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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DO DEPARTAMENTO   
ABRIL  2020 

 

 
MOTIVO MODIFICACIÓN 

 

 
Alerta sanitaria motivada pola COVID -19 que motivou o decreto do estado de alarma. 

 
 

CURSO 
 

 
DEPARTAMENTO 

 
DATA MODIFICACIÓN 

 
2019 – 2020 

 

 
ARTES PLÁSTICAS 

 
6 DE MAIO DE 2020 

 
NIVEL 

 

 
MATERIA 

 
BACHARELATO 

 

 
DEBUXO TÉCNICO 1 

 
ORDE do 20 de xuño de 2019 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2019/20 nos centros docentes 
sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. 
 

 
A presente modificación da programación didáctica atende ao disposto nas  Instrucións do 27 de abril de 2020, da 
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre 
do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 
 

 

 
 
 
 
1. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DA MATERIA 

 
 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 

PROCEDEMENTOS: Análise de documentos. Heteroevaluación. 
INSTRUMENTOS: Exames individuáis por escrito coa posibilidade de consultar apuntes 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

A NOTA DA MATERIA SERÁ O RESULTADO DA SEGUINTE FÓRMULA XERAL: 
[(N1 + N2) / 2] + T 
 
N1 é a nota media do 1º trimestre 
N2 é a nota media do 2º trimestre 
T é a puntuación entre 0 e 2 obtida no 3º trimestre (Esta puntuación nunca restará á media dos dous primeiros 

trimestres) 
 
O alumnado que despois de aplicada a fórmula de arriba para obter a nota final non aprobe se acollerá ao Plan 
de Recuperación avaliación ordinaria. Para superalo deberá realizar un exame, do que se lle informará che-

gado o momento. sobre os estándares mínimos traballados durante a 1ª e a 2ª avaliación, o 100% da nota final 
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ordinaria será determinada pola cualificación obtida neste exame do Plan de Recuperación.  
O alumnado que non supere o plan de recuperación ordinario deberá acollerse ao plan de recuperación de 
setembro. 

 

 
RECUPERACIÓN DA MATERIA (proba extraordinaria de setembro) 

 
 

O plan de recuperación ordinario consistirá nun un exame sobre os estándares mínimos traballados durante a 
1ª e a 2ª avaliación, do que se lle informará chegado o momento. O 100% da nota final ordinaria será determi-

nada pola cualificación obtida neste exame do Plan de recuperación extraordinaria. 
 

ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

O 100% da nota final será a resultante da media, se fora o caso, do/s exame/s realizados durante as dúas 
primeiras avaliacións. 
 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS: Análise de documentos. Heteroevaluación. 
INSTRUMENTOS: Exames individuáis por escrito 
 

 
 
 

2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS AVALIABLES NO CURSO 2019 - 2020 

 
 

 
CRITERIO AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES BÁSICOS 1ª/2ª AVALIACIÓN 

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. 2. Determina coa axuda de regra e com-
pás os principais lugares xeométricos de aplicación 
aos trazados fundamentais no plano, e comproba 
gráficamente o cumprimento das condicións esta-

blecidas. 

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

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 
elementáis, e xustifica o procedemento utilizado. 

DT1.B1.1.6. Deseña, modifica ou reproduce cuadri-
láteros e polígonos analizando as relacións métri-
cas esenciáis e resolvendo o seu trazado por rela-

cións de semellanza. 

DT1.B1.1.8. Comprende as característica das 
transformacións xeométricas elementais (xiro, 
translación, simetría, homotecia e afinidade), identi-
ficando as súas invariantes, e aplícaas para a reso-
lución de problemas xeométricos e para a repre-

sentación de formas planas. 

B1.2. Debuxar curvas técnicas e figuras planas com-
postas por circunferencias e liñas rectas, aplicando os 

DT1.B1.2.2. Resolve problemas básicos de tanxen-
cias coa axuda de regra e compás, aplicando con 
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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. 

 

rigor e exactitude as súas propiedades intrínsecas, 
e utilizando recursos gráficos para destacar clara-
mente o trazado principal elaborado das liñas auxi-

liares utilizadas. 

 

B1.2. Debuxar curvas cónicas e identificar os seus prin-
cipais elementos, utilizando as súas propiedades funda-
mentáis para resolver problemas de pertenza. 

 

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 

B3.2. Aplicar as normas nacionais, europeas e 

interaccionáis relacionadas cos principios xerais de 
representación, formatos, escalas, cotación 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.B3.2.2. 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. 
DT1.B3.2.3. Cota pezas industriáis sinxelas 
identificando as cotas necesarias para a súa 
correcta definición dimensional e dispóndoas de 
acordo coa norma. 

B2.3. Debuxar perspectivas de Formas tridimensionais 
a partir de pezas reais ou definidas polas súas proxec-
cións 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 coeficien-
tes 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, simplificando o seu trazado. 
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. 

 
 
 

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (REPASO, REFORZO, RECUPERACION E, NO SEU 
CASO,  AMPLIACIÓN) 

 
 

Actividades 

Actividades e probas gráficas con diferentes grados de desenvolvemento 

Exercicios solucionados. 

Visualizacións audiovisuais para analizar procedementos. 

 

Metodoloxía 

(alumnado con conectividade e sen conectividade) 

Empregáronse as metodoloxías habituais adaptándoas ás circunstancias:  
- As explicacións das actividades foron realizadas a través de enunciados escritos, acompañados de vídeos 
e enlaces a outros recursos didácticos que complementaban as presentacións das actividades, así como a 
utilización dun blog e correo para atender as diferentes consultas. 

- Realización de actividades que so requiren un uso de material básico (lapis, goma, ceras ou rotuladores 
de cores, compás e regras). 

- Proporción de máis tempo do habitual, para a realización das actividades así como flexibilidade nas datas 
de entrega en función das circunstancias xeráis ou particulares debidamente xustificadas. 
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Materiais e recursos 

1. Utilización dunha web, deseñada para o período de suspensión das clases,  onde se expón os materiais e 

recursos: apuntes imprimibles, enunciados de exercicios coas solucións dos mesmos e nalgúns casos 
indicando os pasos a seguir, vídeos explicativos e enlaces a recursos varios como axuda á hora dunha 
mellor comprensión das actividades 

2. Web do departamento utilizada ao longo do curso con máis recursos didácticos. 
3. Blog e correo para consultas e envío de actividades. 
4. Aula virtual do Centro. 

 

 
 
 
 

4. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS PARA CONTINUAR O PROCESO EDUCATIVO DO CURSO 2020 - 
2021. 

 
 

 
CRITERIO AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES BÁSICOS 

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. 

DT1B2.1.4. Comprende os fundamentos do sistema 
diédrico e describe os procedementos de obtención das 

proxeccións e a súa disposición normalizada. 

DT1.B2.1.5. Comprende o funcionamento do sistema 
diédrico, relacionando os seus elementos, convenciona-
lismos e notacións coas proxeccións necesarias para 
representar inequivocamente a posición de puntos, rec-
tas e planos, e resolve problemas de pertenza, intersec-
ción e verdadeira magnitude. 
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