuas coa axuda de utensilios de 
debuxo, simplificando a construción das elipses 
perspectivas mediante o trazado de polígonos 
circunscritos, trazándoas a man alzada ou coa 
axuda de patróns de curvas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CMCCT 
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 Debuxo Técnico I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 3. Normalización  

 b 

 d 

 e 

 g 

 i 

 l 

 B3.1. Elementos da normalización consonte a 
normativa. 

 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. 

 DT1.B3.1.1. Describe os obxectivos e os 
ámbitos de utilización das normas UNE, EN e 
ISO, e relaciona as específicas do debuxo 
técnico coa súa aplicación para a elección e a 
dobra de formatos, para o emprego de escalas, 
para establecer o valor representativo das liñas, 
para dispor as vistas e para a cotación. 

 CCL 

 b 

 d 

 e 

 g 

 i 

 l 

 B3.2. Proxecto: necesidade e ámbito de 
aplicación das normas.  

 B3.3. Formatos. Dobra de planos. 

 B3.4. Vistas. Liñas normalizadas. 

 B3.5. Aplicacións da normalización. 

 B3.6. Escalas. Acoutación. 

 B3.7. Debuxo industrial. 

 B3.8. Debuxo arquitectónico. 

 B3.9. Cortes e seccións. 

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

 DT1.B3.2.1. Obtén as dimensións relevantes de 
corpos ou espazos representados utilizando 
escalas normalizadas. 

 CSIEE 

 DT1.B3.2.2. Representa pezas e elementos 
industriais ou de construción, aplicando as 
normas referidas aos principais métodos de 
proxección ortográficos, seleccionando as vistas 
imprescindibles para a súa definición, 
dispóndoas axeitadamente e diferenciando o 
trazado de eixes, liñas vistas e ocultas. 

 CAA 

 DT1.B3.2.3. Cota pezas industriais sinxelas 
identificando as cotas necesarias para a súa 
correcta definición dimensional e dispóndoas de 
acordo coa norma. 

 CMCCT 

 DT1.B3.2.4. Cota espazos arquitectónicos 
sinxelos identificando as cotas necesarias para a 
súa correcta definición dimensional e 
dispóndoas de acordo coa norma. 

 CMCCT 

 DT1.B3.2.5. Representa obxectos con ocos 
mediante cortes e seccións, aplicando as 
normas básicas correspondentes. 

 CSIEE 
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3 - Obxectivos xerais de Bacharelato. 

 

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución 
española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 
xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de 
prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións 
existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia 
persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade. 

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

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

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

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. 
Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución 
da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación 
sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

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

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como 

fontes de formación e enriquecemento cultural. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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4 -  Contidos- bloques (concreción). 

 

1º Bloque. Xeometría e debuxo técnico. Desenvolvéronse durante os dous cursos que compoñen esta etapa os elementos necesarios para resolver 
problemas de configuración de formas, ao tempo que se analiza a súa presenza na natureza e na arte ao longo da historia, e as súas aplicacións ao mundo 
científico e técnico. 

2º Bloque. Sistemas de representación desenvolve os fundamentos, as características e as aplicacións das axonometrías, das perspectivas cónicas e dos 
sistemas diédrico e de planos acoutados. Este bloque débese abordar de xeito integrado para permitir descubrir as relacións entre sistemas e as vantaxes e 
os inconvenintes de cada un. Ademais, é conveninte potenciar a utilización do debuxo a man alzada como ferramenta de comunicación de ideas e análise 

de problemas de representación. 

3º Bloque. A normalización (Documentación gráfica de proxectos), pretende dotar o/a estudante dos procedementos para simplificar, unificar e obxectivar 
as representacións gráficas. Este bloque está nomeadamente relacionado co proceso de elaboración de proxectos, obxecto do derradeiro bloque, polo 
que, aínda que a secuencia establecida sitúa este bloque de maneira específica no primeiro curso, a súa condición de linguaxe universal fai que a súa 
utilización sexa unha constante ao longo da etapa.  

O proxecto ten como obxectivo principal que o/a estudante mobilice e interrelacione os elementos adquiridos ao longo de toda a etapa e que os 
empregue para elaborar e presentar de xeito individual e colectivo os bosquexos, esbozos e planos necesarios para a definición dun proxecto 
sinxelo relacionado co deseño gráfico, industrial ou arquitectónico. 
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5  Temporalización. Grao mínimo de consecución para superar a materia 

BLOQUE 1 XEOMETRÍA E DEBUXO TÉCNICO. 1º TRIMESTRE 

Contidos (mínimos) Criterios de avaliación (mínimos) Estándares de aprendizaxe (grao mínimo) 

• Trazados xeométricos. 

• Instrumentos e materiais do 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 no plano. 

• Operacións con segmentos. 

• Mediatriz. 

• Paralelismo e perpendicularidade. 

• Determinación de lugares xeométricos. Aplicacións. 

• Elaboración de formas baseadas en redes modulares. 

• Circunferencia e círculo. • Ángulos. 

• Trazado de polígonos regulares. 

• Resolución gráfica de cuadrilátero e polígonos. 

• Representación de formas planas. 

• Trazado de formas proporcionais. 

• Resolución gráfica de triángulos. 

• Determinación, propiedades e aplicacións dos seus puntos 
notables. 

• Proporcionalidade e semellanza. 

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

• Construción e utilización de escalas gráficas. 

• Transformacións xeométricas elementais: xiro, translación, simetría 
homotecia e afinidade.  

• Resolución de problemas básicos de tanxencias e enlaces. 
Aplicacións. 

• Construción de curvas técnicas, óvalos, ovoides e espirais. 

• Aplicacións da xeometría ao deseño arquitectónico e industrial. 

• Xeometría e novas tecnoloxías. • Aplicacións de debuxo vectorial en 
2D e 3D. 

1. Resolver problemas de configuración de formas poligonais 
sinxelas no plano coa axuda de utensilios convencionais de debuxo 
sobre taboleiro, aplicando os fundamentos da xeometría métrica 

de acordo cun esquema paso a paso e/ou unha figura de análise 

elaborada previamente. 

2. Debuxar curvas técnicas e figuras planas compostas por 
circunferencias e liñas rectas, aplicando os conceptos fundamentais 

de tanxencias, resaltar a forma final determinada e indicar 
graficamente a construción auxiliar utilizada, os puntos de enlace e a 
relación entre os seus elementos. 

 

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

1. 2. Determina coa axuda de regra e compás os principais lugares 
xeométricos de aplicación aos trazados fundamentais no plano, e 
comproba graficamente o cumprimento das condicións establecidas. 

1.3. Relaciona as liñas e os puntos notables de triángulos, 
cuadriláteros e polígonos coas súas propiedades, e identifica as súas 
aplicacións. 

1.4. Comprende as relación métricas dos ángulos da circunferencia 

e o círculo, describe as súas propiedades e identifica as súas 
posibles aplicacións. 

1.5. Resolve triángulos coa axuda de regra e compás, 

aplicando as propiedades das súas liñas e os puntos notables, e os 

principios xeométricos elementais, e xustifica o procedemento 
utilizado. 

1.6. Deseña, modifica ou reproduce cuadriláteros e polígonos 

analizando as relacións métricas esenciais e resolvendo o seu 

trazado por triangulación, radiación, itinerario ou relacións de 
semellanza. 

1.7. Reproduce figuras proporcionais determinando a razón idónea 
para o espazo de debuxo dispoñible, construíndo a escala gráfica 
correspondente . 

1.8. Comprende as características das transformacións xeométricas 

elementais (xiro, translación, simetría, homotecia e afinidade), 
identificando as súas invariantes, e aplícaas para a resolución de 
problemas xeométricos e para a representación de formas planas. 

2.1. Identifica as relación entre puntos de tanxencia, centros e raios 
de circunferencias, analizando figuras compostas por enlaces entre 
liñas rectas e arcos de circunferencia. 

2.2. Resolve problemas básicos de tanxencias coa axuda de regra e 
compás, aplicando con rigor e exactitude as súas propiedades 
intrínsecas, e utilizando recursos gráficos para destacar claramente o 
trazado principal elaborado das liñas auxiliares utilizadas. 
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BLOQUE 2 SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. 2º E 3º TRIMESTRE 

Contidos (mínimos) Criterios de Avaliación (mínimos) Estándares de aprendizaxe (grao mínimo) 

• Fundamentos dos sistemas de representación. 

• Sistemas de representación na arte. 

• Evolución histórica dos sistemas de representación. 

• Sistemas de representación e debuxo técnico. Ámbitos de 
aplicación. 

• Vantaxes e inconvenientes. Criterios de selección. 

•  Clases de proxección. 

• Sistemas de representación e novas tecnoloxías. 

• Aplicacións de debuxo vectorial en 3D. 

• Sistema diédrico. 

• Procedementos para a obtención das proxeccións diédricas. 

•  Disposición normalizada. 

• Reversibilidade do sistema. Número de proxeccións suficientes. 

• Representación e identificación de puntos, rectas e planos. 
Posicións no espazo. Paralelismo e   

  perpendicularidade. Pertenza e intersección. 

• Proxeccións diédricas de sólidos e espazos sinxelos. 

•  Seccións planas. Determinación da súa verdadeira magnitude. 

• Procedementos para a obtención e disposición das proxeccións 
diédricas. 

• Visualización e debuxo a man alzada de axonometrías a partir das 
vistas principais de pezas sinxelas. 

• Seccións planas. Determinación da súa verdadeira magnitude. 

• Sistema de planos cotados: aplicacións. 

• Sistema axonométrico. 

•  Fundamentos do sistema. Disposición dos eixes e utilización dos 
coeficientes de redución. 

• Sistema axonométrico ortogonal, perspectivas isométricas, 
dimétricas e trimétricas. 

• Sistema axonométrico oblicuo: perspectivas cabaleiras e militares. 

• Sistema cónico central. 

• Elementos do sistema. Plano do cadro e cono visual. 

• Sistema cónico oblicuo. 

• Representación simplificada da circunferencia. 

• Representación de sólidos nos diferentes sistemas 

1. Relacionar os fundamentos e as características dos sistemas 

de representación coas súas posibles aplicacións ao debuxo técnico, 
seleccionando o sistema axeitado ao obxectivo previsto, e identificar 

as vantaxes e os inconvenientes en función da información que se 
desexe amosar e dos recursos dispoñibles. 

2. Representar formas tridimensionais sinxelas a partir de 
perspectivas, fotografías, pezas reais ou espazos do contorno 
próximo, utilizando o sistema diédrico ou, de ser o caso, o sistema de 
planos cotados, dispondo de acordo coa norma as proxeccións 
suficientes para a súa definición e identificando os seus elementos 
de xeito inequívoco. 

3. Debuxar perspectivas de formas tridimensionais a partir de pezas 
reais ou definidas polas súas proxeccións ortogonais, seleccionando 
a axonometría axeitada ao propósito da representación, dispondo a 
posición dos eixes en función da importancia relativa das caras que 
se desexen amosar e utilizando, de ser o caso, os coeficientes de 
redución determinados. 

4. Debuxar perspectivas cónicas de formas tridimensionais a partir de 
espazos do contorno ou definidas polas súas proxeccións ortogonais, 
e valorar o método seleccionado, considerando a orientación das 
caras principais respecto do plano do cadro e a repercusión da 
posición do punto de vista sobre o resultado final. 

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

1. 2. Establece o ámbito de aplicación dos principais sistemas 

de representación, e ilustra as súas vantaxes e os seus 
inconvenientes mediante o debuxo a man alzada dun mesmo corpo 
xeométrico sinxelo. 

1.3. Selecciona o sistema de representación idóneo para a definición 
dun obxecto ou espazo, analizando a complexidade da súa forma, a 
finalidade da representación, a exactitude requirida e os 

recursos informáticos dispoñibles. 

1.4. Comprende os fundamentos do sistema diédrico e describe os 
procedementos de obtención das proxeccións e a súa disposición 
normalizada. 

1.5. 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, e resolve problemas de pertenza,intersección e 
verdadeira magnitude. 

1.6. Deseña ou reproduce formas tridimensionais sinxelas, 

debuxando a man alzada as súas vistas principais no sistema de 

proxección ortogonal establecido pola norma de aplicación, dispondo 

as proxeccións suficientes para a súa definición e identificando os 

seus elementos de xeito inequívoco. 

1.7. Realiza perspectivas isométricas de corpos definidos 

polas súas vistas principais, coa axuda de utensilios de debuxo sobre 

taboleiro, representando as circunferencias situadas en caras 

paralelas aos planos coordenados como óvalos en lugar de elipses, 

simplificando o seu trazado. 

1.8. Debuxa coa axuda de utensilios de debuxo perspectivas cónicas 
centrais de corpos ou espazos con circunferencias situadas en caras 
paralelas a un só dos planos coordenados, dispondo a súa 
orientación para simplificar o seu trazado.Determina sección planas 
de obxectos tridimensionais sinxelos, visualizando intuitivamente a 
súa posición mediante perspectivas a man alzada, debuxando as 
súas proxeccións diédricas e obtendo a súa verdadeira magnitude. 
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3º BLOQUE NORMALIZACIÓN. 3º TRIMESTRE 

Contidos (mínimos) Criterios de avaliación (mínimos) Estándares de aprendizaxe (grao mínimo) 

• Elementos da normalización consonte a normativa. 

• Proxecto: necesidade e ámbito de aplicación das normas. 

• Formatos. Dobra de planos. 

• Vistas. Liñas normalizadas. 

• Aplicacións da normalización. 

• Escalas. Cotas. 

•  Debuxo industrial. 

• Debuxo arquitectónico. 

• Cortes e seccións. 

 

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. 

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

 

1.1. Describe os obxectivos e os ámbitos de utilización das normas 
UNE, EN e ISO, e relaciona as específicas do debuxo técnico coa 
súa aplicación para a elección e a dobra de formatos, para o 
emprego de escalas, para establecer o valor representativo das liñas, 
para dispor as vistas e para as cotas. 

2.1. Obtén as dimensións relevantes de corpos ou espazos 
representados utilizando escalas normalizadas. 

2.2. Representa pezas e elementos industriais ou de construción, 

aplicando as normas referidas aos principais métodos de proxección 
ortográficos, seleccionando as vistas imprescindibles para a súa 
definición, dispóndoas axeitadamente e diferenciando o trazado de 
eixes, liñas vistas e ocultas. 

2.3. Acouta pezas industriais sinxelas identificando as cotas 
necesarias para a súa correcta definición dimensional e dispóndoas 
de acordo coa norma. 

2.4. Acouta espazos arquitectónicos sinxelos identificando as cotas 
necesarias para a súa correcta definición dimensional e dispóndoas 
de acordo coa norma. 

2.5. Representa obxectos con ocos mediante cortes e seccións, 

aplicando as normas básicas correspondentes. 
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6   METODOLOXÍA 

 

1. Metodoloxía didáctica: conxunto de estratexias, procedementos e accións organizadas e planificadas polo profesorado, de xeito consciente e reflexivo,coa 
finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado e o logro dos obxectivos suscitados. 

2. Estas metodoloxías deberán favorecer a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo, para traballar en equipo e promover o traballo en equipo, e 
para aplicar métodos de investigación apropiados. 

3. A metodoloxía que se utilice no bacharelato favorecerá o traballo individual e en grupo, o pensamento autónomo, crítico e rigoroso, o uso de técnicas e 
hábitos de investigación en distintos campos do saber, a capacidade do alumnado de aprender por si mesmo, así como a transferencia e a aplicación do 
aprendido. 

4. As tecnoloxías da información e da comunicación serán unha ferramenta necesaria para a aprendizaxe en todas as materias, tanto polo seu carácter 
imprescindible na educación superior como pola súa utilidade e relevancia para a vida cotiá e a inserción laboral. 

 

Aplicarase unha metodoloxía activa, na que o principio elemental será o de aprender a comunicarse (dende a dobre perspectiva emisor-receptor) a través da 
linguaxe gráfica obxectiva que nos proporciona o Debuxo Técnico. 

 

Cando falamos de metodoloxía activa, sempre dende o punto de vista da concepción constructivista da aprendizaxe queremos evidencia-lo papel activo que 
desempeñan os dous polos do proceso de ensinanza-aprendizaxe, profesor e alumno, facendo especial fincapé no segundo, lonxe da concepción tradicional 
que consideraba ó alumno mero receptor-reproductor, elemento pasivo, das ensinanzas do profesor. 

 

A ensinanza implica a capacidade para estimula-la aprendizaxe. O profesor facilitará a adquisición de aprendizaxes significativas por parte do alumno, isto é, 
o establecemento de vínculos substantivos e non arbitrarios entre os novos contidos a aprender e o que este xa sabe, para o que actuará en tódalas fases 
das que consta este proceso: 1) ruptura do equilibrio inicial dos esquemas de coñecemento respecto ó novo contido de aprendizaxe; 2) conciencia da 
situación de desequilibrio; 3) motivación para enfrontarse á restauración do equilibrio do mapa conceptual; 4) restauración do equilibrio mediante a 
modificación ou substitución do primitivo esquema de conceptos.  

A aprendizaxe significativa prodúcese cando as actividades de adquisición-modificación de conceptos van destinadas á chamada zona de desenvolvemento 
próximo, limitada polo que os alumnos saben facer autónomamente e o que son capaces de facer coa axuda do profesor ou dos compañeiros, xenerando 
novas zonas de desenvolvemento próximo para futuras aprendizaxes. Os datos que o profesor necesita para situarse dentro desta zona onde a aprendizaxe 
é efectiva vanlle ser proporcionados pola avaliación (inicial e contínua) dos coñecementos previos dos alumnos así como do seu nivel de desenvolvemento. 

 

Os novos contidos, aparte desta significatividade psicolóxica, é dicir, da capacidade de conectar cos coñecementos previos dos alumnos e o seu nivel de 
desenvolvemento, precisan dunha significatividade lóxica, isto é, dunha coherencia coa lóxica interna da disciplina e na forma en que son presentados.  

Igualmente, a significatividade da aprendizaxe dos novos contidos, está moi relacionada coa súa funcionalidade, entendida esta dende dous puntos de vista: 
por unha banda, pola súa utilidade para a adquisición de novas capacidades e coñecementos, nesta ou noutras materias, e por outra, na súa relación coas 
súas aplicacións prácticas no contexto do alumno - académico, persoal e/ou social -. Neste senso, fai referencia á necesidade dunha metodoloxía didáctica 
para o bacharelato que suliñe a relación dos aspectos teóricos das materias coas súas aplicacións prácticas na sociedade. 

Se ben a función do profesor é a de estimula-la aprendizaxe, tendo en conta tódolos aspectos que interveñen neste proceso, algúns dos cales foron 
comentados anteriormente, non debemos esquecer, como sinalabamos ó principio, o papel que desempeña o verdadeiro protagonista do proceso de 
ensinanza-aprendizaxe, o alumno: sen a súa actividade, calquera esforzo por conseguir unha aprendizaxe, significativa ou non, sería inútil.  
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É a súa propia actividade mental quen ten que levar a cabo o proceso de ruptura do equilibrio da súa estrutura cognoscitiva, a que ten que facerse 
consciente desta situación e sentirse motivada para superala, reestruturando o mapa conceptual con novos contidos a través dunha memorización 
comprensiva, que integra, reorganiza e engade información, permitindo a súa recuperación e utilización en situacións distintas ás que foi almacenada.  

Os esforzos do profesor teñen, pois, que ir dirixidos a provocar esta actividade, facendo que o alumno tome consciencia do seu propio proceso de 
aprendizaxe e actúe sobre o seu desenrolo, baixo a orientación e guía do profesor, se favoreza a súa capacidade para aprender por sé mesmo.  

O proceso de ensino-aprendizaxe podemos consideralo, de forma simplificada e dentro de todo este marco, como un proceso interactivo entre dous polos, 
profesor e alumno (ademais de intervir outras variables) onde a avaliación continua establece un sistema de retroalimentación que reaxusta constantemente 
o seu mecanismo. 

 

Concrecións metodolóxicas que require a materia :  
-Relacionar a teoría coa práctica, buscando a aplicación do aprendido. 

-Traballar con casos prácticos encamiñados á resolución de problemas reais, presentes na vida cotiá. 

-Propiciar o traballo en grupo, respectando a iniciativa e creatividade cada unha das persoas que o compoñen. 

-Uso das novas tecnoloxías da información e comunicación, tanto para a busca e selección de informacións específicas como para a elaboración de  

proxectos creativos. Impresión en 3D de prototipos. 

-Potenciar a flexibilidade na elección de tratamentos ou recursos gráficos na resolución de proxectos. 

-Incidir na necesidade do esforzo e tenacidade para o logro de destrezas e precisión nos obxectivos previstos. 

 

7   MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Tentarase aproveitar da mellor maneira posible todos os recursos e materiais dos que dispón  o Departamento de Debuxo e Artes Plásticas do IES DE 
PORTO DO SON. 

Para as explicacións dos distintos contidos empregarase a palabra, oral e escrita (libros, revistas,...), e imaxes en distintos soportes (o encerado, soportes 
impresos e soportes informáticos, Web-sites), medios audiovisuais (cos que se acada unha maior eficiencia docente, claridade de exposición e aforro 
considerable de tempo),etc. 

Para a realización dos exercicios prácticos os alumnos contarán con distintos instrumentos e materiais de Debuxo Técnico:  

Tradicionais (regra, escuadra, cartabón, plantiñas de curvas, compás, portaminas, goma, rotuladores calibrados...), que aportarán na súa maior parte os 
propios alumnos. 

Informáticos, que facilitará o Departamento: (4 unidades PCs), Impresora 2D e 3D.  

Recomendaráselles, así mesmo, os seguintes libro de texto (que xunto con outras fontes citadas puntualmente, servirá para ampliar e completar as 
explicacións dadas polo profesor en clase):  

“Dibujo Técnico 1 “ ed.Rodríguez de Abajo, F.J. e Álvarez Bengoa, 1º Bachillerato. Ed. Donostiarra. San Sebastián, 2009. 

"Dibujo Técnico 1 " ed. Casals 1ª edición: marzo 2015 ISBN 978-84-218-4791-6 

“Debuxo técnico 1”. ed. Rodeira 1º Bacharelato 2009. (Edición en galego). 
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8   AVALIACIÓN 

 
Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos da etapa nas avaliacións continua e final das materias 
dos bloques de materias troncáis, específicas e de libre configuración. 
 

Criterios de avaliación: referente específico para avaliar a aprendizaxe do alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e que o alumnado debe 
lograr,tanto en coñecementos coma en competencias, e responden ao que se pretende conseguir en cada disciplina. 

 

Estándares de aprendizaxe avaliables: especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados de aprendizaxe e que concretan o que 
o alumnado debe saber, comprender e saber facer en cada disciplina. Deben ser observables, medibles e avaliables, e permitir graduar o rendemento ou o 
logro alcanzado. 

Deben contribuír a facilitar o deseño de probas estandarizadas e comparables. 

 

  8.1 Criterios de avaliación. Relación coas Competencias Clave e Estándares de aprendizaxe. 

 

1. Resolver problemas xeométricos, valorando o método e o razoamento utilizados na súa construción, así como o seu acabamento e 
presentación. 

Coa aplicación deste estándar preténdese avaliar o nivel acadado polo alumnado no dominio dos trazados xeométricos fundamentais no plano e a súa 
aplicación práctica na construción de triángulos, cuadriláteros e polígonos en xeral, construción de figuras semellantes e transformacións xeométricas 
básicas. 

2. Utilizar e construír escalas gráficas tanto para a interpretación como para a elaboración de planos e debuxos. 

Este estándar indicará en que medida se comprendeu o fundamento das escalas, como concepto abstracto-matemático e aplicadas a distintas situacións que 
se poden dar na vida cotiá, xa sexa para interpretar as medidas nun plano técnico, mapa ou diagrama, ou para elaborar debuxos tomados da realidade. 

3. Deseñar e/ou reproducir formas non excesivamente complexas, que na súa definición conteñan enlaces entre circunferencia e recta e/ou entre 
circunferencias. 

A través deste estándar valorarase a aplicación práctica dos coñecementos técnicos dos casos de tanxencias estudados de forma illada. Valorarase 
especialmente o proceso seguido para a súa resolución, así como a precisión na obtención dos puntos de tanxencia. 

4. Elaborar e participar activamente en proxectos de construción xeométrica cooperativos, aplicando estratexias propias adecuadas á linguaxe do 
debuxo técnico. 

A aplicación deste estándar permitirá avaliar se o alumnado é capaz de traballar en equipo, mostrando actitudes de cooperación, tolerancia e flexibilidade. 

5. Utilizar o sistema diédrico para representar volumes sinxelos e formas poliédricas, así como as relacións espaciais entre punto, recta e plano. 

A aplicación deste estándar permitirá coñecer o grao de abstracción adquirido e, xa que logo, o dominio ou non do sistema diédrico para representar no 
plano elementos situados no espazo, relacións de pertenza, posición de paralelismo e de distancia ou perpendicularidade. 

6. Realizar perspectivas axonométricas e cónicas de corpos, definidos polas súas vistas principais e viceversa, executadas a man alzada e/ou 
deliñadas. 
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Con este estándar preténdese avaliar, tanto a visión espacial desenvolta polo alumnado, como a capacidade de relacionar entre si o sistema diédrico co 
axonométrico e a coa perspectiva cónica, ademais de valorar as habilidades e destrezas adquiridas no manexo dos instrumentos de debuxo e no trazado a 
man alzada. 

7. Representar pezas e elementos industriais ou de construción sinxelos, valorando a correcta aplicación das normas referidas a vistas, anotación 
e simplificacións indicadas na representación. 

Estándar como medio para avaliar en que medida o alumnado é capaz de expresar graficamente un produto ou un obxecto, coa información necesaria para a 
súa posible fabricación ou realización, aplicando as normas esixidas no debuxo técnico. 

8. Culminar os traballos de debuxo técnico, utilizando os diferentes procedementos e recursos gráficos, de forma que estes sexan claros, limpos e 
respondan ao obxectivo para o que foron realizados. 

Con este estándar quérese valorar a capacidade para dar distintos tratamentos ou aplicar diferentes recursos gráficos ou informáticos, en función do tipo de 
debuxo que se vai realizar. 

 

8.2 Procedementos de avaliación. 

 

A avaliación ten distintos niveis (que se aplicarán a distintas escalas - programa-programación, unidade didáctica -): 

-Avaliación inicial, como diagnóstico. 

-Avaliación continua, formativa e reguladora de todo o proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

-Avaliación final, sumativa. 

1. Avaliación inicial. 

Preténdese coñece-la situación dos alumnos ó comezo do proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

Empregaranse actividades e cuestiones específicas, técnicas e procedementos que permitan avaliar o mapa conceptual previo dos alumnos así como o seu 
grao de desenvolvemento: vocabulario específico, destreza no uso dos distintos instrumentos e materiais, capacidade de abstracción, visión espacial,... 

Os resultados destinaranse a adaptar a programación de aula (obxectivos específicos, contidos, metodoloxía e avaliación) ás particularidades dos alumnos: a 
tarefa do profesor consiste en encher os ocos entre o que o alumno sabe e o que marcan os obxectivos. 

2. Avaliación Ordinaria. 

Prodúcese ó longo do proceso formativo e permite o seu reaxuste (a tódolos niveis) mentres este se desenvolve. 

Deberá potencia-la reflexión do alumno (autoavaliación) tanto como a do profesor; e a tal fin, o alumno ha de ser sempre consciente da súa situación en 
relación co proceso, así como ter coñecemento dos criterios utilizados para a súa avaliación (obxectivos). 

Levarase a cabo a través da observación directa (rexistros anecdóticos), de análises do traballo do alumno e do seu rendemento (carpeta de traballos) e de 
instrumentos de medida (distintos tipos de probas: tests, cuestionarios...). 

3. Avaliación final. 

Prodúcese ó rematar o proceso, e serve para avaliar a consecución dos obxectivos (criterios de avaliación) e competencias do alumno/a. Ten carácter 
sumativo, ó ter en conta todo o desenvolvemento, sen perder de vista o estado final. Determina unha cualificación. 

 

Disposición adicional quinta. Documentos oficiais de avaliación En bacharelato, os resultados da avaliación das materias expresaranse mediante 
cualificacións numéricas de cero a dez sen decimais,e consideraranse negativas as cualificacións inferiores a cinco. 
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8.3   Avaliación Ordinaria- Procedementos e Instrumentos de avaliación 

 

A Avaliación Ordinaria, está organizada o longo do curso por un sistema de tres avaliacións: Cada unha consta de dúas probas parciais. A cualificación de 
cada avaliación obterase do seguinte xeito: Media ponderada en cada parcial. Media aritmética das dúas cualificacións parciais. 

Procedemento -Probas e exames 

Instrumento- Resolución de exercicios.  

Procedemento- Achega de producións 

Instrumento- Exercicios prácticos e proxectos 

Porfolio de apuntes diarios na aula, proxectos,  actitude 
Iniciativa persoal. Observación na aula. 

60 % da cualificación. 30% da cualificación 10%  =5%+5% da cualificación 

Estará determinada polo resultado dos exames 
escritos e prácticos realizados durante ese 
período.  

Plantexa e resolve correctamente o problema. 
Emprega correctamente a terminoloxía axeitada. 
Usa as normativas correspondentes e  emprega a 
limpeza e exactitude no traballo. 

Polos resultados dos exercicios prácticos 
elaborados tanto na aula como na casa.  

Presenta os traballos nos prazos de entrega. 

Realiza correctamente os traballos prácticos e 
proxectos requiridos. 

 

Presenta o porfolio de apuntes organizado e con 
limpeza e exactitude na expresión gráfica. 5% 

Asiste ás clases (obrigatoria). 

Participa nas postas en común na clase.  

Amosa iniciativa persoal nos proxectos. 5% 

 

 

A cualificación da Avaliación Final Ordinaria ven dada pola media aritmética das cualificacións das tres avaliacións e non será inferior a 5 sobre 10 

8.4  Avaliación  Extraordinaria 

Os alumnos que non superen a materia na avaliación ordinaria de xuño, deberán presentarse ás probas extraordinarias de setembro nas datas que se 
determinen. Os criterios de avaliación e os contidos mínimos esixibles serán os mesmos que figuran nesta programación. 

Tendo que entregar,correctamente presentados, os traballos prácticos e apuntes solicitados para a súa cualificación conxunta coa nota obtida na proba. 

Procedemento -Probas e exames 

Instrumento- Resolución de exercicios..  

Procedemento- Achega de producións 

Instrumento- Exercicios prácticos e proxectos 

Porfolio de apuntes diarios na aula de proxectos,  actitude 
Iniciativa persoal. 

60 % da cualificación. 30%  10%  =5%+5% 

Estará determinada polo resultado do exame 
escritos ou prácticos a realizar na data 
determinada no mes de setembro 

Plantexa e resolve correctamente o problema. 
Emprega correctamente a terminoloxía axeitada. 
Usa a normativa correspondente e  emprega a 
limpeza e exactitude no traballo. 

Polos resultados dos exercicios prácticos 
elaborados tanto na aula como na casa.  

Presenta os traballos nos prazos de entrega. 

Realiza correctamente os traballos prácticos e 
proxectos requiridos. 

 

Presenta o porfolio de apuntes realizado durante o 
curso, organizado, con limpeza e exactitude na 
expresión gráfica. 5% 

Amosa interese pola materia. 5% 

 

 

A cualificación da Avaliación Extraordinaria ven dada pola media ponderada das cualificacións anteriores e non será inferior a 5 sobre 10 
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8.5  Avaliación  e recuperación da materia  pendente: 

 

Os Contidos mínimos, procedementos, criterios de avaliación e estándares avaliables son os presentados nesta programación. Cada ano escolar 
realizaranse dúas sesións de avaliación das aprendizaxes do alumnado con materias pendentes de cursos anteriores: unha en maio (ordinaria) e outra en 
setembro (extraordinaria). Ou por trimestres a elección do alumno/a. 

Nas materias de contidos progresivos como Debuxo técnico I e II será preciso a superación do primeiro curso para poder ser avaliada a de segundo curso. 

O departamento considerará ó tratarse dunha materia de contidos progresivos que o alumno acadou os obxectivos fixados para a materia pendente como 
consecuencia da avaliación continua si: 

Caso 1.- (alumnos que continúan coa materia pendente no curso superior 2º Bach.).  

Se o alumno logra unha cualificación positiva (5 ou máis) nas dúas primeiras avaliacións parciais do curso inmediatamente superior nos tres apartados: 
Contidos, Estándares e Competencias  Clave, considerarase aprobado no curso anterior- 1º Bach. – e poderá ser avaliado no curso superior (2º Bach.) da 
mesma materia. 

Caso 2.- (alumnos que non continúan coa materia no curso superior ou cambio de modalidade). Para facilitar ó alumno a superación da materia, terá 
que presentarse as probas e exercicios de seguimento da aprendizaxe que se realizarán nos meses indicados  (sempre antes da Avaliación ordinaria de 
maio) e que constarán de Contidos, Estándares e Competencias  Clave, propostas por parte do departamento de Debuxo segundo esta programación e 

contando coa opinión do profesor Titor que tamén avaliará a súa actitude durante o seguimento. 

1ª Proba Bloque 1 2ª Proba  Bloques 1 e 2 3º Proba Bloque 2 e 3 

Decembro  2020 Marzo 2020 Maio 2020 

O profesor do departamento que imparta a materia ó alumno/a nese curso empregará como plan de traballo para a recuperación, o cumprimento dos 
obxectivos, contidos e estándares e Competencias do nivel que está a impartir e velará polo seu cumprimento realizándolle ó alumno un seguimento 
específico baixo a supervisión da Xefatura do Departamento. 

O sistema de cualificación é o seguinte: 

Probas e exames baseadas na resolución de exercicios.  Exercicios prácticos.  Infografía 2D e 3D e Proxectos.  Porfolio de apuntes diarios na aula de proxectos,  actitude 
Iniciativa persoal. 

60 % da cualificación. 30%  10%  =5%+5% 

Estará determinada polo resultado do exame 
escritos ou prácticos a realizar na data 
determinada no mes de setembro 

Plantexa e resolve correctamente o problema. 
Emprega correctamente a terminoloxía axeitada. 
Usa a normativa correspondente e  emprega a 
limpeza e exactitude no traballo. 

Polos resultados dos exercicios prácticos 
elaborados tanto na aula como na casa.  

Presenta os traballos na data da proba. 

Realiza correctamente os traballos prácticos e 
proxectos requiridos. 

 

Presenta o porfolio de apuntes realizado durante o 
curso, organizado, con limpeza e exactitude na 
expresión gráfica. 5% 

Amosa interese pola materia. 5% 

 

O resultado da media aritméticas das dúas probas. 

Promocionarán aqueles alumnos/as que obteñan a cualificación mínima de aprobado. Cualificación numérica de 5 sobre 10 
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9   Criterios de Promoción 

Artigo 35. Promoción 

1. Os alumnos e as alumnas terán promoción de primeiro a segundo de bacharelato cando teñan superadas as materias cursadas ou teñan avaliación 

negativa en dúas materias, como máximo. En todo caso, deberán matricularse en segundo curso das materias pendentes de primeiro. Os centros docentes 

deberán organizar as consecuentes actividades de recuperación e a avaliación das materias pendentes. 

Promocionarán aqueles alumnos/as que obteñan a cualificación mínima de aprobado, resultado da media aritmética da suma das tres avaliacións cunha 
cualificación numérica de 5 sobre 10. 

Non se fará media cando o alumno/a non acade unha cualificación mínima de 3 en dúas avaliacións e de 5 na restante ordinaria, realizadas o longo do curso. 

 

10  ACREDITACIÓN DE COÑECEMENTOS EN MATERIAS DE BACHARELATO 1 e 2 

RESOLUCIÓN do 15 xullo de 2016. 
 
Artigo 21. Elección no segundo curso de materias condicionadas á superación das correspondentes materias do primeiro curso.  
 
1. O alumnado poderá cursar en segundo materias condicionadas á superación das correspondentes materias do primeiro curso non cursada en primeiro.   
Esta acreditación poderase realizar:  
a) Cursando e superando a correspondente materia de primeiro.  
b) O alumnado poderá matricularse da materia de segundo curso sen cursar a correspondente materia de primeiro curso, sempre que o profesorado que a 
imparta considere que o alumno ou a alumna reúne as condicións necesarias para poder seguir con aproveitamento a materia de segundo.  
En calquera caso, a decisión de que o alumnado reúne as condicións para poder seguir con aproveitamento a materia de segundo curso, deberá adoptarse 
segundo criterios obxectivos e avaliables, de maneira que sexa posible acreditar tal condición.  
O departamento didáctico correspondente poderá realizar unha proba. Anexo 1 
A data límite para a realización desta acreditación será antes do inicio das actividades lectivas en setembro. Desta circunstancia deixarase constancia 
mediante unha dilixencia no historial académico, no expediente académico e, de ser  o caso, por medio de observación no informe persoal por traslado.  
Esta materia de primeiro curso non computará en ningún caso como materia exixible para reunir as condicións necesarias para poder presentarse á 
avaliación final da etapa.  
2. No caso de cursar simultaneamente as materias de primeiro e de segundo, a materia de primeiro non será computable para efectos de modificar as 
condicións en que o alumno promocionou ao segundo curso.  
  
Cando, por motivo da organización do centro, o alumnado de segundo curso non poida asistir á clase da materia de primeiro, esta materia tratarase de forma 
análoga ás pendentes e o departamento didáctico que a imparte proporalle un plan de traballo con expresión dos contidos mínimos exixibles e das 
actividades recomendadas, e programará probas parciais para verificar a superación desa materia. 
Realización dunha proba por trimestre ou dous parciais por trimestre a elección do alumno/a. 
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11   MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

Medidas curriculares de atención o alumnado con necesidades educativas específicas. 

Cando determinados alumnos non poden seguir o proceso normal de apredizaxe, é posible pór en marcha medidas de apoio encamiñadas á adaptación do 
currículo a través das adaptacións curriculares. 

1. Adaptacións curriculares non significativas. Aquelas que introduce o profesor na súa práctica cotiá e que non modifican o currículo. Nalgunhas 

ocasións pódense adaptar os obxectivos, priorizando aqueles relacionados coas capacidades básicas ou instrumentais. 

2. Adaptacións curriculares significativas. Supoñen unha modificación dun ou máis dos elementos do currículo e dos elementos de acceso para os 

alumnos con necesidades educativas especiais (discapacidades de tipo físico, síquico ou sensorial). 

ORDINARIAS 

Organizativas Curriculares 

1 . Adecúase a estrutura organizativa do centro e/ou da aula 

para algún alumno/a ou grupo? 

a)  Tempos diferenciado, horarios específicos, etc. 

b)    Espazos diferenciados? 

c)  Materiais e recursos didácticos diferenciados? 

2. Faise algún desdobramento de grupos? 

3. Faise algún reforzo  educativo e/ou apoio de profesorado con dispoñibilidade horaria? 

4 Que medidas se propoñen  para o alumno enviado á aula de convivencia? 

5. Desenvólvese algún programa de habilidades sociais? 

1.  Faise   algunha adaptación metodolóxica para algún 

alumno/grupo  como traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, titoría entre iguais, aprendizaxe por 

proxectos, etc.? 

2.   Adáptanse os tempos e/ou os instrumentos de avaliación para algún alumno/a? 

3. Existe algún programa de reforzo en áreas instrumentais 

(LC/LG/MT) para alumnado de 1º e 2º da ESO? 

4. Existe algún programa de recuperación de materias non instrumentais (2º ESO)? 

5.    Existe  algún programa específico  para alumnado repetidor da materia? 

6.   Aplicase  ese  programa específico personalizado  para repetidores da materia?. 

3.  

EXTRAORDINARIAS 

Organizativas Curriculares 

1. Canto alumnado recibe apoio por profesorado especialista en PT/AL? 

2. Existe  algún grupo de adquisición   das  linguas  (para alumnado estranxeiro)? 

3.  Existe   algún grupo de  adaptación da  competencia curricular( Al. estranxeiro)? 

4. Existe algunha outra medida organizativa: escolarización domiciliaria, escolarización combinada, etc.? 

1.  Existe   algunha Adaptación Curricular   na  materia? 

2.    Foi  autorizado  para a materia algún agrupamento flexible/específico? 

3. Existe  algún Programa  de Mellora do Aprendizaxe. Rendemento? 

4.    Flexibilizouse  para algún alumno/a o período  de escolarización? 

5.  Describir o protocolo de coordinación co profesorado que comparte co titular da materia, os reforzos,  

apoios, adaptación, etc.  (Coordinación  cos  PT/AL/Outro profesorado de apoio/profesorado agrupamento/ etc 
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12  ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO 1º BACHARALTO B 

 

 

 12.1 Educación en valores. 

 

Nesta materia se fomentará o desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra persoas con 

discapacidade, eos valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

12.2  Accións de contribución ao Plan TIC. 

  

O departamento promove o interese polas novas tecnoloxías e os programas de deseño, utilizando e valorando as súas posibilidades na elaboración dos 
planos técnicos dun proxecto tanto en 2D como introducindo on programas 3D de modelado e impresión xa que a iniciativa do Xefe do Dpto. e como 
elemento de mellora dispoñemos dunha impresora 3D para a elaboración de prototipos básicos. 

O Dpto. Desenvolve a comunicación audiovisual aplicando as tecnoloxías da información e da comunicación e o emprendemento na elaboración de produtos 
audiovisuais tanto na ESO como no 2º Curso de Bacharelato (IMAXE e SON) 

O departamento favorece a implicación do alumnado na comprensión e uso dos sistemas CAD dentro do programa anual. Ligazón: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/system/files/Copia%20de%20Plan%20TIC%202017%20definitivo.odt.pdf  
 

12.3 Accións de contribución ao Plan de Convivencia. 

  

 

12.4 Accións de contribución ao Proxecto Lector. 

 

A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual,as tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a 
educación cívica e constitucional traballaranse en todas as materias, sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das materias de cada etapa. 

O Dpto. colabora nestas  accións mediante lectura e análise de textos e obras de arte e arquitectura, saídas a centros de arte e visitas  relacionadas coa 
materia e elaborando traballos introducindo deste xeito o hábito pola lectura e comprensión tanto dunha linguaxe técnica como de contextualización dos 
diversos movementos o longo da historia da construción, industria e a arte.  

 

12.5 Acción de contribución ao Proxecto lingüístico. 

Prema na seguinte ligazón: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/system/files/TIL%20IES%20DE%20PORTO%20DO%20SON.docx_.pdf  
 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/system/files/Copia%20de%20Plan%20TIC%202017%20definitivo.odt.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/system/files/TIL%20IES%20DE%20PORTO%20DO%20SON.docx_.pdf
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13  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

1.- Nos obradoiros que se poidan desenvolver dentro da Programación do Dpto. de Artes Plásticas no curso académico 2016-17, establécese unha selección 
do alumnado por mor das seguintes limitacións alleas á vontade do mesmo e que non posúen ningún carácter excluínte. 

 

• Os Obradoiros que propoñen os diversos organismos teñen, nalgúns casos, prazas limitadas de alumnos/as dependendo das ofertas. 

• Estes Obradoiros posúen unha orientación específica dos ámbitos Artístico-Plásticos ou Audiovisuais nos que moitos alumnos/as non están interesados 
(faise unha consulta previa). 

• Tralos Obradoiros e xa na aula, procédese á aplicación do aprendido e desenvolver unha unidade didáctica sobre a saída en conxunto có resto do 
alumnado. 

• Preténdese con esta medida, que as saídas non sexan tomadas soamente como tempo de lecer, senón como unha ferramenta de traballo e de orientación 
daqueles alumnos/as que teñan algunha inquedanza relacionada coa materia, medrando deste xeito a súa motivación. 

 

2.- Os alumnos/as que participarán nestas saídas pertencen a grupos que teñen a materia como obrigatoria en 3º ESO,1º BAC DT I,  2º BAC DT II, DESEÑO 
e 1º BAC TICs.ou optativa en  4º ESO, 4º PDC. 

Deste xeito, non se entorpece o ritmo do resto do alumnado nas outras materias nas que estean máis interesados ou necesitados. 

 

3.- Dado o carácter obrigatorio, optativo ou terminal dos cursos de 3º E.S.O, 4º E.S.O. e de 1º e 2º de BACHARELATO: 

a- Tentarase levar  a cabo saídas con carácter pedagóxico e informativo a: 

Escola de Imaxe e Son, Escolas de Arte, Centros de FP, Facultades de Arquitectura de A Coruña ou Enxeñarías, e Fábricas e Empresas 
relacionadas coa materia. 

b- Con carácter formativo levaranse tamén ós  mesmos grupos a visitas ós Centros Culturais: C.G.A.C. de Santiago,  M.A.R.C.O de Vigo,  MACUF. De 
A Coruña, Fundación Pedro Barrié, Unión Fenosa ou as ofertadas polo Consorcio Galego do Audiovisual. 

c- Previsións- Con carácter formativo este ano visitaremos:  

O Estudo de Deseño -D DUE (Rianxo)- Asteleiros Triñanes (Boiro)-INDITEX(Arteixo) ou Roberto Verino (ourense)  

Escola de Artes Mestre Mateo de Santiago.  

Os grupos aos que se orienta a actividade son 1º e 2º Bacharelato Debuxo Técnico, Deseño, TICs.  e 4º da ESO EPV. Para cubrir prazas poderíase 
facer con alumnado de Tecnoloxías. 

3.- Queda aberta a posibilidade de facer outras saídas segundo outras ofertas que nos poidan ofrecer en beneficio da formación ou información do noso 
alumnado. 

4.- As saídas do alumnado de 1º e 2º Bacharelato queda restrinxida ao alumnado que asiste á materia de Debuxo Técnico, Deseño e TICs, prioritariamente e 
Tecnoloxías, Hª da Arte ou Música como alternativas para intentar cubrir prazas por estaren relacionadas nalgúns dos ámbitos. 

5.- Os grupos de 1º e 3º de E.S.O.  poderán realizar algunha saída a criterio do Dpto. de Debuxo. 

6.- As datas destas actividades quedan supeditadas as ofertas que fan ditos centros ou entidades. 

O alumnado con apercibimentos ou faltas graves non poderán asistir a ditas actividades.   
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14  INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO DA PRÁCTICA DOCENTE. 

 

 Escala 

(Indicadores de logro) 1 2 3 4 

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do currículo?     

2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas/temas/proxectos?     

3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secunciación e temporalización?     

4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?     

5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?     

6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas     

7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia?     

8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ?     

9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?     

10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?     

11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?     

12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?     

13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?     

14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o alumnado?     

15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma?     

16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?     

17.- Fixouse para o bacharelato un procedemento de acreditación de coñecementos previos?     

18.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc.     

19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación     

20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?     

21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?     

22-  Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?     

23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?     

24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?     

25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares?     

26.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?     

27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?     

28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e instrumentos?     
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29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do D.86/15)     

30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso     

31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?     

32.- Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?     

 

 

15  Mecanismos de revisión para avaliar a propia programación, modificación da mesma segundo os resultados académicos. 

 

 

Mecanismo Logro das observacións- Resultados % Modificación a realizar. 

Seguimento da temporalización dos contidos.   

Consecución de competencias por parte do 
alumnado. (min 50%) 

  

Superación das probas por parte do alumnado-
(min 50%). 

  

Seguimento da superación das PAU e outras 
probas por parte do alumnado. 

  

Relación dos contidos cos requisitos das FP e 
Grados Universitarios. 

  

 

 

 

Asdo. 

O xefe do Dpto.   D. Alfonso Pérez Moreno.                                          O Profesor  D. Fernando de Castro Miguel.  
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ANEXO 1 PROCEDEMENTO PARA ACREDITAR OS COÑECEMENTOS PREVIOS 

 

Contidos (mínimos) Criterios de avaliación (mínimos) Stándares de aprendizaxe (grao mínimo) 

• TRAZADOS XEOMÉTRICOS   Bloque 1 

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

• Trazados fundamentais no plano. 

• Operacións con segmentos. 

• Mediatriz. 

• Paralelismo e perpendicularidade. 

• Determinación de lugares xeométricos. Aplicacións.. 

• Circunferencia e círculo. • Ángulos. 

• Trazado de polígonos regulares. 

• Resolución gráfica de cuadrilátero e polígonos. 

• Representación de formas planas. 

• Trazado de formas proporcionais. 

• Resolución gráfica de triángulos. 

• Determinación, propiedades e aplicacións dos seus puntos 
notables. 

• Proporcionalidade e semellanza. 

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

• Transformacións xeométricas elementais: xiro, translación, simetría 
homotecia e afinidade.  

• Resolución de problemas básicos de tanxencias e enlaces. 
Aplicacións. 

• Construción de curvas técnicas, óvalos, ovoides e espirais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Resolver problemas de configuración de formas poligonais 
sinxelas no plano coa axuda de utensilios convencionais de debuxo 
sobre taboleiro, aplicando os fundamentos da xeometría métrica 

de acordo cun esquema paso a paso e/ou unha figura de análise 

elaborada previamente. 

2. Debuxar curvas técnicas e figuras planas compostas por 
circunferencias e liñas rectas, aplicando os conceptos fundamentais 

de tanxencias, resaltar a forma final determinada e indicar 
graficamente a construción auxiliar utilizada, os puntos de enlace e a 
relación entre os seus elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2. Determina coa axuda de regra e compás os principais lugares 
xeométricos de aplicación aos trazados fundamentais no plano, e 
comproba graficamente o cumprimento das condicións establecidas. 

1.3. Relaciona as liñas e os puntos notables de triángulos, 
cuadriláteros e polígonos coas súas propiedades, e identifica as súas 
aplicacións. 

1.4. Comprende as relación métricas dos ángulos da circunferencia 

e o círculo, describe as súas propiedades e identifica as súas 
posibles aplicacións. 

1.5. Resolve triángulos coa axuda de regra e compás, 

aplicando as propiedades das súas liñas e os puntos notables, e os 

principios xeométricos elementais. 

1.6. Deseña, modifica ou reproduce cuadriláteros e polígonos 

analizando as relacións métricas esenciais e resolvendo o seu 

trazado por triangulación, radiación, itinerario ou relacións de 
semellanza. 

1.7. Reproduce figuras proporcionais determinando a razón idónea 
para o espazo de debuxo dispoñible, construíndo a escala gráfica 
correspondente . 

1.8. Comprende as características das transformacións xeométricas 

elementais (xiro, translación, simetría, homotecia e afinidade), 
identificando as súas invariantes, e aplícaas para a resolución de 
problemas xeométricos e para a representación de formas planas. 

2.1. Identifica as relación entre puntos de tanxencia, centros e raios 
de circunferencias, analizando figuras compostas por enlaces entre 
liñas rectas e arcos de circunferencia. 

2.2. Resolve problemas básicos de tanxencias coa axuda de regra e 
compás, aplicando con rigor e exactitude as súas propiedades 
intrínsecas, e utilizando recursos gráficos para destacar claramente o 
trazado principal elaborado das liñas auxiliares utilizadas. 
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SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN  Bloque 2 

• Sistema diédrico. 

• Procedementos para a obtención das proxeccións diédricas. 

•  Disposición normalizada. 

• Reversibilidade do sistema. Número de proxeccións suficientes. 

• Representación e identificación de puntos, rectas e planos. 
Posicións no espazo. Paralelismo e   

  perpendicularidade. Pertenza e intersección. 

• Proxeccións diédricas de sólidos e espazos sinxelos. 

•  Seccións planas. Determinación da súa verdadeira magnitude. 

• Procedementos para a obtención e disposición das proxeccións 
diédricas. 

• Sistema axonométrico. 

•  Fundamentos do sistema. Disposición dos eixes e utilización dos 
coeficientes de redución. 

• Sistema axonométrico ortogonal, perspectivas isométricas, 
dimétricas e trimétricas. 

• Sistema axonométrico oblicuo: perspectivas cabaleiras e militares. 

 

 

 

 

 

 

 

NORMALIZACIÓN  Bloque 3 

• Elementos da normalización consonte a normativa. 

 

 

2. Representar formas tridimensionais sinxelas a partir de 
perspectivas, fotografías, pezas reais ou espazos do contorno 
próximo, utilizando o sistema diédrico. 

3. Debuxar perspectivas de formas tridimensionais a partir de pezas 
reais ou definidas polas súas proxeccións ortogonais, seleccionando 
a axonometría axeitada ao propósito da representación, dispondo a 
posición dos eixes en función da importancia relativa das caras que 
se desexen amosar e utilizando, de ser o caso, os coeficientes de 
redución determinados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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

1.3. Selecciona o sistema de representación idóneo para a definición 
dun obxecto ou espazo, analizando a complexidade da súa forma, a 
finalidade da representación, a exactitude requirida e os 

recursos informáticos dispoñibles. 

1.4. Comprende os fundamentos do sistema diédrico e describe os 
procedementos de obtención das proxeccións e a súa disposición 
normalizada. 

1.5. 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, e resolve problemas de pertenza,intersección e 
verdadeira magnitude. 

1.6. Deseña ou reproduce formas tridimensionais sinxelas, 

debuxando a man alzada as súas vistas principais no sistema de 

proxección ortogonal establecido pola norma de aplicación, dispondo 

as proxeccións suficientes para a súa definición e identificando os 

seus elementos de xeito inequívoco. 

1.7. Realiza perspectivas isométricas de corpos definidos 

polas súas vistas principais, coa axuda de utensilios de debuxo sobre 

taboleiro, representando as circunferencias situadas en caras 

paralelas aos planos coordenados como óvalos en lugar de elipses, 

simplificando o seu trazado. 

 

 

 

 

2.1. Obtén as dimensións relevantes de corpos ou espazos 
representados utilizando escalas normalizadas. 

2.2. Representa pezas e elementos industriais ou de construción, 

aplicando as normas referidas aos principais métodos de proxección 
ortográficos, seleccionando as vistas imprescindibles para a súa 
definición, dispóndoas axeitadamente e diferenciando o trazado de 
eixes, liñas vistas e ocultas. 

2.3. Acouta pezas industriais sinxelas identificando as cotas 
necesarias para a súa correcta definición dimensional e dispóndoas 
de acordo coa norma. 
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ORIENTACIÓN PARA O ESTUDO: 

 
Como es sabido, a debuxar se aprende debuxando. Por isto, aparte das necesarias leccións teóricas, será imprescindible a realización de exercicios prácticos básicos có 
obxecto de que o alumno poida aprender sobre os seus erros e  enfrontar os temas  fundamentais da  materia. 
 
O proceso constará de dúas partes: 
 
A.- Unha proba práctica presencial - 60% da cualificación 
 
B.- Entrega de traballos - 40 % da cualificación 
 
Criterios de corrección  
As respostas, como corresponde a esta materia, se deberán realizar fundamentalmente de forma gráfica.  
Tamén debe de coidarse a presentación. 
Na cualificación se considerará por separado a resposta conceptual (no seu caso) e a presentación formal,  
pesando mais a primeira que la segunda. 
Na resposta conceptual se ponderará o grao de comprensión que posúe o alumno sobre o feito ou cuestión que expón e a súa correcta asunción dos conceptos.  
Os puntos indicativos para esta valoración poderán ser:  
Utilización do método más idóneo en cada caso. 
Claridade do proceso gráfico e dos pasos utilizados.  
Conceptos expresados con claridade.  
A  limpeza e seguridade no trazo, a orde e a esquematización.  
A utilización correcta de instrumentos de debuxo, anque previamente se haxa axudado de croquis ou esquemas.  
A correcta utilización gráfica dos distintos grosores de liñas diferenciando os datos, o proceso, liñas auxiliares e os resultados.  
A correcta utilización da Norma UNE. 
Os criterios de cualificación específicos de cada pregunta se recollen xunto as solucións das mesmas. 
Criterios de puntuación  
El bloque 1,(1 exercicio)  terá unha puntuación máxima de 1.75 puntos.  
Se valorará. 
Resolución correcta do exercicio por métodos axeitados     Ata 1.25 puntos 
Trazado correcto de puntos, eixos e demais elementos necesarios  Ata 0.25 puntos 

Presentación e trazado (se ten cando menos o 70% da solución) Ata 0.25 puntos 

El bloque 2  ( dous exercicios) terá unha puntuación máxima de 1.75 puntos por exercicio. 
Se valorará. 
Resolución correcta del exercicio por métodos idóneos     Ata 1.25 puntos 
Trazado correcto de puntos, eixos e demais elementos necesarios  Ata 0.25 puntos 

Presentación e trazado (se ten cando menos o 70% da solución) Ata 0.25 puntos 

El bloque 3, terá unha puntuación máxima de 0.75 puntos.  
Nomenclatura correcta, acoutación, escalas e coeficiente de reducción e normativas necesarias. Ata 0.25 por exercicio. 

Traballos que versarán sobre os contidos arriba expostos. Ata 4.00 puntos 

Entrega da totalidade dos traballos. Ata 1 punto 

Correcta resolución dos exercicios propostos . Ata 2 puntos 

Presentación correcta e Limpeza Ata 1 punto. 

                                                                                   O Xefe do Dpto. D. Alfonso Pérez Moreno. 
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1 Introdución e contextualización 

 

Entre as finalidades de Debuxo Técnico figura de xeito específico dotar o alumnado das competencias necesarias para se poder comunicar graficamente con 
obxectividade nun mundo cada vez máis complexo, que require do deseño e da fabricación de produtos que resolvan as necesidades presentes e futuras. 
Esta función comunicativa, grazas ao acordo dunha serie de convencións a escala nacional, comunitaria e internacional, permítenos transmitir, interpretar e 
comprender ideas ou proxectos de maneira fiable, obxectiva e inequívoca. 

O debuxo técnico, xa que logo, emprégase como medio de comunicación en calquera proceso de investigación ou proxecto que se valla dos aspectos visuais 
das ideas e das formas para visualizar o que se estea a deseñar e, de ser o caso, definir dun xeito claro e exacto o que se desexa producir; é dicir, como 
linguaxe universal nos seus dous niveis de comunicación: comprender ou interpretar a información codificada, e expresarse ou elaborar información 
comprensible polas persoas destinatarias. 

O alumnado, ao adquirir competencias específicas na interpretación de documentación gráfica elaborada de acordo coa norma nos sistemas de 
representación convencionais, pode coñecer mellor o mundo. Isto require, ademais do coñecemento das principais normas de debuxo, un desenvolvemento 
avanzado da súa visión espacial, entendida como a capacidade de abstracción para, por exemplo, visualizar ou imaxinar obxectos tridimensionais 
representados mediante imaxes planas. 

Ademais de comprender a complexa información gráfica que nos rodea, cómpre que o estudante aborde a representación de espazos ou obxectos de 
calquera tipo e elabore documentos técnicos normalizados que plasmen as súas ideas e os seus proxectos, relacionados tanto co deseño gráfico como coa 
ideación de espazos arquitectónicos ou coa fabricación artesanal ou industrial de pezas e conxuntos. 

Durante o primeiro curso trabállase coas competencias relacionadas co debuxo técnico como linguaxe de comunicación e instrumento básico para a 
comprensión, análise e representación da realidade. Para isto, introdúcense gradualmente e de xeito interrelacionado tres grandes bloques: "Xeometría e 
debuxo técnico", "Sistemas de representación" e "Normalización". Trátase de que o/a estudante teña unha visión global dos fundamentos do debuxo técnico 
que lle permita no seguinte curso afondar algúns aspectos desta materia. 

Ao longo do segundo curso introdúcese un bloque novo ("Documentación gráfica de proxectos"), en lugar de “Normalización”, para a integración das 
destrezas adquiridas na etapa. 

Xa que logo, os elementos do currículo básico da materia agrupáronse en tres bloques interrelacionados: "Xeometría e debuxo técnico", "Sistemas de 
representación" e "Normalización” ou “Documentación gráfica de proxectos". 
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2 COMPETENCIAS E ESTÁNDARES  

 

2.1 Contribución da materia ao desenvolvemento das competencias clave.  
CMCCT.-Competencia matemática e Competencias en ciencia e tecnoloxía implica a capacidade de aplicar o razoamento matemático e as súas 

ferramentas para describir, interpretar e predicir distintos fenómenos no seu contexto.  

Para o adecuado desenvolvemento da competencia matemática, hai que abordar catro áreas relativas ós números, ao álxebra, á xeometría e a estatística, as 
cales se interrelacionan de formas diversas. 

As competencias en ciencia e tecnoloxía contribúen ao desenvolvemento do pensamento científico, pues inclúen a aplicación dos métodos propios da 
racionalidade científica e as destrezas tecnolóxicas; estos métodos conducen a adquirir coñecementos, contrastar ideas e aplicar os descubrimentos ao 
benestar social.  

CL.-Comunicación lingüística 

Esta competencia é o resultado da acción comunicativa dentro de prácticas sociais determinadas, nas cales o individuo actúa con outros interlocutores e a 
través de textos nun gran número de modalidades, formatos e soportes. A linguaxe técnica e universal da materia implica un factor de enriquecemento para a 
propia competencia. 

CD.-Competencia dixital 

A competencia dixital é aquela que implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da información e a comunicación, para acadar os obxectivos 
relacionados co  traballo, emprego, aprendizaxe,  uso do tempo de lecer, e a inclusión e participación na sociedade.  

A resolución de problemas. Esta dimensión conleva coñecer a composición dos dispositivos dixitais, as súas potencialidades e limitacións para conseguir 
metas persoais, así como saber ónde buscar axuda para resolver problemas teóricos e técnicos. Esto implica unha combinación heteroxénea e ben 
equilibrada das tecnoloxías dixitais e non dixitais básicas nesta área de coñecemento. 

CAA.-Aprender a aprender 

A competencia de aprender a aprender é fundamental para o aprendizaxe permanente que se da ó longo da vida e que ten lugar nos distintos contextos 
formais, non formais e informais. Esta competencia se caracteriza pola habilidade para iniciar e organizar o aprendizaxe, e para persistir nel. Esto esixe, en 
primeiro lugar, ter a capacidade para se motivar por aprender. A motivación depende de que se xeneren curiosidade e necesidade de aprender, de que o 
estudante se sinta protagonista do proceso e o resultado de seu aprendizaxe e, finalmente, de que chegue a acadar as metas de aprendizaxe que se  
propouso e, con elo, se produza nel unha percepción de eficacia. 

CCEC.-Conciencia e expresións culturais 

Esta competencia incorpora tamén un compoñente expresivo que se refire á propia capacidade estética e creadora, ao  dominio das capacidades 
relacionadas cos diferentes códigos artísticos e culturais, para poder usalas como medio de comunicación e expresión persoal. Implica igualmente manifestar 
interese pola participación na vida cultural e por contribuír á conservación do patrimonio cultural e artístico, tanto da propia comunidade como doutras 
comunidades. O desenvolvemento da capacidade de esforzo, constancia e disciplina como requisitos necesarios para crear calquera produción artística de 
calidade, así como habilidades de cooperación que permitan elaborar traballos colectivos.  

CSIEE.-Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

A capacidade creadora e de innovación: creatividade e imaxinación, autocoñecemento e autoestima, autonomía e independencia, interese e esforzo, espíritu 
emprendedor, iniciativa e innovación.  
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2.2   EXTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E COMPETENCIAS. 

2º BACHARELATO  

 Debuxo Técnico II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. Xeometría e debuxo técnico  

 b 

 d 

 e 

 g 

 i 

 l 

 B1.1. Resolución de problemas xeométricos. 

 B1.2. Proporcionalidade. Rectángulo áureo. 
Aplicacións. 

 B1.3. Construción de figuras planas 
equivalentes. 

 B1.4. Relación entre os ángulos e a 
circunferencia. Arco capaz.  

 B1.5. Aplicacións. 

 B1.6. Potencia dun punto respecto a unha 
circunferencia. Determinación e propiedades do 
eixe radical e do centro radical. Aplicación á 
resolución de tanxencias. 

 B1.7. Inversión. Determinación de figuras 
inversas. Aplicación á resolución de tanxencias. 

 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. 

 CCL 

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

 CMCCT 

 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. 

 CAA 

 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. 

 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 

 b 

 d 

 B1.9. Trazado de curvas cónicas e técnicas. 

 B1.10. Curvas cónicas. Orixe, determinación e 

 B1.2. Debuxar curvas cíclicas e cónicas e 
identificar os seus principais elementos, 
utilizando as súas propiedades fundamentais 

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

 CCL 
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 Debuxo Técnico II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 e 

 g 

 i 

 l 

trazado da elipse, a parábola e a hipérbole. 

 B1.11. Curvas técnicas. Orixe, determinación e 
trazado das curvas cíclicas e envolventes.  

 B1.12. Resolución de problemas de pertenza, 
tanxencia e incidencia. Aplicacións. 

 B1.13. Homoloxía. Determinación dos seus 
elementos. Trazado de figuras homólogas. 
Aplicacións. 

para resolver problemas de pertenza, tanxencia 
ou incidencia. 

súas aplicacións. 

 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. 

 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 

 b 

 d 

 e 

 g 

 i 

 l 

 B1.8. Transformacións xeométricas. Aplicacións.  

 B1.13. Homoloxía. Determinación dos seus 
elementos. Trazado de figuras homólogas. 
Aplicacións. 

 B1.8. Transformacións xeométricas. Aplicacións. 

 B1.13. Homoloxía. Determinación dos seus 
elementos. Trazado de figuras homólogas. 
Aplicacións.  

  B1.14. Afinidade. Determinación dos seus 
elementos. Trazado de figuras afíns. 
Construción da elipse afín a unha circunferencia.  

 B1.15. Trazado de figuras planas complexas 
utilizando escalas e construcións auxiliares 
axeitadas. 

 

 

 

 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 
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 Debuxo Técnico II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 

 

 Bloque 2. Sistemas de representación  

 b 

 d 

 e 

 g 

 i 

 l 

 B2.1. Punto, recta e plano no sistema diédrico. 

 B2.2. Resolución de problemas de pertenza, 
incidencia, paralelismo e perpendicularidade. 

 B2.3. Determinación da verdadeira magnitude 
de segmentos e formas planas. 

 B2.4. Construción de figuras planas no sistema 
diédrico. 

 B2.5. Abatemento de planos. Determinación dos 
seus elementos. Aplicacións. 

 B2.6. Xiro dun corpo xeométrico. Aplicacións. 

 B2.7. Cambios de plano. Determinación das 
novas proxeccións. Aplicacións. 

 B2.8. Afinidade entre proxeccións.  

  B2.9. Problema inverso ao abatemento. 

 B2.10. Corpos xeométricos no sistema diédrico. 

 B2.11. Representación de poliedros regulares. 
Posicións singulares. 

 B2.12. Determinación das súas seccións 
principais. 

 B2.13. Representación de prismas e pirámides. 

 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. 

 CAA 

 DT2.B2.1.2. Representa figuras planas contidas 
en planos paralelos, perpendiculares ou 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, 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 

 b 

 d 

 e 

 g 

 i 

 l  

 B2.14. Representación de cilindros, conos e 
esferas. Seccións planas. 

 B2.15. Determinación de seccións planas e 
elaboración de desenvolvementos. 

 B2.16. Interseccións. 

 B2.17. Xiros, abatementos ou cambios de plano 

 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 

 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  CMCCT 
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 Debuxo Técnico II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

para determinar a verdadeira magnitude de 
elementos de pezas tridimensionais. 

desenvolvemento das superficies que os 
conforman. 

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. 

 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 

 b 

 d 

 e 

 g 

 i 

 l 

 B2.18. Sistemas axonométricos ortogonais. 

 B2.19. Posición do triedro fundamental.  

 B2.20. Relación entre o triángulo de trazas e os 
eixes do sistema. 

 B2.21. Determinación de coeficientes de 
redución. 

 B2.22. Tipoloxía das axonometrías ortogonais. 
Vantaxes e inconvenientes.  

 B2.23. Representación de figuras planas.  

 B2.24. Representación simplificada da 
circunferencia. 

 B2.25. Representación de corpos xeométricos e 
espazos arquitectónicos. Seccións planas. 
Interseccións. 

 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. 

 CMCCT 

 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. 

 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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 Debuxo Técnico II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 

 

 

 

 

 Bloque 3. Documentación gráfica de proxectos  

 b 

 d 

 e 

 g 

 i 

 l 

 B3.1. Elaboración de bosquexos, esbozos e 
planos. 

 B3.2. Proceso de deseño ou fabricación: 
perspectiva histórica e situación actual. 

 B3.3. Proxecto: tipos e elementos. 

 B3.4. Planificación de proxectos.  

 B3.5. Identificación das fases dun proxecto. 
Programación de tarefas. 

 B3.6. Elaboración das primeiras ideas.  

 B3.7. Tipos de planos: de situación, de 
conxunto, de montaxe, de instalación, de detalle, 
de fabricación ou de construción. 

 B3.8. Presentación de proxectos. 

 B3.9. Elaboración da documentación gráfica dun 
proxecto gráfico, industrial ou arquitectónico 
sinxelo. 

 B3.10. Debuxo de bosquexos a man alzada e 
esquemas. 

 B3.11. Elaboración de debuxos cotados. 

 B3.12. Elaboración de esbozos de pezas e 
conxuntos. 

 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.  

 CSC 

 DT2.B3.1.2. Identifica formas e medidas de 
obxectos industriais ou arquitectónicos, 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 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.  

 CCEC 

 b 

 d 

 e 

 g 

 i 

 B3.13. Posibilidades das tecnoloxías da 
información e da comunicación aplicadas ao 
deseño, á edición, ao arquivamento e á 
presentación de proxectos. 

 B3.14. Debuxo vectorial 2D. Debuxo e edición 

 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 

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

 CD 

 DT2.B3.2.2. Representa obxectos industriais ou  CD 
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 Debuxo Técnico II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 l de entidades. Creación de bloques. Visibilidade 
de capas. 

 B3.15. Debuxo vectorial 3D. Inserción e edición 
de sólidos. Galerías e bibliotecas de modelos. 
Incorporación de texturas.  

 B3.16. Selección do encadramento, a 
iluminación e o punto de vista. 

 B3.17. Resolución de exercicios de debuxo 
técnico utilizando recursos informáticos. 

aplicacións informáticas, planificar de maneira 
conxunta o seu desenvolvemento, revisar o 
avance dos traballos e asumir as tarefas 
encomendadas con responsabilidade. 

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. 

 CD 

 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. 

 CD 
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3 - Obxectivos xerais do bacharelato. 

 

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución 
española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 
xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de 
prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións 
existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia 
persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade. 

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

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

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

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. 
Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución 
da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación 
sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

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

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como 

fontes de formación e enriquecemento cultural. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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4- Contidos- bloques (concreción). 

 

1º Bloque. Xeometría e debuxo técnico. Desenvolvéronse durante os dous cursos que compoñen esta etapa os elementos necesarios para resolver 
problemas de configuración de formas, ao tempo que se analiza a súa presenza na natureza e na arte ao longo da historia, e as súas aplicacións ao mundo 
científico e técnico. 

2º Bloque. Sistemas de representación desenvolve os fundamentos, as características e as aplicacións das axonometrías, das perspectivas cónicas e dos 
sistemas diédrico e de planos acoutados. Este bloque débese abordar de xeito integrado para permitir descubrir as relacións entre sistemas e as vantaxes e 
os inconvenintes de cada un. Ademais, é conveniente potenciar a utilización do debuxo a man alzada como ferramenta de comunicación de ideas e 

análise de problemas de representación. 

3º Bloque. Documentación gráfica de proxectos, pretende dotar o/a estudante dos procedementos para simplificar, unificar e obxectivar as 
representacións gráficas. Este bloque está nomeadamente relacionado co proceso de elaboración de proxectos, obxecto do derradeiro bloque, polo que, 
aínda que a secuencia establecida sitúa este bloque de maneira específica no primeiro curso, a súa condición de linguaxe universal fai que a súa utilización 
sexa unha constante ao longo da etapa.  

O proxecto ten como obxectivo principal que o/a estudante mobilice e interrelacione os elementos adquiridos ao longo de toda a etapa e que os 
empregue para elaborar e presentar de xeito individual e colectivo os bosquexos, esbozos e planos necesarios para a definición dun proxecto 
sinxelo relacionado co deseño gráfico, industrial ou arquitectónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN 2º BACHARELATO DEBUXO TÉCNICO 2 - 2019-20  

 

13 

 

5  Temporalización e grao mínimo de consecución para superar a materia 

Bloque 1. XEOMETRÍA E DEBUXO TÉCNICO. 1º TRIMESTRE 

Contidos mínimos Criterios de avaliación mínimos Estándares de aprendizaxe mínimos avaliables 

1.1. Resolución de problemas xeométricos. 

1.2. Proporcionalidade. Rectángulo áureo. 
Aplicacións. 

1.3. Construción de figuras planas equivalentes. 

1.4. Relación entre os ángulos e a circunferencia. 
Arco capaz. 

1.5. Aplicacións. 

1.6. Potencia dun punto respecto a unha 
circunferencia. Determinación e propiedades do 
eixe radical e do centro radical. Aplicación á 
resolución de tanxencias. 

 1.7. Inversión. Determinación de figuras inversas. 
Aplicación á resolución de tanxencias. 

1.1. 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. 

1.1.1. 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. 

1.1.2.Determina lugares xeométricos de aplicación ao debuxo aplicando os conceptos de potencia ou inversión. 

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

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

1.1.5.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. 

1.9. Trazado de curvas cónicas e técnicas. 

1.10. Curvas cónicas. Orixe, determinación e 
trazado da elipse, a parábola e a hipérbole. 

1.11. Curvas técnicas. Orixe, determinación e 
trazado das curvas cíclicas e envolventes. 

1.12. Resolución de problemas de pertenza, 
tanxencia e incidencia. Aplicacións. 

1.13. Homoloxía. Determinación dos seus 
elementos. Trazado de figuras homólogas. 
Aplicacións. 

 

1.2. Debuxar curvas cíclicas e cónicas e 
identificar os seus principais elementos, 
utilizando as súas propiedades fundamentais 
para resolver problemas de pertenza, 

tanxencia ou incidencia. 

 

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

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

1.2.3.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. 

 

1.8. Transformacións xeométricas. Aplicacións. 

1.13. Homoloxía. Determinación dos seus 
elementos. Trazado de figuras homólogas. 
Aplicacións. 

1.8. Transformacións xeométricas. Aplicacións. 

1.13. Homoloxía. Determinación dos seus 
elementos. Trazado de figuras homólogas. 
Aplicacións. 

1.14. Afinidade. Determinación dos seus 
elementos. Trazado de figuras afíns. Construción 
da elipse afín a unha circunferencia. 

1.15. Trazado de figuras planas complexas  

1.3. 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. 

utilizando escalas e construcións auxiliares 

1.3.1.Comprende as características das transformacións homolóxicas, identifica as súas invariantes xeométricas 
e describe as súas aplicacións. 

1.3.2.Aplica a homoloxía e a afinidade á resolución de problemas xeométricos e á representación de formas 
planas. 

1.3.3.Deseña a partir dun bosquexo previo ou reproduce á escala conveniente figuras planas complexas, e indica 
graficamente a construción auxiliar utilizada. 
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Bloque 2. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. 2º E 3º TRIMESTRE 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables 

2.1. Punto, recta e plano no sistema diédrico. 

2.2. Resolución de problemas de pertenza, 
incidencia, paralelismo e perpendicularidade. 

2.3. Determinación da verdadeira magnitude de 
segmentos e formas planas. 

2.4. Construción de figuras planas no sistema 
diédrico. 

2.5. Abatemento de planos. Determinación dos 
seus elementos. Aplicacións. 

2.6. Xiro dun corpo xeométrico. Aplicacións. 

2.7. Cambios de plano. Determinación 

das novas proxeccións. Aplicacións. 

2.8. Afinidade entre proxeccións. 

2.9. Problema inverso ao abatemento. 

2.10. Corpos xeométricos no sistema diédrico. 

2.11. Representación de poliedros regulares. 
Posicións singulares. 

2.12. Determinación das súas seccións 
principais. 

2.13. Representación de prismas e pirámides. 

2.1. 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 relación métricas para determinar o 
sistema de representación axeitado e a 
estratexia idónea que solucione os problemas 
de representación de corpos ou espazos 
tridimensionais. 

 

2.1.1. 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. 

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

2.1.3. 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. 

2.1.4. 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. 

2.14. Representación de cilindros, conos e 
esferas. Seccións planas. 

2.15. Determinación de seccións planas e 
elaboración de desenvolvementos. 

2.16. Interseccións. 

2.17. Xiros, abatementos ou cambios de plano 
para determinar a verdadeira magnitude de 
elementos de pezas tridimensionais. 

2.2. 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. 

2.2.1. 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. 

2.2.2. 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. 

2.2.3. 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. 

2.2.4. 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. 

2.18. Sistemas axonométricos ortogonais. 

2.19. Posición do triedro fundamental. 

2.20. Relación entre o triángulo de trazas e os 
eixes do sistema. 

2.21. Determinación de coeficientes de 
redución. 

2.3. 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. 

 

2.3.1. 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. 

2.3.2. 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. 

2.3.3. Determina a sección plana de corpos ou espazos tridimensionais formados por superficies poliédricas,. 
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Bloque 3. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROXECTOS. 3º TRIMESTRE 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables 

3.1. Elaboración de bosquexos, esbozos 
e planos. 

3.2. Proceso de deseño ou fabricación: 
perspectiva histórica e situación actual. 

3.3. Proxecto: tipos e elementos. 

3.4. Planificación de proxectos. 

3.5. Identificación das fases dun proxecto. 
Programación de tarefas. 

3.6. Elaboración das primeiras ideas. 

3.7. Tipos de planos: de situación, de 
conxunto, de montaxe, de instalación, de 
detalle, de fabricación 

ou de construción. 

3.8. Presentación de proxectos. 

3.9. Elaboración da documentación 
gráfica dun proxecto gráfico, industrial ou 
arquitectónico sinxelo. 

3.10. Debuxo de bosquexos a man 
alzada e esquemas. 

3.11. Elaboración de debuxos cotados. 

3.12. Elaboración de esbozos de pezas e 
conxuntos. 

3.13. Posibilidades das tecnoloxías da 
información e da comunicación aplicadas 
ao deseño, á edición, ao gardado e 
clasificación e á presentación de 
proxectos. 

3.14. Debuxo vectorial 2D. Debuxo e 
edición de entidades. Creación de 
bloques. Visibilidade de capas. 

3.15. Debuxo vectorial 3D. Inserción e 
edición de sólidos. Galerías e bibliotecas 
de modelos. Incorporación de texturas. 

3.16. Selección do encadramento, a 
iluminación e o punto de vista. 

3.17. Resolución de exercicios de debuxo 
técnico utilizando recursos informáticos. 

3.1. 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. 

3.2. Presentar de xeito individual e 
cole 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. 

3.1.1. Elabora e participa activamente en proxectos cooperativos de construción xeométrica, aplicando estratexias propias adecuadas 

á linguaxe do debuxo técnico. 

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

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

3.1.4. 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. 

3.2.1. Comprende as posibilidades das aplicacións informáticas relacionadas co debuxo técnico, e valora a exactitude, a rapidez e a limpeza 
que proporciona a súa utilización. 

3.2.2. 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. 

3.2.3. 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. 

3.2.4. 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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6  Metodoloxía. 

 

1. Metodoloxía didáctica: conxunto de estratexias, procedementos e accións organizadas e planificadas polo profesorado, de xeito consciente e reflexivo,coa 
finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado e o logro dos obxectivos suscitados. 

2. Estas metodoloxías deberán favorecer a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo, para traballar en equipo e promover o traballo en equipo, e 
para aplicar métodos de investigación apropiados. 

3. A metodoloxía que se utilice no bacharelato favorecerá o traballo individual e en grupo, o pensamento autónomo, crítico e rigoroso, o uso de técnicas e 
hábitos de investigación en distintos campos do saber, a capacidade do alumnado de aprender por si mesmo, así como a transferencia e a aplicación do 
aprendido. 

4. As tecnoloxías da información e da comunicación serán unha ferramenta necesaria para a aprendizaxe en todas as materias, tanto polo seu carácter 
imprescindible na educación superior como pola súa utilidade e relevancia para a vida cotiá e a inserción laboral. 

Aplicarase unha metodoloxía activa, na que o principio elemental será o de aprender a comunicarse (dende a dobre perspectiva emisor-receptor) a través da 
linguaxe gráfica obxectiva que nos proporciona o Debuxo Técnico. 

Cando falamos de metodoloxía activa, sempre dende o punto de vista da concepción construtivista da aprendizaxe queremos evidencia-lo papel activo que 
desempeñan os dous polos do proceso de ensinanza-aprendizaxe, profesor e alumno, facendo especial fincapé no segundo, lonxe da concepción tradicional 
que consideraba ó alumno mero receptor-reprodutor, elemento pasivo, das ensinanzas do profesor. 

A ensinanza implica a capacidade para estimula-la aprendizaxe. O profesor facilitará a adquisición de aprendizaxes significativas por parte do alumno, isto é, 
o establecemento de vínculos substantivos e non arbitrarios entre os novos contidos a aprender e o que este xa sabe, para o que actuará en tódalas fases 
das que consta este proceso: 1) ruptura do equilibrio inicial dos esquemas de coñecemento respecto ó novo contido de aprendizaxe; 2) conciencia da 
situación de desequilibrio; 3) motivación para enfrontarse á restauración do equilibrio do mapa conceptual; 4) restauración do equilibrio mediante a 
modificación ou substitución do primitivo esquema de conceptos.  

A aprendizaxe significativa prodúcese cando as actividades de adquisición-modificación de conceptos van destinadas á chamada zona de desenvolvemento 
próximo, limitada polo que os alumnos saben facer autonomamente e o que son capaces de facer coa axuda do profesor ou dos compañeiros, xenerando 
novas zonas de desenvolvemento próximo para futuras aprendizaxes. Os datos que o profesor necesita para situarse dentro desta zona onde a aprendizaxe 
é efectiva vanlle ser proporcionados pola avaliación (inicial e continua) dos coñecementos previos dos alumnos así como do seu nivel de desenvolvemento. 

 

Os novos contidos, aparte desta significatividade psicolóxica, é dicir, da capacidade de conectar cos coñecementos previos dos alumnos e o seu nivel de 
desenvolvemento, precisan dunha significatividade lóxica, isto é, dunha coherencia coa lóxica interna da disciplina e na forma en que son presentados.  

Igualmente, a significatividade da aprendizaxe dos novos contidos, está moi relacionada coa súa funcionalidade, entendida esta dende dous puntos de vista: 
por unha banda, pola súa utilidade para a adquisición de novas capacidades e coñecementos, nesta ou noutras materias, e por outra, na súa relación coas 
súas aplicacións prácticas no contexto do alumno - académico, persoal e/ou social -. Neste senso, fai referencia á necesidade dunha metodoloxía didáctica 
para o bacharelato que subliñe a relación dos aspectos teóricos das materias coas súas aplicacións prácticas na sociedade. 

Se ben a función do profesor é a de estimula-la aprendizaxe, tendo en conta tódolos aspectos que interveñen neste proceso, algúns dos cales foron 
comentados anteriormente, non debemos esquecer, como sinalabamos ó principio, o papel que desempeña o verdadeiro protagonista do proceso de 
ensinanza-aprendizaxe, o alumno: sen a súa actividade, calquera esforzo por conseguir unha aprendizaxe, significativa ou non, sería inútil.  
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É a súa propia actividade mental quen ten que levar a cabo o proceso de ruptura do equilibrio da súa estrutura cognoscitiva, a que ten que facerse 
consciente desta situación e sentirse motivada para superala, reestruturando o mapa conceptual con novos contidos a través dunha memorización 
comprensiva, que integra, reorganiza e engade información, permitindo a súa recuperación e utilización en situacións distintas ás que foi almacenada.  

Os esforzos do profesor teñen, pois, que ir dirixidos a provocar esta actividade, facendo que o alumno tome consciencia do seu propio proceso de 
aprendizaxe e actúe sobre o seu desenrolo, baixo a orientación e guía do profesor, se favoreza a súa capacidade para aprender por sé mesmo.  

O proceso de ensino-aprendizaxe podemos consideralo, de forma simplificada e dentro de todo este marco, como un proceso interactivo entre dous polos, 
profesor e alumno (ademais de intervir outras variables) onde a avaliación continua establece un sistema de retroalimentación que reaxusta constantemente 
o seu mecanismo. 

 

6.1 Concrecións metodolóxicas que require esta materia : 
-Relacionar a teoría coa práctica, buscando a aplicación do aprendido. 

-Traballar con casos prácticos encamiñados á resolución de problemas reais, presentes na vida cotiá. 

-Propiciar o traballo en grupo, respectando a iniciativa e creatividade de cada unha das persoas que o compoñen. 

-Uso das novas tecnoloxías da información e comunicación, tanto para a busca e selección de informacións específicas como para a elaboración de  

proxectos creativos. Impresión en 3D de prototipos. 

-Potenciar a flexibilidade na elección de tratamentos ou recursos gráficos na resolución de proxectos. 

-Incidir na necesidade do esforzo e tenacidade para o logro de destrezas e precisión nos obxectivos previstos. 

7  MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Tentarase aproveitar da mellor maneira posible todos os recursos e materiais dos que dispoñe o Departamento de Debuxo e Artes Plásticas do IES DE 
PORTO DO SON. 

Para as explicacións dos distintos contidos empregarase a palabra, oral e escrita (libros, revistas,...), e imaxes en distintos soportes (o encerado, soportes 
impresos e soportes informáticos, Web sites), medios audiovisuais (cos que se acada unha maior eficiencia docente, claridade de exposición e aforro 
considerable de tempo), etc. 

Para a realización dos exercicios prácticos os alumnos contarán con distintos instrumentos e materiais de Debuxo Técnico:  

Tradicionais (regla, escuadra, cartabón, plantillas de curvas, compás, portaminas, goma, rotuladores calibrados...), que aportarán na súa maior parte os 
propios alumnos. 

Informáticos, que facilitará o Departamento: (4 unidades Pc), Impresora 2D e 3D.  

Recomendaráselles, así mesmo, os seguintes libro de texto (que xunto con outras fontes citadas puntualmente, servirá para ampliar e completar as 
explicacións dadas polo profesor en clase):  

“Dibujo Técnico 1 “ ed.Rodríguez de Abajo, F.J. e Álvarez Bengoa, 1º Bachillerato. Ed. Donostiarra. San Sebastián, 2009. 

"Dibujo Técnico 1 " ed. Casals 1ª edición: marzo 2015 ISBN 978-84-218-4791-6 

“Debuxo técnico 1”. ed. Rodeira 1º Bacharelato 2009. (Edición en galego). 
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8  AVALIACIÓN 

 

Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos da etapa nas avaliacións continua e final das materias 
dos bloques de materias troncáis, específicas e de libre configuración. 

Criterios de avaliación: referente específico para avaliar a aprendizaxe do alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e que o alumnado debe 
lograr,tanto en coñecementos coma en competencias, e responden ao que se pretende conseguir en cada disciplina. 

Estándares de aprendizaxe avaliables: especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados de aprendizaxe e que concretan o que 
o alumnado debe saber, comprender e saber facer en cada disciplina. Deben ser observables, medibles e avaliables, e permitir graduar o rendemento ou o 
logro alcanzado. 

Deben contribuír a facilitar o deseño de probas estandarizadas e comparables. 

 8.1  Criterios de avaliación. Relación coas Competencias Clave e Estándares de aprendizaxe. 

1. Resolver problemas xeométricos, valorando o método e o razoamento utilizados na súa construción, así como o seu acabamento e 
presentación. 

Coa aplicación deste estándar preténdese avaliar o nivel acadado polo alumnado no dominio dos trazados xeométricos fundamentais no plano e a súa 
aplicación práctica na construción de triángulos, cuadriláteros e polígonos en xeral, construción de figuras semellantes e transformacións xeométricas 
básicas. 

2. Utilizar e construír escalas gráficas tanto para a interpretación como para a elaboración de planos e debuxos. 

Este estándar indicará en que medida se comprendeu o fundamento das escalas, como concepto abstracto-matemático e aplicadas a distintas situacións que 
se poden dar na vida cotiá, xa sexa para interpretar as medidas nun plano técnico, mapa ou diagrama, ou para elaborar debuxos tomados da realidade. 

3. Deseñar e/ou reproducir formas non excesivamente complexas, que na súa definición conteñan enlaces entre circunferencia e recta e/ou entre 
circunferencias. 

A través deste estándar valorarase a aplicación práctica dos coñecementos técnicos dos casos de tanxencias estudados de forma illada. Valorarase 
especialmente o proceso seguido para a súa resolución, así como a precisión na obtención dos puntos de tanxencia. 

4. Elaborar e participar activamente en proxectos de construción xeométrica cooperativos, aplicando estratexias propias adecuadas á linguaxe do 
debuxo técnico. 

A aplicación deste estándar permitirá avaliar se o alumnado é capaz de traballar en equipo, mostrando actitudes de cooperación, tolerancia e flexibilidade. 

5. Utilizar o sistema diédrico para representar volumes sinxelos e formas poliédricas, así como as relacións espaciais entre punto, recta e plano. 

A aplicación deste estándar permitirá coñecer o grao de abstracción adquirido e, xa que logo, o dominio ou non do sistema diédrico para representar no 
plano elementos situados no espazo, relacións de pertenza, posición de paralelismo e de distancia ou perpendicularidade. 

6. Realizar perspectivas axonométricas e cónicas de corpos, definidos polas súas vistas principais e viceversa, executadas a man alzada e/ou 
deliñadas. 

Con este estándar preténdese avaliar, tanto a visión espacial desenvolta polo alumnado, como a capacidade de relacionar entre si o sistema diédrico co 
axonométrico e a coa perspectiva cónica, ademais de valorar as habilidades e destrezas adquiridas no manexo dos instrumentos de debuxo e no trazado a 
man alzada. 



PROGRAMACIÓN 2º BACHARELATO DEBUXO TÉCNICO 2 - 2019-20  

 

19 

 

7. Representar pezas e elementos industriais ou de construción sinxelos, valorando a correcta aplicación das normas referidas a vistas, anotación 
e simplificacións indicadas na representación. 

Estándar como medio para avaliar en que medida o alumnado é capaz de expresar graficamente un produto ou un obxecto, coa información necesaria para a 
súa posible fabricación ou realización, aplicando as normas esixidas no debuxo técnico. 

8. Culminar os traballos de debuxo técnico, utilizando os diferentes procedementos e recursos gráficos, de forma que estes sexan claros, limpos e 
respondan ao obxectivo para o que foron realizados. 

Con este estándar quérese valorar a capacidade para dar distintos tratamentos ou aplicar diferentes recursos gráficos ou informáticos, en función do tipo de 
debuxo que se vai realizar. 

 

8.2  Procedementos de avaliación. 

 

A avaliación ten distintos niveis (que se aplicarán a distintas escalas - programa-programación, unidade didáctica -): 

-Avaliación inicial, como diagnóstico. 

-Avaliación contínua, formativa e reguladora de todo o proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

-Avaliación final, sumativa. 

 

1. Avaliación inicial. 

Preténdese coñece-la situación dos alumnos ó comezo do proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

Empregaranse actividades e cuestiones específicas, técnicas e procedementos que permitan avaliar o mapa conceptual previo dos alumnos así como o seu 
grao de desenvolvemento: vocabulario específico, destreza no uso dos distintos instrumentos e materiais, capacidade de abstracción, visión espacial,... 

Os resultados destinaranse a adaptar a programación de aula (obxectivos específicos, contidos, metodoloxía e avaliación) ás particularidades dos alumnos: a 
tarefa do profesor consiste en encher os ocos entre o que o alumno sabe e o que marcan os obxectivos. 

2. Avaliación Continua Ordinaria. 

Prodúcese ó longo do proceso formativo e permite o seu reaxuste (a tódolos niveis) mentres este se desenvolve. 

Deberá potencia-la reflexión do alumno (autoavaliación) tanto como a do profesor; e a tal fin, o alumno ha de ser sempre consciente da súa situación en 
relación co proceso, así como ter coñecemento dos criterios utilizados para a súa avaliación (obxectivos). 

Levarase a cabo a través da observación directa (rexistros anecdóticos), de análises do traballo do alumno e do seu rendemento (carpeta de traballos) e de 
instrumentos de medida (distintos tipos de probas: tests, cuestionarios...). 

3. Avaliación final. 

Prodúcese ó rematar o proceso, e serve para avaliar a consecución dos obxectivos (criterios de avaliación) e competencias do alumno/a. Ten carácter 
sumativo, ó ter en conta todo o desenvolvemento, sen perder de vista o estado final. Determina unha cualificación. 

 

Disposición adicional quinta. Documentos oficiais de avaliación En bacharelato, os resultados da avaliación das materias expresaranse mediante 
cualificacións numéricas de cero a dez sen decimais,e consideraranse negativas as cualificacións inferiores a cinco. 
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8.3 Avaliación Ordinaria- Instrumentos de avaliación 

A Avaliación Ordinaria, está organizada o longo do curso por un sistema de tres avaliacións: Cada unha consta de dúas probas parciais. A cualificación de 
cada avaliación obterase do seguinte xeito: Media ponderada en cada parcial. Media aritmética das dúas cualificacións parciais. 

Procedemento -Probas e exames 

Instrumento- Resolución de exercicios. 

Procedemento- Achega de producións 

Instrumento- Exercicios prácticos e proxectos 

Porfolio de apuntes diarios na aula, proxectos,  actitude 
Iniciativa persoal. Observación na aula. 

60 % da cualificación. 30%  10%  =5%+5% 

Estará determinada polo resultado dos exames 
escritos e prácticos realizados durante ese 
período.  

Plantexa e resolve correctamente o problema. 
Emprega correctamente a terminoloxía axeitada. 
Usa a normativa correspondente e  emprega a 
limpeza e exactitude no traballo. 

Polos resultados dos exercicios prácticos 
elaborados tanto na aula como na casa.  

Presenta os traballos nos prazos de entrega. 

Realiza correctamente os traballos prácticos e 
proxectos requiridos. 

 

Presenta o porfolio de apuntes organizado e con 
limpeza e exactitude na expresión gráfica. 5% 

Asiste ás clases (obrigatoria). 

Participa nas postas en común na clase.  

Amosa iniciativa persoal nos proxectos. 5% 

 

A cualificación da Avaliación Ordinaria ven dada pola media aritmética das cualificacións das tres avaliacións e non será inferior a (5) 

8.4  Avaliación  Extraordinaria 

Os alumnos que non superen a materia na avaliación ordinaria de xuño, deberán presentarse ás probas extraordinarias de setembro nas datas que se 
determinen. Os criterios de avaliación e os contidos mínimos esixibles serán os mesmos que figuran nesta programación. 

Tendo que entregar,correctamente presentados, os traballos prácticos e apuntes solicitados para a súa cualificación conxunta coa nota obtida na proba. 

Procedemento -Probas e exames 

Instrumento- Resolución de exercicios. 

Procedemento- Achega de producións 

Instrumento- Exercicios prácticos e proxectos 

Porfolio de apuntes diarios na aula de proxectos,  actitude 
Iniciativa persoal. 

60 % da cualificación. 30%  10%  =5%+5% 

Estará determinada polo resultado do exame 
escritos ou prácticos a realizar na data 
determinada no mes de setembro 

Formula e resolve correctamente o problema. 
Emprega correctamente a terminoloxía axeitada. 
Usa a normativa correspondente e  emprega a 
limpeza e exactitude no traballo. 

Polos resultados dos exercicios prácticos 
elaborados tanto na aula como na casa.  

Presenta os traballos nos prazos de entrega. 

Realiza correctamente os traballos prácticos e 
proxectos requiridos. 

 

Presenta o porfolio de apuntes realizado durante o 
curso, organizado, con limpeza e exactitude na 
expresión gráfica. 5% 

Amosa interese pola materia. 5% 

 

 

A cualificación da Avaliación Extraordinaria ven dada pola media ponderada das cualificacións anteriores e non será inferior a 5 sobre 10. 
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8.5 Avaliación  e recuperación da materia  pendente: 

Os Contidos mínimos, procedementos, criterios de avaliación e estándares avaliables son os presentados nesta programación. Cada ano escolar 
realizaranse dúas sesións de avaliación das aprendizaxes do alumnado con materias pendentes de cursos anteriores: unha en maio (ordinaria) e outra en 
setembro (extraordinaria). 

Nas materias de contidos progresivos como Debuxo técnico I e II será preciso a superación do primeiro curso para poder ser avaliada a de segundo curso. 

O departamento considerará ó tratarse dunha materia de contidos progresivos que o alumno acadou os obxectivos fixados para a materia pendente como 
consecuencia da avaliación continua si: 

Caso 1.- (alumnos que continúan coa materia no curso superior 2º Bach.).  

Se o alumno logra unha cualificación positiva (5 ou máis) nas dúas primeiras avaliacións parciais do curso inmediatamente superior nos tres apartados: 
Contidos, Estándares e Competencias  Clave, considerarase aprobado no curso anterior- 1º Bach. – e poderá ser avaliado no curso superior (2º Bach.) da 
mesma materia. 

Caso 2.- (alumnos que non continúan coa materia no curso superior). Para facilitar ó alumno a superación da materia, terá que presentarse as probas e 
exercicios de seguimento da aprendizaxe que se realizarán nos meses de xaneiro e abril, (sempre antes da Avaliación ordinaria de maio) e que constarán 
de Obxectivos, Contidos, Estándares e Competencias  Clave, propostas por parte do departamento de Debuxo segundo esta programación e contando coa 
opinión do profesor Titor que tamén avaliará a súa actitude durante o seguimento. 

1ª Proba.- Contidos do 1º Bloque 2ª Proba.- Contidos do 2º Bloque e 3º Bloque 

Xaneiro 2018 Abril 2018 

O profesor do departamento que imparta a materia ó alumno/a nese curso empregará como plan de traballo para a recuperación, o cumprimento dos 
obxectivos, contidos, estándares e Competencias do nivel que está a impartir e velará polo seu cumprimento realizándolle ó alumno un seguimento 
específico baixo a supervisión da Xefatura do Departamento. 

O sistema de cualificación é o seguinte: 

Procedemento -Probas e exames 

Instrumento- Resolución de exercicios. 

Procedemento- Achega de producións 

Instrumento- Exercicios prácticos e proxectos 

Porfolio de apuntes diarios na aula,  actitude Iniciativa 
persoal. Rendemento 

60 % da cualificación. 30%  10%  =5%+5% 

Estará determinada polo resultado do exame 
escritos ou prácticos a realizar na data 
determinada no mes de setembro 

Formula e resolve correctamente o problema. 
Emprega correctamente a terminoloxía axeitada. 
Usa a normativa correspondente e  emprega a 
limpeza e exactitude no traballo. 

Polos resultados dos exercicios prácticos 
elaborados tanto na aula como na casa.  

Presenta os traballos na data da proba. 

Realiza correctamente os traballos prácticos e 
proxectos requiridos. 

 

Presenta o porfolio de apuntes realizado durante o 
curso, organizado, con limpeza e exactitude na 
expresión gráfica. 5% 

Esforzo e adicación á materia. 5% 

 

A cualificación é o resultado da media aritmética das dúas probas. 
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Promocionarán a materia aqueles alumnos/as que obteñan a cualificación mínima de aprobado. Cualificación numérica de 5 sobre 10. 

Artigo 34. Avaliación final de bacharelato 

 

1. Ao finalizar o bacharelato, os alumnos e as alumnas realizarán unha avaliación individualizada na que se comprobará o logro dos obxectivos desta etapa e 
o grao de adquisición das competencias correspondentes en relación coas seguintes materias: 

a) Todas as materias xerais cursadas no bloque de materias troncais. No suposto de materias que impliquen continuidade, terase en conta só a cursada en 
segundo curso. 

b) Dúas materias de opción cursadas no bloque de materias troncais, en calquera dos cursos. As materias que impliquen continuidade entre os cursos 
primeiro e segundo só computarán como unha materia; neste suposto terase en conta só a materia cursada en segundo curso. 

c) Unha materia do bloque de materias específicas cursada en calquera dos cursos, que non sexa Educación Física nin Relixión. 

2. Só poderán presentarse a esta avaliación os alumnos e as alumnas que obtivesen avaliación positiva en todas as materias. Para estes efectos, só se 
computarán as materias que como mínimo o alumno ou a alumna deben cursar en cada un dos bloques. No bloque de materias de libre configuración 
autonómica só se computará Lingua Galega e Literatura, con independencia de que os alumnos e as alumnas poidan cursar máis materias do devandito 
bloque. 

3. De acordo co disposto nos artigos 6 bis.2.b) e 36 bis da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte establecerá para 
todo o sistema educativo español as características das probas, deseñaraas e establecerá o seu contido para cada convocatoria. 

Artigo 37. Título de bacharel 
1. Para obter o título de bacharel será necesaria a superación da avaliación final de bacharelato, así como unha cualificación final de bacharelato igual ou 
superior a 5 puntos sobre 10. A cualificación final desta etapa deducirase da seguinte ponderación: 
a) Cun peso do 60 %, a media das cualificacións numéricas obtidas en cada unha das materias cursadas en bacharelato. 
 

9 CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

Artigo 35. Promoción 

1. Os alumnos e as alumnas terán promoción de primeiro a segundo de bacharelato cando teñan superadas as materias cursadas ou teñan avaliación 
negativa en dúas materias, como máximo. En todo caso, deberán matricularse en segundo curso das materias pendentes de primeiro. Os centros docentes 
deberán organizar as consecuentes actividades de recuperación e a avaliación das materias pendentes. 
 

Promocionarán na materia, aqueles alumnos/as que obteñan a cualificación mínima de aprobado, resultado da media aritmética da suma das tres avaliacións 
cunha cualificación numérica de 5 sobre 10. 

Non se fará media cando o alumno/a non acade unha cualificación mínima de 3 en dúas avaliacións ordinarias realizadas o longo do curso 
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10 ACREDITACIÓN DE COÑECEMENTOS EN MATERIAS DE BACHARELATO 1 e 2 

RESOLUCIÓN do 15 xullo de 2016. 
 
Artigo 21. Elección no segundo curso de materias condicionadas á superación das correspondentes materias do primeiro curso.  
 
1. O alumnado poderá cursar en segundo materias condicionadas á superación das correspondentes materias do primeiro curso non cursada en primeiro.   
Esta acreditación poderase realizar:  
a) Cursando e superando a correspondente materia de primeiro.  
b) O alumnado poderá matricularse da materia de segundo curso sen cursar a correspondente materia de primeiro curso, sempre que o profesorado que a 
imparta considere que o alumno ou a alumna reúne as condicións necesarias para poder seguir con aproveitamento a materia de segundo.  
En calquera caso, a decisión de que o alumnado reúne as condicións para poder seguir con aproveitamento a materia de segundo curso, deberá adoptarse 
segundo criterios obxectivos e avaliables, de maneira que sexa posible acreditar tal condición.  
O departamento didáctico correspondente poderá realizar unha proba.  
A data límite para a realización desta acreditación será antes do inicio das actividades lectivas. Desta circunstancia deixarase constancia mediante unha 
dilixencia no historial académico, no expediente académico e, de ser  o caso, por medio de observación no informe persoal por traslado.  
Esta materia de primeiro curso non computará en ningún caso como materia exixible para reunir as condicións necesarias para poder presentarse á 
avaliación final da etapa.  
2. No caso de cursar simultaneamente as materias de primeiro e de segundo, a materia de primeiro non será computable para efectos de modificar as 
condicións en que o alumno promocionou ao segundo curso.  
  
Cando, por motivo da organización do centro, o alumnado de segundo curso non poida asistir á clase da materia de primeiro, esta materia tratarase de forma 
análoga ás pendentes e o departamento didáctico que a imparte proporalle un plan de traballo con expresión dos contidos mínimos exixibles e das 
actividades recomendadas, e programará probas parciais para verificar a superación desa materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN 2º BACHARELATO DEBUXO TÉCNICO 2 - 2019-20  

 

24 

 

11  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

Medidas curriculares de atención o alumnado con necesidades educativas específicas. 

Cando determinados alumnos non poden seguir o proceso normal de apredizaxe, é posible pór en marcha medidas de apoio encaminadas á adaptación do 
currículo a través das adaptacións curriculares. 

1. Adaptacións curriculares non significativas. Aquelas que introduce o profesor na súa práctica cotiá e que non modifican o currículo. Nalgunhas 

ocasións pódense adaptar os obxectivos, priorizando aqueles relacionados coas capacidades básicas ou instrumentais. 

2. Adaptacións curriculares significativas. Supoñen unha modificación dun ou máis dos elementos do currículo e dos elementos de acceso para os 

alumnos con necesidades educativas especiais (discapacidades de tipo físico, síquico ou sensorial). 

ORDINARIAS 

Organizativas Curriculares 

1 . Adecúase a estrutura organizativa do centro e/ou da aula 

para algún alumno/a ou grupo? 

a)  Tempos diferenciado, horarios específicos, etc. 

b) Espazos diferenciados? 

c)  Materiais e recursos didácticos diferenciados? 

2. Faise algún desdobramento de grupos? 

3. Faise algún reforzo  educativo e/ou apoio de profesorado con dispoñibilidade horaria? 

4 Que medidas se propoñen  para o alumno enviado á aula de convivencia? 

5. Desenvólvese algún programa de habilidades sociais? 

1.  Faise   algunha adaptación metodolóxica para algún 

alumno/grupo  como traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, titoría entre iguais, 
aprendizaxe por proxectos, etc.? 

2.   Adáptanse os tempos e/ou os instrumentos de avaliación para algún alumno/a? 

3. Existe algún programa de reforzo en áreas instrumentais 

(LC/LG/MT) para alumnado de 1º e 2º da ESO? 

4. Existe algún programa de recuperación de materias non instrumentais (2º ESO)? 

5.    Existe  algún programa específico  para alumnado repetidor da materia? 

6.   Aplicase  ese  programa específico personalizado  para repetidores da materia?. 

3.  

EXTRAORDINARIAS 

Organizativas Curriculares 

1. Canto alumnado recibe apoio por profesorado especialista en 
PT/AL? 

2. Existe  algún grupo de adquisición   das  linguas  (para alumnado estranxeiro)? 

3.  Existe   algún grupo de  adaptación da  competencia curricular( Al. estranxeiro)? 

4. Existe algunha outra medida organizativa: escolarización domiciliaria, escolarización 
combinada, etc.? 

1.  Existe   algunha Adaptación Curricular   na  materia? 

2.    Foi  autorizado  para a materia algún agrupamento flexible/específico? 

3. Existe  algún Programa  de Mellora do Aprendizaxe. Rendemento? 

4.    Flexibilizouse  para algún alumno/a o período  de escolarización? 

5.  Describir o protocolo de coordinación co profesorado que comparte co titular da 
materia, os reforzos,  apoios, adaptación, etc.  (Coordinación  cos  PT/AL/Outro profesorado 
de apoio/profesorado agrupamento/ etc 
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12  ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO 1º BACHARALTO B 

 

 

 12.1 Educación en valores. 

 
Nesta materia se fomentará o desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra persoas con 
discapacidade, e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 
 

12.2 Accións de contribución ao Plan TIC. 

    

O departamento promove o interese polas novas tecnoloxías e os programas de deseño, utilizando e valorando as súas posibilidades na elaboración dos 
planos técnicos dun proxecto tanto en 2D como introducindo on programas 3D de modelado e impresión xa que a iniciativa do Xefe do Dpto. e como 
elemento de mellora dispoñemos dunha impresora 3D para a elaboración de prototipos básicos. 

O Dpto. Desenvolve a comunicación audiovisual aplicando as tecnoloxías da información e da comunicación e o emprendemento na elaboración de produtos 
audiovisuais tanto na ESO como no 2º Curso de Bacharelato (IMAXE e SON) 

O departamento favorece a implicación do alumnado na comprensión e uso dos sistemas CAD dentro do programa anual. Ligazón: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/system/files/Copia%20de%20Plan%20TIC%202017%20definitivo.odt.pdf  
 

12.3 Accións de contribución ao Plan de Convivencia. 

  

 

12.4 Accións de contribución ao Proxecto Lector. 

 

A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual,as tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a 
educación cívica e constitucional traballaranse en todas as materias, sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das materias de cada etapa. 

O Dpto. colabora nestas  accións mediante lectura e análise de textos e obras de arte e arquitectura, saídas a centros de arte e visitas  relacionadas coa 
materia e elaborando traballos introducindo deste xeito o hábito pola lectura e comprensión tanto dunha linguaxe técnica como de contextualización dos 
diversos movementos o longo da historia da construción, industria e a arte.  

 

12.5 Acción de contribución ao Proxecto lingüístico. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/system/files/TIL%20IES%20DE%20PORTO%20DO%20SON.docx_.pdf 
 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/system/files/Copia%20de%20Plan%20TIC%202017%20definitivo.odt.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/system/files/TIL%20IES%20DE%20PORTO%20DO%20SON.docx_.pdf
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13  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

 

1.- Nos obradoiros que se poidan desenvolver dentro da Programación do Dpto. de Artes Plásticas no curso académico 2018-19, establécese unha selección 
do alumnado por mor das seguintes limitacións alleas á vontade do mesmo e que non posúen ningún carácter excluínte. 

 

• Os Obradoiros que propoñen os diversos organismos teñen, nalgúns casos, prazas limitadas de alumnos/as dependendo das ofertas. 

• Estes Obradoiros posúen unha orientación específica dos ámbitos Artístico-Plásticas ou Audiovisuais nos que moitos alumnos/as non están interesados 
(faise unha consulta previa). 

• Tralos Obradoiros e xa na aula, procédese á aplicación do aprendido e desenvolver unha unidade didáctica sobre a saída en conxunto có resto do 
alumnado. 

• Preténdese con esta medida, que as saídas non sexan tomadas soamente como tempo de lecer, senón como unha ferramenta de traballo e de orientación 
daqueles alumnos/as que teñan algunha inquedanza relacionada coa materia, medrando deste xeito a súa motivación. 

 

2.- Os alumnos/as que participarán nestas saídas pertencen a grupos que teñen a materia como obrigatoria en 3º ESO,1º BAC DT I,  2º BAC DT II, DESEÑO 
e 1º BAC TICs.ou optativa en  4º ESO, 4º PDC. 

Deste xeito, non se entorpece o ritmo do resto do alumnado nas outras materias nas que estean máis interesados ou necesitados. 

 

3.- Dado o carácter obrigatorio, optativo ou terminal dos cursos de 3º E.S.O, 4º E.S.O. e de 1º e 2º de BACHARELATO: 

a- Tentarase levar  a cabo saídas con carácter pedagóxico e informativo a: 

Escola de Imaxe e Son, Escolas de Arte, Centros de FP, Facultades de Arquitectura de A Coruña ou Enxeñarías, e Fábricas e Empresas 
relacionadas coa materia. 

b- Con carácter formativo levaranse tamén ós  mesmos grupos a visitas ós Centros Culturais: C.G.A.C. de Santiago,  M.A.R.C.O de Vigo,  MACUF. De 
A Coruña, Fundación Pedro Barrié, Unión Fenosa ou as ofertadas polo Consorcio Galego do Audiovisual. 

c- Previsións- Con carácter formativo este ano visitaremos:  

O Estudo de Deseño -D DUE (Rianxo)- Asteleiros Triñanes (Boiro)-INDITEX(Arteixo) ou Roberto Verino (ourense)  

Escola de Artes Mestre Mateo de Santiago.  

Os grupos aos que se orienta a actividade son 1º e 2º Bacharelato Debuxo Técnico, Deseño, TICs.  e 4º da ESO EPV. Para cubrir prazas poderíase 
facer con alumnado de Tecnoloxías. 

3.- Queda aberta a posibilidade de facer outras saídas segundo outras ofertas que nos poidan ofrecer en beneficio da formación ou información do noso 
alumnado. 

4.- As saídas do alumnado de 1º e 2º Bacharelato queda restrinxida ao alumnado que asiste á materia de Debuxo Técnico, Deseño e TICs, prioritariamente e 
Tecnoloxías, Hª da Arte ou Música como alternativas para intentar cubrir prazas por estaren relacionadas nalgúns dos ámbitos. 

5.- Os grupos de 1º e 3º de E.S.O.  poderán realizar algunha saída a criterio do Dpto. de Debuxo. 

6.- As datas destas actividades quedan supeditadas as ofertas que fan ditos centros ou entidades. 

O alumnado con apercibimentos ou faltas graves non poderán asistir a ditas actividades.   
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14  INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO DA PRÁCTICA DOCENTE. 

 

 Escala 

(Indicadores de logro) 1 2 3 4 

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do currículo?     

2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas/temas/proxectos?     

3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secunciación e temporalización?     

4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?     

5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?     

6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas     

7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia?     

8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ?     

9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?     

10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?     

11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?     

12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?     

13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?     

14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o alumnado?     

15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma?     

16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?     

17.- Fixouse para o bacharelato un procedementos de acreditación de coñecementos previos?     

18.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc.     

19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación     

20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?     

21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?     

22-  Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?     

23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?     

24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?     

25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares?     

26.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?     

27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?     
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28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e instrumentos?     

29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do D.86/15)     

30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso     

31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?     

32.- Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?     

 

15  Mecanismos de revisión para avaliar a propia programación, modificación da mesma segundo os resultados académicos. 

 

Mecanismo Logro das observacións- Resultados Modificación a realizar. 

Seguimento da temporalización dos contidos.   

Consecución de competencias por parte do 
alumnado. (min 50%) 

  

Superación das probas por parte do alumnado-
(min 50%). 

  

Seguimento da superación das PAU e outras 
probas por parte do alumnado. 

  

Relación dos contidos cos requisitos das FP e 
Grados Universitarios. 

  

 

 

 

 

Asdo. 

O Xefe do Dpto.   D. Alfonso Pérez Moreno.                                           
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1 INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN DA MATERIA 

 Educación Plástica, Visual e Audiovisual  

 

 A ensinanza obrigatoria contempla a Educación Plástica, Visual e Audiovisual como motor do desenvolvemento das capacidades perceptivas, 
estéticas e expresivas da persoa. A sociedade actual posúe unha extraordinaria capacidade para producir e consumir imaxes. Estas son facilmente 
transmisibles e chegan a cidadanía a través dos medios de comunicación, constituíndo un poderoso medio de expresión, coñecemento e transformación da 
realidade, podéndose converter nun medio de manipulación do pensamento das persoas. Cómpre potenciar, a través da análise e da valoración dos 
mensaxes visuais, un xuízo crítico no alumnado co que poda acadar un criterio propio.  

 Na educación Primaria, o desenvolvemento das capacidades perceptivas, creativas e expresivas expóñense dun xeito global, nunha área integrada 
por contidos procedentes de distintos ámbitos. 

Na educación Secundaria pódense adquirir destrezas e facer análises máis particulares e específicas. Deste xeito  a educación plástica, visual e audiovisual, 
organízase como unha materia independente.  

 A percepción visual é un proceso cognitivo relacionado co resto dos procesos cognitivos, que implica un conxunto de estratexias básicas: 
seleccionar, analizar, distinguir, relacionar, etc.. Aínda que todas as áreas do currículo desenvolven a capacidade de observación do alumnado, a educación 
plástica, visual e audiovisual incide especificamente no desenvolvemento da percepción  e no pensamento visual. A creación de imaxes e o coñecemento 
dos códigos que interveñen neste proceso, así como dos fundamentos da linguaxe plástica, visual e audiovisual, axudarán ao desenvolvemento da 
capacidade creativa e imaxinativa da persoa á resolución dos procesos da creación artística. 

 A materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual debe contribuír a desenvolver dous aspectos fundamentais da formación, estreitamente 
relacionados entre si: a percepción e a representación, saber ver e saber facer. Os eixos que vertebran este currículo representan dúas cuestións 
fundamentais para a adquisición das capacidades que se pretenden: ensinar a ver, ensinar a representar.  

Saber ver implica valorar o continxente da información visual e a análise crítica da realidade. Implica tamén a necesidade de educar na percepción que 
supón ser capaz de valorar criticamente unha información visual e mesmo chegar a conclusións persoais de acordo cunha escala de valores propia.  

Saber facer implica a acción de investigación tendente á produción artístico-creativa e a realización de representacións expresivo-comunicativas, propiciando 
a adquisición de capacidades creativas. 

Saber facer implica a necesidade de educar no deseño, planificación, produción e creación de mensaxes icónicas, que supón ser capaz de expresarse 
utilizando códigos propios das linguaxes visuais.  

Se noutras épocas históricas era a palabra, tanto na súa expresión oral como escrita, a principal forma de expresión e de transmisión de ideas e sentimentos, 
no cabe dúbida de que na época na  que estamos inmersos/as a imaxe cobrou un protagonismo sen precedentes coma en ningunha outra época da historia 
da humanidade. 

 A materia de Educación plástica , Visual e Audiovisual parte dos bloques impartidos na educación primaria na área de Educación Artística. A parte 
destinada a educación plástica xa anticipaba os mesmos bloques dos que parte a materia en ESO, baixo as denominacións de " Educación audiovisual", 
"Debuxo técnico" e "Expresión artística".  

Nos tres primeiros cursos da ESO esta materia estrutúrase en tres bloques: "Expresión plástica", "Comunicación audiovisual" e "Debuxo técnico".  
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1.2 Contextualización. 

 Características xerais do Centro 

 

 O IES de Porto do Son érguese fronte o Atlántico nunha costa fraguiza a media légoa da capitalidade do Concello. É un centro con 20 anos de 
antigüidade. O seu relativo illamento foi causa dun lento encarnar na vida da colectividade. Lentamente comeza a sentirse como algo propio e non como un 
receptáculo máis do sistema educativo. Porén, no seu illamento, mantén unha vida escolar intensa, xenerosa en proxectos e iniciativas, moi comprometida 
coa súa misión educativa.  

 

 Por ser o único IES do Concello, todos os centros educativos de Primaria e Infantil conflúen a el. É moi excepcional a matrícula de alumnado noutro 
IES ou Colexio da bisbarra: Noia ou Ribeira, e esta sucede por causas tamén excepcionais. A poboación do Porto do Son aséntase en pequenos núcleos 
dispersos nunha estreita franxa entre a Serra do Barbanza e o mar, arredor do cal pivota a súa vida económica e anímica. Todo o alumnado debe ser 
transportado ao IES e isto condiciona necesaria e profundamente os seus ritmos e actividades. O IES é o núcleo de convivencia da poboación moza do Porto 
do Son, e a súa influencia formativa, experiencias e cultura é determinante.  

 

 Non hai industria, o tecido económico é moi feble e dependente do turismo e das actividades relacionadas co mar ou a mera subsistencia da 
comunidade: pequena construción, comercio, sanidade, administración...  

 Son frecuentes as familias co pai ausente. O nivel económico é o propio dunha poboación traballadora, con casos puntuais de exclusión social.  

 A infraestrutura cultural é escasa, e o marcador “índice de lectura” (que acostuma definir contextos de éxito educativo), é moi baixo. A poboación 
tende a emigrar a outros lugares, e o número de alumnos descendeu nos últimos cursos. Nestas circunstancias, o IES devén non só nun centro de 
formación, senón tamén nun factor de cohesión social. Dito doutra maneira, non pode fallar e esa é a súa maior singularidade: é a única posibilidade de 
promoción e cohesión social por medio do estudo da mocidade. Non hai alternativas.  

 

 Impártese no IES toda a ESO, dúas liñas de Bacharelato e un Ciclo Medio de Condución de Actividades Físico-Deportivas no Medio Natural.  

 

 Non hai unha distribución do alumnado por preferencias ou singularidades socio-económicas como podería suceder nunha cidade. O IES de PdS 
acolle a totalidade do alumnado e en consecuencia toda a súa diversidade. Esta é a súa riqueza, e tamén a fonte das súas dificultades. A conflitividade é 
escasa e as familias son colaboradoras. Temos certo número de alumnado con NEAE no curso actual, especialmente en 1º ESO, polo que contamos con 
Aula Específica e dúas PT.  

 

 O descenso de poboación comeza a facerse notar no centro. De cinco 1º ESO que tivemos, pasamos a tres no 2017-18. No curso 2018-19 temos un 
repunte en catro grupos neste nivel, que se prevé provisional tendo en conta a matrícula dos centros de primaria. Adaptarnos a este descenso é un dos 
nosos conflitos. 

 

 

 



PROGRAMACIÓN LOMCE 2019-20  

 

5 

 

2. Obxectivos da Etapa ESO  

 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a 
solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres 
e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.  

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.  

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles.  

Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que 
supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller.  

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

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación 
básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.  

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os 
problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia.  

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.  

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no 
coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.  

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.  

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer 
mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e 
incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da 
sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio 
ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.  

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

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e 
respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste 
dereito.  

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de 
relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas 

pertencentes á comunidade lusófona. 
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3. Contribución da materia ao desenvolvemento das Competencias Clave.  

 
CMCCT.-Competencia matemática e Competencias en ciencia e tecnoloxía 
A evolución nos elementos de percepción e estruturación do espazo a través dos contidos de xeometría e da representación obxectiva das formas coopera 
de forma significativa a que o alumnado adquira a dita competencia. 
CL.-Comunicación lingüística 
Relaciónase co desenvolvemento das habilidades e estratexias para o uso da linguaxe verbal como vehículo para expresar as ideas, emocións e 
sentimentos que a contemplación, a análise e/ou a creación dunha obra plástica e visual levan consigo; así mesmo, fai posible a comunicación na aula á 
hora de transmitir mensaxes vinculadas a técnicas, materiais e instrumentos.  
A lectura e redacción de textos relacionados con contidos da materia é esencial tamén; familiarizarse cos comentarios e valoracións de críticos e creadores 
de diversos ámbitos (cinema, televisión, pintura, escultura), axudaralles aos alumnos a comprender, avaliar e forxar un criterio persoal. O seu cultivo 
favorecerá o respecto e aprecio pola lingua galega como lingua propia de Galicia e como parte fundamental do seu patrimonio cultural, como elemento 
esencial para o mantemento da súa identidade. 
CD.-Competencia dixital 
Vense enormemente favorecidas polos traballos propios da materia; esta competencia impulsarase con tarefas que poden ir desde a análise de mensaxes do 
ámbito audiovisual e multimedia ao emprego de medios dixitais e tecnolóxicos para expresar e crear. 
A resolución de problemas. Esta dimensión conleva coñecer a composición dos dispositivos dixitais, as súas potencialidades e limitacións para conseguir 
metas persoais, así como saber onde buscar axuda para resolver problemas teóricos e técnicos. Esto implica unha combinación heteroxénea e ben 
equilibrada das tecnoloxías dixitais básicas nesta área de coñecemento. 
CAA.-Aprender a aprender 
A competencia de aprender a aprender é fundamental para o aprendizaxe permanente que se da ó longo da vida e que ten lugar nos distintos contextos 
formais, non formais e informais. Esta competencia se caracteriza pola habilidade para iniciar e organizar o aprendizaxe, e para persistir nel. Esto esixe, en 
primeiro lugar, ter a capacidade para se motivar por aprender. A motivación depende de que se xeneren curiosidade e necesidade de aprender, de que o 
estudante se sinta protagonista do proceso e o resultado de seu aprendizaxe e, finalmente, de que chegue a acadar as metas de aprendizaxe que se  
propouso e, con elo, se produza nel unha percepción de eficacia. 
CCEC.-Conciencia e expresións culturais 
A nosa materia proporciona un contexto de vivencias, relacións e coñecementos que fan posible a familiarización cos diferentes códigos artísticos desde o 
contexto España e Galicia. Iso implica ampliar as posibilidades de representación mental e coñecemento e, doutro, as posibilidades de expresión e creación. 
CSIEE.-Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
A capacidade creadora e de innovación: creatividade e imaxinación, autocoñecemento e autoestima, autonomía e independencia, interese e esforzo, espírito 
emprendedor, iniciativa e innovación.  
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4. OBXECTIVOS, EXTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E COMPETENCIAS. 

 

 Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. Expresión plástica  

 b 

 f 

 n 

 B1.1. Elementos configurativos da imaxe: punto, 
liña e plano. 

 B1.2. Aprecio do uso que os/as artistas fan do 
punto, a liña e o plano para aplicalo ás propias 
composicións. 

 B1.1. Identificar os elementos configuradores da 
imaxe. 

 EPVAB1.1.1. Identifica e valora a importancia do 
punto, a liña e o plano, analizando de xeito oral e 
escrito imaxes e producións gráfico plásticas 
propias e alleas. 

 CCEC 

 b 

 f 

 n 

 B1.3. O punto como o elemento máis sinxelo na 
comunicación visual. 

 B1.4. Posibilidades gráficas e expresivas da liña en 
relación ao seu trazado, o seu grosor ou a súa 
velocidade.  

 B1.5. Calidades do plano como elemento 
compositivo e como construtor de volume. 

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

 EPVAB1.2.1. Analiza os ritmos lineais mediante a 

observación de elementos orgánicos na paisaxe, nos 
obxectos e en composicións artísticas, empregándoos 

como inspiración en creacións gráfico-plásticas. 

 CAA 

 EPVAB1.2.2. Experimenta co punto, a liña e o plano co 

concepto de ritmo, aplicándoos de forma libre e 
espontánea. 

 CSIEE 

 EPVAB1.2.3. Experimenta co valor expresivo da liña e o 

punto e as súas posibilidades tonais, aplicando distintos 
graos de dureza, distintas posicións do lapis de grafito ou 
de cor (tombado ou vertical) e a presión exercida na 

aplicación, en composicións a man alzada, estruturadas 
xeometricamente ou máis libres e espontáneas. 

 CCEC 

 a 

 c 

 d 

 n 

 o 

 B1.6. Elementos de expresión plástica: liña, textura 
e cor. 

 B1.3. Expresar emocións utilizando distintos 
elementos configurativos e recursos gráficos: liña, 
puntos, cores, texturas, claroscuros, etc. 

 EPVAB1.3.1. Realiza composicións que transmiten 

emocións básicas (calma, violencia, liberdade, opresión, 
alegría, tristura, etc.) utilizando diversos recursos gráficos 
en cada caso (claroscuro, liñas, puntos, texturas, cores, 

etc.). 

 CCL 

 a 

 f 

 n 

 B1.7. Composición: elementos.  

 B1.8. O ritmo na composición. 

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

 

 EPVAB1.4.1. 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. 

 CCL 

 EPVAB1.4.2. Realiza composicións básicas con  CSIEE 
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 Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

diferentes técnicas segundo as propostas 
establecidas por escrito. 

 EPVAB1.4.3. Realiza composicións modulares con 
diferentes procedementos gráfico-plásticos en 
aplicacións ao deseño téxtil, ornamental, 
arquitectónico ou decorativo. 

 CCEC 

 CSIEE 

 EPVAB1.4.4. Representa obxectos illados e 
agrupados do natural ou do ámbito inmediato, 
proporcionándoos en relación coas súas 
características formais e en relación co seu ámbito. 

 CCEC 

 a 

 c 

 d 

 n 

 B1.9. A cor coma fenómeno físico e visual. Mestura 
aditiva e mestura subtractiva.  

 B1.10. Círculo cromático. Cores complementarias. 

 B1.5. Experimentar coas cores primarias e 
secundarias. 

 EPVAB1.5.1. Experimenta coas cores primarias e 
secundarias, estudando a síntese aditiva e 
subtractiva e as cores complementarias. 

 CSC 

 a 

 c 

 f 

 o 

 B1.11. Texturas naturais e artificiais. Capacidade 
expresiva das texturas. 

 B1.6. Transcribe texturas táctiles a texturas visuais 
mediante as técnicas de frottage, utilizándoas en 
composicións abstractas ou figurativas. 

 EPVAB1.6.1. Transcribe texturas táctiles a texturas 
visuais mediante as técnicas de frottage, 
utilizándoas en composicións abstractas ou 
figurativas. 

 CSIEE 

 b 

 c 

 e 

 f 

 g 

 n 

 B1.12. Materiais e técnicas de debuxo e pintura. 
Técnicas plásticas: secas, húmidas e mixtas. 

 B1.7. Coñecer e aplicar as posibilidades expresivas 
das técnicas gráfico-plásticas secas, húmidas e 
mixtas: témpera, lapis de grafito e de cor; colaxe. 

 EPVAB1.7.1. Utiliza con propiedade as técnicas 
gráfico-plásticas coñecidas aplicándoas de forma 
axeitada ao obxectivo da actividade. 

 CCL 

 EPVAB1.7.2. Utiliza o lapis de grafito e de cor, 
creando o claroscuro en composicións figurativas e 
abstractas mediante a aplicación do lapis de forma 
continua en superficies homoxéneas ou 
degradadas. 

 CSC 

 EPVAB1.7.3. Experimenta coas témperas aplicando 
a técnica de diferentes formas (pinceis, esponxas, 
goteos, distintos graos de humidade, estampaxes, 
etc.), valorando as posibilidades expresivas 
segundo o grao de opacidade e a creación de 

 CCEC 
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 Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

texturas visuais cromáticas. 

 EPVAB1.7.4. Utiliza o papel como material, 
manipulándoo, resgando ou pregando, creando 
texturas visuais e táctiles, para crear composicións, 
colaxes matéricas e figuras tridimensionais. 

 CAA 

 EPVAB1.7.5. Crea co papel recortado formas 
abstractas e figurativas compóndoas con fins 
ilustrativos, decorativos ou comunicativos. 

 CSC 

 EPVAB1.7.6. Aproveita materiais reciclados para a 
elaboración de obras de forma responsable co 
medio e aproveitando as súas calidades gráfico-
plásticas. 

 CSC 

 EPVAB1.7.7. Mantén o seu espazo de traballo e o 
seu material en perfecto orde e estado, e achégao 
á aula cando é necesario para a elaboración das 
actividades. 

 CSC 

 Bloque 2. Comunicación audiovisual  

 a 

 c 

 d 

 e 

 f 

 B2.1. Imaxe e a comunicación visual. Iconicidade. 
Graos de iconicidade. Imaxe figurativa e imaxe 
abstracta. 

 B2.1. Recoñecer os graos de iconicidade en imaxes 
presentes no ámbito comunicativo. 

 EPVAB2.1.1. Diferencia imaxes figurativas de 
abstractas. 

 CCL 

 EPVAB2.1.2. Recoñece graos de iconicidade nunha 
serie de imaxes. 

 CCL 

 EPVAB2.1.3. Crea imaxes con distintos graos de 
iconicidade baseándose nun mesmo tema. 

 CD 

 a 

 c 

 f 

 l 

 o 

 B2.2. Comunicación visual. Símbolos e iconas.  B2.2. Distinguir e crear tipos de imaxes segundo a 
súa relación significante-significado: símbolos e 
iconas. 

 EPVAB2.2.1. Distingue símbolos de iconas.  CCL 

 EPVAB2.2.2. Deseña símbolos e iconas.  CD 
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 Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 c 

 f 

 g 

 i 

 h 

 o 

 B2.3. O cómic: medio de expresión. Linguaxe do 
cómic. 

 B2.3. Analizar e realizar cómics aplicando os 
recursos de adecuadamente. 

 EPVAB2.3.1. Deseña un cómic utilizando 
adecuadamente viñetas e lendas, globos, liñas 
cinéticas e onomatopeas. 

 CCL 

 a 

 c 

 e 

 h 

 ñ 

 o 

 B2.4. Comunicación visual: características e 
elementos que interveñen nela. 

 B2.4. Diferenciar e analizar os elementos que 
interveñen nun acto de comunicación. 

 EPVAB2.4.1. Identifica e analiza os elementos que 
interveñen en actos de comunicación visual. 

 CSC 

 a 

 d 

 e 

 f 

 h 

 o 

 B2.5. Funcións das mensaxes na comunicación 
visual e audiovisual. 

 B2.5. Recoñecer as funcións da comunicación.  EPVAB2.5.1. Identifica e analiza os elementos que 
interveñen en actos de comunicación audiovisual. 

 CCL 

 EPVAB2.5.2. Distingue a función ou funcións que 
predominan en mensaxes visuais e audiovisuais. 

 CD 

 Bloque 3. Debuxo técnico  

 b 

 n 

 o 

 B3.1. Elementos xeométricos fundamentais: punto, 
liñas e direccións. Posicións relativas entre rectas: 
paralelas, cortantes e perpendiculares. 

 B3.1. Comprender e empregar os conceptos 
espaciais do punto, a liña e o plano. 

 EPVAB3.1.1. Traza as rectas que pasan por cada 
par de puntos, usando a regra, e resalta o triángulo 
que se forma. 

 CAA 

 b 

 f 

 n 

 o 

 B3.2. Manexo da escuadra e cartabón para o 
trazado de paralelas, perpendiculares e rectas a 
45º. 

 B3.2. Construír distintos tipos de rectas, utilizando a 
escuadra e o cartabón, despois de repasar 
previamente estes conceptos. 

 EPVAB3.2.1. Traza rectas paralelas, transversais e 
perpendiculares a outra dada, que pasen por 
puntos definidos, utilizando escuadra e cartabón 
con suficiente precisión. 

 CMCCT 

 b 

 n 

 B3.3. Circunferencia e círculo. A circunferencia 
como lugar xeométrico básico no plano. 

 B3.3. Coñecer con fluidez os conceptos de 
circunferencia, círculo e arco. 

 EPVAB3.3.1. Constrúe unha circunferencia lobulada 
de seis elementos, utilizando o compás. 

 CD 
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 Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 o 

 b 

 f 

 n 

 o 

 B3.4. Manexo do compás. Dividir a circunferencia 
en dous, catro, seis ou oito partes iguais, usando o 
compás. Realizar motivos decorativos co manexo 
do compás. 

 B3.4. Utilizar o compás, realizando exercicios 
variados para familiarizarse con esta ferramenta. 

 EPVAB3.4.1. Divide a circunferencia en seis partes 
iguais, usando o compás, e debuxa coa regra o 
hexágono regular e o triángulo equilátero que se 
posibilita. 

 CMCCT 

 b 

 o 

 B3.5. Ángulos. Clasificación de ángulos y posicións 
relativas.  

 B3.6. Trazado de ángulos con escuadra e cartabón.  

 B3.5. Comprender o concepto de ángulo e bisectriz 
e a clasificación de ángulos agudos, rectos e 
obtusos. 

 EPVAB3.5.1. Identifica os ángulos de 30º, 45º, 60º e 
90º na escuadra e no cartabón. 

 CSIEE 

 b 

 f 

 o 

 B3.7. Realizar operacións con ángulos. Medidas 
angulares. Transporte de medidas angulares. 

 B3.6. Estudar a suma e a resta de ángulos, e 
comprender a forma de medilos. 

 EPVAB3.6.1. Suma ou resta ángulos positivos ou 
negativos con regra e compás. 

 CMCCT 

 b 

 o 

 B3.8. Bisectriz dun ángulo. A bisectriz como lugar 
xeométrico básico no plano. 

 B3.7. Estudar o concepto de bisectriz e o seu 
proceso de construción. 

 EPVAB3.7.1. Constrúe a bisectriz dun ángulo 
calquera, con regra e compás. 

 CCEC 

 b 

 f 

 g 

 o 

 B3.9. Concepto de medida. Operacións con 
segmentos coa axuda da regra ou utilizando o 
compás. 

 B3.8. Diferenciar claramente entre recta e 
segmento tomando medidas de segmentos coa 
regra ou utilizando o compás. 

 EPVAB3.8.1. Suma ou resta segmentos, sobre unha 
recta, medindo coa regra ou utilizando o compás. 

 CMCCT 

 b 

 o 

 B3.10. Mediatriz dun segmento. A mediatriz como 
lugar xeométrico básico no plano. 

 B3.9. Trazar a mediatriz dun segmento utilizando 
compás e regra, e tamén utilizando regra, escuadra 
e cartabón. 

 EPVAB3.9.1. Traza a mediatriz dun segmento 
utilizando compás e regra, e tamén utilizando regra, 
escuadra e cartabón. 

 CMCCT 

 b 

 f 

 o 

 B3.11. Teorema de Thales. Aplicacións do teorema 
de Thales para dividir un segmento en partes iguais 
e para a escala dun polígono. 

 B3.10. Estudar as aplicacións do teorema de 
Thales. 

 EPVAB3.10.1. Divide un segmento en partes iguais, 
aplicando o teorema de Thales. 

 CCEC 

 EPVAB3.10.2. Escala un polígono aplicando o 
teorema de Thales. 

 CSIEE 

 b 

 g 

 f 

 B3.12. Lugares xeométricos fundamentais. 
Circunferencia, mediatriz, bisectriz e mediana. 

 B3.11. Coñecer lugares xeométricos e definilos.  EPVAB3.11.1. Explica, verbalmente ou por escrito, 
os exemplos máis comúns de lugares xeométricos 
(mediatriz, bisector, circunferencia, esfera, rectas 
paralelas, planos paralelos, etc.). 

 CMCCT 
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 Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 o 

 b 

 n 

 o 

 B3.13. Triángulos. Clasificación dos triángulos en 
función dos seus lados e dos seus ángulos. 
Propiedade fundamental dos triángulos. 

 B3.12. Comprender a clasificación dos triángulos 
en función dos seus lados e dos seus ángulos. 

 EPVAB3.12.1. Clasifica calquera triángulo, 
observando os seus lados e os seus ángulos. 

 CCEC 

 b 

 f 

 n 

 o 

 B3.14. Construción de triángulos.  B3.13. Construír triángulos coñecendo tres dos 
seus datos (lados ou ángulos). 

 EPVAB3.13.1. Constrúe un triángulo coñecendo 
dous lados e un ángulo, ou dous ángulos e un lado, 
ou os seus tres lados, utilizando correctamente as 
ferramentas. 

 CAA 

 b 

 f 

 B3.15. Liñas e puntos notables dos triángulos. 
Alturas, medianas, bisectrices e mediatrices dos 
triángulos. 

 B3.14. Analizar as propiedades de puntos e rectas 
característicos dun triángulo. 

 EPVAB3.14.1. Determina o baricentro, o incentro ou 
o circuncentro de calquera triángulo, construíndo 
previamente as medianas, as bisectrices ou as 
mediatrices correspondentes. 

 CSIEE 

 b 

 f 

 B3.16. Triángulo rectángulo: características e 
construción . 

 B3.15. Coñecer as propiedades xeométricas e 
matemáticas dos triángulos rectángulos, e aplicalas 
con propiedade á construción destes. 

 EPVAB3.15.1. Debuxa un triángulo rectángulo 
coñecendo a hipotenusa e un cateto. 

 CMCCT 

 b 

 n 

 B3.17. Cuadriláteros: clasificación e propiedades.  B3.16. Coñecer os tipos de cuadriláteros.  EPVAB3.16.1. Clasifica correctamente calquera 
cuadrilátero. 

 CCEC 

 b 

 f 

 n 

 B3.18. Construción de cuadriláteros.  B3.17. Executar as construcións máis habituais de 
paralelogramos. 

 EPVAB3.17.1. Constrúe calquera paralelogramo 
coñecendo dous lados consecutivos e unha 
diagonal. 

 CAA 

 b 

 f 

 n 

 B3.19. Polígonos. Polígonos regulares e 
irregulares. Clasificación dos polígonos. 

 B3.18. Clasificar os polígonos en función dos seus 
lados, recoñecendo os regulares e os irregulares. 

 EPVAB3.18.1. Clasifica correctamente calquera 
polígono de tres a cinco lados, diferenciando 
claramente se é regular ou irregular. 

 CCEC 

 b 

 f 

 n 

 o 

 B3.20. Construción de polígonos regulares inscritos 
nunha circunferencia. 

 B3.19. Estudar a construción dos polígonos 
regulares inscritos na circunferencia. 

 EPVAB3.19.1. Constrúe correctamente polígonos 
regulares de ata cinco lados, inscritos nunha 
circunferencia. 

 CMCCT 
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5 CONTIDOS - bloques (concreción). 

 

 Bloque 1. Expresión plástica 
 
  1.  Elementos configuradores da imaxe: O punto, a liña, o plano e o claroscuro.  
  2.  A cor: cores primarias e secundarias, mezclas, gamas de cores cálidos e fríos.  
  3.  As texturas: textura visual e textura táctil.  
  4.  Técnicas para a creación de texturas. 
  5.  Realización dun proceso creativo persoal seguindo as distintas fases: idea inicial, bocexos, probas, execución definitiva.  
  6.  Avaliación e análises de procesos creativos.  
  7.  O collage, distintos procedementos: corte, pregado, figuras tridimensionais.  
  8.  Procedementos e técnicas: secas, húmidas y mixtas, utilización y conservación de los materiais, traballo con materiais reciclados.  
 

 Bloque 2. Comunicación audiovisual 
  1.  Elementos da comunicación visual: emisor, receptor, mensaxe, código.  
  2.  Significación de las imaxes: significante-significado. Símbolos e iconas. Iconicidade.  
  3.  Elementos da imaxe e o seu significado. Encadre, formato e composición.  
  4.  O proceso de elaboración da mensaxe audiovisual da imaxe fixa á imaxe en movemento.  
  5.  Realización dun proxecto de animación. O proxecto ten como obxectivo principal que o/a estudante mobilice e interrelacione os elementos adquiridos ao longo de 

toda a etapa e que os empregue para elaborar e presentar de xeito individual e colectivo a edición de pezas visuais e bandas sonoras necesarios para a definición 
dun proxecto sinxelo relacionado cun produto de Deseño e Audiovisual. 
 

 Bloque 3. Debuxo técnico 

  1.  Útiles para o debuxo técnico: emprego da escadra e  cartabón, representación de ángulos có xogo de escadra.  
  2.  Operacións con segmentos: trazar un segmento igual a outro, suma e resta de segmentos.  
  3.  Trazado de perpendiculares e paralelas con escadra e cartabón.  
  4.  Trazado de perpendiculares y paralelas con compás.  
  5.  Ángulos. Clasificación, operacións con ángulos. Suma, resta, divisións.  
  6.  Proporcionalidade: división dun segmento mediante o teorema de Thales.  
  7.  Lugares xeométricos: definición e trazados. Mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos paralelos.  
  8.  Resolución de trazados con rectas e curvas.  
  9.  Os triángulos: clasificación e trazados.  
10.  Os cuadriláteros: clasificación e trazados.  
11.  Os polígonos: tipos de polígonos, concepto de polígono regular.  
12.  A proporción: teorema de Thales.  
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6 TEMPORALIZACIÓN. Grao mínimo de consecución para superar a materia 

 

 Bloque 1. Expresión plástica 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN TEMPORALIZACIÓN PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 

  1ª AV 2º AV 3ª AV PROCEDEMENTO: Proc       INSTRUMENTO: Instr 

 EPVAB1.1.1. Identifica e valora a importancia do 
punto, a liña e o plano, analizando de xeito oral e 
escrito imaxes e producións gráfico plásticas 
propias e alleas. 

 EPVAB1.1.1. Identifica aceptablemente e 
valora a importancia do punto, a liña e o 
plano, analizando de xeito oral e escrito 
imaxes e producións gráfico plásticas 
propias e alleas. 

 X  Proc 1 Proba de coñecementos escrita.  

Instr 1 Achega de traballos 

Instr 2 Caderno de resumos bosquexos e esquemas. 

 EPVAB1.2.1. Analiza os ritmos lineais mediante 
a observación de elementos orgánicos na 
paisaxe, nos obxectos e en composicións 
artísticas, empregándoos como inspiración en 
creacións gráfico-plásticas. 

 EPVAB1.2.1. Analiza aceptablemente os 
ritmos lineais mediante a observación de 
elementos orgánicos na paisaxe, nos 
obxectos e en composicións artísticas, 
empregándoos como inspiración en 
creacións gráfico-plásticas. 

 X   

 EPVAB1.2.2. Experimenta co punto, a liña e o 
plano co concepto de ritmo, aplicándoos de 
forma libre e espontánea. 

 EPVAB1.2.2. Experimenta aceptablemente 
co punto, a liña e o plano co concepto de 
ritmo, aplicándoos de forma libre e 
espontánea. 

 X   

 EPVAB1.2.3. Experimenta co valor expresivo da 
liña e o punto e as súas posibilidades tonais, 
aplicando distintos graos de dureza, distintas 
posicións do lapis de grafito ou de cor (tombado 
ou vertical) e a presión exercida na aplicación, 
en composicións a man alzada, estruturadas 
xeometricamente ou máis libres e espontáneas. 

 EPVAB1.2.3. Experimenta aceptablemente 
co valor expresivo da liña e o punto e as 
súas posibilidades tonais, aplicando 
distintos graos de dureza, distintas 
posicións do lapis de grafito ou de cor 
(tombado ou vertical) e a presión exercida 
na aplicación, en composicións a man 
alzada, estruturadas xeometricamente ou 
máis libres e espontáneas. 

 X   

 EPVAB1.3.1. Realiza composicións que 
transmiten emocións básicas (calma, violencia, 
liberdade, opresión, alegría, tristura, etc.) 
utilizando diversos recursos gráficos en cada 
caso (claroscuro, liñas, puntos, texturas, cores, 

 EPVAB1.3.1. Realiza aceptablemente 
composicións que transmiten emocións 
básicas (calma, violencia, liberdade, 
opresión, alegría, tristura, etc.) utilizando 
diversos recursos gráficos en cada caso 

 X   
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etc.). (claroscuro, liñas, puntos, texturas, cores, 
etc.). 

 EPVAB1.4.1. 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. 

 EPVAB1.4.1. Aceptablemente 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. 

 X  Proc 1 Proba de coñecementos escrita.  

Instr 1 Achega de traballos 

Instr 2 Caderno de resumos bosquexos e esquemas. 

 EPVAB1.4.2. Realiza composicións básicas con 
diferentes técnicas segundo as propostas 
establecidas por escrito. 

 EPVAB1.4.2. Realiza composicións básicas  
aceptablemente con diferentes técnicas 
segundo as propostas establecidas por 
escrito. 

 X   

 EPVAB1.4.3. Realiza composicións modulares 
con diferentes procedementos gráfico-plásticos 
en aplicacións ao deseño téxtil, ornamental, 
arquitectónico ou decorativo. 

 EPVAB1.4.3. Realiza aceptablemente 
composicións modulares con diferentes 
procedementos gráfico-plásticos en 
aplicacións ao deseño téxtil, ornamental, 
arquitectónico ou decorativo. 

 x   

 EPVAB1.4.4. Representa obxectos illados e 
agrupados do natural ou do ámbito inmediato, 
proporcionándoos en relación coas súas 
características formais e en relación co seu 
ámbito. 

 EPVAB1.4.4. Representa aceptablemente 
obxectos illados e agrupados do natural ou 
do ámbito inmediato, proporcionándoos en 
relación coas súas características formais e 
en relación co seu ámbito. 

 x   

 EPVAB1.5.1. Experimenta coas cores primarias e 
secundarias, estudando a síntese aditiva e 
subtractiva e as cores complementarias. 

 EPVAB1.5.1. Experimenta aceptablemente 
coas cores primarias e secundarias, 
estudando a síntese aditiva e subtractiva e 
as cores complementarias. 

 X   

 EPVAB1.6.1. Transcribe texturas táctiles a 
texturas visuais mediante as técnicas de 
frottage, utilizándoas en composicións 
abstractas ou figurativas. 

 EPVAB1.6.1. Transcribe aceptablemente 
texturas táctiles a texturas visuais mediante 
as técnicas de frottage, utilizándoas en 
composicións abstractas ou figurativas. 

 X   

 EPVAB1.7.1. Utiliza con propiedade as técnicas 
gráfico-plásticas coñecidas aplicándoas de 
forma axeitada ao obxectivo da actividade. 

 EPVAB1.7.1. Utiliza aceptablemente con 
propiedade as técnicas gráfico-plásticas 
coñecidas aplicándoas de forma axeitada ao 
obxectivo da actividade. 

 X   
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 EPVAB1.7.2. Utiliza o lapis de grafito e de cor, 
creando o claroscuro en composicións 
figurativas e abstractas mediante a aplicación do 
lapis de forma continua en superficies 
homoxéneas ou degradadas. 

 EPVAB1.7.2. Utiliza aceptablemente o lapis 
de grafito e de cor, creando o claroscuro en 
composicións figurativas e abstractas 
mediante a aplicación do lapis de forma 
continua en superficies homoxéneas ou 
degradadas. 

 X  Proc 1 Proba de coñecementos escrita.  

Instr 1 Achega de traballos 

Instr 2 Caderno de resumos bosquexos e esquemas. 

 EPVAB1.7.3. Experimenta coas témperas 
aplicando a técnica de diferentes formas 
(pinceis, esponxas, goteos, distintos graos de 
humidade, estampaxes, etc.), valorando as 
posibilidades expresivas segundo o grao de 
opacidade e a creación de texturas visuais 
cromáticas. 

 EPVAB1.7.3. Experimenta aceptablemente 
coas témperas aplicando a técnica de 
diferentes formas (pinceis, esponxas, 
goteos, distintos graos de humidade, 
estampaxes, etc.), valorando as 
posibilidades expresivas segundo o grao de 
opacidade e a creación de texturas visuais 
cromáticas. 

 X   

 EPVAB1.7.4. Utiliza o papel como material, 
manipulándoo, resgando ou pregando, creando 
texturas visuais e táctiles, para crear 
composicións, colaxes matéricas e figuras 
tridimensionais. 

 EPVAB1.7.4. Utiliza aceptablemente  o 
papel como material, manipulándoo, 
resgando ou pregando, creando texturas 
visuais e táctiles, para crear composicións, 
colaxes matéricas e figuras tridimensionais. 

 X   

 EPVAB1.7.5. Crea co papel recortado formas 
abstractas e figurativas compóndoas con fins 
ilustrativos, decorativos ou comunicativos. 

 EPVAB1.7.5. Crea aceptablemente co papel 
recortado formas abstractas e figurativas 
compóndoas con fins ilustrativos, 
decorativos ou comunicativos. 

 X   

 EPVAB1.7.6. Aproveita materiais reciclados para 
a elaboración de obras de forma responsable co 
medio e aproveitando as súas calidades gráfico-
plásticas. 

 EPVAB1.7.6. Aproveita aceptablemente 
materiais reciclados para a elaboración de 
obras de forma responsable co medio e 
aproveitando as súas calidades gráfico-
plásticas. 

 X   

 EPVAB1.7.7. Mantén o seu espazo de traballo e 
o seu material en perfecto orde e estado, e 
achégao á aula cando é necesario para a 
elaboración das actividades. 

 EPVAB1.7.7. Mantén aceptablemente o seu 
espazo de traballo e o seu material en 
perfecto orde e estado, e achégao á aula 
cando é necesario para a elaboración das 
actividades. 

 X   
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 Bloque 2. Comunicación audiovisual 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN TEMPORALIZACIÓN PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 

  1ª AV 2º AV 3ª AV PROCEDEMENTO: Proc       INSTRUMENTO: Instr 

 EPVAB2.1.1. Diferencia imaxes figurativas de 
abstractas. 

 EPVAB2.1.1. Diferencia aceptablemente 
imaxes figurativas de abstractas. 

  X Proc 1 Proba de coñecementos escrita.  

Instr 1 Achega de traballos 

Instr 2 Caderno de resumos bosquexos e esquemas 

 EPVAB2.1.2. Recoñece graos de iconicidade 
nunha serie de imaxes. 

 EPVAB2.1.2. Recoñece aceptablemente 
graos de iconicidade nunha serie de imaxes. 

  X . 

 EPVAB2.1.3. Crea imaxes con distintos graos de 
iconicidade baseándose nun mesmo tema. 

 EPVAB2.1.3. Crea aceptablemente imaxes 
con distintos graos de iconicidade 
baseándose nun mesmo tema. 

  X  

 EPVAB2.2.1. Distingue símbolos de iconas.  EPVAB2.2.1. Distingue aceptablemente 
símbolos de iconas. 

  X  

 EPVAB2.2.2. Deseña símbolos e iconas.  EPVAB2.2.2. Deseña aceptablemente 
símbolos e iconas. 

  X  

 EPVAB2.3.1. Deseña un cómic utilizando 
adecuadamente viñetas e lendas, globos, liñas 
cinéticas e onomatopeas. 

 EPVAB2.3.1. Deseña aceptablemente un 
cómic utilizando adecuadamente viñetas e 
lendas, globos, liñas cinéticas e 
onomatopeas. 

  X  

 EPVAB2.4.1. Identifica e analiza os elementos 
que interveñen en actos de comunicación visual. 

 EPVAB2.4.1. Identifica aceptablemente e 
analiza os elementos que interveñen en 
actos de comunicación visual. 

  X  

 EPVAB2.5.1. Identifica e analiza os elementos 
que interveñen en actos de comunicación 
audiovisual. 

 EPVAB2.5.1. Identifica e analiza 
aceptablemente os elementos que 
interveñen en actos de comunicación 
audiovisual. 

  X  

 EPVAB2.5.2. Distingue a función ou funcións que 
predominan en mensaxes visuais e audiovisuais. 

 EPVAB2.5.2. Distingue aceptablemente a 
función ou funcións que predominan en 
mensaxes visuais e audiovisuais. 

  X  
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 Bloque 3. Debuxo técnico 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN TEMPORALIZACIÓN PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 

  1ª AV 2º AV 3ª AV PROCEDEMENTO: Proc       INSTRUMENTO: Instr 

 EPVAB3.1.1. Traza as rectas que pasan por cada 
par de puntos, usando a regra, e resalta o 
triángulo que se forma. 

 EPVAB3.1.1. Traza aceptablemente as 
rectas que pasan por cada par de puntos, 
usando a regra, e resalta o triángulo que se 
forma. 

X   Proc 1 Proba de coñecementos escrita.  

Instr 1 Achega de traballos 

Instr 2 Caderno de resumos bosquexos e esquemas. 

 EPVAB3.2.1. Traza rectas paralelas, transversais 
e perpendiculares a outra dada, que pasen por 
puntos definidos, utilizando escuadra e cartabón 
con suficiente precisión. 

 EPVAB3.2.1. Traza aceptablemente rectas 
paralelas, transversais e perpendiculares a 
outra dada, que pasen por puntos definidos, 
utilizando escuadra e cartabón con 
suficiente precisión. 

X    

 EPVAB3.3.1. Constrúe unha circunferencia 
lobulada de seis elementos, utilizando o compás. 

 EPVAB3.3.1. Constrúe aceptablemente unha 
circunferencia lobulada de seis elementos, 
utilizando o compás. 

X    

 EPVAB3.4.1. Divide a circunferencia en seis 
partes iguais, usando o compás, e debuxa coa 
regra o hexágono regular e o triángulo equilátero 
que se posibilita. 

 EPVAB3.4.1. Divide aceptablemente a 
circunferencia en seis partes iguais, usando 
o compás, e debuxa coa regra o hexágono 
regular e o triángulo equilátero que se 
posibilita. 

X    

 EPVAB3.5.1. Identifica os ángulos de 30º, 45º, 
60º e 90º na escuadra e no cartabón. 

 EPVAB3.5.1. Identifica aceptablemente os 
ángulos de 30º, 45º, 60º e 90º na escuadra 
e no cartabón. 

X    

 EPVAB3.6.1. Suma ou resta ángulos positivos ou 
negativos con regra e compás. 

 EPVAB3.6.1. Suma aceptablemente  ou 
resta ángulos positivos ou negativos con 
regra e compás. 

X    

 EPVAB3.7.1. Constrúe a bisectriz dun ángulo 
calquera, con regra e compás. 

 EPVAB3.7.1. Constrúe aceptablemente a 
bisectriz dun ángulo calquera, con regra e 
compás. 

X    

 EPVAB3.8.1. Suma ou resta segmentos, sobre 
unha recta, medindo coa regra ou utilizando o 
compás. 

 EPVAB3.8.1. Suma ou resta aceptablemente 
segmentos, sobre unha recta, medindo coa 
regra ou utilizando o compás. 

X    
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 EPVAB3.9.1. Traza a mediatriz dun segmento 
utilizando compás e regra, e tamén utilizando 
regra, escuadra e cartabón. 

 EPVAB3.9.1. Traza a mediatriz dun 
segmento aceptablemente utilizando 
compás e regra, e tamén utilizando regra, 
escuadra e cartabón. 

X   Proc 1 Proba de coñecementos escrita.  

Instr 1 Achega de traballos 

Instr 2 Caderno de resumos bosquexos e esquemas. 

 EPVAB3.10.1. Divide un segmento en partes 
iguais, aplicando o teorema de Thales. 

 EPVAB3.10.1. Divide un segmento en partes 
iguais aceptablemente, aplicando o teorema 
de Thales. 

X    

 EPVAB3.10.2. Escala un polígono aplicando o 
teorema de Thales. 

 EPVAB3.10.2. Escala aceptablemente un 
polígono aplicando o teorema de Thales. 

X    

 EPVAB3.11.1. Explica, verbalmente ou por 
escrito, os exemplos máis comúns de lugares 
xeométricos (mediatriz, bisector, circunferencia, 
esfera, rectas paralelas, planos paralelos, etc.). 

 EPVAB3.11.1. Explica, verbalmente ou por 
escrito, aceptablemente os exemplos máis 
comúns de lugares xeométricos (mediatriz, 
bisector, circunferencia, esfera, rectas 
paralelas, planos paralelos, etc.). 

X    

 EPVAB3.12.1. Clasifica calquera triángulo, 
observando os seus lados e os seus ángulos. 

 EPVAB3.12.1. Clasifica aceptablemente 
calquera triángulo, observando os seus 
lados e os seus ángulos. 

X    

 EPVAB3.13.1. Constrúe un triángulo coñecendo 
dous lados e un ángulo, ou dous ángulos e un 
lado, ou os seus tres lados, utilizando 
correctamente as ferramentas. 

 EPVAB3.13.1. Constrúe aceptablemente un 
triángulo coñecendo dous lados e un 
ángulo, ou dous ángulos e un lado, ou os 
seus tres lados, utilizando as ferramentas. 

X    

 EPVAB3.14.1. Determina o baricentro, o incentro 
ou o circuncentro de calquera triángulo, 
construíndo previamente as medianas, as 
bisectrices ou as mediatrices correspondentes. 

 EPVAB3.14.1. Determina aceptablemente o 
baricentro, o incentro ou o circuncentro de 
calquera triángulo, construíndo previamente 
as medianas, as bisectrices ou as 
mediatrices correspondentes. 

X    

 EPVAB3.15.1. Debuxa un triángulo rectángulo 
coñecendo a hipotenusa e un cateto. 

 EPVAB3.15.1. Debuxa aceptablemente un 
triángulo rectángulo coñecendo a 
hipotenusa e un cateto. 

X    

 EPVAB3.16.1. Clasifica correctamente calquera 
cuadrilátero. 

 EPVAB3.16.1. Clasifica aceptable e 
correctamente calquera cuadrilátero. 

X    
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 EPVAB3.17.1. Constrúe calquera paralelogramo 
coñecendo dous lados consecutivos e unha 
diagonal. 

 EPVAB3.17.1. Constrúe aceptablemente  
calquera paralelogramo coñecendo dous 
lados consecutivos e unha diagonal. 

X   Proc 1 Proba de coñecementos escrita.  

Instr 1 Achega de traballos 

Instr 2 Caderno de resumos bosquexos e esquemas. 

 EPVAB3.18.1. Clasifica correctamente calquera 
polígono de tres a cinco lados, diferenciando 
claramente se é regular ou irregular. 

 EPVAB3.18.1. Clasifica aceptablemente e 
correctamente calquera polígono de tres a 
cinco lados, diferenciando claramente se é 
regular ou irregular. 

X    

 EPVAB3.19.1. Constrúe correctamente polígonos 
regulares de ata cinco lados, inscritos nunha 
circunferencia. 

 EPVAB3.19.1. Constrúe aceptable e  
correctamente polígonos regulares de ata 
cinco lados, inscritos nunha circunferencia. 

X    
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7  METODOLOXÍA 

 

1. Metodoloxía didáctica: conxunto de estratexias, procedementos e accións organizadas e planificadas polo profesorado, de xeito consciente e reflexivo, coa 
finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado e o logro dos obxectivos suscitados. 

2. Estas metodoloxías deberán favorecer a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo, para traballar en equipo e promover o traballo en equipo, e 
para aplicar métodos de investigación apropiados. 

3. A metodoloxía que se utilice no bacharelato favorecerá o traballo individual e en grupo, o pensamento autónomo, crítico e rigoroso, o uso de técnicas e 
hábitos de investigación en distintos campos do saber, a capacidade do alumnado de aprender por si mesmo, así como a transferencia e a aplicación do 
aprendido. 

4. As tecnoloxías da información e da comunicación serán unha ferramenta necesaria para a aprendizaxe desta materia, tanto polo seu carácter 
imprescindible na educación superior como pola súa utilidade e relevancia para a vida cotiá e a inserción laboral. 

O proceso de ensinanza-aprendizaxe podemos consideralo, de forma simplificada e dentro de todo este marco, como un proceso interactivo entre dous 
polos, profesor e alumno (ademais de intervir outras variables) onde a avaliación continua establece un sistema de retroalimentación que reaxusta 
constantemente o seu mecanismo. 

 

Concrecións metodolóxicas que require a materia   

A metodoloxía a seguir é fundamentalmente de carácter práctico en calquera dos niveis e materias.  

Na ESO o principal obxectivo que queremos acadar é que aprendan a ver e a expresarse mediante unha linguaxe baseada nas imaxes. O procedemento a 

seguir consta de varias fases: 

Fases:  

1. Avaliación inicial que nos permitirá coñecer o nivel do que parten os alumnos.  
2. Explicación dos conceptos novos cos que se va a traballar. Motivación para estimular a curiosidade do alumnado polos temas que se tratan na aula.  

É necesario facilitar o proceso de comunicación, de creación, facendo dos intereses dos alumnos e alumnas o punto de partida do traballo na aula.  

3. Recollida de datos por parte do alumnado. A observación do propio entorno e da natureza serán fonte de exemplos e motivo de análise.  

4. Desenvolvemento do proxecto. A maior parte do tempo da materia destinarase á práctica. 

O profesorado aportará as presentacións teóricas e dirixirá o traballo de cada alumno ou alumna, aportará procedementos e técnicas que lle axuden a 
potenciar a expresividade e a investigación persoal.  

Sempre  que  sexa  posible  aportaranse  recursos  extraescolares  para  complementar  os contidos teóricos, como materiais audiovisuais, visitas guiadas a 
exposicións e museos.  

Ao final de cada bloque de contidos farase unha exposición na clase dos traballos feitos. 

Pedirase un comentario crítico deles, para confrontar solucións e formulacións. Tamén servirá para que o alumnado poida incorporar solucións interesantes 
doutros compañeiros nos seus futuros traballos. 

Prácticas. 

-Relacionar a teoría coa práctica, buscando a aplicación do aprendido. 
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-Traballar con casos prácticos encamiñados á resolución de problemas reais, presentes na vida cotiá. 

-Propiciar o traballo en grupo, respectando a iniciativa e creatividade cada unha das persoas que o compoñen. 

-Uso das novas tecnoloxías da información e comunicación, tanto para a busca e selección de informacións específicas como para a elaboración de  

  proxectos creativos. Realización de produtos audiovisuais. 

-Potenciar a flexibilidade na elección de tratamentos ou recursos gráficos na resolución de proxectos. 

-Incidir na necesidade do esforzo e tenacidade para o logro de destrezas e precisión nos obxectivos previstos. 

 

8  MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Tentarase aproveitar da mellor maneira posible todos os recursos e materiais dos que dispoñe o Departamento de Debuxo e Artes Plásticas do IES DE 
PORTO DO SON. 

Material da aula: 

18 mesa de debuxo. 

1.-Proxector. 

1.- Cortadora de porex. 

6.- Unidades Pc ( 3 sen actualización) e un portátil. 

1.- Impresora 3D 

1.- Impresora 2D 

1.- Tórculo para gravado 

1.- Tableta dixital 

 

Para as explicacións dos distintos contidos empregarase a palabra, oral e escrita (libros, revistas,...), e imaxes en distintos soportes (o encerado, soportes 
impresos e soportes informáticos, Web sites), medios audiovisuais (cos que se acada unha maior eficiencia docente, claridade de exposición e aforro 
considerable de tempo), etc. 

Para a realización dos exercicios prácticos os alumnos contarán con distintos instrumentos (regras, plantiñas, paralex... ) e materiais audiovisuais. 

Cámara de foto dixital, Flax e Iluminación. 

Programas Informáticos, que facilitará o Departamento: (6 unidades Pc). 

Aula de audiovisuais: Software de edición e post-producción. 
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9 AVALIACIÓN. 

Criterios de avaliación: referente específico para avaliar a aprendizaxe do alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e que o alumnado debe lograr, 

tanto en coñecementos coma en competencias, e responden ao que se pretende conseguir en cada disciplina. 

Estándares de aprendizaxe avaliables: especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados de aprendizaxe e que concretan o que 
o alumnado debe saber, comprender e saber facer en cada disciplina. Deben ser observables, medibles e avaliables, e permitir graduar o rendemento ou o 
logro alcanzado. 

Deben contribuír a facilitar o deseño de probas estandarizadas e comparables. 

9.1. Criterios de avaliación. Relación coas Competencias Clave e Estándares de aprendizaxe. 

 
Bloque 1. Expresión plástica 

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, etc. 

 B1.4. Identificar e aplicar os conceptos de equilibrio, proporción e ritmo en composicións básicas. 
B1.5. Experimentar coas cores primarias e secundarias. 
B1.6. Transcribe texturas táctiles a texturas visuais mediante as técnicas de frottage, utilizándoas en composicións abstractas ou figurativas. 
B1.7. Coñecer e aplicar as posibilidades expresivas das técnicas gráfico-plásticas secas, húmidas e mixtas: témpera, lapis de grafito e de cor; colaxe. 

Bloque 2. Comunicación audiovisual 
B2.1. Recoñecer os graos de iconicidade en imaxes presentes no ámbito comunicativo. 
B2.2. Distinguir e crear tipos de imaxes segundo a súa relación significante-significado: símbolos e iconas. 
B2.3. Analizar e realizar cómics e animacións sinxelas aplicando os recursos de adecuadamente. 
B2.4. Diferenciar e analizar os elementos que interveñen nun acto de comunicación. 
B2.5. Recoñecer as funcións da comunicación. 

Bloque 3. Debuxo técnico 
B3.1. Comprender e empregar os conceptos espaciais do punto, a liña e o plano. 
B3.2. Construír distintos tipos de rectas, utilizando a escuadra e o cartabón, despois de repasar previamente estes conceptos. 
B3.3. Coñecer con fluidez os conceptos de circunferencia, círculo e arco. 
B3.4. Utilizar o compás, realizando exercicios variados para familiarizarse con esta ferramenta. 
B3.5. Comprender o concepto de ángulo e bisectriz e a clasificación de ángulos agudos, rectos e obtusos. 
B3.6. Estudar a suma e a resta de ángulos, e comprender a forma de medilos. 
B3.7. Estudar o concepto de bisectriz e o seu proceso de construción. 
B3.8. Diferenciar claramente entre recta e segmento tomando medidas de segmentos coa regra ou utilizando o compás. 
B3.9. Trazar a mediatriz dun segmento utilizando compás e regra, e tamén utilizando regra, escuadra e cartabón. 
B3.10. Estudar as aplicacións do teorema de Thales. 
B3.11. Coñecer lugares xeométricos e definilos. 
B3.12. Comprender a clasificación dos triángulos en función dos seus lados e dos seus ángulos. 
B3.13. Construír triángulos coñecendo tres dos seus datos (lados ou ángulos). 
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B3.14. Analizar as propiedades de puntos e rectas característicos dun triángulo. 
B3.15. Coñecer as propiedades xeométricas e matemáticas dos triángulos rectángulos, e aplicalas con propiedade á construción destes. 
B3.16. Coñecer os tipos de cuadriláteros. 
B3.17. Executar as construcións máis habituais de paralelogramos. 
B3.18. Clasificar os polígonos en función dos seus lados, recoñecendo os regulares e os irregulares. 
B3.19. Estudar a construción dos polígonos regulares inscritos na circunferencia. 
 

9.2. Procedementos de avaliación. 

A avaliación ten distintos niveis (que se aplicarán a distintas escalas - programa-programación, unidade didáctica). 

-Avaliación inicial, como diagnóstico. 

-Avaliación continua, formativa e reguladora de todo o proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

-Avaliación final, sumativa. 

Avaliación inicial. 

Preténdese coñece-la situación dos alumnos ó comezo do proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

Empregaranse cuestións con preguntas básicas ou tipo test, que permitan avaliar o mapa conceptual previo dos alumnos así como o seu grao de 
desenvolvemento: vocabulario específico, destreza no uso dos distintos instrumentos e materiais, capacidade de abstracción, visión espacial,... 

Por exemplo: 

Que é unha mediatriz? a) Punto medio dun segmento. 

 b) Liña xeométrica que divide un ángulo. 

 c) Lugar xeométrico que equidista dos extremos dun segmento. 

 

Os resultados destinaranse a adaptar a programación de aula (obxectivos específicos, contidos, metodoloxía e avaliación) ás particularidades dos alumnos: a 
tarefa do profesor consiste en encher os ocos entre o que o alumno sabe e o que marcan os obxectivos. 

Avaliación Ordinaria. 

Prodúcese ó longo do proceso formativo e permite o seu reaxuste (a tódolos niveis) mentres este se desenvolve. 

Deberá potencia-la reflexión do alumno (auto-avaliación) tanto como a do profesor; e a tal fin, o alumno ha de ser sempre consciente da súa situación en 
relación co proceso, así como ter coñecemento dos criterios utilizados para a súa avaliación (obxectivos). 

Levarase a cabo a través da observación directa (rexistros anecdóticos), de análises do traballo do alumno e do seu rendemento (carpeta de traballos) e de 
instrumentos de medida (distintos tipos de probas: tests, cuestionarios...). 

Avaliación final. 

Prodúcese ó rematar o proceso, e serve para avaliar a consecución dos obxectivos (criterios de avaliación) e competencias do alumno/a. Ten carácter 
sumativa, ó ter en conta todo o desenvolvemento, sen perder de vista o estado final. Determina unha cualificación. 
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9.3. Avaliación Ordinaria- Procedementos e Instrumentos de avaliación. 

A Avaliación Ordinaria, está organizada o longo do curso por un sistema de tres avaliacións: A cualificación de cada avaliación obterase do seguinte xeito:  

Cualificación Trimestral: Media ponderada da: Proba. Achega de producións e  Porfolio en cada trimestre .  3 Notas. 

A cualificación da Avaliación Final Ordinaria ven dada pola media aritmética das cualificacións das tres avaliacións e non será inferior a 5 sobre 10. 

Non se fará media cando nalgunha das avaliacións a cualificación sexa menor de 3.  

Procedemento 

Procedemento -Probas e exames 

Instrumento- Resolución de exercicios.  

Procedemento- Achega de producións 

Instrumento- Exercicios prácticos e proxectos 

Porfolio de apuntes diarios na aula, proxectos,  actitude 
Iniciativa persoal. Observación na aula. 

30 % da cualificación. 3 exercicios (ata 3 puntos) 60% da cualificación (ata 6 puntos) 10%  =5%+5% da cualificación (ata 1 punto) 

Estará determinada polo resultado dos exames escritos 
e prácticos realizados durante ese período.  

Plantexa e resolve correctamente o problema. Emprega 
correctamente a terminoloxía axeitada. Usa as 
normativas correspondentes e  emprega a limpeza e 
exactitude no traballo. 

Polos resultados dos exercicios prácticos elaborados 
tanto na aula como na casa.  

Presenta os traballos nos prazos de entrega. 

Realiza correctamente os traballos prácticos e proxectos 
requiridos. 

Presenta o porfolio de apuntes organizado e con limpeza 
e exactitude na expresión gráfica. 5% 

Asiste ás clases (obrigatoria). 

Participa nas postas en común na clase.  

Amosa iniciativa persoal nos proxectos. 5% 

ESCALA DE COMPETENCIAS DO TRABALLO TÉCNICO-ARTÍSTICO (exercicios prácticos) NA MATERIA DE EPV e A  que se corresponde co 60% 
da cualificación. 

Competencia en EPVeA Nivel Experto 

Cualificación 6 

Avanzado 

Cualificación 5 

Básico 

Cualificación 4 

NON ACADA OS MÍNIMOS 

Cualificación 3 ou < 3 

Adecuación  

na execución técnico-
artística 

A execución é correcta e 
incorpora elementos 
persoais 

A execución é correcta 
pero con pequenos 
matices 

A execución técnica é en parte 
correcta 

A execución técnica NON É CORRECTA 

Planificación técnica do 
traballo 

Realiza un bosquexo ou 
estudo previo e clarifica 
sempre os pasos a seguir 

Realiza un bosquexo ou 
estudo previo e clarifica 
case sempre os pasos a 
seguir 

Realiza un bosquexo ou 
estudo previo e clarifica as 
veces  os pasos a seguir 

NON realiza un bosquexo ou estudo previo e non clarifica nunca ou 
case nunca os pasos a seguir 

Manexo  

de instumentos técnico-
artísticos 

Manexa correctamente e 
de forma autónoma todos 
os instrumentos técnicos 
necesarios 

Manexa correctamente e 
de forma autónoma case 
todos os instrumentos 
técnicos necesarios 

Manexa correctamente e de 
forma autónoma algún dos 
instrumentos técnicos 
necesarios 

NON manexa correctamente nin de forma autónoma ningún ou 
case ningún dos instrumentos técnicos necesarios 



PROGRAMACIÓN LOMCE 2019-20  

 

26 

 

9.4. Avaliación  Extraordinaria. Procedementos e Instrumentos de avaliación. 

 Os alumnos que non superen a materia na avaliación ordinaria de xuño, deberán presentarse ás probas extraordinarias de setembro nas datas que 
se determinen. Os criterios de avaliación e os estándares e graos mínimos esixibles serán os mesmos que figuran nesta programación. 

Tendo que presentarse  persoalmente as probas e  entregar, correctamente presentados, os traballos prácticos e apuntes solicitados para a súa cualificación 
conxunta coa nota obtida na proba. 

Procedemento -Probas, exames ou achega de producións 

Instrumento- Resolución de exercicios.Proxectos. 

Procedemento- Achega de producións 

Instrumento- Exercicios prácticos e proxectos 

Procedemento-Porfolio dos apuntes realizados durante o 
curso,  actitude Iniciativa persoal. 

30 % da cualificación. 3 exercicios  

(ata 1 punto por  exercicio) 

60% = ata 6 puntos 10%  =5%+5% = ata 1 punto 

Estará determinada polo resultado do exame escritos ou 
prácticos a realizar na data determinada no mes de 
setembro 

Plantexa e resolve aceptablemente  o problema. 
Emprega correctamente a terminoloxía axeitada.  

Usa a normativa correspondente e  emprega a limpeza e 
exactitude no traballo ou  nas achegas de producións. 

Polos resultados dos exercicios prácticos elaborados no 
período vacacional na casa e entregados na data 
determinada no mes de setembro.  

Presenta todos os traballos no prazo de entrega. 

Realiza aceptablemente todos os traballos prácticos e 
proxectos requiridos. 

 

Presenta aceptablemente na data determinada no mes 
de setembro, o porfolio de apuntes realizado durante o 
curso, organizado, con limpeza e exactitude na 
expresión gráfica. 5% 

Preséntase ás probas. 5% 

 

ESCALA DE COMPETENCIAS DO TRABALLO TÉCNICO-ARTÍSTICO (exercicios prácticos e proxectos) que se corresponde co 60% da cualificación. 

Competencia en EPVeA Nivel Experto 

Cualificación 6 

Avanzado 

Cualificación 5 

Básico 

Cualificación 4 

NON ACADA OS MÍNIMOS 

Cualificación 3 ou < 3 

Adecuación  

na execución técnico-artística 

A execución é correcta e 
incorpora elementos 
persoais 

A execución é correcta 
pero con pequenos 
matices 

A execución técnica é en parte 
correcta 

A execución técnica NON É CORRECTA 

Planificación técnica do 
traballo 

Realiza un bosquexo ou 
estudo previo e clarifica 
sempre os pasos a seguir 

Realiza un bosquexo ou 
estudo previo e clarifica 
case sempre os pasos a 
seguir 

Realiza un bosquexo ou 
estudo previo e clarifica as 
veces  os pasos a seguir 

NON realiza un bosquexo ou estudo previo e non clarifica nunca ou 
case nunca os pasos a seguir 

Manexo  

de instumentos técnico-
artísticos 

Manexa correctamente e 
de forma autónoma todos 
os instrumentos técnicos 
necesarios 

Manexa correctamente e 
de forma autónoma case 
todos os instrumentos 
técnicos necesarios 

Manexa correctamente e de 
forma autónoma algún dos 
instrumentos técnicos 
necesarios 

NON manexa correctamente nin de forma autónoma ningún ou case 
ningún dos instrumentos técnicos necesarios 

A cualificación da Avaliación Extraordinaria ven dada pola media ponderada das cualificacións anteriores e non será inferior a 5 sobre 10 
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9.5. Avaliación  e recuperación da materia  pendente: 

Os Contidos mínimos, procedementos, criterios de avaliación e estándares avaliables son os presentados nesta programación. Cada ano escolar 
realizaranse dúas sesións de avaliación das aprendizaxes do alumnado con materias pendentes de cursos anteriores: unha en maio (ordinaria) e outra en 
setembro (extraordinaria). 

O departamento considerará ó tratarse dunha materia de contidos progresivos que o alumno acadou os obxectivos fixados para a materia pendente como 
consecuencia da avaliación continua si: 

Caso 1.- (alumnos que continúan coa materia suspensa no curso superior -3º ESO EPeA.)  

Se o alumno logra unha cualificación positiva (5 ou máis) nas dúas primeiras avaliacións parciais do curso inmediatamente superior nos tres apartados: 
Contidos, Estándares e Competencias  Clave, considerarase aprobado no curso anterior- 1º ESO. – e poderá ser avaliado no curso superior -3º ESO- da 
mesma materia. 

Caso 2.- (alumnos que non continúan coa materia no curso superior-2º ESO). Para facilitar ó alumno a superación d materia, terá que presentarse as probas 
e exercicios de seguimento da aprendizaxe que se realizarán nos meses de xaneiro e abril, (sempre antes da Avaliación ordinaria de maio) e que constarán 
de Contidos, Estándares e Competencias  Clave, propostas por parte do departamento de Debuxo segundo esta programación e contando coa opinión do 
profesor Titor que tamén avaliará a súa actitude durante o seguimento. 

1ª Proba Bloques 1 e 2 2ª Proba  Bloque  3  Proba final- Maio Bloques 1,2 e 3 

Xaneiro -datas variables segundo o curso- Abril-datas variables segundo o curso- Maio-datas variables segundo o curso- 

O profesor do departamento que imparta a materia ó alumno/a nese curso empregará como plan de traballo para a recuperación, o cumprimento dos 
obxectivos, contidos e estándares e Competencias do nivel que está a impartir e velará polo seu cumprimento realizándolle ó alumno un seguimento 
específico baixo a supervisión da Xefatura do Departamento. 

O sistema de cualificación é o seguinte: Media ponderada sobre 10=3+6+1 

Probas e exames baseadas na resolución de exercicios.  

Achega de Traballos de investigación. 

Exercicios prácticos.  Infografías 2D - 3D e Proxectos.  Porfolio de apuntes diarios na aula de proxectos. 

Iniciativa persoal. (ideas e proxectos orixinais) 

30 % da cualificación. 60%  10%  =5%+5% 

Estará determinada polo resultado do exame escritos ou 
prácticos a realizar nas datas determinadas. 

Plantexa e resolve correctamente o problema. Emprega 
correctamente a terminoloxía axeitada. Usa a normativa 
correspondente e  emprega a limpeza e exactitude no 
traballo. 

Polos resultados dos exercicios prácticos elaborados 
tanto na aula como na casa.  

Presenta os traballos na data da proba. 

Presenta correctamente os traballos requiridos. 

Realiza correctamente os traballos prácticos e proxectos 
requiridos. 

 

Presenta o porfolio completo de apuntes realizado 
durante o curso, organizado, con limpeza e exactitude 
na expresión gráfica. 5% 

Preséntase ás probas. 5% 

 

O resultado é a media aritméticas das dúas probas parciais. Cualificación mínima numérica= 5+5. 

Superarán a materia aqueles alumnos/as que obteñan a cualificación mínima de aprobado. Cualificación numérica de 5 sobre 10. Promo 
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9.6 Artigo 23. Promoción 

 

1. As decisións sobre a promoción do alumnado dun curso a outro, dentro da etapa, serán adoptadas de xeito colexiado polo conxunto de profesores e 
profesoras do alumno ou da alumna respectivo/a, atendendo ao logro dos obxectivos da etapa e ao grao de adquisición das competencias correspondentes. 

A repetición considerarase unha medida de carácter excepcional e tomarase tras esgotar as medidas ordinarias de reforzo e apoio para superar as 
dificultades de aprendizaxe do alumno ou da alumna. 

2. Os alumnos e as alumnas terán promoción de curso no caso de superaren todas as materias cursadas ou teren avaliación negativa en dúas materias 
como máximo, e repetirán curso cando teñan avaliación negativa en tres ou máis materias, ou en dúas materias que sexan simultaneamente Lingua Galega 
e Literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas. 

3. Quen teña promoción sen superar todas as materias deberá matricularse das materias non superadas, seguirá os programas de reforzo que estableza o 
equipo docente e deberá superar as avaliacións correspondentes aos devanditos programas de reforzo. Esta circunstancia terase en conta aos efectos de 
promoción previstos nos apartados anteriores. 

De forma excepcional, poderá autorizarse a promoción dun alumno ou unha alumna con avaliación negativa en tres materias cando se dean conxuntamente 
as seguintes condicións: 

a) Que dúas das materias con avaliación negativa non sexan simultaneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelá e Literatura e 
Matemáticas. 

b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias con avaliación negativa non lle impide ao alumno ou á alumna seguir con éxito o curso 
seguinte, que ten expectativas favorables de recuperación e que a promoción beneficiará a súa evolución educativa. 

c) Que se lle apliquen ao alumno ou á alumna as medidas de atención educativa propostas no consello orientador ao que se refire o apartado 7 deste artigo. 
Poderá tamén autorizarse de xeito excepcional a promoción dun alumno ou unha alumna con avaliación negativa en dúas materias que sexan 
simultaneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas, cando o equipo 

docente considere que o alumno ou a alumna poden seguir con éxito o curso seguinte, que teñen expectativas favorables de recuperación e que 

a promoción beneficiará a súa evolución educativa, e sempre que se lle apliquen ao alumno ou á alumna as medidas de atención educativa 

propostas no consello orientador ao que se refire o apartado 7 deste artigo. 
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10  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

 

Medidas curriculares de atención o alumnado con necesidades educativas específicas. 

Cando determinados alumnos non poden seguir o proceso normal de apredizaxe, é posible pór en marcha medidas de apoio encamiñadas á adaptación do 
currículo a través das adaptacións curriculares. 

Adaptacións curriculares non significativas. Aquelas que introduce o profesor na súa práctica cotiá e que non modifican o currículo. Nalgunhas ocasións 
pódense adaptar os obxectivos, priorizando aqueles relacionados coas capacidades básicas ou instrumentais. 

Adaptacións curriculares significativas. Supoñen unha modificación dun ou máis dos elementos do currículo e dos elementos de acceso para os alumnos con 
necesidades educativas especiais (discapacidades de tipo físico, síquico ou sensorial). 

 

ORDINARIAS 

Organizativas Curriculares 

1 . Adecúase a estrutura organizativa do centro e/ou da aula 

para algún alumno/a ou grupo? 

a)  Tempos diferenciado, horarios específicos, etc. 

b)    Espazos diferenciados? 

c)  Materiais e recursos didácticos diferenciados? 

2. Faise algún desdobramento de grupos? 

3. Faise algún reforzo  educativo e/ou apoio de profesorado con dispoñibilidade horaria? 

4 Que medidas se propoñen  para o alumno enviado á aula de convivencia? 

5. Desenvólvese algún programa de habilidades sociais? 

1.  Faise   algunha adaptación metodolóxica para algún 

alumno/grupo  como traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, titoría entre iguais, 
aprendizaxe por proxectos, etc.? 

2.   Adáptanse os tempos e/ou os instrumentos de avaliación para algún alumno/a? 

3. Existe algún programa de reforzo en áreas instrumentais (LC/LG/MT) para alumnado de 1º e 
2º da ESO? 

4. Existe algún programa de recuperación de materias non instrumentais ? 

5.  Existe  algún programa específico  para alumnado repetidor da materia? 

6.   Aplicase  ese  programa específico personalizado  para repetidores da materia?. 

EXTRAORDINARIAS 

Organizativas Curriculares 

1. Canto alumnado recibe apoio por profesorado especialista 
en PT/AL? 1 

2. Existe  algún grupo de adquisición   das  linguas  (para alumnado estranxeiro)? 

3.  Existe   algún grupo de  adaptación da  competencia curricular( Al. estranxeiro)? 

4. Existe algunha outra medida organizativa: escolarización domiciliaria, escolarización 
combinada, etc.? 

1.  Existe   algunha Adaptación Curricular   na  materia?   

2.  Foi  autorizado  para a materia algún agrupamento flexible/específico? 

3. Existe  algún Programa  de Mellora do Aprendizaxe. Rendemento? 

4.  Flexibilizouse  para algún alumno/a o período  de escolarización? 

5.  Describir o protocolo de coordinación co profesorado que comparte co titular da 
materia, os reforzos,  apoios, adaptación, etc.  (Coordinación  cos  PT/AL/Outro profesorado 
de apoio/profesorado agrupamento/ etc 
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11  ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO 4º ESO EPV e A 

 

 11.1. Educación en valores. 

 

Nesta materia se fomentará o desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra persoas con 
discapacidade, eos valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

 

11.2. Accións de contribución ao Plan TIC. 

 

O departamento promove o interese polas novas tecnoloxías e os programas de deseño, utilizando e valorando as súas posibilidades na elaboración dos 
planos técnicos dun proxecto tanto en 2D como introducindo on programas 3D de modelado e impresión xa que a iniciativa do Xefe do Dpto. e como 
elemento de mellora dispoñemos dunha impresora 3D para a elaboración de prototipos básicos. 

O Dpto. Desenvolve a comunicación audiovisual aplicando as tecnoloxías da información e da comunicación e o emprendemento na elaboración de produtos 
audiovisuais tanto na ESO como no 2º Curso de Bacharelato (IMAXE e SON) 

O departamento favorece a implicación do alumnado na comprensión e uso dos sistemas CAD dentro do programa anual. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/system/files/Copia%20de%20Plan%20TIC%202017%20definitivo.odt.pdf 

 

11.3. Accións de contribución ao Plan de Convivencia. 

 

11.4. Accións de contribución ao Proxecto Lector. 

 

A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a 
educación cívica e constitucional traballaranse en todas as materias, sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das materias de cada etapa. 

O Dpto. colabora nestas  accións mediante lectura e análise de textos e obras de arte e arquitectura, saídas a centros de arte e visitas  relacionadas coa 
materia e elaborando traballos introducindo deste xeito o hábito pola lectura e comprensión tanto dunha linguaxe técnica como de contextualización dos 
diversos movementos o longo da historia da construción, industria e a arte.  

 

11.5. Acción de contribución ao Proxecto lingüístico. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/system/files/TIL%20IES%20DE%20PORTO%20DO%20SON.docx_.pdf 

 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/system/files/Copia%20de%20Plan%20TIC%202017%20definitivo.odt.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/system/files/TIL%20IES%20DE%20PORTO%20DO%20SON.docx_.pdf
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12  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

1.- Nos obradoiros que se poidan desenvolver dentro da Programación do Dpto. de Artes Plásticas no curso académico 2019-20, establécese unha selección 
do alumnado por mor das seguintes limitacións alleas á vontade do mesmo e que non posúen ningún carácter excluínte. 

 

 • Os Obradoiros que propoñen os diversos organismos teñen, nalgúns casos, prazas limitadas de alumnos/as dependendo das ofertas. 

 • Estes Obradoiros posúen unha orientación específica dos ámbitos Artístico-Plásticas ou Audiovisuais nos que moitos alumnos/as non están 
 interesados (faise unha consulta previa). 

 • Tralos Obradoiros e xa na aula, procédese á aplicación do aprendido e desenvolver unha unidade didáctica sobre a saída en conxunto có resto do 
 alumnado. 

 • Preténdese con esta medida, que as saídas non sexan tomadas soamente como tempo de lecer, senón como unha ferramenta de traballo e de 
 orientación daqueles alumnos/as que teñan algunha inquedanza relacionada coa materia, medrando deste xeito a súa motivación. 

 

2.- Os alumnos/as que participarán nestas saídas pertencen a grupos que teñen a materia como obrigatoria en 3º ESO,1º BAC DT I,  2º BAC DT II, DESEÑO 
e 1º BAC TICs.ou optativa en  4º ESO, 4º PDC. 

 Deste xeito, non se entorpece o ritmo do resto do alumnado nas outras materias nas que estean máis interesados ou necesitados. 

3.- Dado o carácter obrigatorio, optativo ou terminal dos cursos de 3º E.S.O, 4º E.S.O. e de 1º e 2º de BACHARELATO: 

Tentarase levar  a cabo saídas con carácter pedagóxico e informativo a: 

Escola de Imaxe e Son, Escolas de Arte, Centros de FP, Facultades de Arquitectura de A Coruña ou Enxeñarías, e Fábricas e Empresas relacionadas coa 
materia. 

Con carácter formativo levaranse tamén ós  mesmos grupos a visitas ós Centros Culturais: C.G.A.C. de Santiago,  M.A.R.C.O de Vigo,  MACUF. De A 
Coruña, Fundación Pedro Barrié, Unión Fenosa ou as ofertadas polo Consorcio Galego do Audiovisual. 

Previsións- Con carácter formativo este ano visitaremos:  

O Estudo de Deseño -D DUE (Rianxo)- Asteleiros Triñanes (Boiro)-INDITEX(Arteixo) ou Roberto Verino (ourense). Escola de Artes Mestre Mateo de 
Santiago. Zona Maker. en Santiago 

Os grupos aos que se orienta a actividade son 1º e 2º Bacharelato Debuxo Técnico, Deseño, TICs.  e 4º da ESO EPV. Para cubrir prazas poderíase facer 
con alumnado de Tecnoloxías. 

4.- Queda aberta a posibilidade de facer outras saídas segundo outras ofertas que nos poidan ofrecer en beneficio da formación ou información do noso 
alumnado. 

5.- As saídas do alumnado de 1º e 2º Bacharelato queda restrinxida ao alumnado que asiste á materia de Debuxo Técnico, Deseño e TICs, prioritariamente e 
 Tecnoloxías, Hª da Arte ou Música como alternativas para intentar cubrir prazas por estaren relacionadas nalgúns dos ámbitos. 

6.- Os grupos de 1º e 3º de E.S.O.  poderán realizar algunha saída a criterio do Dpto. de Debuxo. 

7.- As datas destas actividades quedan supeditadas as ofertas que fan ditos centros ou entidades. 

 O alumnado con apercibimentos ou faltas graves non poderán asistir a ditas actividades.   
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13. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO DA PRÁCTICA DOCENTE. 

 

 Escala 

(Indicadores de logro) 1 2 3 4 

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do currículo?     

2.- Secuenciáronse e temporizáronse as unidades didácticas/temas/proxectos?     

3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e temporalización?     

4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?     

5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?     

6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas     

7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia?     

8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ?     

9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?     

10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?     

11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?     

12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?     

13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?     

14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o alumnado?     

15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma?     

16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?     

17.- Fixouse para o bacharelato un procedementos de acreditación de coñecementos previos?     

18.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc.     

19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación     

20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?     

21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?     

22-  Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?     

23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?     

24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?     

25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares?     

26.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?     



PROGRAMACIÓN LOMCE 2019-20  

 

33 

 

27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?     

28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e instrumentos?     

29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do D.86/15)     

30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso     

31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?     

32.- Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?     

 

 

15  Mecanismos de revisión para avaliar a propia programación, modificación da mesma segundo os resultados 

académicos e procesos de mellora. 

 

Mecanismo Logro das observacións- Resultados % Modificación a realizar. 

Seguimento da temporalización dos contidos.   

Consecución de competencias por parte do 
alumnado. (min 50%) 

  

Superación das probas por parte do alumnado-
(min 50%). 

  

Seguimento da superación das PAU e outras 
probas por parte do alumnado. 

  

Relación dos contidos cos requisitos das FP e 
Grados Universitarios. 

  

 
O Xefe do Dpto.   D. Alfonso Pérez Moreno.                                         
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1 Introdución e contextualización 

 1.1 Educación Plástica, Visual e Audiovisual  

 A ensinanza obrigatoria contempla a Educación Plástica, Visual e Audiovisual como motor do desenvolvemento das capacidades perceptivas, 
estéticas e expresivas da persoa. A sociedade actual posúe unha extraordinaria capacidade para producir e consumir imaxes. Estas son facilmente 
transmisibles e chegan a cidadanía a través dos medios de comunicación, constituíndo un poderoso medio de expresión, coñecemento e transformación da 
realidade, podéndose converter nun medio de manipulación do pensamento das persoas. Cómpre potenciar, a través da análise e da valoración dos 
mensaxes visuais, un xuízo crítico no alumnado co que poda acadar un criterio propio.  

 Na educación Primaria, o desenvolvemento das capacidades perceptivas, creativas e expresivas expóñense dun xeito global, nunha área integrada 
por contidos procedentes de distintos ámbitos. 

Na educación Secundaria pódense adquirir destrezas e facer análises máis particulares e específicas. Deste xeito  a educación plástica, visual e audiovisual, 
organízase como unha materia independente.  

 A percepción visual é un proceso cognitivo relacionado co resto dos procesos cognitivos, que implica un conxunto de estratexias básicas: 
seleccionar, analizar, distinguir, relacionar, etc.. Aínda que todas as áreas do currículo desenvolven a capacidade de observación do alumnado, a educación 
plástica, visual e audiovisual incide especificamente no desenvolvemento da percepción  e no pensamento visual. A creación de imaxes e o coñecemento 
dos códigos que interveñen neste proceso, así como dos fundamentos da linguaxe plástica, visual e audiovisual, axudarán ao desenvolvemento da 
capacidade creativa e imaxinativa da persoa á resolución dos procesos da creación artística. 

 A materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual debe contribuír a desenvolver dous aspectos fundamentais da formación, estreitamente 
relacionados entre si: a percepción e a representación, saber ver e saber facer. Os eixos que vertebran este currículo representan dúas cuestións 
fundamentais para a adquisición das capacidades que se pretenden: ensinar a ver, ensinar a representar.  

Saber ver implica valorar o continxente da información visual e a análise crítica da realidade. Implica tamén a necesidade de educar na percepción que 
supón ser capaz de valorar criticamente unha información visual e mesmo chegar a conclusións persoais de acordo cunha escala de valores propia.  

Saber facer implica a acción de investigación tendente á produción artístico-creativa e a realización de representacións expresivo-comunicativas, propiciando 
a adquisición de capacidades creativas. 

Saber facer implica a necesidade de educar no deseño, planificación, produción e creación de mensaxes icónicas, que supón ser capaz de expresarse 
utilizando códigos propios das linguaxes visuais.  

Se noutras épocas históricas era a palabra, tanto na súa expresión oral como escrita, a principal forma de expresión e de transmisión de ideas e sentimentos, 
no cabe dúbida de que na época na  que estamos inmersos/as a imaxe cobrou un protagonismo sen precedentes coma en ningunha outra época da historia 
da humanidade. 

 A materia de Educación plástica , Visual e Audiovisual parte dos bloques impartidos na educación primaria na área de Educación Artística. A parte 
destinada a educación plástica xa anticipaba os mesmos bloques dos que parte a materia en ESO, baixo as denominacións de " Educación audiovisual", 
"Debuxo técnico" e "Expresión artística".  

Nos tres primeiros cursos da ESO esta materia estrutúrase en tres bloques: "Expresión plástica", "Comunicación audiovisual" e "Debuxo técnico".  
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1.2 Contextualización. 

 Características xerais do Centro 
 O IES de Porto do Son érguese fronte o Atlántico nunha costa fraguiza a media légoa da capitalidade do Concello. É un centro con 20 anos de 

antigüidade. O seu relativo illamento foi causa dun lento encarnar na vida da colectividade. Lentamente comeza a sentirse como algo propio e non como un 

receptáculo máis do sistema educativo. Porén, no seu illamento, mantén unha vida escolar intensa, xenerosa en proxectos e iniciativas, moi comprometida 

coa súa misión educativa.  

 Por ser o único IES do Concello, todos os centros educativos de Primaria e Infantil conflúen a el. É moi excepcional a matrícula de alumnado noutro 

IES ou Colexio da bisbarra: Noia ou Ribeira, e esta sucede por causas tamén excepcionais. A poboación do Porto do Son aséntase en pequenos núcleos 

dispersos nunha estreita franxa entre a Serra do Barbanza e o mar, arredor do cal pivota a súa vida económica e anímica. Todo o alumnado debe ser 

transportado ao IES e isto condiciona necesaria e profundamente os seus ritmos e actividades. O IES é o núcleo de convivencia da poboación moza do Porto 

do Son, e a súa influencia formativa, experiencias e cultura é determinante.  

 Non hai industria, o tecido económico é moi feble e dependente do turismo e das actividades relacionadas co mar ou a mera subsistencia da 

comunidade: pequena construción, comercio, sanidade, administración...  

 Son frecuentes as familias co pai ausente. O nivel económico é o propio dunha poboación traballadora, con casos puntuais de exclusión social.  

 A infraestrutura cultural é escasa, e o marcador “índice de lectura” (que acostuma definir contextos de éxito educativo), é moi baixo. A poboación 

tende a emigrar a outros lugares, e o número de alumnos descendeu nos últimos cursos. Nestas circunstancias, o IES devén non só nun centro de 

formación, senón tamén nun factor de cohesión social. Dito doutra maneira, non pode fallar e esa é a súa maior singularidade: é a única posibilidade de 

promoción e cohesión social por medio do estudo da mocidade. Non hai alternativas.  

 Impártese no IES toda a ESO, dúas liñas de Bacharelato e un Ciclo Medio de Condución de Actividades Físico-Deportivas no Medio Natural.  

 Non hai unha distribución do alumnado por preferencias ou singularidades socio-económicas como podería suceder nunha cidade. O IES de PdS 

acolle a totalidade do alumnado e en consecuencia toda a súa diversidade. Esta é a súa riqueza, e tamén a fonte das súas dificultades. A conflitividade é 

escasa e as familias son colaboradoras. Temos certo número de alumnado con NEAE no curso actual, especialmente en 1º ESO, polo que contamos con 

Aula Específica e dúas PT.  

 O descenso de poboación comeza a facerse notar no centro. De cinco 1º ESO que tivemos, pasamos a tres no 2017-18. No curso 2018-19 temos un 

repunte en catro grupos neste nivel, que se prevé provisional tendo en conta a matrícula dos centros de primaria. Adaptarnos a este descenso é un dos 

nosos conflitos. 
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2. Obxectivos da Etapa ESO 

 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a 

solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres 

e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.  

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.  

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou 
por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como 
calquera manifestación de violencia contra a muller.  

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

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación 
básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.  

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os 
problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia.  

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.  

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no 
coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.  

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.  

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer 
mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e 
incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da 
sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio 
ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.  

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

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e 
respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste 
dereito. o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio 
de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas 

pertencentes á comunidade lusófona. 



PROGRAMACIÓN LOMCE 2019-20  

 

6 
 

3. Contribución da materia ao desenvolvemento das Competencias Clave.  

 
CMCCT.-Competencia matemática e Competencias en ciencia e tecnoloxía 
A evolución nos elementos de percepción e estruturación do espazo a través dos contidos de xeometría e da representación obxectiva das formas coopera 
de forma significativa a que o alumnado adquira a dita competencia. 
CL.-Comunicación lingüística 
Relaciónase co desenvolvemento das habilidades e estratexias para o uso da linguaxe verbal como vehículo para expresar as ideas, emocións e 
sentimentos que a contemplación, a análise e/ou a creación dunha obra plástica e visual levan consigo; así mesmo, fai posible a comunicación na aula á 
hora de transmitir mensaxes vinculadas a técnicas, materiais e instrumentos.  
A lectura e redacción de textos relacionados con contidos da materia é esencial tamén; familiarizarse cos comentarios e valoracións de críticos e creadores 
de diversos ámbitos (cinema, televisión, pintura, escultura), axudaralles aos alumnos a comprender, avaliar e forxar un criterio persoal. O seu cultivo 
favorecerá o respecto e aprecio pola lingua galega como lingua propia de Galicia e como parte fundamental do seu patrimonio cultural, como elemento 
esencial para o mantemento da súa identidade. 
CD.-Competencia dixital 
Vense enormemente favorecidas polos traballos propios da materia; esta competencia impulsarase con tarefas que poden ir desde a análise de mensaxes do 
ámbito audiovisual e multimedia ao emprego de medios dixitais e tecnolóxicos para expresar e crear. 
A resolución de problemas. Esta dimensión conleva coñecer a composición dos dispositivos dixitais, as súas potencialidades e limitacións para conseguir 
metas persoais, así como saber onde buscar axuda para resolver problemas teóricos e técnicos. Esto implica unha combinación heteroxénea e ben 
equilibrada das tecnoloxías dixitais básicas nesta área de coñecemento. 
CAA.-Aprender a aprender 
A competencia de aprender a aprender é fundamental para o aprendizaxe permanente que se da ó longo da vida e que ten lugar nos distintos contextos 
formais, non formais e informais. Esta competencia se caracteriza pola habilidade para iniciar e organizar o aprendizaxe, e para persistir nel. Esto esixe, en 
primeiro lugar, ter a capacidade para se motivar por aprender. A motivación depende de que se xeneren curiosidade e necesidade de aprender, de que o 
estudante se sinta protagonista do proceso e o resultado de seu aprendizaxe e, finalmente, de que chegue a acadar as metas de aprendizaxe que se  
propouso e, con elo, se produza nel unha percepción de eficacia. 
CCEC.-Conciencia e expresións culturais 
A nosa materia proporciona un contexto de vivencias, relacións e coñecementos que fan posible a familiarización cos diferentes códigos artísticos desde o 
contexto España e Galicia. Iso implica ampliar as posibilidades de representación mental e coñecemento e, doutro, as posibilidades de expresión e creación. 
CSIEE.-Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
A capacidade creadora e de innovación: creatividade e imaxinación, autocoñecemento e autoestima, autonomía e independencia, interese e esforzo, espírito 
emprendedor, iniciativa e innovación.  
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4.Obxectivos, Estándares de Aprendizaxe Avaliables, Criterios de Avaliación e Competencias. 

3º de ESO 

 Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. Expresión plástica  

 b 

 c 

 d 

 f 

 g 

 n 

 B1.1. Proceso creativo. Métodos creativos 
aplicados a procesos de artes plásticas e deseño. 

 B1.1. Coñecer e aplicar os métodos creativos 
gráfico-plásticos aplicados a procesos de artes 
plásticas e deseño. 

 EPVAB1.1.1. Crea composicións aplicando 
procesos creativos sinxelos, mediante propostas 
por escrito, axustándose aos obxectivos finais. 

 CAA 

 EPVAB1.1.2. Coñece e aplica métodos creativos 
para a elaboración de deseño gráfico, deseños de 
produto, moda e as súas múltiples aplicacións. 

 CSIEE 

 b 

 d 

 f 

 g 

 n 

 B1.2. O proceso creativo desde a idea inicial ata a 
execución definitiva. 

 B1.2. Crear composicións gráfico-plásticas persoais 
e colectivas. 

 EPVAB1.2.1. Reflexiona e avalía, oralmente e por 
escrito, o proceso creativo propio e alleo desde a 
idea inicial ata a execución definitiva. 

 CSIEE 

 a 

 c 

 d 

 f 

 n 

 B1.3. A imaxe como representación da realidade. 
Iconicidade na imaxe gráfica. Niveis de iconicidade. 

 B1.4. O bosquexo ou apuntamento como estudo 
previo ao resultado final. 

 B1.3. Debuxar con distintos niveis de iconicidade 
da imaxe. 

 EPVAB1.3.1. Comprende e emprega os niveis de 
iconicidade da imaxe gráfica, elaborando 
bosquexos, apuntamentos, e debuxos 
esquemáticos, analíticos e miméticos. 

 CCEC 

 a 

 c 

 d 

 f 

 n 

 B1.5. Natureza da cor. Cor luz e cor pigmento.  

 B1.6. Temperatura da cor. 

 B1.7. Simbolismo da cor. 

 B1.4. Identificar e diferenciar as propiedades da cor 
luz e a cor pigmento. 

 EPVAB1.4.1. Realiza modificacións da cor e as súas 
propiedades empregando técnicas propias da cor 
pigmento e da cor luz, aplicando as TIC, para 
expresar sensacións en composicións sinxelas. 

 CSIEE 

 EPVAB1.4.2. Representa con claroscuro a 
sensación espacial de composicións volumétricas 
sinxelas. 

 CSC 
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 Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 EPVAB1.4.3. Realiza composicións abstractas con 
diferentes técnicas gráficas para expresar 
sensacións por medio do uso da cor. 

 CSIEE 

 b 

 c 

 f 

 g 

 n 

 B1.8. Materiais e técnicas de debuxo e pintura. 
Técnicas plásticas: secas, húmidas e mixtas. 

 B1.5. Coñecer e aplicar as posibilidades expresivas 
das técnicas gráfico-plásticas secas, húmidas e 
mixtas. Témpera e lapis de grafito e de cor; colaxe. 

 B1.5..Coñecer e aplicar as posibilidades 
expresivas das técnicas gráfico-plásticas co 
Lapis 3D composicións volumétricas sinxelas. 

 EPVAB1.5.1. Utiliza con propiedade as técnicas 
gráfico-plásticas coñecidas aplicándoas de forma 
axeitada ao obxectivo da actividade. 

 CCL 

 EPVAB1.5.2. Utiliza o lapis de grafito e de cor, 
creando o claroscuro en composicións figurativas e 
abstractas mediante a aplicación do lapis de forma 
continua en superficies homoxéneas ou 
degradadas. 

 CCEC 

 EPVAB1.5.3. Experimenta coas témperas aplicando 
a técnica de diferentes formas (pinceis, esponxas, 
goteos, distintos graos de humidade, estampaxes, 
etc.), valorando as posibilidades expresivas 
segundo o grao de opacidade e a creación de 
texturas visuais cromáticas. 

 CCEC 

 EPVAB1.5.4. Utiliza o papel como material, 
manipulándoo, resgando ou pregando, creando 
texturas visuais e táctiles para crear composicións, 
colaxes matéricas e figuras tridimensionais. 

 CAA 

 EPVAB1.5.6. Aproveita materiais reciclados para a 
elaboración de obras de forma responsable co 
medio e aproveitando as súas calidades gráfico-
plásticas. 

 CSC 

 EPVAB1.5.7. Mantén o seu espazo de traballo e o 
seu material en orde e estado perfectos, e achégao 
á aula cando é necesario para a elaboración das 
actividades. 

 

 CSC 
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 Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 2. Comunicación audiovisual  

 a 

 d 

 f 

 B2.1. Percepción visual. Proceso perceptivo. 

 B2.2. Constantes perceptivas de forma, tamaño e 
cor. 

 B2.1. Identificar os elementos e factores que 
interveñen no proceso de percepción de imaxes. 

 EPVAB2.1.1. Analiza as causas polas que se 
produce unha ilusión óptica aplicando 
coñecementos dos procesos perceptivos. 

 CAA 

 a 

 n 

 B2.3. Ilusións ópticas. 

 B2.4. Leis ou principios da Gestalt. 

 B2.2. Recoñecer as leis visuais da Gestalt que 
posibilitan as ilusións ópticas e aplicar estas leis na 
elaboración de obras propias. 

 EPVAB2.2.1. Identifica e clasifica ilusións ópticas 
segundo as leis da Gestalt. 

 CSC 

 EPVAB2.2.2. Deseña ilusións ópticas baseándose 
nas leis da Gestalt. 

 CCEC 

 e 

 g 

 o 

 B2.5. Imaxe en movemento: posibilidades 
expresivas. 

 B2.3. Coñecer os fundamentos da imaxe en 
movemento e explorar as súas posibilidades 
expresivas. 

 EPVAB2.3.1. Elabora unha animación con medios 
dixitais e/ou analóxicos. 

 CD 

 a 

 c 

 d 

 f 

 h 

 B2.6. Linguaxe visual. Signo visual. Significante e 
significado. 

 B2.4. Identificar significante e significado nun signo 
visual. 

 EPVAB2.4.1. Distingue significante e significado nun 
signo visual. 

 CCL 

 a 

 c 

 f 

 h 

 ñ 

 B2.7. Linguaxe da imaxe. Aprender a ler a imaxe. 

 B2.8. Denotación e connotación. 

 B2.5. Describir, analizar e interpretar unha imaxe, 
distinguindo os seus aspectos denotativo e 
connotativo. 

 EPVAB2.5.1. Realiza a lectura obxectiva dunha 
imaxe identificando, clasificando e describindo os 
seus elementos. 

 CCL 

 EPVAB2.5.2. Analiza unha imaxe, mediante unha 
lectura subxectiva, identificando os elementos de 
significación, narrativos e as ferramentas visuais 
utilizadas, sacando conclusións e interpretando o 
seu significado. 

 CCEC 
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 Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 e 

 l 

 n 

 ñ 

 o 

 B2.9. Fotografía. A fotografía como medio de 
comunicación. 

 B2.6. Analizar e realizar fotografías comprendendo 
e aplicando os fundamentos desta. 

 EPVAB2.6.1. Identifica encadramentos e puntos de 
vista nunha fotografía. 

 CCL 

 EPVAB2.6.2. Realiza fotografías con distintos 
encadramentos e puntos de vista, aplicando 
diferentes leis compositivas. 

 CD 

 a 

 c 

 d 

 e 

 h 

 B2.10. Linguaxes visual e audiovisual: funcións e 
códigos. 

 B2.7. Utilizar de xeito axeitado as linguaxes visual e 
audiovisual con distintas funcións. 

 EPVAB2.7.1. Deseña, en equipo, mensaxes visuais 
e audiovisuais con distintas funcións utilizando 
diferentes linguaxes e códigos, seguindo de xeito 
ordenado as fases do proceso (guión técnico, 
Storyboard, realización, etc.), e valora de xeito 
crítico os resultados. 

 CCL 

 a 

 c 

 d 

 e 

 o 

 B2.11. Recursos visuais presentes en mensaxes 
publicitarias visuais e audiovisuais. 

 B2.8. Identificar e recoñecer as linguaxes visuais 
apreciando os estilos e as tendencias, valorando, e 
respectando do patrimonio histórico e cultural, e 
gozando del. 

 EPVAB2.8.1. Identifica os recursos visuais 
presentes en mensaxes publicitarias visuais e 
audiovisuais. 

 CSC 

 a 

 c 

 d 

 e 

 o 

 B2.12. Publicidade: principais recursos visuais 
empregados nela. 

 B2.9. Identificar e empregar recursos visuais como 
as figuras retóricas na linguaxe publicitaria. 

 EPVAB2.9.1. Deseña unha mensaxe publicitaria 
utilizando recursos visuais como as figuras 
retóricas. 

 CCL 

 a 

 c 

 d 

 f 

 h 

 i 

 B2.13. Cine. O cine como medio de 
comunicación. 

 B2.10. Apreciar a linguaxe do cine analizando 
obras de xeito crítico, situándoas no seu contexto 
histórico e sociocultural, e reflexionando sobre a 
relación da linguaxe cinematográfica coa mensaxe 
da obra. 

 EPVAB2.10.1. Reflexiona criticamente sobre unha 
obra de cine, situándoa no seu contexto e 
analizando a narrativa cinematográfica en relación 
coa mensaxe. 

 CCEC 
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 Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 e 

 g 

 i 

 B2.14. Linguaxe multimedia como ferramenta de 
traballo. 

 B2.11. Comprender os fundamentos da linguaxe 
multimedia, valorar as achegas das tecnoloxías 
dixitais e ser capaz de elaborar documentos 
mediante este. 

 EPVAB2.11.1. Elabora documentos multimedia para 
presentar un tema ou proxecto, empregando os 
recursos dixitais de xeito axeitado. 

 CD 

 Bloque 3. Debuxo técnico  

 b 

 f 

 g 

 B3.1. Lugares xeométricos fundamentais. 
Circunferencia, mediatriz, bisectriz e mediana. 

 B3.1. Coñecer lugares xeométricos e definilos.  EPVAB3.1.1. Explica verbalmente ou por escrito os 
exemplos máis comúns de lugares xeométricos 
(mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, rectas 
paralelas, planos paralelos, etc.). 

 CCL 

 b 

 f 

 n 

 B3.2. Polígonos. Polígonos regulares e irregulares. 
Clasificación dos polígonos. 

 B3.2. Clasificar os polígonos en función dos seus 
lados, recoñecendo os regulares e os irregulares. 

 EPVAB3.2.1. Clasifica correctamente calquera 
polígono de tres a cinco lados, diferenciando 
claramente se é regular ou irregular. 

 CAA 

 b 

 f 

 n 

 B3.3. Construción de polígonos regulares dado o 
lado. 

 B3.3. Estudar a construción de polígonos regulares 
coñecendo o lado. 

 EPVAB3.3.1. Constrúe correctamente polígonos 
regulares de ata cinco lados, coñecendo o lado. 

 CMCCT 

 b 

 e 

 f 

 g 

 B3.4. Tanxencias e enlaces. Propiedades e  
consideracións xeométricas das tanxencias. 

 B3.4. Comprender as condicións dos centros e as 
rectas tanxentes en distintos casos de tanxencia e 
enlaces. 

 EPVAB3.4.1. Resolve correctamente os casos de 
tanxencia entre circunferencias, utilizando 
adecuadamente as ferramentas. 

 CMCCT 

 EPVAB3.4.2. Resolve correctamente os casos de 
tanxencia entre circunferencias e rectas, utilizando 
adecuadamente as ferramentas. 

 CA 

 b 

 e 

 f 

 g 

 B3.5. Tanxencias e enlaces en curvas técnicas: 
óvalos e ovoides.  

 B3.5. Comprender a construción do óvalo e do 
ovoide básicos, aplicando as propiedades das 
tanxencias entre circunferencias. 

 EPVAB3.5.1. Constrúe correctamente un óvalo 
regular, coñecendo o diámetro maior. 

 CMCCT 

 b 

 f 

 B3.6. Propiedades e características das tanxencias 
en óvalos e ovoides. 

 B3.6. Analizar e estudar as propiedades das 
tanxencias nos óvalos e nos ovoides. 

 EPVAB3.6.1. Constrúe varios tipos de óvalos e 
ovoides, segundo os diámetros coñecidos. 

 CSIEE 
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 Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 o 

 b 

 f 

 g 

 n 

 B3.7. Enlaces en curvas técnicas. Espirais: 
propiedades e características. 

 B3.7. Aplicar as condicións das tanxencias e 
enlaces para construír espirais de dous, tres, catro 
e cinco centros. 

 EPVAB3.7.1. Constrúe correctamente espirais de 
dous, tres, catro e cinco centros. 

 CMCCT 

 b 

 f 

 g 

 n 

 B3.8. Redes modulares: cadrada e triangular. 

 B3.9. Concepto de simetría, xiro e translación 
aplicado as composicións modulares. 

 B3.8. Estudar os conceptos de simetrías, xiros e 
translacións aplicándoos ao deseño de 

composicións con módulos.2D e 3D 

 EPVAB3.8.1. Executa deseños aplicando 
repeticións, xiros e simetrías de módulos. 

 CD 

 b 

 f 

 n 

 o 

 B3.10. Representación obxectiva de sólidos. 
Introdución aos sistemas de medida e sistemas 
perspectivos.  

 Vistas diédricas dun sólido. 

 B3.9. Comprender o concepto de proxección e 
aplicalo ao debuxo das vistas de obxectos, con 
coñecemento da utilidade das anotacións, 
practicando sobre as tres vistas de obxectos 
sinxelos e partindo da análise das súas vistas 
principais. 

 EPVAB3.9.1. Debuxa correctamente as vistas 
principais de volumes frecuentes, identificando as 
tres proxeccións dos seus vértices e as súas 
arestas. 

 CMCCT 

 b 

 f 

 n 

 o 

 B3.11. Introdución ás axonometrías e ás súas 
características. Axonometría cabaleira aplicada a 
volumes sinxelos. 

 B3.10. Comprender e practicar o procedemento da 
perspectiva cabaleira aplicada a volumes 
elementais. 

  

 EPVAB3.10.1. Constrúe a perspectiva cabaleira de 
prismas e cilindros simples, aplicando 
correctamente coeficientes de redución sinxelos. 

 CMCCT 

 b 

 f 

 n 

 o 

 B3.12. Axonometría isométrica aplicada a volumes 
sinxelos. 

 B3.11. Comprender e practicar os procesos de 
construción de perspectivas isométricas de 
volumes sinxelos.  

  

 EPVAB3.11.1. Realiza perspectivas isométricas de 
volumes sinxelos, utilizando correctamente a 
escuadra e o cartabón para o trazado de paralelas. 

 CCEC 

 f  B3. 1.3. Iniciación ao Software 2d e 3D  Comprender e practicar Software 2d e 3D  Realiza  planos e volumes con Software 2d e 3D  CD 
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5 CONTIDOS - bloques (concreción). 

 
Bloque 1. Expresión plástica 
 

  1.      Os elementos configuradores da imaxe: o punto, a liña, o plano e o claroscuro.  
  2.      A cor: cores primarias e secundarias, mezclas, gamas de cores cálidas e frías.  
  3.      As texturas: textura visual e textura táctil.  
  4.      Técnicas para a creación de texturas. 
  5.      Realización dun proceso creativo persoal seguindo as distintas fases: idea inicial, bocexos, probas, execución definitiva.  
  6.   Avaliación e análises de procesos creativos.  
  7.   O collage, distintos procedementos: corte, resgado, pregado, figuras tridimensionais.  
  8.   Procedementos e técnicas: secas, húmidas e mixtas, utilización e conservación dos materiais, traballo con materiais reciclados.  
 

Bloque 2. Comunicación audiovisual 
 

  1.   Elementos da comunicación visual: emisor, receptor, mensaxe, código.  
  2.   Significación das imaxes: significante-significado. Símbolos e iconas. Iconicidade.  
  3.   Elementos da imaxe e a súa significación. Encadre, formato e composición.  
  4.   O proceso de elaboración da mensaxe audiovisual: da imaxe fixa á imaxe en movemento.  
  5.   Realización de un proxecto de animación. Realización de un proxecto Audiovisual. 
 

Bloque 3. Debuxo técnico  
 

1. Trazado de perpendiculares e paralelas con compás.  
2. Ángulos. Clasificación, operacións con ángulos. Suma, resta, divisións. 
3. Os triángulos: clasificación e trazados. Os cuadriláteros: clasificación y trazado. Os polígonos: tipos de polígonos, concepto de polígono regular. 
4. Proporcionalidade: división dun segmento mediante o teorema de Thales.  
5. Lugares xeométricos: definición e trazados. Mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos paralelos.  
6. Resolución de trazados con rectas e curvas. Volutas, tanxencias e enlaces. 
7. Sistemas de Representación: Representación en Isométrica, Cabaleira e Diédrico 
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6 TEMPORALIZACIÓN. Grao mínimo de consecución para superar a materia 

 

 Bloque 1. Expresión plástica 
 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 

CONSECUCIÓN 

TEMPORALIZACIÓN PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 
PROCEDEMENTO: Proc        
INSTRUMENTO: Instr 

  1ª AV 2º AV 3ª AV . 

 EPVAB1.1.1. Crea composicións aplicando 
procesos creativos sinxelos, mediante propostas 
por escrito, axustándose aos obxectivos finais 

 EPVAB1.1.1. Crea aceptablemente 
composicións aplicando procesos creativos 
sinxelos, mediante propostas por escrito, 
axustándose aos obxectivos finais. 

   Proc 1 Proba de coñecementos escrita.  

Instr 1 Achega de traballos 

Instr 2 Caderno de resumos bosquexos e esquemas 

 EPVAB1.1.2. Coñece e aplica métodos creativos 
para a elaboración de deseño gráfico, deseños 
de produto, moda e as súas múltiples 
aplicacións. 

 EPVAB1.1.2. Coñece aceptablemente e 
aplica métodos creativos para a elaboración 
de deseño gráfico, deseños de produto, 
moda e as súas múltiples aplicacións. 

 X   

 EPVAB1.2.1. Reflexiona e avalía, oralmente e por 
escrito, o proceso creativo propio e alleo desde a 
idea inicial ata a execución definitiva. 

 EPVAB1.2.1. Aceptablemente Reflexiona e 
avalía, oralmente e por escrito, o proceso 
creativo propio e alleo desde a idea inicial 
ata a execución definitiva. 

 X   

 EPVAB1.3.1. Comprende e emprega os niveis de 
iconicidade da imaxe gráfica, elaborando 
bosquexos, apuntamentos, e debuxos 
esquemáticos, analíticos e miméticos. 

 EPVAB1.3.1. Comprende e emprega 
aceptablemente os niveis de iconicidade da 
imaxe gráfica, elaborando bosquexos, 
apuntamentos, e debuxos esquemáticos, 
analíticos e miméticos. 

 X   

 EPVAB1.4.1. Realiza modificacións da cor e as 
súas propiedades empregando técnicas propias 
da cor pigmento e da cor luz, aplicando as TIC, 
para expresar sensacións en composicións 
sinxelas. 

 EPVAB1.4.1. Realiza modificacións da cor e 
as súas propiedades aceptablemente 
empregando técnicas propias da cor 
pigmento e da cor luz, aplicando as TIC, 
para expresar sensacións en composicións 
sinxelas. 

 X   
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 EPVAB1.4.2. Representa con claroscuro a 
sensación espacial de composicións 
volumétricas sinxelas. 

 EPVAB1.4.2. Representa aceptablemente 
con claroscuro a sensación espacial de 
composicións volumétricas sinxelas. 

 X  Proc 1 Proba de coñecementos escrita.  

Instr 1 Achega de traballos 

Instr 2 Caderno de resumos bosquexos e esquemas. 

 EPVAB1.4.3. Realiza composicións abstractas 
con diferentes técnicas gráficas para expresar 
sensacións por medio do uso da cor. 

 EPVAB1.4.3. Realiza aceptablemente 
composicións abstractas con diferentes 
técnicas gráficas para expresar sensacións 
por medio do uso da cor. 

 X   

 EPVAB1.5.1. Utiliza con propiedade as técnicas 
gráfico-plásticas coñecidas aplicándoas de 
forma axeitada ao obxectivo da actividade. 

 EPVAB1.5.1. Utiliza aceptablemente con 
propiedade as técnicas gráfico-plásticas 
coñecidas aplicándoas de forma axeitada ao 
obxectivo da actividade. 

 X   

 EPVAB1.5.2. Utiliza o lapis de grafito e de cor, 
creando o claroscuro en composicións 
figurativas e abstractas mediante a aplicación do 
lapis de forma continua en superficies 
homoxéneas ou degradadas. 

 EPVAB1.5.2. Utiliza aceptablemente o lapis 
de grafito e de cor, creando o claroscuro en 
composicións figurativas e abstractas 
mediante a aplicación do lapis de forma 
continua en superficies homoxéneas ou 
degradadas. 

 x   

 EPVAB1.5.3. Experimenta coas témperas 
aplicando a técnica de diferentes formas 
(pinceis, esponxas, goteos, distintos graos de 
humidade, estampaxes, etc.), valorando as 
posibilidades expresivas segundo o grao de 
opacidade e a creación de texturas visuais 
cromáticas. 

 EPVAB1.5.3. Experimenta aceptablemente 
coas témperas aplicando a técnica de 
diferentes formas (pinceis, esponxas, 
goteos, distintos graos de humidade, 
estampaxes, etc.), valorando as 
posibilidades expresivas segundo o grao de 
opacidade e a creación de texturas visuais 
cromáticas. 

 x   

 EPVAB1.5.4. Utiliza o papel como material, 
manipulándoo, resgando ou pregando, creando 
texturas visuais e táctiles para crear 
composicións, colaxes matéricas e figuras 
tridimensionais. 

 EPVAB1.5.4. Utiliza aceptablemente o papel 
como material, manipulándoo, resgando ou 
pregando, creando texturas visuais e táctiles 
para crear composicións, colaxes matéricas 
e figuras tridimensionais. 

 X   

 EPVAB1.5.6. Aproveita materiais reciclados para 
a elaboración de obras de forma responsable co 
medio e aproveitando as súas calidades gráfico-
plásticas. 

 EPVAB1.5.6. Aproveita aceptablemente 
materiais reciclados de forma responsable 
co medio e aproveitando as súas calidades 
gráfico-plásticas. 

 X   
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 Bloque 2. Comunicación audiovisual 
 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 

CONSECUCIÓN 

TEMPORALIZACIÓN PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 

  1ª AV 2º AV 3ª AV PROCEDEMENTO: Proc       

 INSTRUMENTO: Instr 

 EPVAB2.1.1. Analiza as causas polas que se 
produce unha ilusión óptica aplicando 
coñecementos dos procesos perceptivos. 

 EPVAB2.1.1. Analiza aceptablemente as 
causas polas que se produce unha ilusión 
óptica aplicando coñecementos dos 
procesos perceptivos. 

  X Proc 1 Proba de coñecementos escrita.  

Instr 1 Achega de traballos 

Instr 2 Caderno de resumos bosquexos e esquemas 

 EPVAB2.2.1. Identifica e clasifica ilusións ópticas 
segundo as leis da Gestalt. 

 EPVAB2.2.1. Identifica aceptablemente e 
clasifica ilusións ópticas segundo as leis da 
Gestalt. 

  X . 

 EPVAB2.2.2. Deseña ilusións ópticas 
baseándose nas leis da Gestalt. 

 EPVAB2.2.2. Deseña aceptablemente 
ilusións ópticas baseándose nas leis da 
Gestalt. 

  X  

 EPVAB2.3.1. Elabora unha animación con 
medios dixitais e/ou analóxicos. 

 EPVAB2.3.1. Elabora aceptablemente unha 
animación con medios dixitais e/ou 
analóxicos. 

  X  

 EPVAB2.4.1. Distingue significante e significado 
nun signo visual. 

 EPVAB2.4.1. Distingue aceptablemente 
significante e significado nun signo visual. 

  X  

 EPVAB2.5.1. Realiza a lectura obxectiva dunha 
imaxe identificando, clasificando e describindo 
os seus elementos. 

 EPVAB2.5.1. Realiza aceptablemente a 
lectura obxectiva dunha imaxe identificando, 
clasificando e describindo os seus 
elementos. 

  X  

 EPVAB2.5.2. Analiza unha imaxe, mediante unha 
lectura subxectiva, identificando os elementos de 
significación, narrativos e as ferramentas visuais 
utilizadas, sacando conclusións e interpretando 
o seu significado. 

 EPVAB2.5.2. Analiza aceptablemente unha 
imaxe, mediante unha lectura subxectiva, 
identificando os elementos de significación, 
narrativos e as ferramentas visuais 
utilizadas, sacando conclusións e 
interpretando o seu significado. 

  X  



PROGRAMACIÓN LOMCE 2019-20  

 

17 
 

 EPVAB2.6.1. Identifica encadramentos e puntos 
de vista nunha fotografía. 

 EPVAB2.6.1. Identifica aceptablemente 
encadramentos e puntos de vista nunha 
fotografía. 

  X Proc 1 Proba de coñecementos escrita.  

Instr 1 Achega de traballos 

Instr 2 Caderno de resumos bosquexos e esquemas 

 EPVAB2.6.2. Realiza fotografías con distintos 
encadramentos e puntos de vista, aplicando 
diferentes leis compositivas. 

 EPVAB2.6.2. Realiza aceptablemente 
fotografías con distintos encadramentos e 
puntos de vista, aplicando diferentes leis 
compositivas. 

  X  

 EPVAB2.7.1. Deseña, en equipo, mensaxes 
visuais e audiovisuais con distintas funcións 
utilizando diferentes linguaxes e códigos, 
seguindo de xeito ordenado as fases do proceso 
(guión técnico, Storyboard, realización, etc.), e 
valora de xeito crítico os resultados. 

 EPVAB2.7.1. Deseña, aceptablemente en 
equipo, mensaxes visuais e audiovisuais 
con distintas funcións utilizando diferentes 
linguaxes e códigos, seguindo de xeito 
ordenado as fases do proceso (guión 
técnico, Storyboard, realización, etc.), e 
valora de xeito crítico os resultados. 

  X  

 EPVAB2.8.1. Identifica os recursos visuais 
presentes en mensaxes publicitarias visuais e 
audiovisuais. 

 EPVAB2.8.1. Identifica aceptablemente os 
recursos visuais presentes en mensaxes 
publicitarias visuais e audiovisuais. 

  X  

 EPVAB2.9.1. Deseña unha mensaxe publicitaria 
utilizando recursos visuais como as figuras 
retóricas. 

 EPVAB2.9.1. Deseña aceptablemente unha 
mensaxe publicitaria utilizando recursos 
visuais como as figuras retóricas. 

  X  

 EPVAB2.10.1. Reflexiona criticamente sobre 
unha obra de cine, situándoa no seu contexto e 
analizando a narrativa cinematográfica en 
relación coa mensaxe. 

 EPVAB2.10.1. Reflexiona criticamente 
aceptablemente sobre unha obra de cine, 
situándoa no seu contexto e analizando a 
narrativa cinematográfica en relación coa 
mensaxe. 

  X  

 EPVAB2.11.1. Elabora documentos multimedia 
para presentar un tema ou proxecto, 
empregando os recursos dixitais de xeito 
axeitado. 

 EPVAB2.11.1. Elabora aceptablemente 
documentos multimedia para presentar un 
tema ou proxecto, empregando os recursos 
dixitais de xeito axeitado. 

  X  

 

 



PROGRAMACIÓN LOMCE 2019-20  

 

18 
 

 Bloque 3. Debuxo técnico 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 

CONSECUCIÓN 

TEMPORALIZACIÓN PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 

  1ª AV 2º AV 3ª AV PROCEDEMENTO: Proc        

INSTRUMENTO: Instr 

 EPVAB3.1.1. Explica verbalmente ou por escrito 
os exemplos máis comúns de lugares 
xeométricos (mediatriz, bisectriz, circunferencia, 
esfera, rectas paralelas, planos paralelos, etc.). 

 EPVAB3.1.1. Explica aceptablemente 
verbalmente ou por escrito os exemplos 
máis comúns de lugares xeométricos 
(mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, 
rectas paralelas, planos paralelos, etc.). 

X   Proc 1 Proba de coñecementos escrita.  

Instr 1 Achega de traballos 

Instr 2 Caderno de resumos bosquexos e esquemas. 

 EPVAB3.2.1. Clasifica correctamente calquera 
polígono de tres a cinco lados, diferenciando 
claramente se é regular ou irregular. 

 EPVAB3.2.1. Clasifica aceptablemente 
correctamente calquera polígono de tres a 
cinco lados, diferenciando claramente se é 
regular ou irregular. 

X    

 EPVAB3.3.1. Constrúe correctamente polígonos 
regulares de ata cinco lados, coñecendo o lado. 

 EPVAB3.3.1. Constrúe aceptablemente 
correctamente polígonos regulares de ata 
cinco lados, coñecendo o lado. 

X    

 EPVAB3.4.1. Resolve correctamente os casos de 
tanxencia entre circunferencias, utilizando 
adecuadamente as ferramentas. 

 EPVAB3.4.1. Resolve aceptablemente 
correctamente os casos de tanxencia entre 
circunferencias, utilizando adecuadamente 
as ferramentas. 

X    

 EPVAB3.4.2. Resolve correctamente os casos de 
tanxencia entre circunferencias e rectas, 
utilizando adecuadamente as ferramentas. 

 EPVAB3.4.2. Resolve aceptablemente 
correctamente os casos de tanxencia entre 
circunferencias e rectas, utilizando 
adecuadamente as ferramentas. 

X    

 EPVAB3.5.1. Constrúe correctamente un óvalo 
regular, coñecendo o diámetro maior. 

 EPVAB3.5.1. Constrúe aceptablemente 
correctamente un óvalo regular, coñecendo 
o diámetro maior. 

X    
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 EPVAB3.6.1. Constrúe varios tipos de óvalos e 
ovoides, segundo os diámetros coñecidos. 

 EPVAB3.6.1. Constrúe aceptablemente 
varios tipos de óvalos e ovoides, segundo 
os diámetros coñecidos. 

X   Proc 1 Proba de coñecementos escrita.  

Instr 1 Achega de traballos 

Instr 2 Caderno de resumos bosquexos e esquemas. 

 EPVAB3.7.1. Constrúe correctamente espirais de 
dous, tres, catro e cinco centros. 

 EPVAB3.7.1. Constrúe aceptablemente 
correctamente espirais de dous, tres, catro e 
cinco centros. 

X    

 EPVAB3.8.1. Executa deseños aplicando 
repeticións, xiros e simetrías de módulos. 

 EPVAB3.8.1. Executa aceptablemente 
deseños aplicando repeticións, xiros e 
simetrías de módulos. 

X    

 EPVAB3.9.1. Debuxa correctamente as vistas 
principais de volumes frecuentes, identificando 
as tres proxeccións dos seus vértices e as súas 
arestas. 

 EPVAB3.9.1. Debuxa aceptablemente 
correctamente as vistas principais de 
volumes frecuentes, identificando as tres 
proxeccións dos seus vértices e as súas 
arestas. 

X    

 EPVAB3.10.1. Constrúe a perspectiva cabaleira 
de prismas e cilindros simples, aplicando 
correctamente coeficientes de redución sinxelos. 

 EPVAB3.10.1. Constrúe aceptablemente a 
perspectiva cabaleira de prismas e cilindros 
simples, aplicando correctamente 
coeficientes de redución sinxelos. 

X    

 EPVAB3.11.1. Realiza perspectivas isométricas 
de volumes sinxelos, utilizando correctamente a 
escuadra e o cartabón para o trazado de 
paralelas. 

 EPVAB3.11.1. Realiza aceptablemente 
perspectivas isométricas de volumes 
sinxelos, utilizando correctamente a 
escuadra e o cartabón para o trazado de 
paralelas. 

X    

 Realiza  planos e volumes con Software 2d e 
3D 

 Realiza aceptablemente planos e volumes 
con Software 2d e 3D 

X    
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7  METODOLOXÍA 

 

Concrecións metodolóxicas que require a materia   

 

A metodoloxía a seguir é fundamentalmente de carácter práctico en calquera dos niveis e materias.  

Na ESO o principal obxectivo que queremos acadar é que aprendan a ver e a expresarse mediante unha linguaxe baseada nas imaxes. O procedemento a 

seguir consta de varias fases: 

Fases:  

1. Avaliación inicial que nos permitirá coñecer o nivel do que parten os alumnos.  
2. Explicación dos conceptos novos cos que se va a traballar. Motivación para estimular a curiosidade do alumnado polos temas que se tratan na aula.  

É necesario facilitar o proceso de comunicación, de creación, facendo dos intereses dos alumnos e alumnas o punto de partida do traballo na aula.  

3. Recollida de datos por parte do alumnado. A observación do propio entorno e da natureza serán fonte de exemplos e motivo de análise.  

4. Desenvolvemento do proxecto. A maior parte do tempo da materia destinarase á práctica. 

O profesorado aportará as presentacións teóricas e dirixirá o traballo de cada alumno ou alumna, aportará procedementos e técnicas que lle axuden a 
potenciar a expresividade e a investigación persoal.  

Sempre  que  sexa  posible  aportaranse  recursos  extraescolares  para  complementar  os contidos teóricos, como materiais audiovisuais, visitas guiadas a 
exposicións e museos.  

Ao final de cada bloque de contidos farase unha exposición na clase dos traballos feitos. 

Pedirase un comentario crítico deles, para confrontar solucións e formulacións. Tamén servirá para que o alumnado poida incorporar solucións interesantes 
doutros compañeiros nos seus futuros traballos. 

Prácticas. 

-Relacionar a teoría coa práctica, buscando a aplicación do aprendido. 

-Traballar con casos prácticos encamiñados á resolución de problemas reais, presentes na vida cotiá. 

-Propiciar o traballo en grupo, respectando a iniciativa e creatividade cada unha das persoas que o compoñen. 

-Uso das novas tecnoloxías da información e comunicación, tanto para a busca e selección de informacións específicas como para a elaboración de  

  proxectos creativos. Realización de produtos audiovisuais. 

-Potenciar a flexibilidade na elección de tratamentos ou recursos gráficos na resolución de proxectos. 

-Incidir na necesidade do esforzo e tenacidade para o logro de destrezas e precisión nos obxectivos previstos. 
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8  MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Tentarase aproveitar da mellor maneira posible todos os recursos e materiais dos que dispoñe o Departamento de Debuxo e Artes Plásticas do IES DE 
PORTO DO SON. 

Material da aula: 

18 mesa de debuxo. 

18 cadeiras con respaldo e altuta regulable 

1.- Proxector. 

1.- Cortadora de porexpam. 

6.- Unidades Pc e un portátil. 

1.- Impresora 3D 

1.- Impresora 2D 

1.- Tórculo para gravado 

1.- Tableta dixital 

2.- Cizallas de papel 

1.- Panel para cortar con Cutters. 

 

Para as explicacións dos distintos contidos empregarase a palabra, oral e escrita (libros, revistas,...), e imaxes en distintos soportes (o encerado, soportes 
impresos e soportes informáticos, Web sites), medios audiovisuais (cos que se acada unha maior eficiencia docente, claridade de exposición e aforro 
considerable de tempo), etc. 

Para a realización dos exercicios prácticos os alumnos contarán con distintos instrumentos (regras, plantiñas de debuxo, paralaxe... ) e materiais 
audiovisuais. 

Cámara de foto dixital. 

Programas Informáticos, que facilitará o Departamento: (6 unidades Pc). 

Aula de audiovisuais: Software de edición e post-producción. 
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9 AVALIACIÓN. 

 

Criterios de avaliación: referente específico para avaliar a aprendizaxe do alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e que o alumnado debe lograr, 

tanto en coñecementos coma en competencias, e responden ao que se pretende conseguir en cada disciplina. 

Estándares de aprendizaxe avaliables: especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados de aprendizaxe e que concretan o que 

o alumnado debe saber, comprender e saber facer en cada disciplina. Deben ser observables, medibles e avaliables, e permitir graduar o rendemento ou o 

logro alcanzado. 

Deben contribuír a facilitar o deseño de probas estandarizadas e comparables. 

9.1. Criterios de avaliación. Relación coas Competencias Clave e Estándares de aprendizaxe. 

 
Bloque 1. Expresión plástica 
 B1.1. Coñecer e aplicar os métodos creativos gráfico-plásticos aplicados a procesos de artes plásticas e deseño  
 B1.2. Crear composicións gráfico-plásticas persoais e colectivas.  
 B1.3. Debuxar con distintos niveis de iconicidade da imaxe. 
 B1.4. Identificar e diferenciar as propiedades da cor luz e a cor pigmento. 
 B1.5. Coñecer e aplicar as posibilidades expresivas das técnicas gráfico-plásticas secas, húmidas e mixtas. Témpera e lapis de grafito e de cor; 
 colaxe. 

 B1.6..Coñecer e aplicar as posibilidades expresivas das técnicas gráfico-plásticas co Lapis 3D composicións volumétricas sinxelas. 
Bloque 2. Comunicación audiovisual 

 B2.1. Identificar os elementos e factores que interveñen no proceso de percepción de imaxes. 

 B2.2. Recoñecer as leis visuais da Gestalt que posibilitan as ilusións ópticas e aplicar estas leis na elaboración de obras propias. 

 B2.3. Coñecer os fundamentos da imaxe en movemento e explorar as súas posibilidades expresivas. 

 B2.4. Identificar significante e significado nun signo visual. 

 B2.5. Describir, analizar e interpretar unha imaxe, distinguindo os seus aspectos denotativo e connotativo. 

 B2.6. Analizar e realizar fotografías comprendendo e aplicando os fundamentos desta. 

 B2.7. Utilizar de xeito axeitado as linguaxes visual e audiovisual con distintas funcións. 

 B2.8. Identificar e recoñecer as linguaxes visuais apreciando os estilos e as tendencias, valorando, e respectando do patrimonio histórico e cultural. 

 B2.9. Identificar e empregar recursos visuais como as figuras retóricas na linguaxe publicitaria. 

 B2.10. Apreciar a linguaxe do cine analizando obras de xeito crítico, situándoas no seu contexto histórico e sociocultural, e reflexionando sobre a 

 relación da linguaxe cinematográfica coa mensaxe da obra. 

 B2.11. Comprender os fundamentos da linguaxe multimedia, valorar as achegas das tecnoloxías dixitais e ser capaz de elaborar documentos 

 mediante este. 
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Bloque 3. Debuxo técnico 
 

 B3.1. Coñecer lugares xeométricos e definilos 

 B3.2. Clasificar os polígonos en función dos seus lados, recoñecendo os regulares e os irregulares. 

 B3.3. Estudar a construción de polígonos regulares coñecendo o lado. 

 B3.4. Comprender as condicións dos centros e as rectas tanxentes en distintos casos de tanxencia e enlaces. 

 B3.5. Comprender a construción do óvalo e do ovoide básicos, aplicando as propiedades das tanxencias entre circunferencias. 

 B3.6. Analizar e estudar as propiedades das tanxencias nos óvalos e nos ovoides. 

 B3.7. Aplicar as condicións das tanxencias e enlaces para construír espirais de dous, tres, catro e cinco centros. 

 B3.8. Estudar os conceptos de simetrías, xiros e translacións aplicándoos ao deseño de composicións con módulos.2D e 3D 

 B3.9. Comprender o concepto de proxección e aplicalo ao debuxo das vistas de obxectos, con coñecemento da utilidade das anotacións, practicando 

 sobre as tres vistas de obxectos sinxelos e partindo da análise das súas vistas principais. 

 B3.10. Comprender e practicar o procedemento da perspectiva cabaleira aplicada a volumes elementais. 

 B3.11. Comprender e practicar os procesos de construción de perspectivas isométricas de volumes sinxelos.  

 Comprender e practicar Software 2d e 3D 

9.2. Procedementos de avaliación. 

 

A avaliación ten distintos niveis (que se aplicarán a distintas escalas - programa-programación, unidade didáctica). 

-Avaliación inicial, como diagnóstico. 

-Avaliación continua, formativa e reguladora de todo o proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

-Avaliación final, sumativa. 

Avaliación inicial. 

Preténdese coñece-la situación dos alumnos ó comezo do proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

Empregaranse cuestións con preguntas básicas ou tipo test, que permitan avaliar o mapa conceptual previo dos alumnos así como o seu grao de 

desenvolvemento: vocabulario específico, destreza no uso dos distintos instrumentos e materiais, capacidade de abstracción, visión espacial,... 
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Por exemplo: 

Que é unha mediatriz? a) Punto medio dun segmento. 

 b) Liña xeométrica que divide un ángulo. 

 c) Lugar xeométrico que equidista dos extremos dun segmento. 

 

Os resultados destinaranse a adaptar a programación de aula (obxectivos específicos, contidos, metodoloxía e avaliación) ás particularidades dos alumnos: a 

tarefa do profesor consiste en encher os ocos entre o que o alumno sabe e o que marcan os obxectivos. 

Avaliación Ordinaria. 

Prodúcese ó longo do proceso formativo e permite o seu reaxuste (a tódolos niveis) mentres este se desenvolve. 

Deberá potencia-la reflexión do alumno (auto-avaliación) tanto como a do profesor; e a tal fin, o alumno ha de ser sempre consciente da súa situación en 

relación co proceso, así como ter coñecemento dos criterios utilizados para a súa avaliación (obxectivos). 

Levarase a cabo a través da observación directa (rexistros anecdóticos), de análises do traballo do alumno e do seu rendemento (carpeta de traballos) e de 

instrumentos de medida (distintos tipos de probas: tests, cuestionarios...). 

Avaliación final. 

Prodúcese ó rematar o proceso, e serve para avaliar a consecución dos obxectivos (criterios de avaliación) e competencias do alumno/a. Ten carácter 

sumativa, ó ter en conta todo o desenvolvemento, sen perder de vista o estado final. Determina unha cualificación. 
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9.3. Avaliación Ordinaria- Procedementos e Instrumentos de avaliación. 

A Avaliación Ordinaria, está organizada o longo do curso por un sistema de tres avaliacións: A cualificación de cada avaliación obterase do seguinte xeito:  

Cualificación Trimestral: Media ponderada da: Proba. Achega de producións e  Porfolio en cada trimestre .  3 Notas. 

A cualificación da Avaliación Final Ordinaria ven dada pola media aritmética das cualificacións das tres avaliacións e non será inferior a 5 sobre 10. 

Non se fará media cando nalgunha das avaliacións a cualificación sexa menor de 3.  

Procedemento 

Procedemento -Probas e exames 

Instrumento- Resolución de exercicios.  

Procedemento- Achega de producións 

Instrumento- Exercicios prácticos e proxectos 

Porfolio de apuntes diarios na aula, proxectos,  actitude 
Iniciativa persoal. Observación na aula. 

30 % da cualificación. 3 exercicios (ata 3 puntos) 60% da cualificación (ata 6 puntos) 10%  =5%+5% da cualificación (ata 1 punto) 

Estará determinada polo resultado dos exames escritos 
e prácticos realizados durante ese período.  

Plantexa e resolve correctamente o problema. Emprega 
correctamente a terminoloxía axeitada. Usa as 
normativas correspondentes e  emprega a limpeza e 
exactitude no traballo. 

Polos resultados dos exercicios prácticos elaborados 
tanto na aula como na casa.  

Presenta os traballos nos prazos de entrega. 

Realiza correctamente os traballos prácticos e proxectos 
requiridos. 

Presenta o porfolio de apuntes organizado e con limpeza 
e exactitude na expresión gráfica. 5% 

Asiste ás clases (obrigatoria). 

Participa nas postas en común na clase.  

Amosa iniciativa persoal nos proxectos. 5% 

ESCALA DE COMPETENCIAS DO TRABALLO TÉCNICO-ARTÍSTICO (exercicios prácticos) NA MATERIA DE EPV e A  que se corresponde co 60% 
da cualificación. 

Competencia en EPVeA Nivel Experto 

Cualificación 6 

Avanzado 

Cualificación 5 

Básico 

Cualificación 4 

NON ACADA OS MÍNIMOS 

Cualificación 3 ou < 3 

Adecuación  

na execución técnico-
artística 

A execución é correcta e 
incorpora elementos 
persoais 

A execución é correcta 
pero con pequenos 
matices 

A execución técnica é en parte 
correcta 

A execución técnica NON É CORRECTA 

Planificación técnica do 
traballo 

Realiza un bosquexo ou 
estudo previo e clarifica 
sempre os pasos a seguir 

Realiza un bosquexo ou 
estudo previo e clarifica 
case sempre os pasos a 
seguir 

Realiza un bosquexo ou 
estudo previo e clarifica as 
veces  os pasos a seguir 

NON realiza un bosquexo ou estudo previo e non clarifica nunca ou 
case nunca os pasos a seguir 

Manexo  

de instumentos técnico-
artísticos 

Manexa correctamente e 
de forma autónoma todos 
os instrumentos técnicos 
necesarios 

Manexa correctamente e 
de forma autónoma case 
todos os instrumentos 
técnicos necesarios 

Manexa correctamente e de 
forma autónoma algún dos 
instrumentos técnicos 
necesarios 

NON manexa correctamente nin de forma autónoma ningún ou 
case ningún dos instrumentos técnicos necesarios 
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9.4. Avaliación  Extraordinaria. Procedementos e Instrumentos de avaliación. 

Os alumnos que non superen a materia na avaliación ordinaria de xuño, deberán presentarse ás probas extraordinarias de setembro nas datas que se 
determinen. Os criterios de avaliación e os estándares e graos mínimos esixibles serán os mesmos que figuran nesta programación. 

Tendo que presentarse  persoalmente as probas e  entregar, correctamente presentados, os traballos prácticos e apuntes solicitados para a súa cualificación 
conxunta coa nota obtida na proba. 

Procedemento -Probas, exames ou achega de producións 

Instrumento- Resolución de exercicios.Proxectos. 

Procedemento- Achega de producións 

Instrumento- Exercicios prácticos e proxectos 

Procedemento-Porfolio dos apuntes realizados durante o 
curso,  actitude Iniciativa persoal. 

30 % da cualificación. 3 exercicios  

(ata 1 punto por  exercicio) 

60% = ata 6 puntos 10%  =5%+5% = ata 1 punto 

Estará determinada polo resultado do exame escritos ou 
prácticos a realizar na data determinada no mes de 
setembro 

Plantexa e resolve aceptablemente  o problema. 
Emprega correctamente a terminoloxía axeitada.  

Usa a normativa correspondente e  emprega a limpeza e 
exactitude no traballo ou  nas achegas de producións. 

Polos resultados dos exercicios prácticos elaborados no 
período vacacional na casa e entregados na data 
determinada no mes de setembro.  

Presenta todos os traballos no prazo de entrega. 

Realiza aceptablemente todos os traballos prácticos e 
proxectos requiridos. 

 

Presenta aceptablemente na data determinada no mes 
de setembro, o porfolio de apuntes realizado durante o 
curso, organizado, con limpeza e exactitude na 
expresión gráfica. 5% 

Preséntase ás probas. 5% 

 

ESCALA DE COMPETENCIAS DO TRABALLO TÉCNICO-ARTÍSTICO (exercicios prácticos e proxectos) que se corresponde co 60% da cualificación. 

Competencia en EPVeA Nivel Experto 

Cualificación 6 

Avanzado 

Cualificación 5 

Básico 

Cualificación 4 

NON ACADA OS MÍNIMOS 

Cualificación 3 ou < 3 

Adecuación  

na execución técnico-artística 

A execución é correcta e 
incorpora elementos persoais 

A execución é correcta pero 
con pequenos matices 

A execución técnica é en parte 
correcta 

A execución técnica NON É CORRECTA 

Planificación técnica do 
traballo 

Realiza un bosquexo ou 
estudo previo e clarifica 
sempre os pasos a seguir 

Realiza un bosquexo ou 
estudo previo e clarifica case 
sempre os pasos a seguir 

Realiza un bosquexo ou estudo 
previo e clarifica as veces  os 
pasos a seguir 

NON realiza un bosquexo ou estudo previo e non clarifica nunca ou case 
nunca os pasos a seguir 

Manexo  

de instumentos técnico-
artísticos 

Manexa correctamente e de 
forma autónoma todos os 
instrumentos técnicos 
necesarios 

Manexa correctamente e de 
forma autónoma case todos 
os instrumentos técnicos 
necesarios 

Manexa correctamente e de forma 
autónoma algún dos instrumentos 
técnicos necesarios 

NON manexa correctamente nin de forma autónoma ningún ou case ningún 
dos instrumentos técnicos necesarios 

A cualificación da Avaliación Extraordinaria ven dada pola media ponderada das cualificacións anteriores e non será inferior a 5 sobre 10 
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9.5. Avaliación  e recuperación da materia  pendente: 

Os Contidos mínimos, procedementos, criterios de avaliación e estándares avaliables son os presentados nesta programación. Cada ano escolar 
realizaranse dúas sesións de avaliación das aprendizaxes do alumnado con materias pendentes de cursos anteriores: unha en maio (ordinaria) e outra en 
setembro (extraordinaria). 

O departamento considerará ó tratarse dunha materia de contidos progresivos que o alumno acadou os obxectivos fixados para a materia pendente como 
consecuencia da avaliación continua si: 

Caso 1.- (alumnos que continúan coa materia suspensa no curso superior -3º ESO EPeA.)  

Se o alumno logra unha cualificación positiva (5 ou máis) nas dúas primeiras avaliacións parciais do curso inmediatamente superior nos tres apartados: Contidos, Estándares 
e Competencias  Clave, considerarase aprobado no curso anterior- 1º ESO. – e poderá ser avaliado no curso superior -3º ESO- da mesma materia. 

Caso 2.- (alumnos que non continúan coa materia no curso superior-2º ESO). Para facilitar ó alumno a superación d materia, terá que presentarse as probas e exercicios de 
seguimento da aprendizaxe que se realizarán nos meses de xaneiro e abril, (sempre antes da Avaliación ordinaria de maio) e que constarán de Contidos, Estándares e 
Competencias  Clave, propostas por parte do departamento de Debuxo segundo esta programación e contando coa opinión do profesor Titor que tamén avaliará a súa 
actitude durante o seguimento. 

1ª Proba Bloques 1 e 2 2ª Proba  Bloque  3  Proba final- Maio Bloques 1,2 e 3 

Xaneiro -datas variables segundo o curso- Abril-datas variables segundo o curso- Maio-datas variables segundo o curso- 

O profesor do departamento que imparta a materia ó alumno/a nese curso empregará como plan de traballo para a recuperación, o cumprimento dos obxectivos, contidos e 
estándares e Competencias do nivel que está a impartir e velará polo seu cumprimento realizándolle ó alumno un seguimento específico baixo a supervisión da Xefatura do 
Departamento. 

O sistema de cualificación é o seguinte: Media ponderada sobre 10=3+6+1 

Probas e exames baseadas na resolución de exercicios.  

Achega de Traballos de investigación. 

Exercicios prácticos.  Infografías 2D - 3D e Proxectos.  Porfolio de apuntes diarios na aula de proxectos. 

Iniciativa persoal. (ideas e proxectos orixinais) 

30 % da cualificación. 60%  10%  =5%+5% 

Estará determinada polo resultado do exame escritos ou 
prácticos a realizar nas datas determinadas. 

Plantexa e resolve correctamente o problema. Emprega 
correctamente a terminoloxía axeitada. Usa a normativa 
correspondente e  emprega a limpeza e exactitude no 
traballo. 

Polos resultados dos exercicios prácticos elaborados 
tanto na aula como na casa.  

Presenta os traballos na data da proba. 

Presenta correctamente os traballos requiridos. 

Realiza correctamente os traballos prácticos e proxectos 
requiridos. 

 

Presenta o porfolio completo de apuntes realizado 
durante o curso, organizado, con limpeza e exactitude 
na expresión gráfica. 5% 

Preséntase ás probas. 5% 

 

O resultado é a media aritméticas das dúas probas parciais. Cualificación mínima numérica= 5+5/2=5 

Superarán a materia aqueles alumnos/as que obteñan a cualificación mínima de aprobado. Cualificación numérica de 5 sobre 10. Pr 
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9.6 Artigo 23. Promoción 

 

1. As decisións sobre a promoción do alumnado dun curso a outro, dentro da etapa, serán adoptadas de xeito colexiado polo conxunto de profesores e 
profesoras do alumno ou da alumna respectivo/a, atendendo ao logro dos obxectivos da etapa e ao grao de adquisición das competencias correspondentes. 

A repetición considerarase unha medida de carácter excepcional e tomarase tras esgotar as medidas ordinarias de reforzo e apoio para superar as 
dificultades de aprendizaxe do alumno ou da alumna. 

2. Os alumnos e as alumnas terán promoción de curso no caso de superaren todas as materias cursadas ou teren avaliación negativa en dúas materias 
como máximo, e repetirán curso cando teñan avaliación negativa en tres ou máis materias, ou en dúas materias que sexan simultaneamente Lingua Galega 
e Literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas. 

3. Quen teña promoción sen superar todas as materias deberá matricularse das materias non superadas, seguirá os programas de reforzo que estableza o 
equipo docente e deberá superar as avaliacións correspondentes aos devanditos programas de reforzo. Esta circunstancia terase en conta aos efectos de 
promoción previstos nos apartados anteriores. 

De forma excepcional, poderá autorizarse a promoción dun alumno ou unha alumna con avaliación negativa en tres materias cando se dean conxuntamente 
as seguintes condicións: 

a) Que dúas das materias con avaliación negativa non sexan simultaneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelá e Literatura e 
Matemáticas. 

b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias con avaliación negativa non lle impide ao alumno ou á alumna seguir con éxito o curso 
seguinte, que ten expectativas favorables de recuperación e que a promoción beneficiará a súa evolución educativa. 

c) Que se lle apliquen ao alumno ou á alumna as medidas de atención educativa propostas no consello orientador ao que se refire o apartado 7 deste artigo. 
Poderá tamén autorizarse de xeito excepcional a promoción dun alumno ou unha alumna con avaliación negativa en dúas materias que sexan 
simultaneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas, cando o equipo docente considere que o alumno 
ou a alumna poden seguir con éxito o curso seguinte, que teñen expectativas favorables de recuperación e que a promoción beneficiará a súa evolución 
educativa, e sempre que se lle apliquen ao alumno ou á alumna as medidas de atención educativa propostas no consello orientador ao que se refire o 
apartado 7 deste artigo. 
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10  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

Medidas curriculares de atención o alumnado con necesidades educativas específicas. 

Cando determinados alumnos non poden seguir o proceso normal de apredizaxe, é posible pór en marcha medidas de apoio encamiñadas á adaptación do 
currículo a través das adaptacións curriculares. 

Adaptacións curriculares non significativas. Aquelas que introduce o profesor na súa práctica cotiá e que non modifican o currículo. Nalgunhas ocasións 
pódense adaptar os obxectivos, priorizando aqueles relacionados coas capacidades básicas ou instrumentais. 

Adaptacións curriculares significativas. Supoñen unha modificación dun ou máis dos elementos do currículo e dos elementos de acceso para os alumnos con 
necesidades educativas especiais (discapacidades de tipo físico, síquico ou sensorial). 

 

ORDINARIAS 

Organizativas Curriculares 

1 . Adecúase a estrutura organizativa do centro e/ou da aula 

para algún alumno/a ou grupo? 

  a)  Tempos diferenciado, horarios específicos, etc. 

  b)    Espazos diferenciados? 

  c)  Materiais e recursos didácticos diferenciados? 

2. Faise algún desdobramento de grupos? 

3. Faise algún reforzo  educativo e/ou apoio de profesorado con dispoñibilidade horaria? 

4 Que medidas se propoñen  para o alumno enviado á aula de convivencia? 

5. Desenvólvese algún programa de habilidades sociais? 

1.  Faise   algunha adaptación metodolóxica para algún 

alumno/grupo  como traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, titoría entre iguais, 
aprendizaxe por proxectos, etc.? 

2.   Adáptanse os tempos e/ou os instrumentos de avaliación para algún alumno/a? 

3. Existe algún programa de reforzo en áreas instrumentais (LC/LG/MT) para alumnado de 1º e      
2º da ESO? 

4. Existe algún programa de recuperación de materias non instrumentais ? 

5.  Existe  algún programa específico  para alumnado repetidor da materia? 

6.   Aplicase  ese  programa específico personalizado  para repetidores da materia?. 

EXTRAORDINARIAS 

Organizativas Curriculares 

1.  Canto alumnado recibe apoio por  profesorado especialista en PT/AL? 

2. Existe  algún grupo de adquisición   das  linguas  (para alumnado estranxeiro)? 

3.  Existe   algún grupo de  adaptación da  competencia curricular( Al. estranxeiro)? 

4.   Existe algunha outra medida organizativa: escolarización domiciliaria, escolarización 
combinada, etc.? 

1.  Existe   algunha Adaptación Curricular   na  materia?   

2.  Foi  autorizado  para a materia algún agrupamento flexible/específico? 

3. Existe  algún Programa  de Mellora do Aprendizaxe. Rendemento? 

4.  Flexibilizouse  para algún alumno/a o período  de escolarización? 

5.  Describir o protocolo de coordinación co profesorado que comparte co titular da 
materia, os reforzos,  apoios, adaptación, etc.  (Coordinación  cos  PT/AL/Outro profesorado 
de apoio/profesorado agrupamento/ etc 
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11  ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO 4º ESO EPV e A 

 

11.1. Educación en valores. 

Nesta materia se fomentará o desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra persoas con 
discapacidade, eos valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

11.2. Accións de contribución ao Plan TIC. 

O departamento promove o interese polas novas tecnoloxías e os programas de deseño, utilizando e valorando as súas posibilidades na elaboración dos 
planos técnicos dun proxecto tanto en 2D como introducindo on programas 3D de modelado e impresión xa que a iniciativa do Xefe do Dpto. e como 
elemento de mellora dispoñemos dunha impresora 3D para a elaboración de prototipos básicos. 

O Dpto. Desenvolve a comunicación audiovisual aplicando as tecnoloxías da información e da comunicación e o emprendemento na elaboración de produtos 
audiovisuais tanto na ESO como no 2º Curso de Bacharelato (IMAXE e SON) 

O departamento favorece a implicación do alumnado na comprensión e uso dos sistemas CAD dentro do programa anual. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/system/files/Copia%20de%20Plan%20TIC%202017%20definitivo.odt.pdf 

 

11.3. Accións de contribución ao Plan de Convivencia. 

 

11.4. Accións de contribución ao Proxecto Lector. 

A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a 
educación cívica e constitucional traballaranse en todas as materias, sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das materias de cada etapa. 

O Dpto. colabora nestas  accións mediante lectura e análise de textos e obras de arte e arquitectura, saídas a centros de arte e visitas  relacionadas coa 
materia e elaborando traballos introducindo deste xeito o hábito pola lectura e comprensión tanto dunha linguaxe técnica como de contextualización dos 
diversos movementos o longo da historia da construción, industria e a arte.  

11.5. Acción de contribución ao Proxecto lingüístico. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/system/files/TIL%20IES%20DE%20PORTO%20DO%20SON.docx_.pdf 

 
 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/system/files/Copia%20de%20Plan%20TIC%202017%20definitivo.odt.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/system/files/TIL%20IES%20DE%20PORTO%20DO%20SON.docx_.pdf
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12  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

1.- Nos obradoiros que se poidan desenvolver dentro da Programación do Dpto. de Artes Plásticas no curso académico 2019-20, establécese unha selección 
do alumnado por mor das seguintes limitacións alleas á vontade do mesmo e que non posúen ningún carácter excluínte. 

 

 • Os Obradoiros que propoñen os diversos organismos teñen, nalgúns casos, prazas limitadas de alumnos/as dependendo das ofertas. 

 • Estes Obradoiros posúen unha orientación específica dos ámbitos Artístico-Plásticas ou Audiovisuais nos que moitos alumnos/as non están 
 interesados (faise unha consulta previa). 

 • Tralos Obradoiros e xa na aula, procédese á aplicación do aprendido e desenvolver unha unidade didáctica sobre a saída en conxunto có resto do 
 alumnado. 

 • Preténdese con esta medida, que as saídas non sexan tomadas soamente como tempo de lecer, senón como unha ferramenta de traballo e de 
 orientación daqueles alumnos/as que teñan algunha inquedanza relacionada coa materia, medrando deste xeito a súa motivación. 

 

2.- Os alumnos/as que participarán nestas saídas pertencen a grupos que teñen a materia como obrigatoria en 3º ESO,1º BAC DT I,  2º BAC DT II, DESEÑO 
e 1º BAC TICs.ou optativa en  4º ESO, 4º PDC. 

 Deste xeito, non se entorpece o ritmo do resto do alumnado nas outras materias nas que estean máis interesados ou necesitados. 

3.- Dado o carácter obrigatorio, optativo ou terminal dos cursos de 3º E.S.O, 4º E.S.O. e de 1º e 2º de BACHARELATO: 

Tentarase levar  a cabo saídas con carácter pedagóxico e informativo a: 

Escola de Imaxe e Son, Escolas de Arte, Centros de FP, Facultades de Arquitectura de A Coruña ou Enxeñarías, e Fábricas e Empresas relacionadas coa 
materia. 

Con carácter formativo levaranse tamén ós  mesmos grupos a visitas ós Centros Culturais: C.G.A.C. de Santiago,  M.A.R.C.O de Vigo,  MACUF. De A 
Coruña, Fundación Pedro Barrié, Unión Fenosa ou as ofertadas polo Consorcio Galego do Audiovisual. 

Previsións- Con carácter formativo este ano visitaremos:  

O Estudo de Deseño -D DUE (Rianxo)- Asteleiros Triñanes (Boiro)-INDITEX(Arteixo) ou Roberto Verino (ourense). Escola de Artes Mestre Mateo de 
Santiago. Zona Maker. en Santiago 

Os grupos aos que se orienta a actividade son 1º e 2º Bacharelato Debuxo Técnico, Deseño, TICs.  e 4º da ESO EPV. Para cubrir prazas poderíase facer 
con alumnado de Tecnoloxías. 

4.- Queda aberta a posibilidade de facer outras saídas segundo outras ofertas que nos poidan ofrecer en beneficio da formación ou información do noso 
alumnado. 

5.- As saídas do alumnado de 1º e 2º Bacharelato queda restrinxida ao alumnado que asiste á materia de Debuxo Técnico, Deseño e TICs, prioritariamente e 
 Tecnoloxías, Hª da Arte ou Música como alternativas para intentar cubrir prazas por estaren relacionadas nalgúns dos ámbitos. 

6.- Os grupos de 1º e 3º de E.S.O.  poderán realizar algunha saída a criterio do Dpto. de Debuxo. 

7.- As datas destas actividades quedan supeditadas as ofertas que fan ditos centros ou entidades. 

 O alumnado con apercibimentos ou faltas graves non poderán asistir a ditas actividades.   
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13. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO DA PRÁCTICA DOCENTE. 

 

 Escala 

(Indicadores de logro) 1 2 3 4 

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do currículo?     

2.- Secuenciáronse e temporizáronse as unidades didácticas/temas/proxectos?     

3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e temporalización?     

4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?     

5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?     

6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas     

7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia?     

8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ?     

9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?     

10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?     

11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?     

12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?     

13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?     

14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o alumnado?     

15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma?     

16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?     

17.- Fixouse para o bacharelato un procedementos de acreditación de coñecementos previos?     

18.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc.     

19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación     

20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?     

21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?     

22-  Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?     

23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?     

24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?     

25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares?     
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26.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?     

27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?     

28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e instrumentos?     

29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do D.86/15)     

30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso     

31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?     

32.- Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?     

 

15  Mecanismos de revisión para avaliar a propia programación, modificación da mesma segundo os resultados 

académicos e procesos de mellora. 

 

Mecanismo Logro das observacións- Resultados % Modificación a realizar. 

Seguimento da temporalización dos contidos.   

Consecución de competencias por parte do 
alumnado. (min 50%) 

  

Superación das probas por parte do alumnado-
(min 50%). 

  

Seguimento da superación das PAU e outras 
probas por parte do alumnado. 

  

Relación dos contidos cos requisitos das FP e 
Grados Universitarios. 

  

 
O xefe do Dpto.   D. Alfonso Pérez Moreno.                                         
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