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INTRODUCCIÓN: 

 

O IES “Rafael Dieste” está situado no chamado Distrito V da cidade de A Coruña.  Contamos con 

dous centros públicos adscritos de ensino primario: o Colexio Público de Prácticas (A Aneja) e o 

CPI Plurilingüe de San Pedro de Visma. Tamén esta adscrito o pequeno colegio CPR Cid sito na 

Ronda de Nelle 143 1º. O alumnado procede polo tanto das zonas de influencia destes colexios 

adscritos pero, tradicionalmente, recollemos alumnado procedente doutras zonas limítrofes. 

Trátase de barrios dunha acusada heteroxeneidade social. Pois ainda que, polo xeral, se trata 

de áreas urbanas nas que predomina unha clase media ou media-baixa, formada por 

profesionais liberais, funcionariado e pequenos comerciantes e asalariados, outras áreas 

constitúen preocupantes bolsas sociais con graves problemas económicos. Unha reclamación 

do centro de acordo co CPI Plurilingüe San Pedro de Visma é compartir con outros centros a 

adscripción do alumnado procedente do barrio do Portiño como medida que redundaría nunha 

mellor atención deste alumnado. A esto hai que engadir o alumnado que procede doutros 

países, en total de casi vinte nacionalidades  diferentes. Tamén somos centro preferente de 

alumnos con problemas motóricos. En conclusión, pódese apreciar no alumnado do IES unha 

elevada heteroxeneidade e diversidade. 

 

DEPARTAMENTO DE DEBUXO DO IES RAFAEL DIESTE:  

 O departamento de debuxo conta con dúas profesoras con destino definitivo no centro: 

Dna. Isabel López Viñuelas ( Vicedirectora) que imparte docencia en catro grupos de 1º da ESO  

Dna. Ana Beatriz Cuiñas García( Xefa do departamento) que imparte docencia nos catro grupos 

de 3º da ESO  de EPVeA, nun grupo de 4º da ESO de EPVeA (Optativa), nun grupo de 1º 

bacharelato de Debuxo Técnico I e noutro grupo de 2º bacharelato de Debuxo Técnico II.
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. 1 Contextualización 

Esta programación constitúe unha revisión da programación de EPVeA de 4ºESO do curso 

2022/23 do IES Rafael Dieste está redactada tendo en conta o marco lexislativo estabele 

 Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE) 

 Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Orde ECD/65/2015, de 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as 
competencias, os contidos e os criterios de avaliación na educación primaria a educación 
secundaria obrigatoria e o bacharelato. 

 Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre 
configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación 
secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta. 

 Real Decreto 665/2015, de 17 de xullo, polo que se desenrolan determinadas disposicións 
relativas ao exercicio da docencia na Educación Secundaria Obrigatoria, no Bacharelato, na 
Formación Profesional e nas ensinanzas de réxime especial, a formación permanente do 
profesorado e ás especialidades dos corpos docentes no Ensino Secundario. 

 Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional 
e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico 2015-2016 para a 
implantación do currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos 
centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Lei orgánica 372020 de 29 de decembro LOMLOE 

 ORDE de 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas 
ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no  
sistema educativo de Galicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886-G.pdf
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/00_decreto_completo.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/orde_materias_libre_configuracion_aut.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8043
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150729/AnuncioG0164-240715-0003_gl.html


 

. 2 Contribución da área ao logro das competencias básicas 

As competencias básicas incluídas no novo currículo desenvólvense do seguinte xeito na área de 

Educación Plástica: 

Competencia en comunicación lingüística. Favorecida na área de EPEVeA ó integrar a linguaxe 
plástica e visual con outras linguaxes para expresar ideas, sentimentos e emocións. 

Competencia matemática. Desenvolvida ó tratar os contidos de xeometría e empregando a 
linguaxe simbólica matemática. 

Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico. Adquirida na nosa área ó utilizar 
procedementos relacionados co método científico, como a observación, a experimentación, o 
descubrimento e a reflexión e posterior análise. 

Tratamento da información e competencia dixital. Moi desenvolvida na área de EPEV no contorno 
audiovisual e multimedia, empregando cada vez máis os recursos informáticos e a tecnoloxía 
dixital para a creación, estudo e análise de imaxes. 

Competencia social e cidadá. A EPEVeA supón un bo vehículo para o seu desenvolvemento, xa que 
a elaboración de traballos en grupo axuda a promover actitudes de respecto, tolerancia, 
cooperación, flexibilidade e a adquisición de habilidades sociais. 

Competencia cultural e artística. Adquírese fundamentalmente a través desta área, xa que está 
presente ó longo de todo o currículo. Os alumnos e alumnas aprenden a mirar, ver, observar e 
percibir, e a apreciar os valores estéticos e culturais das producións artísticas do patrimonio 
cultural propio e alleo, desde o coñecemento da linguaxe visual. 

Competencia para aprender a aprender. Trabállase coa reflexión sobre os procesos e a 
experimentación creativa. 

Autonomía e iniciativa persoal. Moi desenvolvida na EPEVeA, dado que todo proceso de creación 
implica a conversión dunha idea nun produto. Apréndese a desenvolver estratexias de 
planificación, de previsión de recursos, de anticipación e avaliación de resultados. Todo isto, 

xunto co espírito creativo, a experimentación, a investigación e a autocrítica, fomentan a 
iniciativa e a autonomía persoal. 

 

. 3 Obxectivos por curso 

A finalidade deste curso optativo, será o desenvolvemento das capacidades seguintes polos 

alumnos: 

 Recoñecer a importancia da imaxe nos medios de comunicación de masas, a súa 
influencia no pensamento social e actuar de modo crítico ante as mensaxes visuais. 

 Coñecer o desenvolvemento da arte desde os seus inicios ata o momento actual, os 
principais movementos artísticos, a súa relación coa sociedade e feitos históricos 
coetáneos e o seu papel na historia. 

 Valorar a expresión plástica como medio de expresión artística de sociedades e culturas 
diferentes. Apreciala como un xeito de entendemento e concordia entre pobos, 
valorando as súas similitudes e diferenzas. 

 Recoñecer, comprender e valorar as manifestacións da cultura galega, apreciando o 
patrimonio cultural e contribuíndo á súa conservación e mellora. 

 Adquirir e empregar con precisión a terminoloxía específica da linguaxe plástica e visual, 
afondando no vocabulario relativo á historia da arte e os seus diferentes movementos e 
técnicas artísticas. 



 

 Desenvolver o pensamento lóxico e matemático na resolución do proceso creativo 
aplicado á representación de formas e espazos mediante o emprego das proporcións e 
da perspectiva. Coñecer e empregar os diferentes sistemas de representación, 
especialmente o sistema cónico. 

 Expresarse con creatividade, utilizando as diversas ferramentas e técnicas plásticas e 
visuais, relacionándoas con outras linguaxes e aplicando nas súas creacións as 
tecnoloxías da información e da comunicación máis axeitadas. 

 Utilizar a linguaxe plástica para expresar emocións e sentimentos, vivencias e ideas, 
contribuíndo á comunicación, reflexión crítica e respecto entre as persoas. 

 Planificar e reflexionar, de forma individual ou colectiva, sobre o proceso de realización 
dun obxecto partindo duns obxectivos prefixados e revisar e valorar, ao final de cada 
fase, o estado do seu desenvolvemento. 

 Aplicar as distintas técnicas de traballo cooperativo fomentando a responsabilidade e 
favorecendo o diálogo e a comunicación. 

 Establecer unha actitude positiva ante os novos retos, admitindo os erros e valorando 
os acertos como parte do proceso de formación do individuo. 

 
 
 

. 4 Contidos. Temporalización, Obxectivos, Competencias, Contidos, Criterios de 
avaliación, Estándares de aprendizaxe e descritores/indicadores por unidad. 

 

 
Teremos que ter en conta que este curso a avaliación extraordinaria realizarase a finais do mes de 
xuño, polo que o longo deste mes, despois de realizada a 3ªavaliación  deberemos  realizar na aula 
actividades de reforzo para o alumnado non apto, en dita avaliación, e actividades de ampliación 
para o alumnado apto, repasando aqueles temas  máis importantes. 



 

Programación de aula 
 

 

Unidade 1 As formas na natureza 
 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS 
 

10. Observar e analizar as formas na natureza e en 
reproducións artísticas, diferenciando entre 
obxectivo e subxectivo. 

 

11. Reproducir formas naturais en creacións 
artísticas de forma libre. 

 

12. Coñecer a importancia da realización dun 
esquema previo a realizar unha produción e a 
aplicación das leis da composición. 

 

13. Valorar a obra de artistas que utilizan as formas 
naturais nas súas creacións plásticas. Apreciar e 
coñecer os distintos estilos artísticos. Valorar o 
patrimonio artístico e cultural como un medio de 
comunicación e goce individual e colectivo. 

 

Comunicación lingüística (obxectivos 1, 3 e 4) 
 

Competencia dixital (obxectivos 2 e 4) 
 

Aprender a aprender (obxectivos 1, 2, 3 e 4) 
 

Conciencia e expresións culturais (obxectivos 1, 2, 3 e 4) 
 

Competencias sociais e cívicas (obxectivos 1, 2 e 4) 
 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (obxectivos 2 e 4) 
 

Competencia matemática e competencias básicas na ciencia e 
tecnoloxía (obxectivos 2 e 4) 

 

 

 
BLOQUE 

 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

DESCRIPTORES / 
INDICADORES 
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Os soportes na 
linguaxe plástico e 
visual. 
Experimentación 
con materiais 
diversos 

 
 

Estrutura da forma 

 

1. Realizar 
composicións creativas, 
individuais e no grupo, 
que evidencien as 
distintas capacidades 
expresivas da linguaxe 
plástico e visual, 
desenrolando a 
creatividade e 
expresándoa, 
preferentemente, coa 
subxectividade da súa 
linguaxe persoal ou 
utilizando os códigos, a 
terminoloxía e os 
procedementos da 
linguaxe visual e 
plástica, co fin de 
enriquecer as súas 
posibilidades de 
comunicación. 

 

1.1. Realiza composicións artísticas 
seleccionando e utilizando os 
distintos elementos da linguaxe 
plástica e visual. 

 
(Aprender a aprender, 
Comunicación lingüística, 
Conciencia e expresións culturais, 
Competencias sociais e cívicas, 
Competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía) 

 

Coñece as partes que 
compoñen unha forma, 
comprende a súa estrutura 
e aprecia a súa relación 
coa totalidade. 

 

Diferenza e subxectivas. 
 

Realiza representacións 
do natural utilizando os 
distintos elementos 
plásticos. 

 

 



 
BLOQUE 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

DESCRIPTORES / 
INDICADORES 
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Criterios de 
composición: 
plano básico, 

centro visual e leis 
de composición 

 
 

Simboloxía 
psicoloxía da cor 

 
 

O proceso de 

creación artística: 

preparación, 

incubación, 

iluminación e 

verificación 

 
 

Técnicas de 
expresión gráfico- 

plásticas bi e 
tridimensionais 

debuxo e pintura: 
técnicas secas e 
húmidas. Volume 

 

Técnicas de 
gravado e 

estampación 

 

2. Realizar obras 
plásticas 

experimentando e 
utilizando diferentes 
soportes e técnicas, 

tanto analóxicas 
como dixitais, 

valorando o esforzo 
de superación que 
supón o proceso 

creativo. 

 

2.1. Aplica as leis da composición, 
creando esquemas de 
movementos e ritmos, 

empregando os materiais e as 
técnicas con precisión. 

 

2.2. Estuda o movemento e as liñas 
de forza dunha imaxe. 

 

2.3. Cambia o significado dunha 
imaxe por medio da cor. 

 
 

(Aprender a aprender, 
Comunicación lingüística, 

Conciencia e expresións culturais, 
Competencias sociais e cívicas, 

Competencia dixital) 

 

Realiza composicións 
artísticas aplicando las leis 
da composición e creando 
esquemas de movemento 

e ritmos adecuados. 
 

Realiza obras plásticas 
cambiando el significado 

por medio del color y 
aplicando diferentes 
soportes y técnicas. 

 

 

 

3. Elixir os materiais e 
as técnicas máis 
adecuadas para 

elaborar unha 
composición sobre a 
base duns obxectivos 

prefixados e da 
autoavaliación 

continua do proceso 
de realización. 

 

3.1. Coñece e elixe os materiais 
más adecuados para a 
realización de proxectos 
artísticos. 

 

3.2. Utiliza con propiedade os 
materiais e os procedementos 
más idóneos para representar e 
expresarse en relación ós 
linguaxes gráfico-plásticos, 
mantén o seu espazo de 
traballo e o seu material en 
perfecto estado e apórtaos a 
aula cando é necesario para a 
elaboración das actividades. 

 
(Aprender a aprender, Conciencia 
e expresións culturais, Sentido de 
iniciativa e espírito emprendedor, 
Competencias sociais e cívicas) 

 

Coñece o proceso de 
creación artística e as 
súas fases e aplícao nas 
súas producións elixindo 
os materiais máis 
adecuados en cada caso e 
utilizándoos con 
propiedade. 

 

Valora as achegas dos 
seus compañeiros como 
fonte de riqueza na 
creación artística. 
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Recoñecemento e 
lectura de imaxes 
de diferentes 
períodos artísticos 

 

4. Recoñecer en obras 
de arte a utilización de 
distintos elementos e 
técnicas de expresión, 
apreciar os distintos 
estilos artísticos, valorar 
o patrimonio artístico e 
cultural como un medio 
de comunicación e goce 
individual e colectivo, e 
contribuír a súa 
conservación a través 
do respecto e a 
divulgación das obras 
de arte. 

 

4.1. Explica, utilizando unha 
linguaxe adecuado, o proceso de 
creación dunha obra artística; 
analiza os soportes, os materiais e 
as técnicas gráfico-plásticas que 
constitúen a imaxe, así como os 
seus elementos compositivos. 

 

4.2. Analiza e lee imaxes de 
diferentes obras de arte e as 
sitúa no período artístico ó que 
pertencen. 

 
(Comunicación lingüística, 
Competencia dixital, Aprender a 
aprender, Conciencia e 
expresións culturais, 
Competencias sociais e cívicas) 

 

Valora e analiza as obras 
de grandes mestres do 
arte na interpretación das 
formas en diferentes 
períodos artísticos. 

 

 



 

Unidade 2 A paisaxe urbana 
 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS 
 

14. Observar e analizar diferentes paisaxes urbanos. 
 

15. Realizar composicións artísticas de paisaxes 
tendo en conta as leis da composición, así como 
os elementos visuais e as técnicas máis 
adecuados. 

16. Coñecer e identificar os principais elementos da 
perspectiva cónica na representación de 
paisaxes. 

 
17. Valorar a achegas das cidades e as súas 

representacións en los distintos períodos al 
patrimonio cultural y artístico. 

Comunicación lingüística (obxectivos 1 e 4) 
 

Competencia dixital (obxectivos 2 e 4) 
 

Aprender a aprender (obxectivos 1, 2, 3 e 4) 
 

Conciencia e expresións culturais (obxectivos 1, 2, 3 e 4) 
 

Competencias sociais e cívicas (obxectivos 1, 2 e 4) 
 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (obxectivos 2 e 4) 
 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía (obxectivos 2 e 3) 

 

 

 
BLOQUE 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

DESCRIPTORES / 
INDICADORES 
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Os soportes na 
linguaxe plástica e 
visual. 
Experimentación 
con materiais 
diversos 

 
1. Realizar 
composicións creativas, 
individuais e en grupo, 
que evidencien as 
distintas capacidades 
expresivas da linguaxe 
plástica e visual, 
desenrolando a 
creatividade e 
expresándoa, 
preferentemente, ca 
subxectividade da súa 
linguaxe persoal ou 
utilizando os códigos, a 
terminoloxía e os 
procedementos da 
linguaxe visual e 
plástica, co fin de 
enriquecer as súas 
posibilidades de 
comunicación. 

 
1.1. Realiza composicións artísticas 

seleccionando e utilizando os 
distintos elementos da linguaxe 
plástica e visual. 

 
(Aprender a aprender, Conciencia 
e expresións culturais, 
Competencias sociais e cívicas, 
Competencia dixital, Sentido de 
iniciativa e espírito emprendedor) 

 
Realiza composicións 
artísticas creativas 
utilizando diferentes 
elementos da linguaxe 
plástica e visual e 
experimentando con 
diversos materiais. 

 

 



 
BLOQUE 

 
CONTIDOS 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

DESCRIPTORES / 
INDICADORES 
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Criterios de 
composición: 
plano básico, 
centro visual e 
leis de 
composición 

 

Estrutura da 
forma 

 

Simboloxía e 
psicoloxía da 
cor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Técnicas de 
expresión 
gráfico- 
plásticas bi e 
tridimensionais 
de debuxo e 
pintura: 
técnicas secas 
e húmidas. 
Volume 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El proceso de 

creación 

artística: 

preparación, 

incubación, 

iluminación y 

verificación 

 
2. Realizar obras 
plásticas 
experimentando e 
utilizando diferentes 
soportes e técnicas 
tanto analóxicas 
como dixitais, 
valorando o esforzo 
de superación que 
supón o proceso 
creativo. 

 
2.4. Aplica as leis da composición, 

creando esquemas de 
movementos e ritmos, 
empregando os materiais e as 
técnicas con precisión. 

 

2.5. Estuda o movemento e as liñas 
de forza dunha imaxe. 

 
2.6. Cambia o significado dunha 

imaxe por medio da cor. 

 
 

(Aprender a aprender, 
Comunicación lingüística, 
Conciencia e expresións culturais, 
Competencias sociais e cívicas, 
Competencia dixital, Sentido de 
iniciativa e espírito emprendedor) 

 
Coñece os elementos 
compositivos que interveñen 
nunha paisaxe urbana e utiliza 
elementos plásticos para 
acentuar a súa expresividade e 
riqueza visual. 

 

Realiza composicións artísticas 
aplicando as leis da composición 
e creando esquemas de 
movemento e ritmos adecuados. 

 

 

 
3. Elixir os materiais 
a as técnicas máis 
adecuados para 
elaborar unha 
composición sobre 
a base duns 
obxectivos 
prefixados e da 
autoavaliación 
continua do proceso 
de realización. 

 
3.3. Coñece e elixe os materiais máis 

adecuados para a realización de 
proxectos artísticos. 

 

3.4. Utiliza con propiedade os 
materiais e os procedementos 
más idóneos para representar e 
expresarse en relación as 
linguaxes gráfico-plásticas, 
mantén o seu espazo de traballo 
e o seu material en perfecto 
estado e achégao a aula cando 
é necesario para a elaboración 
das actividades. 

 
(Aprender a aprender, Conciencia e 
expresións culturais, Sentido de 
iniciativa e espírito emprendedor) 

 
Realiza composicións artísticas 
elixindo a técnica máis adecuada 
a unha determinada finalidade 
expresiva. 

 
 

 
4. Realizar 
proxectos plásticos 
que comporten 
unha organización 
de forma 
cooperativa, 
valorando o traballo 
en equipo como 
fonte de riqueza na 
creación artística. 

 
4.1. Entende o proceso de creación 
artística e as súas fases e aplícao a 
produción de proxectos persoais e de 
grupo. 

 
(Aprender a aprender, Conciencia e 
expresións culturais, Sentido de 
iniciativa e espírito emprendedor, 
Competencias sociais e cívicas, 
Competencia dixital) 

 
Coñece o proceso de creación 
artística e as súas fases e aplícao 
nas súas producións individuais e 
grupais. 

 

Valora as aportacións dos seus 
compañeiros como fonte de 
riqueza na creación artística. 

 

 



 
BLOQUE 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

DESCRIPTORES / 
INDICADORES 
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Recoñecemento e 
lectura de imaxes 
de diferentes 
períodos artísticos 

 

5. Recoñecer en obras 
de arte a utilización de 
distintos elementos e 
técnicas de expresión, 
apreciar os diferentes 
estilos artísticos, valorar 
o patrimonio artístico e 
cultural como medio de 
comunicación e goce 
individual e colectivo, e 
contribuír a súa 
conservación a través 
do respecto e da 
divulgación das obras 
de arte. 

 

5.1. Explica, utilizando unha 
linguaxe adecuada, o proceso de 
creación dunha obra artística; 
analiza os soportes, os materiais 
e as técnicas gráfico-plásticas 
que constitúen a imaxe, así como 
os elementos compositivos da 
mesma. 

 
5.2. Analiza e lee imaxes de 
diferentes obras de arte e 
sitúaas no período artístico ó que 
pertencen. 

 
(Comunicación lingüística, 
Competencia dixital, Aprender 
a aprender, Conciencia e 
expresións culturais, 
Competencias sociais e 
cívicas) 

 

Valora e analiza os 
elementos que interveñen no 
deseño e a configuración 
estética de representacións 
de paisaxes urbanas en 
diferentes períodos artísticos. 

 

 

D
e

b
u

x
o

 t
é
c
n

ic
o

 

 
 

Sistemas de 

representación: 

perspectiva cónica 

 

6. Diferenciar e utilizar 
os distintos sistemas de 
representación gráfica, 
recoñecendo a utilidade 
do debuxo de 
representación 
obxectiva no ámbito das 
artes, da arquitectura, o 
deseño e a inxeñería. 

 

6.1. Realiza perspectivas cónicas 
frontais e oblicuas, elixindo o 
punto de vista máis adecuado. 

 

(Comunicación lingüística, 
Competencia dixital, Aprender 
a aprender, Conciencia e 
expresións culturais, 
Competencia matemática e 
competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía) 

 

Coñece os elementos 
principais da perspectiva 
cónica e aplícaos nas súas 
representacións, elixindo o 
punto de vista máis adecuado. 
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Tecnoloxías da 

información e da 

comunicación 

aplicadas a imaxe 

multimedia 

 

7. Realizar 
composicións creativas 
a partir de códigos 
utilizados en cada 
linguaxe audiovisual, 
mostrando interese 
polos avances 
tecnolóxicos vinculados 
a estas linguaxes. 

 

7.1. Elabora imaxes dixitais 
utilizando distintos programas de 
debuxo por ordenador. 

 
(Comunicación lingüística, 
Competencia dixital, Aprender 
a aprender, Conciencia e 
expresións culturais, 
Competencia matemática e 
competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía) 

 

Utiliza as novas tecnoloxías 
para realizar composicións 
dixitais creativas e mostra 
interese polos avances 
tecnolóxicos. 

 

 



Unidade 3  A figura humana 
 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS 

18. Observar e analizar a estrutura, o 
movemento e os xestos do rostro na 
figura humana. 

 
19. Identificar as formas, a proporción e la 

expresividade nas representacións 
plásticas da figura humana. 

 
20. Representar a figura humana segundo 

diversas intencións expresivas o 
finalidades. 

 

21. Recoñecer e valorar a representación da 
figura humana no arte. 

 

Comunicación lingüística (obxectivos 1, 2 e 4) 
 

Competencia dixital (obxectivos 1, 2, 3 e 4) 
 

Aprender a aprender (obxectivos 1, 2, 3 e 4) 
 

Conciencia e expresións culturais (obxectivos 1, 2, 3 e 4) 
 

Competencias sociais e cívicas (obxectivos 1, 2, 3 e 4) 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (obxectivo 3) 

 

 

 
BLOQUE 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

DESCRIPTORES / 
INDICADORES 
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Os soporte na 
linguaxe plástica 
e visual. 
Experimentación 
con materiais 
diversos 

 
 
 

Estrutura da 
forma 

 
 
 
 
 
 

Criterios de 

composición: 

plano básico, 

centro visual e 

leis de 

composición 

 

1. Realizar composicións 
creativas, individuais e en 
grupo, que evidencien as 
distintas capacidades 
expresivas da linguaxe 
plástica e visual, 
desenrolando a 
creatividade e 
expresándoa, 
preferentemente, coa 
subxectividade da súa 
linguaxe persoal ou 
utilizando os códigos, a 
terminoloxía e os 
procedementos da 
linguaxe visual e plástica, 
co fin de enriquecer as 
súas posibilidades de 
comunicación. 

 

1.1. Realiza composicións 
artísticas seleccionando e 
utilizando os distintos 
elementos da linguaxe 
plástica e visual. 

 
(Aprender a aprender, 
Conciencia e expresións 
culturais, Competencias 
sociais e cívicas, Sentido de 
iniciativa e espírito 
emprendedor, Competencia 
dixital) 

 

Realiza composicións artísticas 
de figuras humanas, desde 
retratos con diferentes xestos, 
escorzos, máscaras e figuras 
en movemento hasta cómics. 

 

 

 
2. Realizar obras plásticas 
experimentando e 
utilizando diferentes 
soportes e técnicas, tanto 
analóxicos como dixitais, 
valorando o esforzo de 
superación que supón o 
proceso creativo. 

2.7. Aplica as leis da 
composición, creando 
esquemas de movementos 
e ritmos, empregando os 
materiais e as técnicas con 
precisión. 

 
2.8. Estuda o movemento e as 

liñas de forza dunha 
imaxe. 

 

(Aprender a aprender, 
Conciencia e expresións 
culturais, Competencias 
sociais e cívicas, Sentido de 
iniciativa e espírito 
emprendedor, Competencia 
dixital) 

Coñece ls elementos 
compositivos para representar 
distintas expresións do rostro e 
do corpo humano. 

 

Comprende e representa a 
figura humana, a súa anatomía 
e proporción, en movemento, 
en equilibrio e en diferentes 
posicións. 

 

 



 
BLOQUE 

CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

DESCRIPTORES / 
INDICADORES 
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O proceso de 

creación artística: 

preparación, 

incubación, 

iluminación e 

verificación 

 
 

Técnicas de 
expresión gráfico- 
plásticas bi e 
tridimensionais de 
debuxo e pintura: 
técnicas secas e 
húmidas. Volume 

 
 
 
 
 

Recoñecemento e 

lectura de imaxes 

de diferentes 

períodos artísticos 

 

3. Elixir os materiais e 
as técnicas máis 
adecuados para 
elaborar unha 
composición sobre a 
base duns obxectivos 
prefixados e da 
autoavaliación continua 
do proceso de 
realización. 

 

3.5. Coñece e elixe os materiais 
máis adecuados para a 
realización de proxectos 
artísticos. 

 
3.6. Utiliza con propiedade os 

materiais e os procedementos 
máis idóneos para representar e 
expresarse en relación ás 
linguaxes gráfico-plásticas, 
mantén o seu espazo de 
traballo e seu material en 
perfecto estado e apórtaos ó 
aula cando é necesario para a 
elaboración das actividades. 

 
(Aprender a aprender, Conciencia 
e expresións culturais, 
Competencias sociais e cívicas, 
Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor, Competencia 
dixital) 

 

Realiza representacións 
da figura humana elixindo 
a técnica máis adecuada a 
unha determinada 
finalidade expresiva. 

 
Aplica os materiais nas 
súas producións elixindo 
os máis adecuados en 
cada caso, e utilizándoos 
con propiedade. 

 

 

 
4. Recoñecer en obras 
de arte a utilización de 
distintos elementos e 
técnicas de expresión, 
apreciar os distintos 
estilos artísticos, valorar 
o patrimonio artístico e 
cultural como un medio 
de comunicación e goce 
individual e colectivo, e 
contribuír a súa 
conservación a través 
do respecto e a 
divulgación das obras 
de arte. 

 
4.1. Explica, utilizando unha linguaxe 
adecuado,o proceso de creación 
dunha obra artística; analiza os 
soportes, os materiais e as técnicas 
gráfico-plásticas que constitúen a 
imaxe, así como os elementos 
compositivos da mesma. 

 
4.2. Analiza e lee imaxes de 
diferentes obras de arte e sitúaas no 
período artístico ó que pertencen. 

 
(Comunicación lingüística, 
Competencia dixital, Aprender a 
aprender, Conciencia e 
expresións culturais, 
Competencias sociais e cívicas) 

 
Valora e analiza os 
materiais, as técnicas e os 
elementos que interveñen 
na  representación 
artística da figura humana 
e a sua evolución 
histórica. 
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Tecnoloxías da 
información e da 
comunicación 
aplicadas á imaxe 

 

Multimedia 

 
5. Realizar 
composicións creativas 
a partir de códigos 
utilizados en cada 
linguaxe audiovisual, 
mostrando interese 
polos avances 
tecnolóxicos vinculados 
a estas linguaxes. 

 
5.1. Elabora imaxes dixitais 
utilizando distintos programas de 
debuxo por ordenador. 

 

5.2. Realiza, seguindo o esquema 
do proceso de creación, un proxecto 
persoal. 

 

(Competencia dixital, Aprender a 
aprender, Conciencia e 
expresións culturais, 
Competencias sociais e cívicas, 
Sentido da iniciativa e espírito 
emprendedor) 

 
Coñece o proceso de 
creación artística e as 
súas fases e aplícao nas 
súas producións dixitais. 

 

 



Unidade 4 A imaxe dixital 
 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS 
 

22. Identificar as características básicas da imaxe 
dixital. 

 
23. Coñecer e manexar programas informáticos 

básicos para a aplicación de elementos da 
expresión plástica en creacións dixitais e mostrar 
interese polos avances tecnolóxicos vinculados l 
linguaxe audiovisual. 

 
24. Recoñecer as posibilidades da imaxe dixital como 

medio de produción de obras artísticas, 
educativas, de deseño, etc., e identificar as súas 
posibilidades de modificación, distribución e 
aplicación. 

Comunicación lingüística (obxectivos 1 e 3) 
 

Competencia dixital (obxectivos 1, 2 e 3) 
 

Aprender a aprender (obxectivos 1, 2 e 3) 
 

Conciencia e expresións culturais (obxectivos 1, 2 e 3) 

Competencias sociais e cívicas (obxectivos 2 e 3) 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (obxectivos 2 e 3) 
 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía (obxcetivos 1, 2 e 3) 

 
BLOQUE 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

DESCRIPTORES / 
INDICADORES 
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Tecnoloxías da 
información edla 
comunicación 
aplicadas á imaxe 

 

Multimedia 

O proceso 
colaborativo na 
creación artística. 
Chuvia de ideas, 
traballo en equipo 

 

1. Realizar 
composicións creativas 
a partir de códigos 
utilizados en cada 
linguaxe audiovisual, 
mostrando interese 
polos avances 
tecnolóxicos vinculados 
a estas linguaxes. 

 

1.1. Elabora imaxes dixitais 
utilizando distintos programas de 
debuxo por ordenador. 

 

1.2. Realiza, seguindo o 
esquema do proceso de 
creación, un proxecto persoal. 

 

(Competencia dixital, Aprender 
a aprender, Conciencia e 
expresións culturais, 
Competencias sociais e 
cívicas, Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor, 
Competencia matemática e 
competencias básicas a 
ciencia e tecnoloxía) 

 

Coñece as características da 
imaxe dixital: resolución, 
modos da cor, formatos, etc. e 
utilízaos pra modificar imaxes 
e crear composicións con 
diferentes soportes 
tecnolóxicos. 
Coñece e diferenza as 
aplicacións da imaxe dixital: 
infografías, animacións, 
videoxogos, etc. 
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Os soportes na 

linguaxe plástica e 

visual 

 
 

O proceso de 

creación artística: 

preparación, 

incubación, 

iluminación e 

verificación 

2. Realizar obras 
plásticas 
experimentando e 
utilizando diferentes 
soportes e técnicas, 
tanto analóxicas como 
dixitais, valorando o 
esforzo de superación 
que supón o proceso 
creativo. 

2.1. Cambia ol significado dunha 
imaxe por medio da cor. 

 

(Competencia dixital, Aprender 
a aprender, Conciencia e 
expresións culturais, 
Competencias sociais e 
cívicas, Competencia 
matemática e competencias 
básicas en ciencia e 
tecnoloxía) 

Entende a simboloxía da cor e 
realiza diferentes 
composicións plásticas dixitais 
modificando a cor para 
cambiar o seu significado. 
 

3. Realizar proxectos 
plásticos que comporten 
unha organización de 
forma cooperativa, 
valorando o traballo en 
equipo como fonte de 
riqueza na creación 
artística. 

3.1. Entende o proceso de 
creación artística e as súas fases 
aplícao á produción de proxectos 
persoais e de grupo. 

 

(Comunicación lingüística, 

Competencia dixital, Aprender 

a aprender, Conciencia e 

expresións culturais, 

Competencias sociais e 

cívicas, Sentido da iniciativa e 

espírito emprendedor, 

Competencia matemática e 

competencias básicas na 

ciencia e tecnoloxía) 

Coñece o proceso de creación 
artística e as súas fases e 
aplícao nas suas producións 
dixitais de grupo, valorando as 
achegas dos seus 
compañeiros como fonte de 
riqueza na creación artística. 



Unidade 5 A fotografía 
 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS 

1. Coñecer os inicios da historia e a evolución 
da fotografía, así como fotógrafos 
destacados da historia. 

 
2. Coñecer e manexar as cámaras 

fotográficas dixitais e as súas funcións. 
 

3. Recoñecer os principais xéneros 
fotográficos: publicitario, da natureza, 
científico e médico, de arquitectura, 
paisaxe e prensa. 

 

4. Desenrolar unha mirada crítica para 
analizar imaxes realizadas con técnicas 
clásicas a actuais. 

 

Comunicación lingüística (obxectivos 1, 2 e 3) 
 

Competencia dixital (obxectivos 2 e 4) 
 

Aprender a aprender (obxectivos 1, 2, 3 e 4) 
 

Conciencia e expresións culturais (obxectivos 1, 2, 3 e 4) 
 

Competencias sociais e cívicas (obxectivos 1, 2, 3 e 4) 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (obxectivo 2) 

Competencia matemática e competencias básicas na ciencia 
e tecnoloxía (obxectivos 2 e 4) 

 

 

 
BLOQUE 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

DESCRIPTORES / 
INDICADORES 
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Linguaxe 
audiovisual. 
Características 

 
 

Linguaxe 
fotográfico. 
Cámaras 

 
 

Correntes 
estéticas e 
xéneros 
fotográficos. 
Aplicacións 
técnicas 

 
 

Linguaxe visual na 
prensa. 
Finalidades das 
imaxes na prensa 

 

1. Recoñecer os 
elementos que integran 
as distintos linguaxes 
audiovisuais e as súas 
finalidades. 

 

1.1. Analiza e realiza diferentes 
fotografías, tendo en conta 
diversos criterios estéticos. 

 

1.2. Recompila diferentes imaxes 
de prensa analizando as súas 
finalidades. 

(Comunicación lingüística, 
Competencia dixital, Aprender 
a aprender, Conciencia e 
expresións culturais, 
Competencias sociais e 
cívicas, Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor, 
Competencia matemática e 
competencias básicas na 
ciencia e tecnoloxía) 

 
Observa e analiza diferentes 
fotografías pertencentes a 
distintas correntes estéticas.  

 

Realiza fotografías con 
distintos efectos aproveitando 
os recursos que ofrecen as 
cámaras fotográficas. 

 

Recompila imaxes de prensa 
e recoñece e aprecia o valor 
dos xéneros fotográficos 
en diferentes campos 
da cultura actual, 
como o  periodismo, 
a conservación 
do medioambiente, a 
publicidade, etc. 
 



 
BLOQUE 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

DESCRIPTORES / 
INDICADORES 
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Tecnoloxías da 
información e da 
comunicación 
aplicadas á imaxe 

2. Realizar 
composicións creativas 
a partir de códigos 
utilizados en cada 
linguaxe audiovisual, 
mostrando interese 
polos avances 
tecnolóxicos vinculados 
a estas linguaxes. 

2.1. Elabora imaxes dixitais 
utilizando distintos programas de 
debuxo por ordenador. 

 
(Competencia dixital, Aprender 
a aprender, Conciencia e 
expresións culturais, 
Competencias sociais e 
cívicas, Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor, 
Competencia matemática e 
competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía) 

Utiliza programas de 
ordenador para realizar 
fotografías dixitais e mostra 
interese polos avances 
tecnolóxicos. 
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O proceso da 

creación artística: 

preparación, 

incubación, 

iluminación e 

verificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recoñecemento e 
lectura de imaxes 
de diferentes 
períodos artísticos 

3. Realizar proxectos 
plásticos que comporten 
unha organización de 
forma cooperativa, 
valorando o traballo en 
equipo como fonte de 
riqueza na creación 
artística. 

3.1. Entende o proceso de 
creación artística e as súas fases 
e aplícao á produción de 
proxectos persoais e de grupo. 

(Comunicación lingüística, 
Competencia dixital, Aprender 
a aprender, Conciencia e 
expresións culturais, 
Competencias sociais e 
cívicas, Sentido da iniciativa e 
espírito emprendedor, 
Competencia matemática e 
competencias básicas na 
ciencia e tecnoloxía) 

Coñece o proceso de creación 
artística e as súas fases e 
aplícaas nas súas producións 
dixitais de grupo, valorando as 
achegas dos seus 
compañeiros como fonte de 
riqueza na creación artística.  

 

4. Recoñecer nas obras 
de arte a utilización de 
distintos elementos e 
técnicas de expresión, 
apreciar os diferentes 
estilos artísticos, valorar 
o patrimonio artístico e 
cultural como un medio 
de comunicación e goce 
individual e colectivo, e 
contribuír á súa 
conservación a través 
do respecto e a 
divulgación das obras 
de arte. 

4.1. Explica, utilizando unha 
linguaxe adecuada, o proceso de 
creación dunha obra artística; 
analiza os soportes, os materiais 
e as técnicas gráfico-plásticas 
que constitúen a imaxe, así como 
os elementos compositivos da 
mesma. 

 

4.2. Analiza e lee imaxes de 
diferentes obras de arte e sitúaas 
no período artístico ó que 
pertencen. 

 
(Comunicación lingüística, 
Competencia dixital, Aprender 
a aprender, Conciencia e 
expresións culturais, 
Competencias sociais e 
cívicas, Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor, 
Competencia matemática e 
competencias básicas na 
ciencia e tecnoloxía) 

Identifica algúns dos 
inventores e fotógrafos máis 
importantes da historia da 
fotografía. E recoñece a 
evolución tecnolóxica das 
cámaras fotográficas. 

 

Valora e analiza as obras de 
grandes mestres da fotografía 
en diferentes períodos 
artísticos, así como os 
elementos compositivos das 
suas obras. 

 

 



Unidade 6 O cine e os medios de comunicación 
 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS 

25. Coñecer a evolución histórica e 
tecnolóxica do arte cinematográfico e 
os diferentes xéneros. 

 
26. Identificar describir os elementos 

básicos da linguaxe cinematográfico e 
os seus valores expresivos. 

 
27. Aplicar a linguaxe audiovisual a 

diferentes intencións comunicativas. 
 

28. Identificar as características dos 
diferentes medios de comunicación: 
publicidade, prensa e radio, e analizalas 
de maneira crítica. 

 

Comunicación lingüística (obxectivos 1, 2, 3 e 4) 

Competencia dixital (obxectivo 3) 

Aprender a aprender (obxectivos 1, 2, 3 e 4) 
 

Conciencia e expresións culturais (obxectivos 1, 2, 3 e 4) 
 

Competencias sociais e cívicas (obxectivos 1, 3 e 4) 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (obxectivo 3) 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía (obxectivo 1) 

 

 

 
BLOQUE 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

DESCRIPTORES / 
INDICADORES 
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Linguaxe 
audiovisual. 
Características 

Linguaxe 
cinematográfico. 
Planos, 
movementos e 
angulaciones de 
cámara. Xéneros 

O proceso 
colaborativo na 
creación artística. 
Chuvia de ideas, 
traballo en equipo 

1. Identificar os distintos 
elementos que forman a 
estrutura narrativa e 
expresiva básica da 
linguaxe audiovisual e 
multimedia, describindo 
correctamente os pasos 
necesarios pra a 
produción dunha 
mensaxe audiovisual, 
valorando a labor do 
equipo. 

1.1. Analiza os tipos de plano 
que aparecen nas distintas 
películas cinematográficas 
valorando os seus factores 
expresivos. 

 

1.2. Realiza un storyboard a 

modo de guión pra secuencia 
dunha película. 

(Comunicación lingüística, 
Competencia dixital, Aprender 
a aprender, Conciencia e 
expresións culturais, 
Competencias sociais e 
cívicas) 

Coñece e diferenza os 
principais xéneros 
cinematográficos. 

 
Comprende os elementos 
esenciais da linguaxe 
cinematográfica, identificando 
os diferentes tipos de planos e 
os seus valores expresivos. 

 

Realiza o seu propio 
storyboard. 

 
Coñece o proceso de 
realización dunha película e 
distingue os diferentes 
profesionais que traballan 
nela. 



 
BLOQUE 

 
CONTIDOS 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

DESCRIPTORES / 
INDICADORES 
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Linguaxe visual na 
prensa. 
Finalidades das 
imaxes na prensa 

 
 
 

Linguaxe 
televisivo. Xéneros 

 
 
 

Tecnoloxías da 
información e da 
comunicación 
aplicadas á imaxe 

2. Recoñecer os 
elementos que integran 
as distintos linguaxes 
audiovisuais e as súas 
finalidades. 

2.1. Visiona diferentes películas 
cinematográficas identificando e 
analizando os diferentes planos, 
angulaciones e movementos de 
cámara. 

 
2.2. Recompila diferentes imaxes 
de prensa analizando as súas 
finalidades. 

(Comunicación lingüística, 
Competencia dixital, Aprender 
a aprender, Conciencia e 
expresións culturais, 
Competencias sociais e 
cívicas, Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor) 

Identifica os distintos tipos de 
planos, angulaciones e 
movementos de cámara en 
diferentes películas. 

 
Comprende as características 
e a relación entre o desenrolo 
da tecnoloxía e a evolución do 
cine e os medios de 
comunicación: prensa, radio, 
televisión e publicidade. 

 

Realiza creacións dixitais 
relacionadas os medios de 
comunicación: anuncios 
publicitarios, periódicos, 
podcasts, gravacións de 
escenas, etc. 

 

3. Mostrar una actitude 
crítica ante as 
necesidades de 
consumo creadas pola 
publicidade, rexeitando 
os elementos desta que 
supoñen discriminación 
sexual, social ou racial. 

3.1. Analiza elementos 
publicitarios cunha actitude 
crítica desde o coñecemento dos 
elementos cos compoñen. 

 
(Comunicación lingüística, 
Aprender a aprender, 
Conciencia e expresións 
culturais, Competencias 
sociais e cívicas) 

Analiza con argumentos e de 
forma crítica os códigos dos 
medios de comunicación. 
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 Os soportes na 

linguaxe plástica e 

visual 

Experimentación 

con materiais 

diversos 

 
Simboloxía e 

psicoloxía da cor 

4. Realizar obras 
plásticas 
experimentando e 
utilizando diferentes 
soportes e técnicas, 
tanto analóxicas como 
dixitais, valorando o 
esforzo de superación 
que supón o proceso 
creativo. 

4.1. Cambia o significado duhna 
imaxe por medio da cor. 

 
(Comunicación lingüística, 
Competencia dixital, Aprender 
a aprender, Conciencia e 
expresións culturais, Sentido 
de iniciativa e espírito 
emprendedor) 

Entende a simboloxía da cor e 
realiza composicións plásticas 
dixitais modificando  a cor 
para cambiar o seu 
significado. 

 

 



7 Fundamentos do deseño 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

29. Valorar a importancia do deseño no 
mundo actual e diferenciar os posibles 
campos de aplicación. 

 
30. Identificar e analizar as características 

funcionais do deseño. 
 

31. Describir e aplicar e a expresividade dos 
elementos plásticos no deseño, 
utilizando formas xeométricas básicas e 
estruturas modulares. 

Comunicación lingüística (obxectivos 1, 2 e 3) 

 
Competencia dixital (obxectivos 1 e 3) 

 

Aprender a aprender (obxectivos 1, 2 e 3) 

 
Conciencia e expresións culturais (obxectivos 1, 2 e 3) 

 
Competencias sociais e cívicas (obxectivos 1 e 3) 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (obxectivo 3) 

Competencia matemática e competencias básicas na ciencia e 
tecnoloxía (obxectivos 1 e 3) 

 

 

 
BLOQUE 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

DESCRIPTORES / 
INDICADORES 
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La comunicación 
visual: elementos y 
finalidades 

 
 
 

Fundamentos do 
deseño: valores 
funcionais e 
estéticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Áreas do deseño: 
deseño gráfico, de 
interiores, 
modas… 
Finalidades 

 
1. Percibir e interpretar 
criticamente as imaxes 
e as formas do seu 
entorno cultural sendo 
sensible as súas 
calidades plásticas, 
estéticas e funcionais e 
apreciando o proceso 
de creación artística, 
tanto nas obras propias 
como alleas, 
distinguindo e valorando 
as súas distintas fases. 

 
1.1. Coñece os elementos e as 
finalidades da comunicación 
visual. 

 

1.2. Observa e analiza os 
obxectos do noso entorno na súa 
vertente estética e de 
funcionalidade e utilidade, 
utilizando a linguaxe visual e 
verbal. 

(Comunicación lingüística, 
Competencia dixital, Aprender 
a aprender, Conciencia e 
expresións culturais, 
Competencia matemática e 
competencias básicas na 
ciencia e tecnoloxía) 

 
Observa e recoñece as 
modalidades e as funcións do 
deseño. 

 

Valora e analiza os elementos 
visuais do deseño: punto, liña, 
plano, textura e cor, e as súas 
aplicacións nas composicións 
artísticas. 

 

 

 
2. Identificar os distintos 
elementos que forman a 
estrutura da linguaee do 
deseño. 

 
2.1. Identifica e clasifica 
diferentes obxectos en función 
da familia ou rama do deseño. 

(Comunicación lingüística, 
Competencia dixital, Aprender 
a aprender, Conciencia e 
expresións culturais, 
Competencia matemática e 
competencias básicas na 
ciencia e tecnoloxía) 

 
Identifica e distingue as 
características dos diferentes 
campos do deseño. 

 

 



 
BLOQUE 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAXE 

DESCRIPTORES 
INDICADORES 
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As formas básicas 
do deseño 

 
 

Composicións 
modulares. 
Técnicas 

 
 

Realización: 
bosquexo 
(esbozo), guión 
(proxecto), 
presentación 
(maqueta) e 
avaliación do 
resultado final 

 
3. Realizar composicións 
creativas que evidencien 
as calidades técnicas e 
expresivas da linguaxe do 
deseño adaptándoas ás 
diferentes áreas, valorando 
o traballo en equipo pra 
creación de ideas orixinais. 

 
3.1. Realiza distintos tipos de 
deseño e composicións 
modulares utilizando as formas 
xeométricas básicas, 
estudando a organización do 
plano e do espazo. 

 
3.2. Realiza composicións 
creativas e funcionais 
adaptándoas ás diferentes 
áreas do deseño, valorando o 
traballo organizado e 
secuenciado na realización de 
todo proxecto, así como a 
exactitude, o orden e a limpeza 
nas representacións gráficas. 

 
3.3. Utiliza as novas tecnoloxías 
da información e da 
comunicación pra levar a cabo 
os seus propios proxectos 
artísticos de deseño.. 

(Comunicación lingüística, 
Competencia dixital, 
Aprender a aprender, 
Conciencia e expresións 
culturais, Sentido de iniciativa 
e espírito emprendedor, 
Competencia matemática e 
competencias 
básicas na ciencia 
e tecnoloxía) 

 
Recoñece a importancia 
das formas básicas: 
círculo, triángulo, cadrado 
e fig compostas no 
deseño. 

 

Entende realiza 
composicións modulares 
comprende os seus efe 
visuais sobre o deseño 

 

Recoñece a importancia 
da experimentación no 
proceso de realización do 
deseño e aplica este 
coñecemento nas súas 
producións. 

 
Coñece e utiliza as 
aplicacións das novas 
tecnoloxías na creación 
deseño. 

 

Coñece o proceso de 
creación artística e as s 
fases e aplícao nos seu 
prox 
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Os soportes na 

linguaxe plástica e 

visual. 

Experimentación 

con materiais 

diversos 

 
 

O proceso de 

creación artística: 

preparación, 

incubación, 

iluminación e 

verificación 

4. Realizar composicións 
creativas, individuais e no 
grupo, que evidencien as 
distintas capacidades 
expresivas da linguaxe 
plástica e visual, 
desenrolando a 
creatividade expresándoa, 
preferentemente, ca 
subxectividade da súa 
linguaxe persoal ou 
utilizando os códigos, a 
terminoloxía e os 
procedementos da 
linguaxe visual e plástica, 
co fin de enriquecer as 
súas posibilidades de 
comunicación. 

 
4.1. Realiza composicións 
artísticas seleccionando e 
utilizando os distintos elementos 
da linguaxe plástica e visual. 

 
(Aprender a aprender, 
Conciencia e expresións 
culturais, Sentido de iniciativa 
e espírito emprendedor, 
Competencia matemática e 
competencias básicas na 
ciencia e tecnoloxía) 

 
Realiza diferentes dese 
combinando os elementos 
básicos da linguaxe 
plástica e apreciando os 
seus valores expresivos. 
Utilizando para as súas 
composicións diferentes 
materiais e técnicas. 

 

 



 
BLOQUE 

 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES / 
INDICADORES 
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Simboloxía e 

psicoloxía da cor 

 

5. Realizar obras 
plásticas 
experimentando e 
utilizando diferentes 
soportes e técnicas, 
tanto analóxicas como 
dixitais, valorando o 
esforzo de superación 
que supón o proceso 
creativo. 

 

5.1. Cambia o significado dunha 
imaxe por medio da cor. 

(Comunicación lingüística, 
Competencia dixital, Aprender 
a aprender, Conciencia e 
expresións culturais, 
Competencias sociais e 
cívicas, Sentido da iniciativa e 
espírito emprendedor, 
Competencia matemática e 
competencias básicas na 
ciencia e tecnoloxía) 

 

Entende a simboloxía da cor e 
realiza diferentes 
composicións plásticas dixitais 
modificando a cor para 
cambiar o seu significado. 

 

 



Unidade 8 Deseño gráfico 
 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS 
 

32. Recoñecer e valorar os diferentes 
campos do deseño gráfico: imaxe 
corporativa, comunicación visual, 
deseño editorial, etc. 

 
33. Aplicar os elementos e as destrezas 

plásticas para transmitir ideas mediante 
deseños gráficos. 

 
34. Identificar elementos propios da 

representación xeométrica nas obras 
artísticas e deseños, e aplicalos nas 
súas creacións. 

Comunicación lingüística (obxectivo 1) 

Competencia dixital (obxectivos 1 e 3) 

Aprender a aprender (obxectivos 1, 2 e 3) 

Conciencia e expresións culturais (obxectivos 1, 2 e 3) 

Competencias sociais e cívicas (obxectivos 1 e 2) 
 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (obxectivos 2 e 3) 

Competencia matemática e competencias básicas na ciencia e 
tecnoloxía (obxectivo 3) 

 

 

 
BLOQUE 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

DESCRIPTORES / 
INDICADORES 
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A comunicación 
visual: elementos 
e finalidades 

 
 

Fundamentos do 
deseño: valores 
funcionais e 
estéticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Áreas do deseño: 
deseño gráfico, de 
interiores, 
modas… 
Finalidades 

 

1. Percibir e interpretar 
criticamente as imaxes e 
as formas do seu 
entorno cultural sendo 
sensible as súas 
calidades plásticas, 
estéticas e funcionais e 
apreciando o proceso de 
creación artística, tanto 
en obras propias como 
alleas, distinguindo e 
valorando as súas 
distintas fases. 

 

1.1. Coñece os elementos e as 
finalidades da comunicación 
visual. 

 

1.2. Observa e analiza os 
obxectos do noso entorno na súa 
vertente estética e de 
funcionalidade e utilidade, 
utilizando a linguaxe visual e 
verbal. 

(Comunicación lingüística, 
Competencia dixital, Aprender 
a aprender, Conciencia e 
expresións culturais, 
Competencias sociais e 
cívicas, Competencia 
matemática e competencias 
básicas na ciencia e 
tecnoloxía) 

 

Observa e recoñece as 
diferentes aplicacións do 
deseño gráfico na 
comunicación visual. 

 
Valora e analiza os 
elementos visuais do 
deseño gráfico e as súas 
aplicacións, entre eles, o 
funcionamento do deseño 
editorial. 

 

 

 
2. Identificar os distintos 
elementos que forman a 
estrutura da linguaxe do 
deseño. 

 
2.1. Identifica e clasifica 
diferentes obxectos en función da 
familia ou rama do deseño. 

(Comunicación lingüística, 
Competencia dixital, Aprender 
a aprender, Conciencia e 
expresións culturais, 
Competencias sociais e 
cívicas, Competencia 
matemática e competencias 
básicas en ciencia e 
tecnoloxía) 

 
Identifica e distingue as 
características dos 
diferentes campos do 
deseño nos distintos terreos 
da comunicación. 

 

 



 
BLOQUE 

 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

DESCRIPTORES / 
INDICADORES 
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A imaxe 
corporativa 

 
 

Recoñecemento e 
lectura de imaxes 
no deseño 

 
 

Realización: 
bosquexos 
(esbozos), guión 
(proxecto), 
presentación 
(maqueta) e 
avaliación do 
resultado final 

 

3. Realizar 
composicións creativas 
que evidencien as 
calidades técnicas e 
expresivas da linguaxe 
do deseño adaptándoas 
ás diferentes áreas, 
valorando o traballo en 
equipo para a creación 
de ideas orixinais. 

 

3.1. Coñece e planifica as 
distintas fases de realización da 
imaxe corporativa dunha 
empresa. 

 
3.2. Realiza composicións 
creativas e funcionais 
adaptándoas ás diferentes áreas 
do deseño, valorando o traballo 
organizado e secuenciado na 
realización de todo proxecto, así 
como a exactitude, o orden e a 
limpeza nas representacións 
gráficas. 

 

3.3. Utiliza as novas tecnoloxías 
da información e da 
comunicación para levar a cabo 
os seus propios proxectos de 
deseño. 

 
3.4. Planifica os pasos a seguir 
na realización de proxectos 
artísticos respectando as 
realizadas polos compañeiros. 

(Comunicación lingüística, 
Competencia dixital, Aprender 
a aprender, Conciencia e 
expresións culturais, 
Competencias sociais e 
cívicas, Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor, 
Competencia matemática e 
competencias básicas na 
ciencia e tecnoloxía) 

 

Valora a importancia da 
imaxe corporativa para o 
mundo empresarial e o 
utiliza nas súas 
composicións. 

 

Realiza deseños creativos 
de logotipos, envases, 
revistas e páxinas web. 

 

Utiliza programas 
informáticos na creación dos 
seus deseños. 

 

Coñece o proceso de 
creación artística e as súas 
fases e o aplica nos seus 
proxectos de deseño dun 
polideportivo e unha páxina 
web, valorando as achegas 
de seus compañeiros como 
fonte de riqueza na creación 
artística. 
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Formas 
xeométricas: 
ovalo, ovoide, 
espiral 

 
 

Tanxencias e 
enlaces 

 

4. Analizar a 
configuración de 
deseños realizados con 
formas xeométricas 
planas creando 
composicións onde 
interveñan diversos 
trazados xeométricos, 
utilizando con precisión 
e limpeza os materiais 
de debuxo técnico. 

 

4.1. Resolve problemas básicos 
de tanxencias e enlaces. 

 
4.2. Resolve analiza problemas 
de configuración de formas 
xeométricas planas e aplícaos a 
l creación de deseños persoais. 

 

(Competencia dixital, Aprender 
a aprender, Conciencia e 
expresións culturais, Sentido de 
iniciativa e espírito 
emprendedor, Competencia 
matemática e competencias 
básicas na ciencia e tecnoloxía) 

 

Coñece o trazado de formas 
xeométricas como óvalos, 
ovoides, espirais, tanxencias 
e enlaces, e aplícaos á 
creación dos seus deseños 
persoais. 

 
Valora a importancia do 
coñecemento dos 
desenrolos poliédricos na 
construción e o deseño de 
embalaxes. 

 
 



Unidade 9 Deseño publicitario 
 

OBXECTIVOS DE UNIDADE COMPETENCIAS 

35. Ser crítico con a información 
difundida polas mensaxes 
publicitarios en calquera soporte. 

 
36. Distinguir os elementos do deseño 

publicitario e os diversos soportes: 
papel, televisión, páxinas web, etc. 

 
37. Crear deseños con fines publicitarios 

destinados á sociedade actual e 
baseados en elementos plásticos 
coñecidos. 

Comunicación lingüística (obxectivos 1, 2 e 3) 

 
Competencia dixital (obxectivos 2 e 3) 

 

Aprender a aprender (obxectivos 1, 2 e 3) 

Conciencia e expresións culturais (obxectivos 1, 2 e 3) 

Competencias sociais y cívicas (obxectivos 1 e 3) 
 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (obxectivos 1 e 3) 

 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía (obxectivos 2 e 3) 

 

 

 
BLOQUE 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

DESCRIPTORES / 
INDICADORES 
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Os soportes na 

linguaxe plástica e 

visual 

 

Criterios de 

composición: 

plano básico, 

centro visual e leis 

de composición 

 
1. Realizar obras 
plásticas 
experimentando e 
utilizando diferentes 
soportes e técnicas, 
tanto analóxicas como 
dixitais, valorando o 
esforzo de superación 
que supón o proceso 
creativo. 

 
1.1. Aplica as leis de 
composición creando 
esquemas de movementos e 
ritmos, empregando os 
materiais e as técnicas con 
precisión. 

 
1.2. Estuda o movemento e 
as liñas de forza dunha 
imaxe. 

 

(Comunicación lingüística, 
Aprender a aprender, 
Conciencia e expresións 
culturais) 

 
Coñece e identifica os 
elementos fundamentais que 
interveñen nunha mensaxe 
publicitaria: titular, texto, imaxe 
e elementos de firma. 

 
Observa e comprende la 
estrutura compositiva das 
mensaxes publicitarios, 
recoñecendo esquemas, 
ritmos e líñas de forza. 
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A comunicación 
visual: elementos 
e finalidades 

 
 

Fundamentos do 
deseño: valores 
funcionais e 
estéticos 

 
Áreas do deseño: 
deseño gráfico, de 
interiores, 
modas… 
finalidades 

 

Recoñecemento e 
lectura de imaxes 
no deseño 

 

2. Percibir e interpretar 
criticamente as imaxes y 
las formas de su entorno 
cultural sendo sensible 
ás súas calidades 
plásticas, estéticas e 
funcionais e apreciando 
o proceso de creación 
artística, tanto en obras 
propias como alleas, 
distinguindo e valorando 
súas distintas fases. 

 

2.1. Coñece os elementos e 
as finalidades da 
comunicación visual. 

 

2.2. Observa e analiza os 
obxectos de noso entorno na 
súa vertinte estética e de 
funcionalidade e utilidade, 
utilizando el linguaxe visual e 
verbal. 

 

(Comunicación lingüística, 
Competencia dixital, 
Aprender a aprender, 
Conciencia e expresións 
culturais, Competencias 
sociais e cívicas) 

 

Observa e analiza os 
fundamentos da publicidade. 

 

Coñece e distingue os 
principais medios, estilos, 
soportes e formatos 
publicitarios. 

 

 



 
BLOQUE 

 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

DESCRIPTORES / 
INDICADORES 
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Realización: 
bosquexo, guión 
(proxecto), 
presentación 
(maqueta) e 
avaliación do 
resultado final 

 

3. Realizar 
composicións creativas 
que evidencien as 
calidades técnicas e 
expresivas da linguaxe 
do deseño adaptándoas 
ás diferentes áreas, 
valorando o traballo en 
equipo para a creación 
de ideas orixinais. 

3.1. Realiza composicións 
creativas e funcionais 
adaptándoas ás diferentes áreas 
do deseño, valorando o traballo 
organizado e secuenciado na 
realización de todo proxecto, así 
como a exactitude, a orde e a 
limpeza nas representacións 
gráficas. 

 
3.2. Utiliza as novas tecnoloxías 
da información e a comunicación 
para levar a cabo seus propios 
proxectos artísticos de deseño. 

 
3.3. Planifica os pasos a seguir 

na realización de proxectos 
artísticos respectando as 
realizadas por compañeiros. 

(Comunicación lingüística, 
Competencia dixital, Aprender 
a aprender, Conciencia e 
expresións culturais, 
Competencias sociais e 
cívicas, Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor) 

 

Realiza composicións 
creativas con distintos 
estilos publicitarios e 
diferentes técnicas. 

 
Coñece e utiliza as novas 
tecnoloxías para a 
creación de seus deseños 
publicitarios. 

 

Planifica os pasos a seguir 
na realización de deseños 
publicitarios, valorando a 
experimentación no 
proceso de realización. 
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Deseño 
publicitario: 
fundamentos e 
estilos. Elementos 
e composición das 
mensaxes 
publicitarias 

 

4. Mostrar unha actitude 
crítica ante as 
necesidades de 
consumo creadas pola 
publicidade, rexeitando 
os elementos desta que 
supoñen discriminación 
sexual, social o racial. 

 

4.1. Proxecta un deseño 
publicitario utilizando os distintos 
elementos da linguaxe gráfica- 
plástica. 

 

4.2. Analiza elementos 
publicitarios cunha actitude 
crítica desde o coñecemento dos 
elementos que os compoñen. 

 

(Comunicación lingüística, 
Competencia dixital, Aprender a 
aprender, Conciencia e 
expresións culturais, 
Competencias sociais e cívicas, 
Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor, Competencia 
matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía) 

 

Realiza deseños 
publicitarios empregando 
os elementos necesarios. 

 
Recoñece os tópicos e os 
roles que utiliza a 
publicidade e aprecia su 
importancia para 
conseguir fines solidarios 
e sociais. 

 

Analiza anuncios 
publicitarios con una 
actitude crítica. 

 

 



Unidade 10 Deseño por ordenador 
 

OBXECTIVOS DE UNIDADE COMPETENCIAS 

38. Coñecer as posibilidades do campo 
do deseño por ordenador. 

 
39. Practicar as destrezas dixitais para a 

creación e a transformación 
de imaxes fixas por ordenador. 

 
40. Manexar as posibilidades de 

programas sinxelos de tratamento de 
imaxes e programas de animación. 

Comunicación lingüística (obxectivo 1) 

Competencia dixital (obxectivos 1, 2 e 3) 

Aprender a aprender (obxectivos 1, 2 e 3) 

Conciencia e expresións culturais (obxectivos 1, 2 e 3) 

Competencias sociais e cívicas (obxectivos 1 e 3) 
 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (obxectivos 2 e 3) 

 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía (obxectivos 1, 2 e 3) 

 

 

 
BLOQUE 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

DESCRIPTORES / 
INDICADORES 
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O deseño 

asistido por 

ordenador 

 
 

Programas de 

debuxo 

 

1. Realizar 
composicións creativas 
que evidencien as 
calidades técnicas e 
expresivas da linguaxe 
do deseño, 
adaptándoas ás 
diferentes áreas e 
valorando o traballo en 
equipo para a creación 
de ideas orixinais. 

 

1.1. Utiliza as novas tecnoloxías 
da información e a 
comunicación para levar a cabo 
seus propios proxectos 
artísticos de deseño. 

 
1.2. Planifica os pasos a seguir 
na realización de proxectos 
artísticos respectando as 
realizadas por compañeiros. 

 
(Comunicación lingüística, 
Competencia dixital, Aprender 
a aprender, Conciencia e 
expresións culturais, 
Competencias sociais e 
cívicas, Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor, 
Competencia matemática e 
competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía) 

 

Coñece as principais 
ferramentas dos programas 
de tratamento de imaxes e 
as aplica nas súas 
creacións. 

 
Coñece os principais 
programas de creación de 
imaxes vectoriais e os utiliza 
en creacións propias. 

 

Coñece os principais 
programas de animación e 
súas ferramentas e os utiliza 
para realizar seus propios 
proxectos artísticos. 

 
Realiza proxectos dixitais en 
grupo, planificando a tarefa 
e valorando o traballo en 
equipo para a creación de 
ideas orixinais. 

 
 



 
BLOQUE 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

DESCRIPTORES / 
INDICADORES 
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Linguaxe 
audiovisual. 
Características 

 
 

Tecnoloxías da 
información e a 
comunicación 
aplicadas á 
imaxe 

 
 

Multimedia 

 
 
 

O proceso 
colaborativo na 
creación 
artística. 
Choiva de 
ideas, traballo 
en equipo 

 

2. Realizar composicións 
creativas a partir de 
códigos utilizados en 
cada linguaxe 
audiovisual, mostrando 
interese po los avances 
tecnolóxicos vinculados a 
estas linguaxes. 

 

2.1. Elabora imaxes dixitais 
utilizando distintos programas 
de debuxo por ordenador. 

 

2.2. Realiza, seguindo o 
esquema do proceso de 
creación, un proxecto persoal. 

 

(Comunicación lingüística, 
Competencia dixital, Aprender 
a aprender, Conciencia e 
expresións culturais, 
Competencias sociais e cívicas, 
Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor, Competencia 
matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía) 

 

Elabora imaxes dixitais 
seguindo o esquema de 
proceso de creación e 
utilizando programas 
informáticos de tratamento 
de imaxes, de creación de 
imaxes vectoriais e de 
animación. 

 
Realiza un proxecto 
colaborativo para crear un 
stop motion utilizando os 

programas adecuados e 
respectando o traballo dos 
seus compañeiros. 

 

 

 

3. Mostrar unha actitude 
crítica ante as 
necesidades de consumo 
creadas pola publicidade, 
rexeitando os elementos 
desta que supoñen 
discriminación sexual, 
social o racial. 

 

3.1. Analiza elementos 
publicitarios cunha actitude 
crítica desde o coñecemento 
dos elementos que os 
compoñen. 

 

(Comunicación lingüística, 
Aprender a aprender, 
Conciencia e expresións 
culturais, Competencias sociais 
e cívicas) 

 

Analiza de forma crítica a 
influencia do retoque de 
imaxes no cine e na 
publicidade. 
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Los soportes 

en el linguaxe 

plástico e 

visual 

 

4. Realizar obras 
plásticas experimentando 
e utilizando diferentes 
soportes e técnicas, tanto 
analóxicas como dixitais, 
valorando o esforzo de 
superación que supón o 
proceso creativo. 

 

4.1. Cambia o significado dunha 
imaxe por medio da cor. 

 

(Competencia dixital, Aprender 
a aprender, Conciencia e 
expresións culturais, 
Competencias sociais e cívicas, 
Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor, Competencia 
matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía) 

 

Coñece e aplica as 
ferramentas dos programas 
de tratamento de imaxes 
necesarias para cambiar o 
significado dunha imaxe por 
medio da cor. 

 

 



Unidade 11 Sistemas de representación 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

41. Distinguir e identificar os diferentes 
tipos de proxección e os sistemas de 
representación espacial: sistema 
diédrico, sistema axonométrico, 
perspectiva cabaleira e perspectiva 
cónica. 

 
42. Representar sólidos nos sistemas 

diédrico e axonométrico, e cabaleira. 

 

43. Diferenciar a perspectiva cónica 
frontal da oblicua. 

 
44. Representar en perspectiva cónica 

figuras en diédrico. 

 

Comunicación lingüística (obxectivo 1) 

Competencia dixital (obxectivos 1, 2, 3 e 4) 

Aprender a aprender (obxectivos 1, 2, 3 e 4) 

Conciencia e expresións culturais (obxectivos 1, 2, 3 e 4) 

Competencias sociais e cívicas (obxectivos 2 e 4) 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (obxectivos 2 e 4) 

 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía (obxectivos 1, 2, 3 e 4) 

 

 

 
BLOQUE 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

DESCRIPTORES / 
INDICADORES 
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Recoñecemento 

e lectura de 

imaxes de 

diferentes 

períodos 

artísticos 

1. Recoñecer en obras 
de arte a utilización de 
distintos elementos e 
técnicas de expresión, 
apreciar os diferentes 
estilos artísticos, valorar 
o patrimonio artístico e 
cultural como un medio 
de comunicación e gozo 
individual e colectivo, e 
contribuír á súa 
conservación a través 
do respecto e a 
divulgación das obras 
de arte. 

 

1.1. Analiza e lee imaxes de 
diferentes obras de arte e 
as sitúa período ó que 
pertencen. 

 

(Comunicación lingüística, 
Competencia dixital, 
Aprender a aprender, 
Conciencia e expresións 
culturais, Competencias 
sociais e cívicas, 
Competencia matemática e 
competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía) 

 

Analiza imaxes pertencentes a 
distintos períodos artísticos e 
comprende a perspectiva 
utilizada en cada unha, 
valorando os medios 
empregados. 
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Xeometría 
descritiva. 
Tipos de 
proxección 

 

2. Analizar la 
configuración de 
deseños realizados con 
formas xeométricas 
planas creando 
composicións onde 
interveñan diversos 
trazados xeométricos, 
utilizando con precisión 
e limpeza os materiais 
de debuxo técnico. 

 

2.1. Diferenza o sistema de 
debuxo descritivo do 
perceptivo. 

 
(Comunicación 
lingüística, Aprender a 
aprender, Conciencia e 
expresións culturais, 
Competencia matemática 
y competencias básicas 
en ciencia y tecnoloxía) 

 

Observa diferentes imaxes 
diferenciando o debuxo 
descritivo del perceptivo. 

 

 



 
BLOQUE 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

DESCRIPTORES / 
INDICADORES 
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Materiais de 
debuxo técnico 

 
 
 
 

 
Xeometría 
descritiva. 
Tipos de 
proxección 

 
 
 
 

 
Sistemas de 
representación: 
sistema diédrico, 
sistema 
axonométrico, 
perspectiva 
cabaleira e 
perspectiva 
cónica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

3. Diferenciar e utilizar 
os distintos sistemas de 
representación gráfica, 
recoñecendo a utilidade 
do debuxo de 
representación 
obxectiva no ámbito das 
artes, a arquitectura, o 
deseño e a enxeñería. 

 

 

 

3.1. Visualiza formas 
tridimensionais definidas 
por súas vistas principais. 

 

3.2. Debuxa as vistas (o 
alzado, a planta e o perfil) 
de figuras tridimensionais 
sinxelas. 

 

3.3. Debuxa perspectivas 
de formas tridimensionais, 
utilizando e seleccionando o 
sistema de representación 
máis adecuado. 

 

3.4. Realiza perspectivas 
cónicas frontais e oblicuas, 
elixindo o punto de vista 
máis adecuado. 

 
(Comunicación 
lingüística, Competencia 
dixital, Aprender a 
aprender, Conciencia e 
expresións culturais, 
Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor, 
Competencia matemática 
e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía) 

 

Identifica e comprende os 
diferentes tipos de proxección 
e seus correspondentes 
sistemas de representación. 

 

Recoñece as vistas principais 
de formas tridimensionais e é 
capaz de debuxalas a partir de 
figuras sinxelas. 

 

Entende e utiliza o sistema 
axonométrico e a perspectiva 
cabaleira para representar 
volumes. 

 

Coñece os elementos da 
perspectiva cónica e diferenza 
en imaxes a perspectiva 
cónica frontal da oblicua. 

 

Representa en perspectiva 
cónica frontal e oblicua figuras 
dadas en diédrico. 

 

 
 

 



Unidade 12 Debuxo técnico industrial 
 

OBXECTIVOS DE UNIDADE COMPETENCIAS 

 

1. Coñecer e valorar o deseño 
industrial e as súas aplicacións, así 
como realizar os seus propios 
deseños. 

 
2. Valorar a importancia da 

normalización, as escalas e as 
acotacións no deseño industrial. 

 
3. Aplicar os coñecementos do 

sistema diédrico na realización de 
esbozos de pezas sinxelas. 

Comunicación lingüística (obxectivos 1 y 2) 

Competencia dixital (obxectivo 1) 

Aprender a aprender (obxectivos 1, 2 y 3) 

 
Conciencia e expresións culturais (obxectivos 1, 2 y 3) 

 
Competencias sociais e cívicas (obxectivos 1 y 2) 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (obxectivo 1) 

Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía (obxectivos 1, 2 y 3) 

 

 

 
BLOQUE 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

DESCRIPTORES / 
INDICADORES 
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Áreas do 
deseño: deseño 
gráfico, de 
interiores, 
modas 

 
 

Finalidades 

 
 

Recoñecemento 
e lectura de 
imaxes no 
deseño 

 

1. Realizar 
composicións 
creativas que 
evidencien as 
calidades técnicas e 
expresivas da 
linguaxe do deseño, 
adaptándoas ás 
diferentes áreas e 
valorando o traballo 
en equipo para a 
creación de ideas 
orixinais. 

 

1.1. Realiza composicións 
creativas e funcionais 
adaptándoas ás diferentes 
áreas do deseño, valorando o 
traballo organizado e 
secuenciado na realización de 
todo proxecto, así como a 
exactitude, o orden e a 
limpeza nas representacións 
gráficas. 

 

1.2. Utiliza as novas 
tecnoloxías da información e a 
comunicación para levar a 
cabo seus propios proxectos 
artísticos de deseño. 

 

1.3. Planifica os pasos a 
seguir na realización de 
proxectos artísticos, 
respectando os realizados por 
compañeiros. 

 

(Comunicación lingüística, 
Competencia dixital, 
Aprender a aprender, 
Conciencia e expresións 
culturais, Competencias 
sociais e cívicas, Sentido de 
iniciativa e espírito 
emprendedor, Competencia 
matemática e competencias 
básicas en ciencia e 
tecnoloxía) 

 

Valora o deseño industrial e 
a utilidade de diversos 
obxectos. 

 

Realiza composicións 
creativas e funcionais 
adaptadas a diferentes áreas 
do deseño, como un vaso, 
unha biblioteca o una 
marquesiña. 

 

Planifica e organiza os 
pasos a seguir na realización 
dos seus proxectos 
artísticos. 

 

 



 
BLOQUE 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

DESCRIPTORES / 
INDICADORES 
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Materiais de 
debuxo técnico 

 
 

Tanxencias e 
enlaces 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistemas de 
representación: 
sistema diédrico, 
sistema 
axonométrico, 
perspectiva 
cabaleira e 
perspectiva cónica 

 

2. Analizar a 
configuración de 
deseños realizados 
con formas 
xeométricas planas 
creando 
composicións onde 
interveñan diversos 
trazados 
xeométricos, 
utilizando con 
precisión e limpeza 
os materiais de 
debuxo técnico. 

 

2.1. Resolve problemas 
básicos de tanxencias e 
enlaces. 

 

2.2. Resolve e analiza 
problemas de configuración de 
formas xeométricas planas e 
os aplica á creación de 
deseños persoais. 

(Aprender a aprender, 
Conciencia e expresións 
culturais, Competencias 
sociais e cívicas, Sentido de 
iniciativa e espírito 
emprendedor, Competencia 
matemática e competencias 
básicas en ciencia e 
tecnoloxía) 

 

Analiza deseños realizados 
con formas xeométricas e 
realiza composicións con 
trazados xeométricos 
utilizando con precisión os 
materiais de debuxo técnico. 

 

Recoñece a importancia da 
normalización no debuxo 
técnico industrial. 

 

Coñece os distintos tipos de 
escalas e acotacións e os 
aplica correctamente en 
vistas de pezas. 

 

 

 

3. Diferenciar e 
utilizar os distintos 
sistemas de 
representación 
gráfica, recoñecendo 
a utilidade do debuxo 
de representación 
obxectiva no ámbito 
das artes, a 
arquitectura, o 
deseño e a 
enxeñería. 

 

3.1. Visualiza formas 
tridimensionais definidas por 
súas vistas principais. 

 

3.2. Debuxa as vistas (o 
alzado, a planta e o perfil) de 
figuras tridimensionais 
sinxelas. 

 

3.3. Debuxa perspectivas de 
formas tridimensionais, 
utilizando e seleccionando o 
sistema de representación 
máis adecuado. 

 
(Aprender a aprender, 
Conciencia e expresións 
culturais, Sentido de 
iniciativa e espírito 
emprendedor, Competencia 
matemática e competencias 

básicas en ciencia e 
tecnoloxía) 

 

Realiza esbozos de diversas 
pezas mostrando as vistas 
principais. 

 

Debuxa a mano alzada a 
perspectiva de obxectos e 
lugares. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

DESCRIPTORES / 
INDICADORES 
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O debuxo técnico 
no deseño. 
Programas de 
debuxo por 
ordenador 

 

4. Utilizar diferentes 
programas de debuxo 
por ordenador para 
construír trazados 
xeométricos e pezas 
sinxelas nos diferentes 
sistemas de 
representación. 

4.1. Utiliza as tecnoloxías da 
información e a comunicación 
para a creación de deseños 
xeométricos sinxelos. 

(Competencia dixital, 
Aprender a aprender, 
Conciencia e expresións 
culturais, Competencias 
sociais e cívicas, Sentido de 
iniciativa e espírito 
emprendedor, Competencia 
matemática e competencias 
básicas en ciencia e 
tecnoloxía) 

 

Utiliza programas informáticos 
sinxelos para deseñar 
obxectos e preparar 
proxectos de deseño 
industrial. 
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Os soportes na 

linguaxe plástica e 

visual. 

Experimentación 

con materiais 

diversos 

 
 
 
 

O proceso de 

creación artística: 

preparación, 

incubación, 

iluminación, 

verificación 

5. Elixir os materiais e 
as técnicas máis 
adecuados para 
elaborar una 
composición sobre a 
base duns obxectivos 
prefixados e da 
autoavaliación continua 
do proceso de 
realización. 

 

5.1. Coñece e elixe os 
materiais más adecuados para 
a realización de proxectos 
artísticos. 

 
(Aprender a aprender, 
Conciencia e expresións 
culturais, Competencias 
sociais e cívicas, Sentido de 
iniciativa e espírito 
emprendedor, Competencia 
matemática e competencias 
básicas en ciencia e 
tecnoloxía) 

 

Coñece e utiliza os materiais 
máis adecuados para a 
realización dunha maqueta 
tridimensional a unha escala 
adecuada. 

 

 

 

6. Realizar proxectos 
plásticos que 
comporten unha 
organización de forma 
cooperativa, valorando 
o traballo en equipo 
como fonte de riqueza 
na creación artística. 

 

6.1. Entende o proceso de 
creación artística e súas fases 
e o aplica á produción de 
proxectos persoais e de grupo. 

(Comunicación lingüística, 
Competencia dixital, 
Aprender a aprender, 
Conciencia e expresións 
culturais, Competencias 
sociais e cívicas, Sentido de 
iniciativa e espírito 
emprendedor, Competencia 
matemática e competencias 
básicas en ciencia e 
tecnoloxía) 

 

Coñece el proceso de 
creación artística e súas fases 
e o aplica nas súas 
producións de grupo, 
valorando as achegas dos 
seus compañeiros como fonte 
de riqueza na creación 
artística. 

 

 

  
 

 O período comprendido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final  adicarse a actividades de 
apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría. Nese sentido, para o alumnado que teña materias ou 
ámbitos con partes sen superar una vez realizada la terceira avaliación parcial, o equipo docente realizará 
un breve informe de avaliación individualizado que debe servir de base para o deseño das correspondentes 
actividades de recuperación. A cualificación definitiva das materias  farase efectiva na avaliación final de 
curso.  



. 5 Criterios de avaliación 
 

Os criterios de avaliación das competencias clave son o 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 

Para este curso pode extraerse da táboa do apartado 4. Nesta se propoñen o grao mínimo de 

consecución necesario dos estándares de aprendizaxe e o mesmo tempo aparecen os procedementos e 

instrumentos de avaliación que ademais de medir se sé compren os mínimos esixibles permiten avaliar 

tamén a “calidade de consecución dos mesmos”, e mesmo aportan outros valores que matizarán a nota 

final do alumno: Teremos así unha dobre perspectiva na valoración do alumno/a. Por un lado, se o 

alumno/a acada as competencias básicas co grao 2 (adquirido) en cada estándar, e por outro a 

valoración da “calidade de consecución dese estándar” e doutros conceptos en tanto coñecementos, 

destrezas, actitudes, que se poñen en xogo en cada unha das propostas, exercicios, exames. 

A cualificación numérica de cada trimestre será o resultado da suma das cualificacións obtidas polos 

alumnos nos seguintes apartados, axustándose á ponderación seguinte: 

 

Apartados  
 

Instrumentos de 
Avaliación 

Observacións Ponderación 

 
 
 
 
 
 

A 

Probas 
escritas 

(exames)  

 

Cada proba realizada como 
instrumento avaliador , que terá un 
carácter de control, valorarase de 0 
a 4 puntos, podendo expresarse 
cunha aproximación máxima de 0,25 
puntos. Para que as probas escritas 
e orais fagan media nelas debe 
obterse unha puntuación mínima de 
1,25 puntos. Cada nota parcial debe 
ser testemuña directa da 
consecución positiva dos estándares 
de aprendizaxe correspondentes e o 
grao de 
consecución dos mesmos. 

 
 
 
 
 
 

40% 
 

 
 
 

B 

Láminas e 
traballos 
realizados 
na aula ou 
na casa, 
individuais 
ou en 
grupo. 
 

A nota deste apartado será a media 
aritmética das cualificacións obtidas 
en cada unha das probas e traballos. 
 

 
 

40% 
 



 
 
 
 

C 

Rexistro de 
actitude e 
traballo na 
aula, do 
interese 
amosado pola 
materia, da 
participación 
nas sesións, do 
coidado do 
material propio 
e alleo, da 
limpeza , da 
relación cordial 
co alumnado e 
co profesor. 
 

Dado que este apartado supón unha 
puntuación de 1 sobre 10 na nota 
total recomendo a valoración nos 
seguintes conceptos: - Traer sempre 
o material preciso a clase 0,5 puntos 
 - Actitude de traballo diario atención 
e participación. 0,5 puntos  
 

 
 
 
 

10% 

 
 

D 

Entrega 
puntual dos 
traballos 
realizados na 
aula, 
individuais ou 
en grupo. 
 

- Puntualidade na entrega das tarefas.  
Por traballo sen entregar ou entregado 
fora de prazo perderase 0,25 puntos. 

 
 

10% 
 



. 6 Mínimos esixibles para superar a materia 

 Saber trazar correctamente formas poligonais e as curvas técnicas básicas. 

 Coñecer que é unha escala, os seus tipos e as súas diferentes aplicacións prácticas. 

 Coñecer os elementos da linguaxe visual: liña, luz, cor, textura e composición. 

 Coñecer as cores luz e pigmento, as súas características, efectos psicolóxicos e aplicacións. 

 Saber diferenciar os distintos tipos de iluminación: frontal, lateral, inferior etc. 

 Coñecer os fundamentos dos distintos sistemas de representación. 

 Saber medir e acoutar debidamente unha peza dadas as súas proxeccións diédricas. 

 Saber representar un sólido nos distintos sistemas de representación. 

 Coñecer a representación do punto, recta, plano e volumes sinxelos no sistema cónico. 

 Coñecer os distintos elementos que inflúen na composición gráfico-plástica. 

 Coñecer e aplicar con corrección as diferentes técnicas ensaiadas durante o curso. 

 Saber distinguir os conceptos de bosquexo, encaixe, conxunto, detalle etc. 

 Saber facer unha valoración, apreciación e análise de distintas obras de arte. 

 Coñecer de xeito xeral os principais movementos artísticos ó longo da historia da arte. 

 

. 7 Instrumentos e procedementos de avaliación 
 

 1.- Traer o material e traballar no aula.  

 2.- Presentar o traballo na data fixada. 

 3.- Adecuación do resultado ó que se pedía. 
 

 4.- A correcta realización dos exercicios: limpeza e precisión. 

 5.- Resultados imaxinativos e persoais. 

 6.- Preocupación pola presentación dos resultados.  

 7.- Coidado do material e do mantemento da aula.  

 8.- Comportamento correcto na aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 



. 8 Criterios de cualificación 
 
CALIBRACIÓN DA NOTA: 

 

NOTA AVALIACIÓN: 40% control + 40% prácticas + 10% traballo e atitude na aula + 10% puntualidade 

na entrega. 

A nota mínima no exame para facela media será  de 1,25 sobre 4, unha nota inferior no exame supón 

un suspenso automático. 

3ª Avaliación: A nota en Xade corresponderá coa media das tres avaliacións. 
 
NOTA FINAl: O alumnado que non supere a materia na 3ª avaliación, deberá realizar unhas prácticas 

que lle permitan acadar os coñecementos mínimos. NOTA: 30% PRÁCTICAS+ 70% EXAME. 

O alumnado coa materia superada poderá mellorar a sua cualificación ata en dous puntos, realizando 

as propostas de actividades de ampliación. 

Na avaliació final de cada curso realizarase unha valoración das competencias clave. Os resultados 

expresaranse nos termos de insuficiente (IN), para as cualificacións negativas, e suficiente (SU). Ben 

(BE), notable (NT) ou sobresainte (SB), para as cualificacións positivas. 

 
 

. 9 Procedementos para a realización da avaliación inicial 

O Departamento testeará os coñecementos e as capacidades acadadas directamente relacionadas 

coa materia polo alumnado da forma seguinte: 

 Observación directa do desenvolvemento persoal e actitudinal do alumno na aula durante 
as primeiras xornadas: puntualidade, atención, comportamento dentro da aula, acode as 
sesións co material necesario, escoita e participa, colaboración cos compañeiros, 
motricidade... 

 Proba específica de testeo dos coñecementos e capacidades adquiridas no nivel educativo 
anterior. 

En función dos puntos anteriores o profesor que imparte docencia poderá coñecer de primeira 

man as necesidades educativas individuais de cada alumno e poderá adoptar diversas medidas 

que axuden a paliar deficiencias no proceso de aprendizaxe. 

 

. 10 Plans de seguimento das materias pendentes 

Os alumnos de 4º de ESO interesados en recuperar a Ed.Plástica de 3º e/ou 1º, terán que 

presentar os traballos indicados pola xefa do departamento, a entrega do primeiro bloque recibirá 

o segundo bloque que entregará no prazo indicado, así mesmo no mes de maio o alumnado 

deberá realizar un exame. A nota seguirá a calibración indicada. 

Os alumnos deberán preparar a materia pola súa conta, pero contarán coa posibilidade de 

reunirse periodicamente coa xefa do departamento que os atenderá nos recreos-  



. 11 Metodoloxía 

A metodoloxía no ensino deste área ten que ser activa, para que tras unha introdución teórica, o 

alumno sexa capaz de experimentar de xeito práctico os contidos de cada unidade didáctica. Con 

asiduidade se realizarán actividades de observación, interpretación e apreciación, tanto da 

natureza como de obras feitas polo home. Tamén é importante desenvolve-la capacidade de 

autoexpresión e autoaprendizaxe a partir da experimentación con distintos materiais, técnicas e 

soportes. 

Haberá que partir sempre de coñecementos previos do alumno, para favorecer a súa motivación, 

traballar con experiencias cotiás e promover situacións de aplicación inmediata do aprendido. 

As características da metodoloxía recomendable para a Educación Plástica e Visual pódense 

resumir nos seguintes puntos: 

• en canto a Actividade. Na que os coñecementos se adquiren mediante a manipulación ou 
acción, sobre todo no que respecta ós procedementos, hábitos e actitudes, sendo aconsellable 
empregala tamén para os conceptos a través da representación, observación, comparación, 
análise, etc.

• Investigación. Na que o alumno ensaie as propiedades gráficas e expresivas dos distintos 
materiais (soportes, trazadores, pigmentos, aglutinantes), técnicas, estilos, novas tecnoloxías, 
combinacións destes, modos de expresión, etc.

• Expositivo-descritivo. Para que o alumno poida argumenta-los seus procesos de creación.

• Análise crítica da súa propia obra para poder mellorala sempre.

• Globalizadora. Que permita utilizar todo tipo de aprendizaxes anteriores na elaboración da obra 
creativa.

• Creativa. Buscando desenvolve-la orixinalidade e o respecto á inventiva.

• Socializadora. Mediante a busca dun mellor entronque do individuo coa sociedade, de onde se 
extraen os exemplos.

• Individualizada. Particularizando para cada individuo, recoñecendo as diferenza iniciais e o 
distinto modo de asimilación de cada persoa.

• Con autonomía. Para que o alumno teña iniciativa e sexa capaz de elixir con responsabilidade 
asumida pola propia conduta.

• Aplicando a temporalización dos contidos de maneira seria pero flexible, permitindo ó profesor 
acomodar os contidos durante o curso dinámica da clase así o requira.

• Este curso facilitarasé toda a información do realizado na aula, os traballos a realizar, prazos de 
entrega e posibilidade de traballo a través da Aula virtual do IES que terá unha configuración 
semanal para facilitar o alumnado que non poida vir ao Centro ter unha idea clara da marcha da 
materia. 



















. 12 Materias e recursos 
Caderno de actividades de editorial Donostiarra. 

O Departamento fornecerá os contidos e as diferentes propostas de carácter práctico 

directamente relacionadas cos estandares de avaliación, a través de: 

 Leccións maxistrais. 

 Fotocopias. 

 Libros dixital na aula na aula  

  Libros de consulta e ampliación na Biblioteca. 

 Documentación e exemplificación teórico-práctica e multimedia a través do emprego e 
visualización de páxinas de referencia específicas de Educación Plástica e Visual 

 Aplicacións específicas online artísticas e Debuxo Técnico.. 

 Visualización de contidos a través de Videos de Youtube. 

Novas tecnoloxías: Ordenador na aula con conexión a internet, canón e pantalla de proxección. 

Para determinadas prácticas, o profesor e o alumnado de Debuxo empregará os ordenadores e 

aula de informática previa reserva da mesma. 

Empregarase tamén como apoio didáctico diario a encerado tradicional clásica da aula de Debuxo. 
 

Instalación de auga: Dos piletas con auga corrente para limpeza de material e tratamento de 

técnicas húmidas gráficas e escultóricas. 

Equipamento básico: cabaletes de pintura e de modelado, un tórculo de gravado, varios torsos e 

bustos de escaiola, cámara de video e fotográfica (do instituto), mesas regulables de debuxo. 

Materiais artísticos: pinceis, espátulas, acuarelas, acrílicos, pigmentos, tintas de gravado, papel 

(necesidade de renovar parte do material funxible). 

. 13 Medidas de atención á diversidade 

Aplicaranse as recollidas no Plan anual de atención á diversidade. 
 

. 14 Tratamento transversal da educación en valores 

14.1. Educación para a convivencia: 

A formulación de problemas pode contribuír a desenrolar actitudes de solidariedade, 

cooperación e respecto ás opinións e formas expresivas alleas a través do traballo en grupo, que 

se converte, así, noutro dos eixes metodolóxicos e organizativos na aula. 

14.2. Educación do consumidor: 

Preténdese dotar ó alumnado de instrumentos para desenvolverse na sociedade de 

consumo e que adquiran unha actitude crítica ante as necesidades que se queiran crear 

actualmente a través da publicidade e das películas que presentan unha sociedade baseada no 

consumo. 

14.3. Educación non sexista: 

Nas actividades de grupo é necesario propiciar o intercambio fluído de papeis entre 

alumnos e alumnas, e potencia-la participación destas nos debates e toma de decisións como 

mecanismo corrector de situacións de discriminación sexista. Contribuirase deste xeito, desde a 

propia actividade da aula, a establecer unhas relacións máis xustas e equilibradas entre as 

persoas. 



14.4. Educación multicultural: 

As características da área permiten o coñecemento e a apreciación das manifestacións artísticas, 

tanto actuais como de outros tempos, de outras culturas distintas á nosa, tratando de que o 

alumnado saiba respectalas e valoralas. 

.15 Educación en valores 

15.1. Educación para a convivencia: 

A formulación de problemas pode contribuír a desenrolar actitudes de solidariedade, 

cooperación e respecto ás opinións e formas expresivas alleas a través do traballo en grupo, que 

se converte, así, noutro dos eixes metodolóxicos e organizativos na aula. 

15.2. Educación do consumidor: 

Preténdese dotar ó alumnado de instrumentos para desenvolverse na sociedade de 

consumo e que adquiran unha actitude crítica ante as necesidades que se queiran crear 

actualmente a través da publicidade e das películas que presentan unha sociedade baseada no 

consumo. 

15.3. Educación non sexista: 

Nas actividades de grupo é necesario propiciar o intercambio fluído de papeis entre 

alumnos e alumnas, e potencia-la participación destas nos debates e toma de decisións como 

mecanismo corrector de situacións de discriminación sexista. Contribuirase deste xeito, desde a 

propia actividade da aula, a establecer unhas relacións máis xustas e equilibradas entre as 

persoas. 

15.4. Educación multicultural: 

As características da área permiten o coñecemento e a apreciación das manifestacións artísticas, 

tanto actuais como de outros tempos, de outras culturas distintas á nosa, tratando de que o 

alumnado saiba respectalas e valoralas. 

. 16 Accións de contribución ao proceso lector 

Aplicaranse as recollidas no Proxecto Lector do IES. 

 

. 17 Accións de contribución ao Plan TIC 

Na aula de Debuxo temos un ordenador con conexión a internet e un canón dixital. Isto permite 

tratar os contidos con frecuentes proxeccións, tanto de imaxes (reproducións de obras de arte, 

deseños, arquitectura, etc) coma de presentacións preparadas especialmente para ampliar os 

temas tratados. Asemade, usamos a miúdo a conexión a internet para consultar contidos en 

páxinas web ou en documentais colgados na rede. Ademais de enriquecer o tratamento dos 

contidos, resulta moito máis atractivo para o alumnado. 

O profesor fornece ademais o alumnado dun directorio de páxinas web e fontes específicas da 

materia para un mellor desenvolvemento da materia e como maneira de fomentar a consulta e 

formación activa paralela as clases. 

Ó longo do curso fomentamos o emprego das TIC por parte do alumnado empregando a Aula de 

Informática (cando sexa posible) e os recursos propios do alumnado coa finalidade de: 

• Elaborar traballos para a súa exposición na aula por parte do alumnado empregando 

presentacións con diapositivas e traballos en diferentes formatos 



• Facer prácticas, exercicios e resolución de problemas online nalgún dos temas tratados no 

currículo. 
 

. 18 Accións de contribución ao plan de convivencia 

O departamento contribúe ó plan de convivencia do centro cos seguintes obxectivos: 
 

1. Educar ó alumnado para a convivencia democrática, incorporando na práctica docente 
contidos relacionados coa convivencia escolar e a resolución pacífica de conflitos. 

2. Educar no respecto á liberdade de conciencia e de conviccións relixiosas e morais, 
preservando a dignidade, integridade e intimidade de todos os membros da comunidade 
educativa. 

3. Cumprir e facer cumprir as normas de convivencia do centro, no ámbito da súa 
competencia. 

4. Fomentar un clima positivo de convivencia no centro, na aula e durante as actividades 
complementarias e extraescolares. 

5. Manter a orde e poñer en coñecemento dos órganos competentes as condutas que alteren 
a convivencia. 

6. Informar ás familias das cuestións que puidesen afectarlles, dos incumprimentos das 
normas de convivencia por parte dos seus fillos e das medidas disciplinarias tomadas ó 
respecto. 

7. Controlar as faltas de asistencia e retrasos dos alumnos, informando ós titores segundo o 
procedemento aprobado no noso centro. 

 

. 19 Actividades complementarias e extraescolares 

A Educación Plástica, Visual e Audiovisual é un campo aberto ás relacións con outras materias e 

Departamentos: 

Biblioteca, na montaxe de exposicións, traballos de carteis, instalacións, etc. 
 

Todos os departamentos que desexen establecer experiencias conxuntas en determinados temas 

de interese común ó longo do curso 

Actividades extraescolares, colaborando na produción de carteis, fondos de atrezzo, xornadas 

culturais, etc. 

Para o alumnado de 4º de ESO a proposta é a visita o Museo de Belas Artes da Coruña que 

ademáis contará coa realizacdión dunha práctica de gravado. 

Posibilidade de organizar-contratar durante o curso ben de maneira conxunta con outros 

Departamentos ou polo Departamento de obradoiros no centro relacionados coa nosa materia. 

Participación en concursos de carácter artístico e de contidos transversais. 

 

 

 

 
 



. 20 Procedemento para avaliar a propia programación 

Para saber se as actividades propostas e os contidos traballados en cada unidade didáctica 

cumpriron os obxectivos desexados, faremos, ó remate de cada avaliación/trimestre unha 

autoavaliación, atendendo ós seguintes indicadores: 

 Desenvolvemento na clase da programación e a adecuación da temporalización. 

 Relación entre obxectivos e contidos. 

 Adecuación de obxectivos e contidos ó nivel do alumnado e ás súas necesidades. 

 Adecuación da metodoloxía empregada. 

 Adecuación dos medios e material didáctico empregado. 

 Coordinación dos contidos traballados cos dados en outras áreas coas que teñan relación. 

 Interese mostrado polo alumnado. 

 Adecuación da programación para o desenvolvemento das competencias básicas do 
alumnado. 

 

No proceso de autoavaliación terá un importante papel o alumnado, mediante intercambios orais, 

postas en común acerca dos puntos anteriormente citados e cuestionarios escritos. 

Haberá que observar atentamente tamén os resultados académicos do alumnado de xeito 

combinado coa propia avaliación, para detectar os posibles fallos de metodoloxía docente de cada 

unidade didáctica, e ilos corrixindo para mellorar a programación e adecuala ás diferentes 

circunstancias de cada grupo de alumnos, curso, etc
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. 1 Introdución e contextualización 

Esta é a programación de 1º Bach e 2º de Bach. para o ano académico 2022/2023, que será 

impartida no IES Rafael Dieste. 

 
1º e 2º de Bach.Está redactada tendo en conta o marco lexislativo estabelecido por: 

 
 

 Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE) 

 Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Orde ECD/65/2015, de 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as 
competencias, os contidos e os criterios de avaliación na educación primaria a educación 
secundaria obrigatoria e o bacharelato. 

 Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre 
configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación 
secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta. 

 Real Decreto 665/2015, de 17 de xullo, polo que se desenrolan determinadas disposicións 
relativas ao exercicio da docencia na Educación Secundaria Obrigatoria, no Bacharelato, na 
Formación Profesional e nas ensinanzas de réxime especial, a formación permanente do 
profesorado e ás especialidades dos corpos docentes no Ensino Secundario. 

 Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional 
e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico 2015-2016 para a 
implantación do currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos 
centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Real decreto 310/2016 de 29 de julio pola que se regula a avaliación na ESO e no 
Bacharelato. 

 Lei orgánica 372020 de 29 de decembro LOMLOE 

 ORDE de 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas 
ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no  
sistema educativo de Galicia. 

 

 

 

 

2º de Bach Debuxo Técnico II organízase nun grupo de alumnos/as e será impartida por Ana 

Cuiñas, pertence ao bloque de materias especificas e correspóndenlle 4 horas semanais. 

 

 

 

 

 

http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886-G.pdf
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/00_decreto_completo.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/orde_materias_libre_configuracion_aut.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8043
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150729/AnuncioG0164-240715-0003_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2008/20080107/AnuncioDCA_gl.pdf


. 2 Contribución ao desenvolvemento das competencias clave en relación cos 
estándares de aprendizaxe avaliables 

As competencias son as capacidades para aplicar de xeito integrado os contidos propios de cada 

ensinanza e etapa educativa, e para lograr a realización adecuada de actividades e a resolución 

eficaz de problemas complexos. 

a) Comunicación lingüística (CCL) 
 

b) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) 
 

c) Competencia dixital (CD) 
 

d) Aprender a aprender (CAA) 
 

e) Competencias sociais e cívicas (CSC) 
 

f) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 
 

g) Conciencia e expresións culturais (CCEC) 
 

O desenvolvemento competencial do alumnado valorarase poñendo en relación os estándares de aprendizaxe  
coas competencias clave de xeito que se poida graduar o rendemento alcanzado en cada unha delas. O 
 conxunto de estándares que se relacionan cunha mesma competencia dá lugar ao perfil desa competencia  
facilitando a avaliación competencial do alumnado. Este perfil competencial pode extraerse da táboa do  
apartado 4 que reflicte a relación entre os distintos estándares de aprendizaxe coas sete competencias  
clave sinaladas pola normativa en vigor.



. 3 Obxectivos para D. Técnico II 

Os obxectivos para Debuxo Técnico II que se expoñen a continuación son os referentes propios 

da materia que contribúen de forma significativa e aportan matices a outros referentes “marco” 

que son os xerais da etapa educativa e que conforman as expectativas que se quere que o 

alumnado acade desde un punto de vista estrutural e integrador. (expóñense os obxectivos 

propios da materia e a continuación os xerais de etapa): 

Obxectivos propios da materia: 
 

1. Desenvolver as capacidades que permitan expresar con precisión e obxectividade as 

solucións gráficas. 

2. Apreciar a universalidade do Debuxo Técnico na transmisión e compresión das 

informacións. 

3. Coñecer e comprender os fundamentos do Debuxo Técnico para aplicalos á lectura e 

interpretación de deseños, planos e produtos artísticos e á representación de formas, 

aténdose ás diversas normas, e para elaborar solucións razoadas perante problemas 

xeométricos no campo da técnica e da arte, tanto no plano como no espazo. 

4. Valorar a normalización como convencionalismo idóneo para simplificar, no só na 

produción, senón tamén na comunicación, dándolle a este un carácter universal. 

5. Comprender e representar formas, aténdose as normas UNE e ISO. 

6. Fomentar o método e o razoamento no debuxo, como medio de transmisión das ideas 

científico-técnicas. 

7 Utilizar con destreza os instrumentos específicos do Debuxo Técnico e valorar o correcto 

acabado do debuxo, así como as melloras que poidan introducir as diversas técnicas 

gráficas na representación. 

8. Potenciar o trazado de bosquexos e perspectivas a man alzada, para acadar a destreza e 

rapidez imprescindibles na expresión gráfica. 

9. Relacionar o espazo co plano, comprendendo a necesidade de interpretar o volume no 

plano, mediante os sistemas de representación. 

 

Obxectivos da Etapa: 

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. 
 

 

 



. 4 Estándares de aprendizaxe avaliables 

Os estándares de aprendizaxe son 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. 

O grao mínimo de consecución para cada estándar de aprendizaxe descríbese nunha escala de 1 a 

4 co seguinte significado: 

1: En vías de adquisición. 

2: Adquirido. 

3: Avanzado. 

4: Excelente. 
 

 
RELACIÓN DE: Obxectivos, competencias, contidos, criterios de avaliación, estándares 

de aprendizaxe, así como unha relación de descritores. 



DEBUXO TÉCNICOII 

Unidade 1 Trazados no plano 
 

OBXECTIVOS DE UNIDADE COMPETENCIAS 

Realizar trazados xeométricos no plano, referentes á 
rectificación de arcos, coñecendo seus fundamentos 
teóricos. 

Construír e debuxar figuras xeométricas planas que teñan 
a mesma superficie que outras. 

Saber aplicar devanditos trazados á realización de 
traballos máis complexos. 

Usar correctamente o compás, a escuadra e o cartabón, a 
regra e o lapis. 

 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía (Obxectivos 1, 2, 3 e4) 
Aprender a aprender (Obxectivos 1, 2, 3 e 4) 
Competencia dixital (Obxectivos 1 e 2) 
Competencias sociais e cívicas (Obxectivo 1, 2, 3 e 4) 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (Obxectivos 3 e 
4) 
Conciencia e expresións culturais (Obxectivo 3 e 4) 

 

BLOQUE CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 
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Principais trazados 

elementais no 

plano: 

circunferencias. 

 
Ferramentas 

básicas do debuxo 

técnico: 

rectificacións. 

 
Estudio da potencia 

de un punto 

respecto a unha 

circunferencia: eixo 

radical e centro 

radical. 

 
Resolución de 

problemas de 

figuras 

equivalentes. 

 
 
 
 
 

 
1. Resolver 

problemas de 
tanxencias 
mediante a 
aplicación das 
propiedades do 
arco capaz, dos 
eixos e centros 
radicais e/ou da 
transformaci ón 
de circunferenci 
as e rectas por 
inversión, 
indicando 
gráficamente a 
construcción 
auxiliar utilizada, 
os puntos de 
enlace e a 
relación entre 
seus elementos. 

1.1 Identifica a estrutura xeométrica 

de obxectos industriais o 

arquitectónicos a partir do análise 

de plantas, alzados, perspectivas 

ou fotografías, sinalando seus 

elementos básicos e determinando 

as principais relacións de 

proporcionalidade. 

(Aprender a aprender e 

Competencia dixital) 

 

 
1.2 Determina lugares xeométricos de 

aplicación o debuxo técnico 

aplicando os conceptos de potencia 

o inversión. (Aprender a aprender e 

Competencia dixital) 

 

 
1.3 Selecciona estratexias para a 

resolución de problemas 

xeométricos complexos, 

analizando as posibles 

solucións e transformándoas 

por analoxía en outros 

problemas máis sinxelos. 

(Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor e Conciencia e 

expresións culturais) 

 
 
 

1.4. Manexa con destreza e precisión os 

instrumentos de debuxo técnico 

para realizar as diferentes técnicas, 

poñendo sumo coidado na 

utilización dos diferentes tipos de 

líñas, en pro da claridade do 

debuxo. 

(Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor e Conciencia e 

expresións 

culturais) 

 Coñece os elementos 
básicos da xeometría e os 
identifica e clasifica a partir 
de exemplos industrias o 
arquitectónicos, aplicando 
relacións de 
proporcionalidade. 

 
 

 Resolve problemas 
xeométricos de aplicación o 
debuxo técnico aplicando 
os conceptos de potencia.  

 

 
 Analiza e resolve 

correctamente problemas 
xeométricos complexos, 
buscando, cando sexa 
necesario, estratexias de 
transformación por 
analoxía en problemas más 
sinxelos. 

 
 

 
 Manexa con eficacia e 

precisión os instrumentos 
de debuxo técnico, 
escuadra, cartabón, 
compás, lapis e regra. 

 



BLOQUE CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

 Sistemas de 

representación e 

novas tecnoloxías. 

 

Aplicacións de 

sistemas CAD e de 

debuxo vectorial en 

3D. 

 
2. Utilizar o 

ordenador 

para afianzar 

os contidos 

traballados n 

a unidade. 

 

2.1. Usa o ordenador para afianzar e 

desenrolar o coñecemento do área de 

Debuxo Técnico. 

(Competencia dixital e Sentido de 

iniciativa e espírito emprendedor) 

 

 
 Utiliza as TIC como 

ferramenta de aprendizaxe 
e manexo de programas 
informáticos de debuxo. 

. 

 

*Todos os estándares de aprendizaxe axudan a adquirir a competencia matemática e as competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxía e competencias sociais e cívicas. 



Unidade 2 Trazado de tanxencias 
 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS 

 Coñecer e comprender os fundamentos das 
construcións básicas de tanxencias entre rectas e 
circunferencias, e entre circunferencias. 

 Saber aplicar os diferentes procedementos 
gráficos para resolver cada caso. 

 Analizar e ordenar todos os casos de tanxencias 
estudados para aplicacións, non só de forma 
illada senón inseridos na definición dunha forma. 

 Realizar con corrección os enlaces, aplicando os 
casos de tanxencia correspondentes. 

Comunicación lingüística (Obxectivo 1) 

Competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía (Obxectivos 1, 2, 3 e 4) 

Aprender a aprender (Obxectivos 2, 3 e 4) 

Competencia dixital (Obxectivos 2,3 e 4) 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (Obxectivos 

2, 3 e 4) 

Conciencia e expresións culturais (Obxectivo 4) 

 

BLOQUE CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 
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Propiedades das 

tanxencias entre 

circunferencias e 

rectas. 

 
Propiedades das 

tanxencias entre 

circunferencias. 

 
Resolución de 

problemas de 

aplicación de 

tanxencias. 

 
Realización de enlaces 

aplicando os 

diferentes casos de 

tanxencia. 

 
 
 
 
 

 
2. Resolver problemas 

de tanxencias 
mediante a aplicación 
das propiedades de 
arco capaz, dos eixos 
e centros radicais 
e/ou da 
transformación de 
circunferencias e 
rectas por inversión, 
indicando 
gráficamente a 
construción auxiliar 
utilizada, os puntos 
de enlace e a relación 
entre seus elementos. 

1.1 Selecciona estratexias para a 

resolución de problemas 

xeométricos complexos, 

analizando as posibles solucións e 

transformándoas por analoxía en 

outros problemas máis sinxelos. 

(Aprender a aprender e Sentido 

de iniciativa e espírito 

emprendedor) 

 
1.2 Resolve problemas de tanxencias 

aplicando as propiedades dos 

eixos e centros radicais, indicando 

gráficamente a construción auxiliar 

utilizada, os puntos de enlace e a 

relación entre seus elementos. 

 
1.3. Manexa con destreza e precisión 

os instrumentos de debuxo técnico 

para realizar as diferentes 

tanxencias, poñendo sumo coidado 

na utilización dos diferentes tipos 

de liñas, en pro da claridade do 

debuxo. 

(Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor e Conciencia e 

expresións culturais) 

 Coñece e comprende os 
fundamentos e propiedades das 
construcións básicas de 
tanxencias entre rectas e 
circunferencias e entre 
circunferencias. 

 

 Resolve problemas xeométricos 
complexos, analizando as 
posibles solucións e 
seleccionando a estratexia para 
resolvelo de forma sinxela, 
especialmente naquelos casos 
nos que no se coñece o radio.  

 
 

 Realiza problemas aplicando os 
casos de tanxencia que 
correspondan para debuxar 
enlaces e insercións. 

 

Sistemas de 

representación e 

novas tecnoloxías. 

 
Aplicacións de 

sistemas CAD e de 

debuxo vectorial en 

3D. 

 

 
2. Utilizar o ordenador 

para afianzar os 

contidos traballados 

na unidade. 

 
2.1. Usa o ordenador para afianzar e 

desenrolar o coñecemento do área 

de Debuxo Técnico. 

(Competencia dixital e Sentido 

de iniciativa e espírito 

emprendedor) 

 
 Utiliza as TIC como ferramenta 

de aprendizaxe e manexo de 
programas informáticos de 
debuxo. 

 

*Todos os estándares de aprendizaxe axudan a adquirir a competencia matemática, las competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxía e a conciencia e expresións culturais. 



Unidade 3 Curvas cónicas 
 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS 

 Coñecer e comprender a natureza das curvas 
cónicas, diferenciando as distintas formas de 
xerarse. 

 Representar curvas cónicas, atendendo as súas 
propiedades e características. 

 Coñecer e aplicar as propiedades das curvas 
cónicas e a relación entre os diferentes elementos 
de definición, incluíndo as rectas tanxentes e 
secantes. 

 

Comunicación lingüística (Obxectivo 1) 

Competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía (Obxectivos 1, 2 e 3) 

Aprender a aprender (Obxectivo 3) 

Competencia dixital (Obxectivos 1, 2 e 3) 

Conciencia e expresións culturais (Obxectivo 2 e 3) 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 
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Orixe e propiedades 

das curvas cónicas. 

 
Construción das 

curvas cónicas: elipse, 

parábola e hipérbole. 

 
Rectas tanxentes as 

curvas cónicas 

 
Interseccións de rectas 

e curvas cónicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Debuxar curvas 

cíclicas e cónicas, 
identificando os seus 
principais elementos 
e utilizando as súas 
propiedades 
fundamentais para 
resolver problemas de 
pertenza, tanxencia 
ou incidencia. 

1.1 Comprende a orixe das curvas 

cónicas e as relaciones métricas 

entre elementos, describindo as 

súas propiedades e identificando 

as súas aplicacións. 

(Comunicación lingüística) 

 

1.2 Resolve problemas de pertenza, 

intersección e tanxencias entre 

liñas rectas e curvas cónicas, 

aplicando as súas propiedades e 

xustificando o procedemento 

utilizado. 

(Aprender a aprender e 

Conciencia e expresións 

culturais) 

 

1.3 Traza curvas cónicas 

determinando previamente os 

elementos que as definen, tales 

como eixes, focos, directrices, 

tanxentes ou asíntotas, resolvendo 

o seu trazado por puntos ou por 

homoloxía respecto da 

circunferencia. 

(Conciencia e expresións 

culturais) 

 
 

 
 Relaciona as curvas cónicas 

cas seccións dun cono, 
describindo as propiedades 
e aplicacións de cada unha.  
 

 Comprende e resolve 
problemas xeométricos de 
intersección e tanxencia de 
rectas e curvas cónicas, 
explicando o procedemento 
utilizado. 

 

 Constrúe curvas cónicas a 
partir dos elementos que as 
definen ou a partir de 
tanxentes, asíntotas e outros 
elementos. 

 

Sistemas de 

representación e novas 

tecnoloxías. 

Aplicacións de 

sistemas CAD e de 

debuxo vectorial en 

3D. 

 

 
2. Utilizar o ordenador 

para afianzar os 

contidos traballados 

na unidade. 

 

 
2.1. Usa o ordenador para afianzar e 

desenrolar o coñecemento da área 

do Debuxo Técnico. 

(Competencia dixital) 

 

 
 Utiliza as TICs como 

ferramenta de aprendizaxe e 
manexo de programas 
informáticos de debuxo. 

*Todos os estándares de aprendizaxe axudan a adquirir a competencia matemática, as competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxía e a competencia dixital. 



Unidade 4: Curvas técnicas 
 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS 

 Coñecer e comprender as curvas cíclicas, 
diferenciando as distintas formas de xerarse e as 
características de cada unha. 

 Coñecer e comprender a forma de xerar 
exemplos doutras curvas técnicas, como 
evolventes, senoides y lemniscatas. 

 Trazar curvas cíclicas atendendo as súas 
propiedades e elementos. 

Comunicación lingüística (Obxectivos 1, 2) 

Competencia matemática e competencias básicas na 

ciencia e tecnoloxía (Obxectivos 1, 2 e 3) 

Aprender a aprender (Obxectivos 1, 2 e 3) 

Competencias sociais e cívicas (Obxectivo 1) 

Competencia dixital (Obxectivos 1, 2 e 3) 

Conciencia e expresións culturais (Obxectivo 3) 

 

BLOQUE CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 
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Curvas cíclicas: 

cicloide, epicicloide e 

hipocicloide. 

 

 
Outras curvas: 

cardiode, evolvente da 

circunferencia, 

lemniscata e curvas 

trigonométricas 

 
 
 
 
 

4. Debuxar curvas 
cíclicas e cónicas, 
identificando os seus 
principais elementos 
e utilizando as súas 
propiedades 
fundamentais para 
resolver problemas 
de pertenza, 
tanxencia ou 
incidencia. 

1.1 Comprende a orixe das 

curvas cíclicas e as 

relaciones métricas entre 

elementos, describindo as 

súas propiedades e 

identificando as súas 

aplicacións. 

(Comunicación lingüística, 

Competencias sociais e 

cívicas) 

 

1.2 Traza curvas cíclicas, 

determinando os elementos 

que as definen, resolvendo o 

seu trazado por puntos ou 

por homoloxía respecto a la 

circunferencia. 

(Conciencia e expresións 

culturais) 

 
 
 
 
 

 Coñece e comprende al orixe das 
curvas cíclicas e as propiedades, 
aplicacións e relacións que se 
derivan das mesmas. 

 
 

 Constrúe curvas cíclicas a partir 
dos seus elementos. 

 

Sistemas de 

representación e 

novas tecnoloxías. 

 
Aplicacións de 

sistemas CAD e de 

debuxo vectorial en 

3D. 

 

 
2. Utilizar o ordenador 

para afianzar os 

contidos traballados 

na unidade. 

 
2.1. Usa o ordenador para 

afianzar e desenrolar o 

coñecemento da área de 

Debuxo Técnico. 

(Competencia dixital) 

 

 
 Utiliza as TICs como ferramenta 

de aprendizaxe e manexo de 
programas informáticos de 
debuxo. 

*Todos os estándares de aprendizaxe axudan a adquirir a competencia matemática, as competencias 

básicas na ciencia e tecnoloxía e a conciencia e aprender a aprender e competencia dixital. 



Unidade 5: Transformacións xeométricas 
 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS 

 Contactar coa xeometría proxectiva como 
ampliación da xa coñecida xeometría euclidiana. 

 Coñecer as relaciones das transformacións coa 
xeometría descritiva que se estudará máis 
adiante. 

 Realizar transformacións no plano, tales como 
homoloxías e os seus casos particulares, 
afinidades e inversións. 

 Aplicar ditas transformacións a outros tipos de 
problemas. 

 
 

Comunicación lingüística (Obxectivos 1 e 2) 

Competencia matemática e competencias básicas na 

ciencia e tecnoloxía (Obxectivos 1, 2, 3 e4) 

Aprender a aprender (Obxectivos 2 e 4) 

Competencias sociais e cívicas (Obxectivos 1 e 2) 

Competencia dixital (Obxectivos 3 e 4) 

Conciencia e expresións culturais (Obxectivos 3 e 4) 

 

BLOQUE CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

 
B

lo
q

u
e 

1.
 X

eo
m

et
rí

a 
e

 d
eb

u
xo

 t
éc

n
ic

o
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Homoloxía. 

Construción de figuras 

homólogas. 

 
Afinidade. Construción 

de figuras afines. 

 
Inversión. Construción 

de figuras inversas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Relacionar as 
transformacións 
homolóxicas cas súas 
aplicacións a 
xeometría plana e ós 
sistemas de 
representación, 
valorando a rapidez 
e exactitude nos 
trazados que 
proporciona a súa 
utilización. 

1.1 Comprende as características 

das transformacións homolóxicas 

identificando os seus invariantes 

xeométricos, describindo as súas 

aplicacións. 

(Comunicación lingüística, 

Competencias sociais e 

cívicas) 

 
1.2 Aplica a homoloxía e a afinidade 

a la resolución de problemas 

xeométricos e a representación 

de formas planas. 

(Aprender a pensar, 

Competencia dixital e 

Conciencia e expresións 

culturais) 

 
1.3 Deseña a partir de un bosquexo 

previo ou reproduce a escala 

conveniente figuras planas 

complexas, indicando 

gráficamente a construción 

auxiliar utilizada. 

(Aprender a pensar, 

Competencia dixital e 

Conciencia e expresións 

culturais) 

 Coñece e comprende os 
fundamentos das 
transformacións homolóxicas 
e identifica os seus 
elementos, como os 
invariantes xeométricos, 
coñecendo e aplicando as 
súas propiedades.  

 

 Resolve problemas 
xeométricos e representa 
figuras planas mediante 
homoloxía e os seus casos 
particulares: afinidade e 
inversión. 

 

 Realiza figuras a escala, 
indicando gráficamente a 
construción auxiliar utilizada. 

 

Sistemas de 

representación e 

novas tecnoloxías. 

 
Aplicacións de 

sistemas CAD e de 

debuxo vectorial en 

3D. 

 

 
2. Utilizar o ordenador 

para afianzar os 

contidos traballados 

na unidade. 

 

 
2.1. Usa o ordenador para afianzar e 

desenrolar o coñecemento da 

área do Debuxo Técnico. 

(Competencia dixital) 

 

 
 Utiliza as TICs como 

ferramenta de aprendizaxe e 
manexo de programas 
informáticos de debuxo. 

*Todos os estándares de aprendizaxe axudan a adquirir a competencia matemática, as competencias 

básicas na ciencia e tecnoloxía. 



Unidade 6: Sistema diédrico 
 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS 

 Entender a necesidade e a importancia do 
sistema diédrico. 

 Coñecer o fundamento teórico do sistema diédrico 
e diédrico directo. 

 Empregar o sistema diédrico e diédrico directo 
para resolver problemas de interseccións, 
paralelismo, perpendicularidade e  distancias 
entre puntos, a recta e o plano. 

 Empregar a terceira proxección na resolución de 
problemas. 

 
 

Comunicación lingüística (Obxectivos 1 e2) 

Competencia matemática e competencias básicas na 

ciencia e tecnoloxía (Obxectivos 1, 2, 3 e 4) 

Aprender a aprender (Obxectivos 2, 3 e 4) 

Competencias sociais e cívicas (Obxectivo 1) 

Competencia dixital (Obxectivos 2, 3 e 4) 

Conciencia e expresións culturais (Obxectivos 3 e 4) 

 

BLOQUE CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 
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Representación de 

punto, recta e plano no 

sistema diédrico. 

 
Interseccións de planos 

e de recta e plano. 

 
Paralelismo e 

perpendicularidade 

entre rectas e planos. 

 
Calculo de distancias 

no sistema diédrico. 

 
Sistema diédrico 

directo. 

6. Valorar a importancia 
da elaboración de 
debuxos a man 
alzada para 
desenrolar a “visión 
espacial”, analizando 
a posición relativa 
entre rectas, planos e 
superficies, 
identificando as súas 
relacións métricas 
para determinar o 
sistema de 
representación 
adecuado e la 
estratexia idónea que 
solucione os 
problemas de 
representación de 
corpos ou espazos 
tridimensionais. 

1.1 Comprende os fundamentos 

ou principios xeométricos 

que condicionan o 

paralelismo e 

perpendicularidade entre 

rectas e planos, utilizando o 

sistema diédrico como 

ferramenta base para 

resolver problemas de 

pertenza, posición, mínimas 

distancias e verdadeira 

magnitude. 

(Comunicación lingüística, 

Aprender a aprender, 

Competencias sociais e 

cívicas, Competencia 

dixital e Conciencia e 

expresións culturais) 

 

 Coñece o fundamento do sistema 
diédrico e resolve sen dificultade 
os problemas fundamentais de 
interseccións, paralelismo, 
perpendicularidade e cálculo de 
distancias aplicando o sistema 
diédrico e o sistema diédrico 
directo. 
 

Sistemas de 

representación e novas 

tecnoloxías. 

 
Aplicacións de 

sistemas CAD e de 

debuxo vectorial en 3D. 

 

 
2. Utilizar o ordenador 

para afianzar os 

contidos traballados 

na unidade. 

 
2.1. Usa o ordenador para 

afianzar e desenrolar o 

coñecemento da área do 

Debuxo Técnico. 

(Competencia dixital) 

 

 
 Utiliza as TICs como ferramenta 

de aprendizaxe e manexo de 
programas informáticos de 
debuxo. 

*Todos os estándares de aprendizaxe axudan a adquirir a competencia matemática, as competencias 

básicas na ciencia e tecnoloxía e a conciencia e expresións culturais. 



Unidade 7: Métodos no sistema diédrico 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

 Coñecer e comprender no sistema diédrico e 
diédrico directo os métodos que emprega a 
xeometría descritiva, tales como os abatementos, 
os cambios de plano de proxección e os xiros. 

 Coñecer métodos como os abatementos, os 
cambios de plano de proxección e os xiros, para 
representar en diédrico figuras planas. 

 Comprender e empregar o sistema diédrico para 
resolver problemas xeométricos no espazo entre 
puntos, rectas e planos. 

 
Comunicación lingüística (Obxectivo 1) 

Competencia matemática e competencias básicas na 

ciencia e tecnoloxía (Obxectivos 1, 2, e 3) 

Aprender a aprender (Obxectivos 1, 2 e 3) 

Competencia dixital (Obxectivos 1, 2 e 3) 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

(Obxectivo 3) 

Conciencia e expresións culturais (Obxectivo 3) 

 

BLOQUE CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 
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Sistema diédrico: 

abatementos, 

cambios de plano e 

xiros. 

 
Sistema diédrico 

directo: 

abatementos, 

cambios de plano e 

xiros. 

 
Aplicacións dos 

métodos do sistema 

diédrico: ángulos e 

figuras planas. 

 

1. Valorar a 

importancia da 

elaboración de 

debuxos a man 

alzada para 

desenrolar a “visión 

espacial”, 

analizando a 

posición relativa 

entre rectas, planos 

e superficies, 

identificando as 

súas relacións 

métricas para 

determinar o 

sistema de 

representación 

adecuado e a 

estratexia idónea 

que solucione os 

problemas de 

representación de 

corpos ou espazos 

tridimensionais. 

 
 
 

1.1 Representa figuras planas 

contidas en planos 

paralelos, perpendiculares 

ou oblicuos ós planos de 

proxección, trazando as 

súas proxeccións 

diédricas. 

(Comunicación 

lingüística) 

 

 
1.2 Determina a verdadeira 

magnitude de segmentos, 

ángulos e figuras planas 

utilizando xiros, 

abatementos ou cambios 

de plano no sistema 

diédrico 

(Conciencia e expresións 

culturais) 

 Coñece e comprende no 
sistema diédrico e diédrico 
directo los métodos como 
abatementos, cambios de 
plano e xiros e aplícaos a 
representación de figuras 
planas, trazando as súas 
proxeccións diédricas.  
 

 Comprende e emprega o 
sistema diédrico para 
resolver problemas 
xeométricos no espazo tales 
como determinar a 
verdadeira magnitude de 
segmentos, ángulos e 
figuras. 
 

Sistemas de 

representación e 

novas tecnoloxías. 

 
Aplicacións de 

sistemas CAD e de 

debuxo vectorial en 

3D. 

 
2. Utilizar o 

ordenador para 

afianzar os 

contidos 

traballados na 

unidade. 

 
2.1. Usa o ordenador para 

afianzar e desenrolar o 

coñecemento da área do 

Debuxo Técnico. 

(Sentido da iniciativa e 

espírito emprendedor) 

 

 
 Utiliza as TICs como 

ferramenta de aprendizaxe 
e manexo de programas 
informáticos de debuxo. 

*Todos os estándares de aprendizaxe axudan a adquirir a competencia matemática, as competencias 

básicas na ciencia e tecnoloxía, aprender a pensar e competencia dixital. 



Unidade 8 Figuras no sistema diédrico 
 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS 

 Comprender e empregar o sistema diédrico para 
representar as superficies radiadas no plano. 

 Comprender e empregar o sistema diédrico para 
resolver problemas xeométricos no espazo de 
pirámides, conos, prismas e cilindros, as súas 
seccións planas e respectivos desenrolos. 

Comunicación lingüística (Obxectivo 1) 

Competencia matemática e competencias básicas na ciencia 

e tecnoloxía (Obxectivos 1 e 2) 

Aprender a aprender (Obxectivo 2) 

Competencia dixital (Obxectivos 1 e 2) 

Conciencia e expresións culturais (Obxectivos 1 ye2) 

 

BLOQUE CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 
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Representación en 

diédrico de pirámides, 

conos, prismas e 

cilindros. 

 
Secciones de figuras 

e planos. 

 
Desenrolo de 

pirámides, conos, 

prismas e cilindros. 

 
Interseccións de 

figuras y rectas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Representar poliedros 
regulares, pirámides, 
prismas, cilindros e 
conos mediante as 
súas proxeccións, 
analizando as 
posicións singulares 
respecto dos planos 
de proxección, 
determinando as 
relaciones métricas 
entre os seus 
elementos, as 
secciones planas 
principais e a 
verdadeira magnitude 
ou desenrolo das 
superficies que os 
conforman 

 
 
 

1.1 Representa cilindros e conos de revolución 

aplicando xiros ou cambios de plano para 

dispoñer as súas proxeccións diédricas na 

posición favorable para resolver problemas 

de medida. 

(Comunicación lingüística, Aprender a 

aprender) 

 
1.2 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. 

 
1.3 Halla a intersección entre liñas rectas e 

corpos xeométricos coa axuda das súas 

proxeccións diédricas ou a súa perspectiva, 

indicando o trazado auxiliar utilizado para la 

determinación dos puntos de entrada e 

saída. 

 
1.4 Desenrola superficies poliédricas, 

cilíndricas e cónicas, coa axuda das súas 

proxeccións diédricas, utilizando xiros, 

abatementos ou cambios de plano pra obter 

a verdadeira magnitude das arestas e caras 

que as conforman. 

(Aprender a aprender) 

 Resolve problemas de 
medida aplicando xiros ou 
cambios de plano sobre 
cilindros e conos para 
colocalos en posicións 
favorables. 

 

 Determina a sección 
producida por un plano sobre 
pirámides, conos, prismas e 
cilindros. 

 

 Determina a intersección 
entre rectas e pirámides, 
conos, prismas ou cilindros, 
utilizando un trazado auxiliar 
para determinar os puntos de 
entrada e saída. 

 

 Debuxa o desenrolo de 
pirámides, conos, prismas e 
cilindros, obtendo a 
verdadeira magnitude das 
súas caras e aristas. 
 

Sistemas de 

representación e 

novas tecnoloxías. 

 
Aplicacións de 

sistemas CAD de 

debuxo vectorial en 

3D. 

 

 
2. Utilizar o ordenador 

para afianzar os 

contidos traballados 

na unidade. 

 
 

2.1. Usa o ordenador para afianzar e desenrolar 

o coñecemento da área do Debuxo 

Técnico. 

 

 
 Utiliza as TIC como 

ferramenta de aprendizaxe e 
manexo de programas 
informáticos de debuxo. 

*Todos os estándares de aprendizaxe axudan a adquirir a competencia matemática, as competencias 

básicas na ciencia e tecnoloxía, competencia dixital e a conciencia e expresións culturais. 



Unidade 9: Poliedros regulares no sistema diédrico 
 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS 

 Comprender e empregar o sistema diédrico para 
representar os poliedros regulares no plano. 

 Comprender e empregar o sistema diédrico para 
resolver problemas xeométricos no espazo de 
poliedros regulares: proxeccións diédricas, alturas 
e secciones planas. 

Comunicación lingüística (Obxectivo 1) 

Competencia matemática e competencias básicas na 

ciencia e tecnoloxía (Obxectivos 1 e 2) 

Aprender a aprender (Obxectivo 1 e 2) 

Competencia dixital (Obxectivos 1 e 2) 

Conciencia e expresións culturais (Obxectivos 1 e 2) 

 

BLOQUE CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 
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Proxeccións diédricas 

dos poliedros 

regulares. 

 
Alturas dos poliedros 

regulares en distintas 

posicións. 

 
Secciones planas de 

poliedros regulares no 

sistema diédrico. 

 
 

8. Representar poliedros 
regulares, pirámides, 
prismas, cilindros e 
conos mediante as 
súas proxeccións, 
analizando as 
posicións singulares 
respecto ós planos de 
proxección, 
determinando as 
relacións métricas 
entre os seus 
elementos, as 
seccións planas 
principais e a 
verdadeira magnitude 
ou desenrolo das 
superficies cos 
conforman 

1.1 Representa o hexaedro ou 

cubo en calquera posición 

respecto ós planos 

coordenados e o resto dos 

poliedros regulares, prismas 

e pirámides, en posicións 

favorables, coa axuda das 

súas proxeccións diédricas, 

determinando partes vistas e 

ocultas. 

(Comunicación lingüística) 

 
1.2 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. 

 
 

 
 Representa os poliedros regulares 

en calquera posición respecto dos 
planos coordenados e resolve 
problemas de cálculos de altura e 
de partes vistas e ocultas. 

 

 Resolve problemas de seccións 
planas de poliedros regulares.  
 

Sistemas de 

representación e 

novas tecnoloxías. 

 
Aplicacións de 

sistemas CAD e de 

debuxo vectorial en 

3D. 

 

 
2. Utilizar o ordenador 

para afianzar os 

contidos traballados 

na unidade. 

 

 
2.1. Usa o ordenador para 

afianzar e desenrolar o 

coñecemento da área do 

Debuxo Técnico. 

 

 
 Utiliza as TICs como ferramenta 

de aprendizaxe e manexo de 
programas informáticos de 
debuxo. 

*Todos os estándares de aprendizaxe axudan a adquirir a competencia matemática, as competencias 

básicas na ciencia e tecnoloxía, aprender a aprender, competencia dixital e a conciencia e expresións 

culturais. 



Unidade 10 Sistema axonométrico 
 

OBXECTIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

 Entender a necesidade e a importancia do 
sistema de representación axonométrico. 

 Coñecer e comprender os fundamentos prácticos 
dos sistemas axonométricos e a súa relación co 
el sistema diédrico. 

 Comprender e empregar o sistema axonométrico 
para representar figuras tridimensionais no plano. 

 Comprender e empregar o sistema axonométrico 
para resolver problemas xeométricos no espazo 
de abatementos, figuras planas, sólidos e 
secciones. 

 
Comunicación lingüística (Obxectivo 1) 

Competencia matemática e competencias básicas na ciencia 

e tecnoloxía (Obxectivos 1, 2, 3 e 4) 

Aprender a aprender (Obxectivos 2, 3 e 4) 

Competencias sociais e cívicas (Obxectivos 1 e 2) 

Competencia dixital (Obxectivos 2, 3 e 4) 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (Obxectivos 2, 3 

e 4) 

Conciencia e expresións culturais (Obxectivos 2, 3 e 4) 

 

BLOQUE CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 
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Elementos e 

propiedades do 

sistema axonométrico. 

 
Interseccións entre 

dous planos e entre 

plano e recta no 

sistema axonométrico. 

 
Figuras planas e 

abatementos no 

sistema axonométrico. 

 
Perspectivas da 

circunferencia no 

sistema axonométrico. 

 
Perspectiva de 

sólidos: secciones 

planas e intersección 

con unha recta. 

 
 
 

 
9. Debuxar 

axonometrías de 
poliedros regulares, 
pirámides, prismas, 
cilindros e conos, 
dispoñendo a súa 
posición en función 
da importancia 
relativa das caras que 
se desexen mostrar 
e/ou da conveniencia 
dos trazados 
necesarios, utilizando 
o abatemento de 
figuras planas 
situadas nos planos 
coordenados, 
calculando os 
coeficientes de 
redución e 
determinando as 
secciones planas 
principais. 

 

1.1 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 corrección. 

(Comunicación lingüística, 

competencias sociais e 

cívicas) 

 

1.2 Debuxa axonometrías de corpos 

ou espazos definidos polas súas 

vistas principais, dispoñendo a 

súa posición en función da 

importancia relativa das caras 

que se desexen mostrar e/ou da 

conveniencia dos trazados 

necesarios. 

 

1.3 Determina a sección plana de 

corpos ou espazos 

tridimensionais formados por 

superficies poliédricas, 

debuxando isometrías ou 

perspectivas cabaleiras. 

 Coñece e comprende os elementos e 
propiedades do sistema axonométrico, 
clasificándoos segundo o ángulo que 
formen os seus eixes e aplicando o 
coeficiente de corrección. 

 

 Resolve problemas de representación 
de figuras e corpos no sistema 
axonométrico, aplicando abatementos e 
calculando as perspectivas e 
verdadeiras magnitudes dos distintos 
elementos. 

 

 Realiza problemas de seccións planas 
de corpos ou espazos tridimensionais e 
de interseccións de sólidos cunha recta 
no sistema axonométrico. 

 
 

Sistemas de 

representación e 

novas tecnoloxías. 

 
Aplicacións de 

sistemas CAD e de 

debuxo vectorial en 

3D. 

 

 
2. Utilizar o ordenador 

para afianzar os 

contidos traballados 

na unidade. 

 

2.1. Usa o ordenador para afianzar e 

desenrolar o coñecemento da 

área do Debuxo Técnico. 

(Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor) 

 
 

 Utiliza as TICs como ferramenta de 
aprendizaxe e manexo de programas 
informáticos de debuxo. 

*Todos os estándares de aprendizaxe axudan a adquirir a competencia matemática, as competencias 

básicas na ciencia e tecnoloxía, aprender a aprender, competencia dixital e a conciencia e expresións 

culturais. 



Unidade 11 Sistema de perspectiva cabaleira 
 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS 

 Entender a necesidade e a importancia do 
sistema de representación de perspectiva 
cabaleira. 

 Coñecer e comprender os fundamentos prácticos 
da perspectiva cabaleira, e a súa relación co 
sistema diédrico. 

 Comprender e empregar o sistema de 
perspectiva cabaleira para representar figuras 
tridimensionais no plano. 

 Comprender e empregar a perspectiva cabaleira 
para resolver problemas xeométricos de 
abatementos, figuras planas, sólidos e seccións 
no espazo. 

 
 

Comunicación lingüística (Obxectivo 1) 

Competencia matemática e competencias básicas na ciencia e 

tecnoloxía (Obxectivos 1, 2, 3 e 4) 

Aprender a aprender (Obxectivos 2, 3 e 4) 

Competencia dixital (Obxectivos 2, 3 e 4) 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (Obxectivos 2, 3 e 

4) 

Conciencia e expresións culturais (Obxectivos 2, 3 e 4) 

 

BLOQUE CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

 

B
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u

e 
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 X
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a 
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d
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u
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n
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Elementos e propiedades 

do sistema de perspectiva 

cabaleira. 

 
Interseccións entre dous 

planos e entre plano e 

recta no sistema de 

perspectiva cabaleira. 

 
Figuras planas e 

abatementos no sistema 

de perspectiva cabaleira. 

 
Perspectivas da 

circunferencia no sistema 

de perspectiva cabaleira. 

 
Perspectiva de sólidos: 

seccións planas e 

intersección cunha recta 

en perspectiva cabaleira. 

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

 

1.1 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 corrección. 

(Comunicación lingüística) 

 

1.2 Debuxa axonometrías de corpos 

ou espazos definidos polas súas 

vistas principais, dispoñendo a súa 

posición en función da importancia 

relativa das caras que se desexen 

mostrar e/u da conveniencia dos 

trazados necesarios. 

 

1.3 Determina a sección plana de 

corpos ou espazos tridimensionais 

formados por superficies 

poliédricas, debuxando isometrías 

ou perspectivas cabaleiras. 

 Coñece e comprende os elementos e 
propiedades do sistema de perspectiva 
cabaleira, clasificándoos segundo o 
ángulo que formen os seus eixes e 
aplicando o coeficiente de corrección.  
 

 Resolve problemas de representación 
de figuras e corpos en sistema de 
perspectiva cabaleira, aplicando 
abatementos e calculando as 
perspectivas e verdadeiras magnitudes 
dos distintos elementos. 

 

 Realiza problemas de seccións planas 
de corpos ou espazos tridimensionais e 
de interseccións de sólidos cunha recta 
en sistema de perspectiva cabaleira.  

 

Sistemas de 

representación e novas 

tecnoloxías. 

 
Aplicacións de sistemas 

CAD y de debuxo vectorial 

en 3D. 

 
2. Utilizar o 

ordenador pra 

afianzar os 

contidos 

traballados na 

unidade. 

 
2.1. Usa o ordenador pra afianzar e 

desenrolar o coñecemento da área 

do Debuxo Técnico. 

(Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor) 

 
 

 Utiliza as TICs como ferramenta de 
aprendizaxe e manexo de programas 
informáticos de debuxo. 

*Todos os estándares de aprendizaxe axudan a adquirir a competencia matemática, as competencias 

básicas na ciencia e tecnoloxía, aprender a aprender, competencia dixital e a conciencia e expresións 

culturais. 



Unidade 12 Sistema de planos acoutados 
 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS 

 

 Valorar o sistema de planos acoutados como l 
base en representacións cartográficas. 

 Coñecer e comprender o sistema acoutado para 
resolver problemas de interseccións de planos 
como fundamento na resolución de cubertas. 

 Coñecer e comprender o proceso de resolución 
de cubertas. 

Comunicación lingüística (Obxectivos 1 e 2) 

Competencia matemática e competencias básicas na 

ciencia e tecnoloxía (Obxectivos 1, 2 e 3) 

Aprender a aprender (Obxectivos 1, 2 e 3) 

Competencia dixital (Obxectivos 1 e 3) 

Sentido de iniciativa e espírito empresarial (Obxectivo 

3) 

Conciencia e expresións culturais (Obxectivos 1, 2 e 3) 

 

BLOQUE CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

 
B
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Representación de 

punto, recta e plano no 

sistema de planos 

acuotados. 

 
Interseccións de 

planos , de recta e 

plano. 

 
Resolución de 

cubertas. 

 
Representación de 

terreos. 

 
 

11. Valorar a 
importancia da 
elaboración de 
debuxos a man 
alzada para 
desenrolar a “visión 
espacial”, analizando 
a posición relativa 
entre rectas, planos e 
superficies, 
identificando as súas 
relacións métricas 
para determinar o 
sistema de 
representación 
adecuado a estratexia 
idónea que solucione 
os problemas de 
representación de 
corpos ou espazos 
tridimensionais. 

1.1 Comprende os fundamentos 

ou principios xeométricos 

que condicionan o 

paralelismo 

perpendicularidade entre 

rectas e planos, utilizando o 

sistema diédrico ou, no seu 

caso, o sistema de planos 

acoutados como ferramenta 

base para resolver 

problemas de pertenza, 

posición, mínimas distancias 

e verdadeira magnitude. 

(Comunicación lingüística) 

 
1.2 Determina a verdadeira 

magnitude de segmentos, 

ángulos figuras planas 

utilizando xiros, abatemento 

ou cambios de plano no 

sistema de planos 

acoutados. 

(Competencia dixital) 

 
 
 
 

 
 Coñece o fundamento do sistema 

de planos acoutados e representa 
puntos, rectas, planos e 
interseccións entre los distintos 
elementos. 

 

 Resolve problemas de cubertas, 
dominando a linguaxe técnico.  

 

 Valora o sistema de planos 
acoutados como base en 
representacións cartográficas. 

Sistemas de 

representación e 

novas tecnoloxías. 

 
Aplicacións de 

sistemas CAD e de 

debuxo vectorial en 

3D. 

 

 
2. Utilizar o ordenador 

para afianzar os 

contidos traballados 

na unidade. 

2.1. Usa o ordenador para 

afianzar e desenrolar o 

coñecemento da área do 

Debuxo Técnico. 

(Competencia dixital, 

Sentido de iniciativa e 

espírito empresarial) 

 

 
 Utiliza as TICs como ferramenta 

de aprendizaxe e manexo de 
programas informáticos de 
debuxo. 

*Todos os estándares de aprendizaxe axudan a adquirir a competencia matemática, as competencias 

básicas na ciencia e tecnoloxía, aprender a aprender e a conciencia e expresións culturais. 



Unidade 13 Proxectos 
 

OBXECTIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
 

 Entender a necesidade e a importancia da 
linguaxe gráfico como medio de expresión 
universal. 

 Diferenciar os distintos tipos de proxectos e 
valorar a súa importancia no noso día a día. 

 Realizar a presentación dun proxecto, concibido 
desde o seu formulación e planificación. 

Comunicación lingüística (Obxectivos 1, 2 e 3) 

Competencia matemática e competencias básicas na ciencia e 

tecnoloxía (Obxectivos 1, 2, 3) 

Aprender a aprender (Obxectivos 1, 2 e 3) 

Competencias sociais e cívicas (Obxectivos 1 e 3) 

Competencia dixital (Obxectivos 1, 2 e 3) 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (Obxectivo 3) 

Conciencia e expresións culturais (Obxectivos 1 e 3) 

 

BLOQUE CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 
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Elementos e tipos 

de proxectos. 

 
Planificación: fases 

e tarefas dun 

proxecto. 

 
Debuxos do 

proxecto: 

bosquexos, 

esbozos, esquemas, 

diagramas e planos. 

 
Presentación do 

proxecto 

 
 
 

12. Elaborar 
bosquexos, esbozos e 
planos necesarios para a 
definición dun proxecto 
sinxelo relacionado co 
deseño industrial ou 
arquitectónico, valorando a 
exactitude, rapidez y e 
limpeza , planificando de 
maneira conxunta o seu 
desenrolo, revisando o 
avance des traballos 
asumindo as tarefas 
encomendadas con 
responsabilidade. 

 

13. Presentar de 
forma individual e colectiva 
os bosquexos, esbozos e 
planos necesarios para a 
definición dun proxecto 
sinxelo relacionado co 
deseño industrial ou 
arquitectónico, valorando a 
exactitude, rapidez e 
limpeza, planificando de 
maneira conxunta o seu 
desenrolo, revisando o 
avance dos traballos e 
asumindo as tarefas 
encomendadas con 
responsabilidade. 

1.1 Elabora y participa activamente en proxectos 

cooperativos de construción xeométrica, 

aplicando estratexias propias adecuadas á 

linguaxe do debuxo técnico. 

(Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor) 

1.2 Identifica formas e medidas de obxectos 

industriais ou arquitectónicos, a partir dos 

planos técnicos que os definen. 

1.3 Debuxa bosquexos a man alzada e esbozos 

acoutados para posibilitar a comunicación 

técnica con outras persoas. 

1.4 Elabora bosquexos de conxuntos e/o pezas 

industriais ou obxectos arquitectónicos, 

dispoñendo as vistas, cortes e/o seccións 

necesarias, tomando medidas directamente 

da realidade ou de perspectivas a escala, 

elaborando bosquexos a man alzada para a 

elaboración de debuxos acoutados e planos 

de montaxe, instalación, detalle ou 

fabricación, de acordo a normativa de 

aplicación. 

2.1 Comprende as posibilidades das aplicacións 

informáticas relacionadas co debuxo técnico, 

valorando a exactitude, rapidez e limpeza 

que proporciona a súa utilización. 

(Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor) 

2.2 Presenta os traballos de debuxo técnico 

utilizando recursos gráficos e informáticos, 

de forma que estes sexan claros, limpos e 

respondan al obxectivo para os que foron 

realizados. 

(Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor) 

 Leva a cabo a presentación 
dun proxecto, suscitando 
unha solución a un 
problema, analizando os 
seus custes, tempos e 
recursos aplicando 
estratexias propias do 
debuxo técnico. 

 

 Identifica os distintos tipos 
de planos industriais e 
arquitectónicos. 

 

 Debuxa bosquexos, 
esbozos, esquemas, 
diagramas e planos 
necesarios para a 
presentación do seu 
proxecto. 

 
 Utiliza os recursos 

informáticos necesarios 
para a presentación de seu 
proxecto, valorando la 
exactitude, rapidez e 
limpeza que proporcionan.  

 

Sistemas de 

representación e 

novas tecnoloxías. 

Aplicacións de 

sistemas CAD e de 

debuxo vectorial en 

3D. 

 

 
3. Utilizar o ordenador para 

afianzar os contidos 

traballados na unidade. 

 
3.1. Usa o ordenador para afianzar e desenrolar 

o coñecemento da área do Debuxo Técnico. 

(Competencia dixital e Sentido de 

iniciativa e espírito emprendedor) 

 
 Utiliza as TICs como 

ferramenta de aprendizaxe 
e manexo de programas 
informáticos de debuxo. 



. 5 Concrecións metodolóxicas da materia 

 
Como sinala o currículo oficial, esta materia proponse sintetizar os coñecementos xeométricos 

e de carácter convencional necesarios para lograr a representación gráfica dunha idea e a súa 

interpretación, e capacitar así o alumno dentro da área técnica, con vistas a un acceso non 

traumático en carreiras técnicas e superiores. 

En función destes obxectivos descompoñemos a materia dunha forma analítica e ordenase o seu 

contido segundo un criterio de progresión lóxica, do básico ó complexo, partindo do estudio 

previo dos elementos xeométricos propios do plano para abordar con posterioridade o estudio 

dos sistemas de representación e a complexidade da xeometría tridimensional. 

APLICACIÓN DIDÁCTICA: 
 

Para lograr unha boa asimilación de debuxo técnico, o contido de cada unidade didáctica 

resolvese a través dos seguintes elementos: 

 Unha exposición introdutoria dos fins e intereses da mesma, sintetizando os contidos de cada 

lección, xustificando a necesidade de aprender os conceptos que se desenrolan e clarificando a 

súa implementación práctica na realidade. 

 Desenrolo do tema concreto, apoiando a definición e descrición de conceptos abstractos con 

exemplos clarividentes, detallando paso a paso os procesos de trazado ata obter a solución, todo 

isto en paralelo a representación gráfica da mesma. 

 Actividades: responden á dimensión práctica da materia imprescindible para un 

aprendizaxe significativo. 

o Están organizadas a partir de exercicios secuenciados segundo o grao de 
dificultade, cumprindo os requisitos de orden progresividade. 

o Están contextualizadas e fomentan a comprensión e reflexión sobre o porqué dos 
procedementos, evitando a repetición e a mecanización. 

o Supervisan a asimilación dos contidos, favorecendo unha memorización 
compresiva 

Curso específico na Aula vitual do IES con configuración semanal recollendo toda 
a información necesaria en caso de que o alumnado non poida asistir de xeito 
presencial 

 
. 6 Materiais e recursos didácticos 

Libro de texto: 

 
2º De Bacharelato :  Dibujo Técnico II. Ed- Donostiarra. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
O Departamento complementará os contidos e as diferentes propostas de carácter práctico 

directamente relacionadas cos estándares de aprendizaxe, a través de: 

 Leccións maxistrais. 

 Fotocopias e apuntes textuais específicos de Debuxo Técnico. 

 Libro dixital na aula  

 Libros de ampliación e consulta  na Biblioteca. 

 Documentación e exemplificación teórico-práctica e multimedia a través do emprego e 
visualización de páxinas de referencia específicas de Debuxo Técnico. 

 Visualización de contidos de Debuxo Técnico a través de Vídeos de Youtube. 

 Aula virtual e correo electrónico profesora. 

Novas tecnoloxías: Ordenador na aula con conexión a internet, canón e pantalla de proxección.  

Empregarase tamén como apoio didáctico diario a encerado tradicional clásica da aula de Debuxo. 

 
. 7 Criterios de avaliación e cualificación do alumnado 

CONTIDOS MÍNIMOS: 

1.- Trazados no plano, proporcionalidade e semellanza. 2.- 

Potencia, tanxencias. 

3.- Polígonos, curvas cónicas, curvas técnicas. 4.- 

Sistema diédrico: aplicación e teoría. 

5.- Sistema axonométrico: aplicación. 6.- 

Sistema cónico: aplicación. 

7.- Normalización. 

 
8.- Actitudes, valores e normas. 

 
 

CALIBRACIÓN DA NOTA: 
 

Os criterios de avaliación son o 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. 

Para este curso pode extraerse da táboa do apartado 4. Nesta se propoñen o grao mínimo de 

consecución necesario dos estandares de aprendizaxe e o mesmo tempo aparecen os 

procedementos e instrumentos de avaliación que ademais de medir se se cumpren os mínimos 

esixibles permiten avaliar tamén a “calidade de consecución dos mesmos”, e mesmo aportan 

outros valores que matizarán a nota final do alumno: 

 



Teremos así unha dobre perspectiva na valoración do alumno/a. 

Por un lado, se o alumno/a acada as competencias básicas co grao 2 (adquirido) en cada estandar, 

e por outro a valoración da “calidade de consecución dese estandar” e doutros conceptos en 

tanto coñecementos, destrezas, actitudes, que se poñen en xogo en cada unha das propostas, 

exercicios, exames. 

A cualificación numérica de cada trimestre será o resultado da suma das cualificacións obtidas 

polos alumnos nos seguintes apartados, axustándose á ponderación seguinte: 

 

Apartados 
Observacións 
Ponderación 

Instrumentos de 
Avaliación 

Observacións Ponderación 

 
 

A 

Probas obxectivas 
escritas, de carácter 
teórico e práctico 
(exames) 

Media aritmética das 
cualificacións obtidas 
nas probas obxectivas 

 
 

40% 

 
 

B 

Traballos prácticos e 
teóricos individuais e 
en grupo (láminas, 
traballos expositivos.. 

Media aritmética das 
cualificacións parciais 
obtidas nos traballos 
prácticos 

 
 

40% 

 
 
 

C 

Actitude 
comportamento na 
aula e presentación en 
prazo dos traballos 

Disposición para coa 
materia. 
Coidado do 
material e as 
instalacións. 
Comportamento 
dentro da aula e cos 
compañeiros. 
Traer o material. 

 
 
 

10% 

D Entrega puntual dos 
traballos 

Entrega dos traballos 
no prazo establecido 
na aula virtual. 

     10% 

 
 OBSERVACIÓNS DE CARÁCTER XERAL Ó CADRO ANTERIOR: 

 

 É necesario para a superación positiva das diferentes avaliacións a realización das probas 
obxectivas (exames, controis) prácticos e teóricos do apartado A, e a media aritmética dos 
mesmos ser igual ou superior a 1,25  puntos sobre 4. 

 

 Ós alumnos que non superen algunha avaliación se lles proporán probas obxectivas ou 
traballos para recuperar a parte da materia na que non se acadaron os obxectivos mínimos 
previstos. 

 

 NOTA AVALIACIÓN ORDINARIA: Media das tres avaliacións , sendo necesario unha nota 
igual ou superior a 2,5 en todas elas. 

 

 NOTA AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA: 70% CONTROL+ 30% PRÁCTICAS. 
 
 



. 8 Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente 
 

Indicador 1 2 3 4 

Utilización das 
TIC 

En ningunha 
unidade. 

Nalgunhas 
unidades. 

Na maioría das 
unidades 

En todas as 
unidades 

Cumprimento do 
proxecto lector 

Nunca As veces A maioría das 
veces 

Sempre 

Porcentaxe de 
aprobados 

50% - 60% 60% - 70% 70% - 85% 85% - 100% 

Realización de 
actividades en 
parella, grupo, 
etc. 

En ningunha 
unidade. 

Nalgunhas 
unidades. 

Na maioría das 
unidades 

En todas as 
unidades 

Emprego de 
recursos variados 
na práctica 
docente 

En ningunha 
unidade. 

Nalgunhas 
unidades. 

Na maioría das 
unidades 

En todas as 
unidades 

Tratamento de 
temas 
transversais 

Non se trataron 
os temas 
transversais 

Tratáronse 
algúns dos 
temas 
establecidos 

Tratáronse a 
maioría dos 
temas 
establecidos 

Tratáronse todos 
os temas 
establecidos 

Cumprimento da 
temporalización 

En ningunha 
unidade. 

Nalgunhas 
unidades. 

Na maioría das 
unidades 

En todas as 
unidades 

 
Nos curso de bacharelato, o período comprendido desde a realización da avaliación final ordinaria 
ata a conclusión do período lectivo adicarase a preparación e a realización das probas 
extraordinarias, e ás actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría.  

 

. 9 Organización de actividades de seguimento e avaliación das materias 
pendentes 

Se un alumno/a ten a materia de Debuxo Técnico I pendente se lle fornecerá, despois de ter visto 

o expediente académico, dunha entrevista persoal, dun test de avaliación dos contidos xerais da 

materia de Debuxo Técnico I e de ser o caso das instrucións específicas da equipa de orientación, 

das actividades necesarias de seguimento e avaliación oportunas acordes ós mínimos esixibles 

para a consecución positiva dos estandares de aprendizaxe e a adquisición das competencias 

básicas. 

O alumnado coa materia de D. Técnico I pendente que curse a materia de D. Técnico II, non terá 

que realizar ningunha proba específica para recuperar a materia do curso anterior, a nota por 

avaliacións será a mesma obtida no presente curso, dado que as duas materias presentan a 

mesma distribución e que a de 2º é unha ampliación da anterior. 

En caso de querer mellorar a nota de 1º será necesario a realización de traballos 

complementarios propostos pola profesora.  

 

  



. 10 Plan de seguimento do alumnado repetidor 

 

Segundo o Plan específico para o alumnado repetidor, e recollidas as dificultades individuais dos 

alumnos repetidores para superar os obxectivos desta materia durante o curso anterior, 

establécese un programa específico individual que inclúe actividades de aprendizaxe semanal.  

 

 
. 11 Deseño da avaliación inicial e medidas a adoptar en función dos resultados 
 

O Departamento testeará os coñecementos e as capacidades acadadas directamente relacionadas 

coa materia polo alumnado da forma seguinte: 

 Observación directa do desenvolvemento persoal e actitudinal do alumno na aula durante 
as primeiras xornadas: puntualidade, atención, comportamento dentro da aula, acode as 
sesións co material necesario, escoita e participa, colaboración cos compañeiros, 
motricidade... 

 Proba específica de testeo dos coñecementos e capacidades adquiridas no nivel educativo 
anterior. 

 Cuestionario ou redacción que indague no coñecemento que teñen do que é a materia e as 
expectativas e desexos que teñen sobre ela. 

En función dos puntos anteriores o profesor que imparte docencia poderá coñecer de primeira 

man as necesidades educativas individuais de cada alumno e poderá adoptar diversas medidas 

que axuden a paliar deficiencias no proceso de aprendizaxe. Apoios e reforzos dentro e fóra da 

aula, adaptacións curriculares, adecuación dos instrumentos de avaliación máis axeitados para 

unha consecución positiva dos estandares e capacidades a desenvolver. 

 
 

. 12 Medidas de atención á diversidade 
 

Aplicaranse as recollidas no Plan Anual de atención á diversidade. 



. 13 Concreción dos elementos transversais 

 

A materia de Debuxo Técnico I é unha materia sustancialmente práctica na que se elaboran moitos 

traballos e propostas de deseño e comunicativas que contan co debuxo , a imaxe e a planificación 

dos mesmos como o seu elemento fundamental. 

A través de traballos prácticos individuais e colectivos, de exposicións na aula e nos espazos 

expositivos previstos no instituto, de debates e proxeccións, achegarnos puntualmente ás 

conmemoracións daqueles aspectos tranversais de relevancia e de interese social e ambiental, 

marcados no calendario escolar ou como froito resposta á actualidade máis inmediata 

empregando o máximo posible as posibilidades das TIC e os espazos de comunicación e 

visibilización que presentan, a través da Web do instituto, blogs, pantallas, etc... 

Algúnhas das cuestións que tratarán de maneira directa ou como ferramenta para falar doutras 

son as seguintes: 

 Comprensión lectora, expresión oral e escrita, comunicación audiovisual, tecnoloxías da 
información e da comunicación, emprendemento, e educación cívica e constitucional. 

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

 Prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e 
social, valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a 
paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e ás 
mulleres, e ás persoas con discapacidade. 

 Respeto á orientación social de cada individuo e superación de clasismos, estereotipos e 
etiquetas. 

 Traballo sobre a capacidade de empatía e educación sensible para mellorar o coñecemento 
persoal e a nosa posición no espazo social e o rol que desempregamos no mesmo. 

 Educación ambiental para un emprego dos recursos e a capacidade de consumo sostible 
nun mundo global. 

 Creatividade, autonomía, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido 
crítico. 

 Valoración do Patrimonio como ben común a preservar, recoñecer e comunicar como 
riqueza e expresión dun pobo nun momento concreto da súa historia. 

 Educación e seguridade viaria 

 

 

 

 

 

 

 
 



. 14 Actividades complementarias e extraescolares do departamento 
 

O Debuxo TécnicoI I é un campo aberto ás relacións con outras materias e Departamentos, 

principalmente os do ámbito científico, matemáticas, tecnoloxía,..., pero tamén con outros, cando 

a sinerxia o requira elaborando proxectos conxuntos. 

Tamén coa Biblioteca, na montaxe de exposicións, traballos de cartelería, instalacións, etc.  

 

. 15 Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación didáctica 
en función dos resultados académicos e procesos de mellora 

 

A taboa do apartado 8 será o instrumento necesario para avaliar en todo momento ó longo do 

curso a práctica docente e servirá para, de ser o caso, facer as oportunas modificacións e 

matizacións que conleven a unha mellor calidade e resultados nos procesos de ensino- 

aprendizaxe. Así, en cada trimestre, logo de cada avaliación faráse un seguimento pormenorizado 

dos logros de consecución positiva dos indicadores da táboa 8. 
 
 

. 16 Accións de contribución ao proxecto lector 

O longo do curso potenciarase o uso do libro de texto da materia,para que oalumno se 

conciencie da importancia do uso da lectura, e como método para acadaros coñecementos 

necesarios. 

Dado o nivel do alumnado ao que nos diriximos e a especificidade técnica damateria, as 

actividades lectoras dirixiranse estes cursos a asentar e a comprensión da linguaxe específica da 

disciplina. 

A formación dun vocabulario específico e a comprensión da maneira propia de expresión de 

enunciados e resolucións do Debuxo Técnico será a nosa principal ocupación neste ámbito. 

A avaliación da aplicación do Plan Lector en Bacharelato terá lugar, ademais do transcurso cotiá 

das clases, nos exames trimestráis da materia, por medio da comprensión dos enunciados dos 

problemas propostos e/ou preguntas específicas sobre vocabulario propio da materia. 

O Departamento porá a disposición dos alumnos a bibliografía recomendada,sobre todo do 

material da biblioteca do centro. 

 

. 17 Accións de contribución ao plan TIC 

 

A utilización das novas tecnoloxías no campo do debuxo técnico ten dúas vertentes 

diferenciadas: 

Por unha banda, a búsqueda de información relativa á exposición da teoría da materia e á 

resolución dos distintos exercicios. 

 



Esta búsqueda realizarase ao longo dos dous cursos de Bacharelato e para axilizala o 

profesorado facilitará ao alumnado as indicacións precisas que faciliten a tarefa. 

Os exercicios a realizar mediante o CAD son do mesmo tipo que os realizados por métodos 

clásicos de debuxo e refírense aos mesmos temas, polo que non procede incluír temas novos 

porque non é o fin da programación da materia. 

 
 

. 18 Accións de contribución ao plan de convivencia 

 

O departamento contribúe ó plan de convivencia do centro cos seguintes obxectivos: 
 

 Educar ó alumnado para a convivencia democrática, incorporando na práctica docente 
contidos relacionados coa convivencia escolar e a resolución pacífica de conflitos. 

 Educar no respecto á liberdade de conciencia e de conviccións relixiosas e morais, 
preservando a dignidade, integridade e intimidade de todos os membros da comunidade 
educativa. 

 Cumprir e facer cumprir as normas de convivencia do centro, no ámbito da súa 
competencia. 

 Fomentar un clima positivo de convivencia no centro, na aula e durante as actividades 
complementarias e extraescolares. 

 Manter a orde e poñer en coñecemento dos órganos competentes as condutas que alteren 
a convivencia. 

 Informar ás familias das cuestións que puidesen afectarlles, dos incumprimentos das 
normas de convivencia por parte dos seus fillos e das medidas disciplinarias tomadas ó 
respecto. 

 Controlar e comunicar a asistencia do alumnado. 

 


