
DEBUXO ARTÍSTICO I e II

O Bacharelato da modalidade de Artes inclúe, entre os seus ensinos, a presenza das materias de Debuxo 
Artístico I e II como parte consustancial á súa natureza e carácter artístico específico. O Debuxo como 
linguaxe das imaxes, dá resposta á necesidade natural de comunicación que ten o ser humano, xa que lle 
permite a transmisión de ideas,descricións e expresión dos propios sentimentos. A capacidade de ver, 
recoñecer e comprender visualmente as formas e mensaxes icónicos supera amplamente ao resto dos 
sentidos en eficacia e inmediatez, o cal supón unha poderosa ferramenta de coñecemento.

Os contidos da materia de Debuxo I e II (Primeiro e segundo curso) agrupan os seus contidos ao redor de 
dous conxuntos conceptuais temáticos que se refiren á Estrutura en canto a modo de establecer a 
organización ou construción interna, e á Forma como aspecto exterior expresivo. Os contidos organízanse 
en dous niveis progresivos de complexidade. Perceptiva e representativa no Primeiro curso e de dominio e 
especialización no Segundo curso. 

No Debuxo Artístico I préstase máis atención ao vocabulario dos elementos construtivos da forma: 
Estruturas internas das formas. Relacións proporcionais e organizativas das formas sobre un plano ou en 
relación con outras situadas sobre un mesmo plano. Estudo e construción das formas xeométricas. 
Técnicas e métodos utilizados para representar as formas da nosa contorna.

O principal obxectivo a alcanzar neste Primeiro Curso de Debuxo Artístico é iniciar ó alumnado na linguaxe 
gráfica-plástico a través do estudo das obras de Arte, así como adquirir coñecementos técnicos e 
destrezas na utilización dos materiais e ferramentas. 

En Debuxo Artístico II profúndase no estudo das relacións e organizacións estruturais máis dinámicas e 
considérase con maior énfase a incidencia das variables espaciais e lumínicas, así como o estudo da cor. 
Neste segundo curso de Debuxo os alumnos teñen que demostrar un certo dominio en canto á construción 
ou representación das formas, ben sexan “copiadas” de modelos dados, ou formas creadas por eles. Ser 
capaces de realizar a análise dunha obra de arte e de deseñar unha composición que teña unha función 
ou destino concreto.

A metodoloxía é fundamentalmente práctica. Os contidos teóricos iranse poñendo en práctica na aula a 
través de diferentes exercicios e traballos gráficos.


