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                                               INTRODUCCIÓN 

Perante o presente curso 2020-2021 continuamos baixo unha emerxencia sanitaria sin 

precedentes debido a propagación de virus COVID-19. Durante o pasado curso, ao 

aparecer ao constatarse a Pandemia, procedeuse a  suspensión da actividade docente 

de forma repentina o día vernes, 13 de marzo de 2020. A partir de ese luns seguinte, 

quedaba prohibida a asistencia do alumnado e do profesorado aos centros . A todo 

esto, a premura de la medida impideu siquiera o plantexamento ou esbozo duha 

actividade didáctica alternativa. 

Durante as semanas siguientes, e ao enlazarse distintos confinamentos, de forma 

espontánea e pola su propia iniciativa y medios, o colectivo de profesores foi 

articulando un modo de “ensinanza a distancia” para conservar un certo grao de 

desenvolvimiento do curso. Co paso dos días, ese método foi consolidándose e 

articulándose mellor, e a coordinación dos equipos directivos, os titores e o 

profesorado foi facendo máis fluida e eficaz a comunicacción co alumnado. 

Úsaronse e-mail, wasap, blogs e ata comunicación telefónica. A resposta do alumnado 

é desigual pero, en todo caso, positiva e reconfortante. 

Realizouse unha Adaptación da Programación Docente para aquel período de 

excepcionalidade do curso. Contemplouse que a sua vixencia dende o inicio de esa 

eventualidade ata o final do curso. 

 

Neste momento, en Outubro do 2020, avanzando cara o fin do 1º trimestre do curso, 

estamos na chamada “2ª Ola” de propagación do virus. A evolución é totalmente 

impredecible, dándose ainda poucos contaxios no entorno educativo, pero 

aumentando os confinamentos cautelares, como prevención ao contaxio dentro dos 

grupos ou no entorno do Centro. 

Ante o eventual  empeoramento da situación, con contaxios máis xeralizados e 

confinamentos máis masivos, que interfiran de forma drástica no ensini presencial, 

será obrigado ADAPTAR a programación a esa nova realidade e usar métodos 

docentes alternativos. 

As partes afectadas por esta Adaptación van sinaladas en coor azul sobre a 

Programación Xeral do Departamento, incluso as variacións puntuais que se 

operaron.  É obvio que, dada a incertidume, é preciso contar ca máxima flexibilidade e 

capacidade de amoldarse que poida mostrar o Sistema Educativo. 
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Aclárase que os métodos de contacto que se ofrecían, no curso pasado, eran o wasap, 

o e-mail - para entrega de traballos e exercicios- e o teléfono directo, se o desexan, 

para comunicar ou aclarar dúbidas. 

O sistema de envío de temas a estudar ou tarefas era por e-mail a través do titor de 

cada grupo. 

A forma de respostar aos traballos ou exercicios enviados era pola misma canle que 

foron recibidos. 

A norma de calificación dos traballos será atendendo a súa perfección, calidade e 

corrección.  

Neste momento, cóntase co uso xa xeralizado, da poderosa ferramenta da Aula 

Virtual, tan eficaz tanto para impartir contidos como para realizar correccións, asi 

como para avaliar. Con este horizonte indeterminado ha de afrontarse este curso e a 

redacción da presente Programación. 
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01)   INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 A presente Programación Didáctica elabórase segundo as directrices do 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño (DOG Núm. 120), polo que se establece o currículo  

da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de 

Galicia, dentro do marco de distribución de competencias da lei orgánica 2/2006 do 3 

de maio, e en liña coa Recomendación 2006/962/EC do Parlamento Europeo e do 

Consello, sobre as competencias clave para unha aprendizaxe permanente.  

 Trátase xa que logo de promover unha aprendizaxe dinámica e transversal 

baseada en competencias o que fomenten  unha aprendizaxe permanente. O enfoque 

metodolóxico pretendemos que sexa motivador e capaz de xerar unha aprendizaxe 

significativa, capaz de integrar de xeito harmónico as relacións entre as competencias, 

os contidos e os criterios de avaliación tal como propugna a Orde ECD/65/2015, do 21 

de xaneiro. 

 A presente programación didáctica de Educación Plástica e Visual, así como de 

Debuxo Técnico, está pensada para impartirse no IES Ricardo Mella, da cidade de 

Vigo.  

 Este centro Educativo ocupa un complexo educativo na zona do Meixueiro, con 

varios edificios de aulas e laboratorios, pabillón e pistas deportivas, árreas verdes e 

parkings, ademáis de outras dotacións. Ubicado na banda periurbana, recolle en parte 

alumnado propio de estos entornos, ca súas características singulares en canto a un 

nivel socioeconómico modesto, á problemática laboral nos proxenitores e a un alto 

índice de desestructuración familiar. A vez recolle alumnado inmigrante e a un 

considerable grupo de alumnado da étnia xitana. Este último é  especialmente 

disrruptivo, e en xeral mostra unha actitude de desinterés ante o proceso formativo 

académico.  

O Centro recolle tamén alumnado de alta motivación. Así, acada elevados éxitos en 

aqueles que se presentan a probas de cara a acceder a Universidade e os Ciclos 

Formativos que, sin excepción, son moi solicvitados. Resulta ser un centro complexo, 

que funciona satisfactoriamente ben e mantén unha convivencia armónica na 

diversidade dos seus compoñentes. Á vez, anque con celo constante, pódese dicir que 

ten superado todos os conflictos de integración e é modélico en canto á o respecto por 

relixión, raza, oríxen, estrato social ou orientación sexual.  

 

Oferta educativa: 

• EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA (ESO)  

• BACHARELATOS: Ciencias e Tecnoloxía, Humanidades e Ciencias 

Sociais. 

• CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO E SUPERIOR 
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• ENSINANZA SEC. DE ADULTOS (ESA), FP BÁSICA, A DISTANCIA. 

O réximen abarca dende o diurno ata o de terde-noite. Conta o Centro con Programa 

Erasmus e Leonardo. Dispón, ademáis dun Viveiro de Empresas. 

     

 Esta ampla oferta educativa inxírese, tal como regulan as NOF, no espazo da 

concordia e do respecto, base fundamental para que o esforzo de profesores e 

alumnos se concrete nun proxecto educativo amplo e serio, que promova a  calidade e 

fomente excelencia. Neste marco, a programación do Departamento de Plástica e  

Debuxo, procura atender aos contidos propios das materias que imparte, sen 

descoidar os valores  da convivencia e do respecto ao outro,  así como o fomento da 

empatía, tanto no día a día, como nas actividades que se propoñen de xeito extra-

escolar ou complementario, sendo a  potenciación da creatividade e da autonomía 

persoal, un punto clave no noso sistema de ensinanza aprendizaxe . 
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02)  OBXECTIVOS DE ETAPA DA ESO 

 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos 

no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade 

entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos 

e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores 

comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía 

democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 

equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e 

oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou 

por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os 

estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera 

manifestación de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 

personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a 

violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver 

pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para 

adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no 

campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura 

en disciplinas, 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. 

j) 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. 
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k) 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. 

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. 

m) 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. 

n) Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento 

fundamental para o mantemento da nosa identidade, e como medio de relación 

interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que nos comunica 

con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

 

 

 

 

 

  

03 A ) CONTRIBUCIÓN DA MATÉRIA AO LOGRO DAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

 

 

03 A 1) Valor formativo da materia  

 

 A Educación Plástica, Visual e Audiovisual constitúe unha materia de gran valor 

formativo. Tradicionalmente os contidos relacionados coa Educación Artística tiñan 

unha finalidade comunicativa e estética. Nestes momentos, o estudo do seu currículo 

permítenos cooperar no desenvolvemento de capacidades perceptivas, expresivas e 

estéticas a partir do coñecemento teórico e práctico das linguaxes visuais, tanto polos 

métodos tradiciónais como mediante o emprego das novas tecnoloxías. Iso implica 

que os contidos que a materia vai abordar preparan para a comprensión e a análise da 

contorna social, cultural, natural e artística. Unha contorna configurada como un 
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mundo de imaxes e obxectos que se perciben a través de estímulos sensoriais de 

diferente carácter, especialmente visual e táctil.  

 

 O impulso ás capacidades cognitivas e estéticas vén integrarse na 

preocupación e necesidade de estimular o coñecemento e dominio de si, das relacións 

cos outros, da necesidade de poñerse no lugar doutros, de expresar xuízos estéticos 

de xeito fundamentado e respectuosa, de ampliar as posibilidades imaxinativas 

creativas. Así, a materia persegue, por unha banda, dotar ao alumno dos recursos 

necesarios para poder expresarse con linguaxe gráfica- plástico e, por outra, poder 

xulgar e apreciar o feito artístico. O traballo de potenciación das dimensións formativas 

expostas, ata agora, de forma sintética pode ser detallado en termos da súa 

contribución ao desenvolvemento das seguintes capacidades:  

 Capacidade de superación persoal, supón o coñecemento de si mesmo/a e 

dominio de si, a través do contacto e experimentación con linguaxes, imaxes, formas e 

materiais. O estudo das emocións e sentimentos vividos favorece o coñecemento de si 

e a posibilidade de integrar ese coñecemento na organización e control das 

experiencias emocionais.  

 Capacidades Perceptivas e cognitivas, como percibir e interpretar criticamente 

as imaxes e as formas, identificar as relacións da linguaxe visual e plástico con outras 

linguaxes, investigar diversas técnicas plásticas, visuais e audiovisuais.  

 Capacidades Estéticas e creativas, como apreciar o feito artístico, desenvolver 

a creatividade e expresar a súa linguaxe persoal.  

 Capacidades  Sociais e afectivas, como respectar, apreciar e aprender a 

interpretar outros modos de expresión visual e plástica, relacionarse con outras 

persoas e participar en actividades de grupo.  

 Capacidades de planificación, toma de decisións e avaliación, como determinar 

as fases do proceso de realización dunha obra, analizar os seus compoñentes para 

adecualos aos obxectivos, revisala ao acabar cada unha das fases.  

 

En suma, a Educación Plástica, Visual e Audiovisual:  

 - Permite o desenvolvemento de actitudes e hábitos de análises e reflexión.  

 - Proporciona técnicas útiles para enfrontarse a situacións diversas.  

 - Fomenta o espírito crítico e a creatividade.  

 - Fai posible a captación da linguaxe das formas, contribuíndo ao 

desenvolvemento da sensibilidade.  

 - Permite que se poida chegar a valorar e gozar do patrimonio artístico como 

expoñente da nosa memoria colectiva.  
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 - Desenvolve a capacidade de abstracción para a comprensión de numerosos 

trazados e convencionalismos.  

- Posibilita a adquisición de destrezas vinculadas á orde e coidado nos procesos 

de elaboración dos traballos.  

- Supón una canle de primeiro orde para abordar os novos medios de 

comunicación mediante a imaxe, e dotar polo tanto de recursos ao alumno tanto para 

comprender a mensaxe discursiva que esta presenta, como para constituírse en 

emisor. 

 

 É dicir, a Educación Plástica Visual e Audiovisual, contribúe de maneira clara e 

eficaz ao desenvolvemento das Competencias Básicas (Segúndo o RD 1631, artigo 7), 

que  os alumnos e as alumnas deben ter adquirido ao final da etapa. Neste senso as 

ensinanzas mínimas favorecen a garantir o desenvolvemento destas competencias 

básicas no marco da proposta da Unión Europea,  nas que deben centrarse a 

concreción dos proxectos educativos dos centros e das actividades docentes: 

 

a) Competencia en 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) 

 

 

 

03 A 2) Os contidos comúns- transversais  

 

 A presente programación mostra integrados os contidos comúns- transversais 

nos obxectivos, nas competencias específicas, nos diferentes bloques de contido e 

nos criterios de avaliación. Deste xeito entendemos que o fomento da lectura, o 

impulso á expresión oral e escrita, as tecnoloxías da información e a comunicación e a 

educación en valores son obxectos de ensino- aprendizaxe aos que deberemos 

contribuír. Constitúen exemplos diso os seguintes:  
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- Tolerancia intelectual para aceptar e estar abertos a obras, opinións, 

interpretacións e puntos de vista diferentes dos propios.  

- Actitude de rexeitamento ante mensaxes que denotan unha discriminación 

sexual, racial, social, etc. ( educación moral e cívica, educación non sexista, educación 

do consumidor…) 

- Análise de materiais impresos e audiovisuais integrando e relacionando os 

recursos verbais e plástico- visuais ou audiovisuais que empregan.  

- Emprego das tecnoloxías da información e a comunicación para ampliar 

coñecementos plástico- visuais e para expresar, de forma persoal e creativa, as súas 

vivencias e emocións.  

- Goce do tempo de lecer dun xeito persoal e enriquecedora.  

- Utilización de recursos materiais variados, da contorna, convencionais e non 

convencionais.  

- E dicir, promoveremos unha ensinanza que eduque para a paz, teña en conta a 

educación vial, a educación ambiental, a educación para a saúde… 

 

  

 

06)  METODOLOXÍA 

Ao noso entender para a posta en práctica destes currículos integrados e o 

logro dos obxectivos que se perseguen, o profesorado é un elemento determinante, xa 

que deberá potenciar unha metodoloxía activa  e integradora que favoreza os 

enfoques expresivos e plurais de percorrido transversal, capaz de promover a reflexión 

persoal e as accións pertinentes  que promovan a investigación e o desenvolvemento 

das competencias  clave dos nosos alumnos e alumnas.  

A metodoloxía empregada potenciará especialmente o desenvolvemento da 

competencia artística do alumnado, expresada no curículo da LOMCE como 

Conciencia e expresións culturais (CCEC) entendida en todas as súa amplitude, de 

xeito que se articulan os procesos de comprensión dos feitos e a propia expresión, 

desde o postulado, Saber Ver/ Saber Facer, incardinándose asemade coas outras 

competencias clave:  Comunicación lingüística (CCL), Competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT), Competencia dixital (CD), 

Aprender a aprender (CAA),  Competencias sociais e cívicas (CSC), Sentido de 

iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), na procura de dotar aos alumnos e alumnas 

dos instrumentos esenciais para a aprendizaxe no ámbito educativo que os axude a 

ser persoas ben formadas e lles axuden ao longo da vida. 

Segundo  a nosa opinión a Educación Plástica Visual e Audiovisual, persegue o 

obxectivo último de contribuír á formación de cidadás e cidadáns cunha competencia 
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expresiva e comunicativa que lles permita unha interacción satisfactoria en todos os 

ámbitos da vida. Isto esixe unha reflexión sobre os mecanismos tanto de uso como de 

elaboración das imaxes, e a súa capacidade de amosar, interpretar e valorar o mundo, 

así como a de formar as súas propias opinións, de expresalas de xeito claro e 

razoado, e de sentir satisfacción, a través da contemplación e da expresión artística. É 

dicir, dende o axioma que unha imaxe non é a realidade, senón unha representación 

máis ou menos veraz, realista, sesgada etc. Procuraremos que os alumnos acaden 

unha formación que lles permita tanto a súa expresión como a análise de imaxes na 

procura da comprensión das súas mensaxes ás veces abstractas. 

 

07)  PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 Durante o curso realízanse tres avaliacións nas que se avalían as probas 

escritas e gráficas así como  os traballos propostos, realizados na aula e na casa, 

tanto individuais como en grupo, así como o comportamento  e a actitude ante a 

materia. 

 

08)  CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Ó longo do curso académico realizaranse probas obxectivas avaliadas co sistema 

numérico do 1 ó 10. A continuación figuran as porcentaxes que supoñen os diferentes 

instrumentos de avaliación para a configuración da nota global de avaliación. 

- 80% da nota: Proba de Debuxo Técnico e /ou Artístico da materia explicada. 

- 10% da nota: Actitude/Participación activa na clase. 

- 10% da nota: Actitude/ Traballo en grupo. 

- A superación dunha avaliación non supón a avaliación de tódalas anteriores. 

- A nota da terceira avaliación pode non coincidir coa nota final. 

- A actitude que un alumno mantén ao longo do curso sertá computable cun 20% 

de valoración, e os coñecementos o 80% restante na nota final. 

- Aqueles alumnos/as que fosen avaliados negativamente, poden realizar un  

exame de recuperación que lle dea a oportunidade de superar a avaliación 

suspensa. As dúas notas serán tidas en conta para a nota resultante. O 

profesor/a comunicará aos alumnos/as cando e como serán as recuperacións. 

- O Alumno/a debe mostrar un mínimo de coñecementos en cada avaliación 

para acadar un resultado final positivo. 

- Os profesores comunicarán ao principio de curso en cada aula todo o exposto 

anteriormente.  

- Os alumnos deben asistir ás clases previstos dos cadernos, pinturas e outros 

materiais así como todos os instrumentos de debuxo técnico precisos para 

poder realizar os traballos propostos. A asistencia sen os útiles precisos será 

avaliada negativamente. 
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08 A)  ACTIVIDADES E REFORZOS PARA LOGRAR A RECUPERACIÓN 

 

Os alumnos que non superen a materia poderán facer unha recuperación, en data 

que se indicará, á volta das correspondentes vacacións de Nadal ou Semana Santa. A 

cada alumno/a que teña que facer a recuperación, entregaráselles exercicios de 

prácticas que lle axuden a repasar os contidos explicados. 

 Antes da data da proba de recuperación, os alumnos poden preguntar as dúbidas 

e amosarlle os traballos ao profesor para que o vaia supervisando e teña posibilidade 

de clarificarlle os conceptos que poidan aínda non ser ben comprendidos. 

So serán recuperables as partes de Debuxo Técnico e Artístico,  conservándose 

as outras notas correspondentes ós demais criterios de avaliación (actitude, traballo en 

grupo) que o alumno obtivo na avaliación para calcular a nota da recuperación. 

Aqueles alumnos que non aproben a materia en xuño recibirán un material 

complementario adaptado ás súas necesidades para facer na súa casa. Este material 

terá como obxectivo que os alumnos repasen e reforcen os contidos non superados e 

se preparen para unha proba de recuperación que se fará en setembro. A proba será 

práctica. Os alumnos deberán traer instrumentos de debuxo técnico e artístico para 

facer a proba. 

Os alumnos deberán entregar o día da proba práctica os exercicios que tiñan 

que facer. Eses exercicios terán un valor do 10% da nota e o 90% restante 

obterase da proba práctica. 

No caso de non entregar os exercicios, o 100% da nota corresponderalle á 

proba práctica que debe realizar na aula en presenza do profesor. 

Para superar a materia en setembro o alumno deberá obter unha nota mínima 

de 5. 

 

 

09 ) DIRECTRICES E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN INICIAL 

 A avaliación inicial non terá máis que valor informativo. Será unha canle para 

amosarnos o nivel dos alumnos, as súas destrezas ou as posibles  carencias ás que 

debamos prestarlle especial atención, xa que pretendemos fomentar un achegamento 

liberador dos alumnos, de xeito que o aspecto lúdico que ata agora os vencellaba a 

materia, vaia adquirindo un modo de aproximación razoado sen perder a capacidade 

de gozo.  Propoñeranse cuestións de cada parte do currículo. 
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10)  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  en educación plástica 

visual e audiovisual: 

 A materia está organizada de xeito que o proceso de ensino aprendizaxe se 

adapte ás características particulares de cada alumno/a mediante:  

En cada Unidade Didáctica planifícanse exercicios de diverso grao de dificultade e 

destreza, para que poidan irse abordando segundo os progresos de cada alumno/a, e 

fomentar así un traballo significativo. Son  actividades que respectando as pautas 

dadas polo profesor, supoñen a  busca de solucións persoais por parte de cada 

alumno/a, respondendo aos seus gustos e posibilidades. 

   Se  algún dos profesores do Departamento, observa algún tipo de conflito motriz ou 

de ubicación espacial, poñerase en contacto co Equipo de Orientación  para que este 

lle dea as pautas de traballo máis convenientes, e poder realizar, as oportunas 

modificacións, temporais, de dificultade, de técnica… que o alumno precisase, para 

que non resulte prexudicado 

 Asemade, cando un alumno especialmente motivado ou hábil, precise un ritmo 

máis áxil de traballo, seranlle proposta actividades que poidan plantarlle novos retos e 

o estimulen para seguir avanzando, sendo pois fundamental o planeamento de 

actividades variadas que motiven e desperten a curiosidade por coñecer diferentes 

aspectos no campo educación plástica, visual ou audiovisual. 

 

11) ACCIÓNS DE EDUCACIÓN EN VALORES E 

DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA. 

 O Departemento de Debuxo presenta integrados na súa programación os 

contidos comúns- transversais. A educación en valores está tamén presente nas 

actividades que se propoñen para ser abordadas desde o campo artístico. Así os 

traballos sobre violencia de xénero, convivencia en igualdade,educación viaria, acoso 

escolar etc. Desde os que se fomenta unha actitude de rexeitamento ante mensaxes 

que denoten unha discriminación sexual, racial, social, etc. (educación moral e cívica, 

educación non sexista, educación do consumidor…) 

 O propio feito de cada alumno/a se converta en “expositor”  e a posta en 

contacto con múltiples maneiras expresivas, fomenta a tolerancia intelectual para 

aceptar e estar abertos a obras, opinións, interpretacións e puntos de vista diferentes 

dos propios, clave para unha boa convivencia.  

 A utilización de recursos materiais variados da contorna, convencionais e non 

convencionais, e mesmo materiais de refugallo, axudarán tamén a tomar unha 

conciencia do entorno, promover respecto pola natureza e educar nun consumo 

responsable. 

 

 Asemade, a Educación Plástica Visual e Audiovisual, fomenta o emprego do 

tempo de lecer dun xeito persoal e enriquecedor. E dicir, desde a Educación Plástica 
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Visual e Audiovisual promoveremos unha ensinanza que eduque para a paz, teña en 

conta a educación vial, a educación ambiental, a educación para a saúde…etc. 

 

 

12) ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC DO CENTRO.  

 O Departamento de Debuxo proponlle aos alumnos actividades que fomentan o 

emprego das tecnoloxías, promovendo a análise de materiais impresos e audiovisuais 

integrando e relacionando os recursos verbais e plástico- visuais ou audiovisuais. 

Asemade, os múltiples recursos que Internet ofrece, serán tamén materiais para o 

noso traballo na aula.  

 

13) ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR E PROXECTO 

LINGÜÍSTICO DO CENTRO.  

 O Departamento de Debuxo proponlle aos alumnos actividades que fomentan a 

lectura, e teñen ao libro como obxecto de reflexión e suxeito de experimentación. O 

Departamento dispón dunha pequena biblioteca susceptible de préstamos e, naqueles 

grupos que a súa dinámica permite, leva a cabo un aprticular Plan Lector 

complementario.  

 A prensa diaria e os magazines ou suplementos dominicais, cando o seu 

contido é de interese, son empregados como material de traballo desde os que xorde, 

logo de lectura e análise, un novo planeamento artístico. Así os traballos realizados 

para tal fin, fan xurdir as exposicións dedicadas ás Letras Galegas ou ao 23 de abril 

día do Libro. 

Por outra parte, fomentamos a ampliación do vocabulario específico do feito artístico, 

integrándoo con outra linguaxes, o que colabora nunha mellor transmisión de 

emocións ideas e sentimentos tanto na linguaxe plástica como verbal ou escrita. 

 

14) ACTIVIDADES DE REFORZO / RECUPERACIÓN EN EDUCACIÓN 

PLÁSTICA VISUAL E AUDIOVISUAL: 

A metodoloxía da materia está planeada de xeito que no día a día se poidan 

detectar as dificultades e procurar solucionalas, incidindo no reforzo dos puntos 

débiles de cada alumno e resaltando as súas fortalezas. Aínda así, se algún 

alumno/a non supera a materia este Departamento dispón: 

Elaboración de materiais de traballo específicos segundo os contidos que cada alumno 

precise reforzar para lograr a recuperación da materia ou para afianzar aqueles 

aspectos que o precisasen. 

Excepcionalmente, o profesor do Departamento de Educación Plástica e Visual, 

podería traballar co alumnado que así o precisase, algunhas horas extras. De igual 
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modo, si algunha actividade, pola súa singularidade o requirise, podería desenvolverse 

en horario distinto e complementario ao da clase, sempre que o alumnado se mostrase 

disposto. 

 

Ademáis tal e como se especificaba no parágrafo 8.1): 

  alumnos que non superen a materia poderán facer unha recuperación, en data 

que se indicará, á volta das correspondentes vacacións de Nadal ou Semana Santa. A 

cada alumno/a que teña que facer a recuperación, entregaráselles exercicios de 

prácticas que lle axuden a repasar os contidos explicados. Antes da data da proba de 

recuperación, os alumnos poden preguntar as dúbidas e amosarlle os traballos ao 

profesor para que o vaia supervisando e teña posibilidade de clarificarlle os conceptos 

que poidan aínda non ser ben comprendidos. 

So serán recuperables as partes de Debuxo Técnico, conservándose as outras 

notas correspondentes ós demais criterios de avaliación (actitude, traballo en grupo) 

que o alumno obtivo na avaliación para calcular a nota da recuperación. Aqueles 

alumnos que non aproben a materia en xuño poderán solicitar un material 

complementario adaptado ás súas necesidades para facer na súa casa. Este material 

terá como obxectivo que os alumnos repasen e reforcen os contidos non superados e 

se preparen para unha proba de recuperación que se fará en setembro. A proba será 

práctica. Os alumnos deberán traer instrumentos de debuxo técnico para facer a 

proba.  

Os alumnos deberán entregar o día da proba práctica os exercicios que tiñan que 

facer. Eses exercicios terán un valor do 20% da nota e o 80% restante obterase da 

proba práctica. No caso de non entregar os exercicios, o 100% da nota 

corresponderalle á proba práctica que debe realizar na aula en presenza do profesor. 

Para superar a materia en setembro o alumno deberá obter unha nota mínima de 5. 

 

 

15) MATERÍAIS DIDÁCTICOS INCLUÍDOS OS LIBROS DE TEXTO. 

 

 O Departamento de Debuxo non pon ningún libro como libro oficial de texto. Na 

Aula de Plástica hai diversos libros de diferentes editoriais que serven puntualmente 

de axuda.  

 Tamén se dispón de libros e revistas de diferentes temáticas relacionadas con 

aspectos das materias que se imparten:  

- Arte, botánica, simboloxía, cerámica, anatomía e cómics, deseño gráfico, de 

interiores, moda e industrial,deseño gráfico de envases,  embalaxes e tipografías, 

fotografía convencional e dixital, movementos artísticos que fan uso da fotografía, 

cinematografía e cómic. 
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 Asemade a prensa diaria e os magazines ou suplementos dominicais, cando o 

seu contido é de interese, son empregados como material de traballo desde os que 

xorde, logo de lectura e análise, un novo planeamento artístico. 

Revistas, dominicais e prensa diaria. Revistas, folletos e catálogos sobre mobiliario e 

obxectos de uso doméstico. Planos e guías turísticas. Envases diversos.Vídeos e/ou 

DVD publicitarios. Folletos e catálogos diversos. Pezas ou sólidos de plástico ou 

madeira. 

A Aula de Plástica está equipada con:  

- Canón, con conexión a Internet. 

- 3 encerados. Regra, escuadro, cartabón, e semicírculo graduado de encerado. 

- Tórculo. Pileta de auga fría. 

- Modelos de xeso. Xoguetes variados para modelos. 

-Forno de cerámica. 

- Material funxible variado:  caixas de pinturas de pastel, caixas de pinturas acrílicas, 

caixas de pinturas de cera acuarelabeis, caixas de lapis de cores variados, caixas de 

rotuladores e caixas de lápices de sanguina, de grafito, de sepia, de carbonciños, etc.  

 

 

MATERIAIS QUE DEBE TER CADA ALUMNO PARA AS SÚAS PRÁCTICAS: 

 (A maioría dos materiais son suministrados aos alumnos a cargo do Departamento) 

- Carpeta DIN A 3 ou DIN A4. 

- Láminas DIN A 3 ou DIN A4. 

- Lápis: HB, 2B. 

- Compás. 

- Regra, escuadro, cartabón e semicírculo graduado. 

- Cores básicas acrílicas.  

- Prato ou paleta para mesturas. 

- Botes para auga. Trapos para secar os pinceis. 

- Pinceis e lapis de cores. 

- Rotuladores, tesoiras e barra de pegamento. 

- Imaxes de revistas ou fotografías do tema proposto. 
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16) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

 

O Departamento fai publicidae de concursos relacionados ca actividade que lle é 

propia e anima e axuda a todos aqueles alumnos que se decidan a participar. Neses 

casos chega incluso a facilitarlles materiais e outros medios necesarios. 

Este Departamento colabora en todo evento do alumnado en que poida ser útil, ben 

espontáneo, ben organizado polos distintos estamentos do Centro. 

Dentro do propio centro, e a partir das obras realizadas polos alumnos, este Departamento 

organiza diversas Exposicións e Concursos, que servirán para dinamizar a vida do centro e ao 

mesmo tempo serviran de achegamento ás actividades artísticas. 
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17) PROCEDEMENTO E SISTEMÁTICA DE CONTROL, SEGUIMENTO 

AVALIACIÓN DO GRAO DE CONSECUCIÓN DAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS E OBXECTIVOS DE ETAPA, POR PARTE DO ALUMNADO. 

 

Durante o curso farase un seguimento da programación e do seu grado de 

cumprimento ou desviación. Nese caso buscaranse solucións para poder mellorar a 

programación en cursos sucesivos Todo este seguimento verase tamén reflectido na 

Memoria final de departamento, onde se fai unha valoración da programación e as 

propostas para a mellora da mesma. 

 Unha vez rematado o trimestre e realizada a avaliación dos alumnos, 

avaliaranse os resultados obtidos, o que implica: 

- Revisión da metodoloxía aplicada. 

- Grao de cumprimento dos obxectivos de cada nivel 

- Adecuación dos criterios de avaliación. 

- Análise das actividadesde aprendizaxe e de avaliación empregadas. 

- A idoneidade das explicacións. 

- A adecuación dos recursos empregados 

- A inclusión de modificacións para os vindeiros trimestres. 

Os indicadores que mostrarán o grao de cumprimento da programación son os 

seguintes: 
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Indicadores de logro do proceso de ensino 

Evaluar o proceso de ensinanza-aprendizaxe 

Escala 

1 2 3 4 

1.Fixar un nivel de dificultade adecuado ás características do alumnado     

2.Crear un conflito cognitivo que favorece a aprendizaxe     

3.Motivar para lograr a actividade  artística e creativa do alumnado     

4.Conseguir a participación activa de todo o alumnado     

5.Contar co apoio e a implicación das familias no traballo do alumnado     

6.Contacto periódico coa  familia por parte do profesorado     

7.Adoptar as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado 

con especiais dificultades ou deficiencias. 

    

8.Utilizar distintos instrumentos de avaliación     

9.Valorar realmente a observación do traballo na aula     

10.Valorar axeitadamente o traballo participativo do alumnado     

1 Indica logro mínimo ou inexistente;2, logro baixo;3, logro importante; e 4, o logro total 

desexado 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

Area     Curso   

1ª AVALIACIÓN Cumple 

Motivo (en caso de aval 

negativa) Modificacións 

  Si Non     

OBXECTIVOS         

CONTIDOS         

CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN         

METODOLOXÍA         

RECURSOS E MATERIAIS         

2ª AVALIACIÓN Cumple 

Motivo (en caso de aval 

negativa) Modificacións 

  Si Non     

OBXECTIVOS         

CONTIDOS         

CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN         

METODOLOXÍA         

RECURSOS E MATERIAIS         

3ª AVALIACIÓN Cumple 

Motivo (en caso de aval 

negativa) Modificacións 

  Si Non     

OBXECTIVOS         

CONTIDOS         

CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN         

METODOLOXÍA         

RECURSOS E MATERIAIS         
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18) PROCEDEMENTO E INDICADORES PARA  EVALUCIÓN Á PROPIA 

PRACTICA DOCENTE 

Indicadores de logro da practica docente 

avaliar a práctica docente: 

Escala 

1 2 3 4 

1.Explicar, como norma xeral, para todo o alumnado     

2.Explicar individualmente a cada alumno e alumna cando o precise     

3.Elaborar actividades atendendo á diversidade     

4.Elaborar probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con 

NEAE. 

    

5.Utilizar distintas estratexias en función dos temas a tratar. 

Combinar o traballo individual co traballo en equipo 

    

6.Combinar o traballo individual co traballo en equipo     

7.Incorporar as TIC aos procesos de ensino- aprendizaxe     

8.Prestar atención aos elementos transversais     

9. Corrixir de forma rápida os traballos e as probas     

10.Debater cos alumnos sobre a corrección das probas e traballos     

11.Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos 

derivados da corrección das probas, traballos, etc. 

    

12.Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus 

acertos e erros. 

    

13.Poténcianse estratexias de animación á lectura.     

1 Indica logro mínimo ou inexistente;2, logro baixo;3, logro importante; e 4, o logro total 

desexado 

 



30 

 

 

Indicadores do grao de desenvolvemento da programación e da necesidade de 
realizar modificacións nela 

Escala 

1 2 3 4 

1. Respectar a secuenciación e temporalización previstas das unidades didácticas     

2. Respectar a secuenciación prevista dos estándares para cada unha das unidades.       

3.  Respectar o grao mínimo de consecución fixado para cada estándar     

4.Seguir una estratexia metodolóxica común en todo o departamento     

5.Utilizar todos os materiais  didácticos previstos     

6.Respectar o plan de avaliación inicial     

7.Respectar as pautas xerais  establecidas para o proceso de avaliación continua     

8.Respectar os criterios establecidos para as recuperacións     

9.Respectar os criterios establecidos para a avaliación final     

10. Respectar os criterios establecidos para a avaliación extraordinaria     

11.Respectar os criterios establecidos para a avaliación das materias pendentes     

12.Establecer medidas de atención a  diversidade cando sexan necesarias     

13.Informar ao titor/ra  das dificultades na aprendizaxe do alumnado     

14.Realizar as actividades complementarias previstas     

15.Informar as familias sobre os criterios de avaliación, estándares e instrumentos     

16.Informar as familias sobre os criterios de promoción     

17.Integrar as TIC no desenvolvemento da materia     

18.Realizar un seguimento continuado do desenvolvemento da programación     

19. Contribuír desde a materia ao plan de lectura do centro.     

1 Indica logro mínimo ou inexistente;2, logro baixo;3, logro importante; e 4, o logro total desexado 
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Educación Plástica e Visual. 1º ciclo da ESO 

Curso 1º



32 

 

 

 

1º ESO currículo 

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

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. Expresión plástica  

 b 

 f 

 n 

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

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

 B1.1. Identificar os elementos configuradores da 
imaxe. 

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

 CCEC 

 b 

 f 

 n 

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

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

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

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

 EPVAB1.2.1. Analiza os ritmos lineais mediante a 
observación de elementos orgánicos na paisaxe, nos 
obxectos e en composicións artísticas, empregándoos 

como inspiración en creacións gráfico-plásticas. 

 CAA 

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

concepto de ritmo, aplicándoos de forma libre e 
espontánea. 

 CSIEE 

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

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

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

 CCEC 

 A 

 c 

 d 

 n 

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

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

 EPVAB1.3.1. Realiza composicións que transmiten 

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

texturas, cores, etc.). 

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

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 o 

 A 

 f 

 n 

 B1.7. Composición: elementos.  

 B1.8. O ritmo na composición. 

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

 

 EPVAB1.4.1. Analiza, identifica e explica 
oralmente, por escrito e graficamente, o esquema 
compositivo básico de obras de arte e obras 
propias, atendendo aos conceptos de equilibrio, 
proporción e ritmo. 

 CCL 

 EPVAB1.4.2. Realiza composicións básicas con 
diferentes técnicas segundo as propostas 
establecidas por escrito. 

 CSIEE 

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

 CCEC 

 CSIEE 

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

 CCEC 

 a 

 c 

 d 

 n 

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

 B1.10. Círculo cromático. Cores complementarias. 

 B1.5. Experimentar coas cores primarias e 
secundarias. 

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

 CSC 

 a 

 c 

 f 

 o 

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

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

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

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

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 b 

 c 

 e 

 f 

 g 

 n 

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

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

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

 CCL 

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

 CSC 

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

 CCEC 

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

 CAA 

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

 CSC 

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

 CSC 

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

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

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 2. Comunicación audiovisual  

 a 

 c 

 d 

 e 

 f 

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

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

 EPVAB2.1.1. Diferencia imaxes figurativas de 
abstractas. 

 CCL 

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

 CCL 

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

 CD 

 a 

 c 

 f 

 l 

 o 

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

 EPVAB2.2.1. Distingue símbolos de iconas.  CCL 

 EPVAB2.2.2. Deseña símbolos e iconas.  CD 

 c 

 f 

 g 

 i 

 h 

 o 

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

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

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

 CCL 

 a 

 c 

 e 

 h 

 ñ 

 o 

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

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

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

 CSC 

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

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

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

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 d 

 e 

 f 

 h 

 o 

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

 CD 

 Bloque 3. Debuxo técnico  

 b 

 n 

 o 

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

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

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

 CAA 

 b 

 f 

 n 

 o 

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

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

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

 CMCCT 

 b 

 n 

 o 

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

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

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

 CD 

 b 

 f 

 n 

 o 

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

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

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

 CMCCT 

 b 

 o 

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

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

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

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

 CSIEE 

 b 

 f 

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

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

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

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

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 o 

 b 

 o 

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

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

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

 CCEC 

 b 

 f 

 g 

 o 

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

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

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

 CMCCT 

 b 

 o 

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

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

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

 CMCCT 

 b 

 f 

 o 

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

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

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

 CCEC 

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

 CSIEE 

 B 

 g 

 f 

 o 

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

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

 CMCCT 

 B 

 n 

 o 

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

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

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

 CCEC 

 B 

 f 

 n 

 o 

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

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

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

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 B 

 f 

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

 B3.14. Analizar as propiedades de puntos e rectas 
característicos dun triángulo. 

 EPVAB3.14.1. Determina o baricentro, o incentro 
ou o circuncentro de calquera triángulo, 
construíndo previamente as medianas, as 
bisectrices ou as mediatrices correspondentes. 

 CSIEE 

 B 

 f 

 B3.16. Triángulo rectángulo: características e 
construción dun. 

 B3.15. Coñecer as propiedades xeométricas e 
matemáticas dos triángulos rectángulos, e 
aplicalas con propiedade á construción destes. 

 EPVAB3.15.1. Debuxa un triángulo rectángulo 
coñecendo a hipotenusa e un cateto. 

 CMCCT 

 B 

 n 

 B3.17. Cuadriláteros: clasificación e propiedades.  B3.16. Coñecer os tipos de cuadriláteros.  EPVAB3.16.1. Clasifica correctamente calquera 
cuadrilátero. 

 CCEC 

 B 

 f 

 n 

 B3.18. Construción de cuadriláteros.  B3.17. Executar as construcións máis habituais de 
paralelogramos. 

 EPVAB3.17.1. Constrúe calquera paralelogramo 
coñecendo dous lados consecutivos e unha 
diagonal. 

 CAA 

 B 

 f 

 n 

 B3.19. Polígonos. Polígonos regulares e 
irregulares. Clasificación dos polígonos. 

 B3.18. Clasificar os polígonos en función dos seus 
lados, recoñecendo os regulares e os irregulares. 

 EPVAB3.18.1. Clasifica correctamente calquera 
polígono de tres a cinco lados, diferenciando 
claramente se é regular ou irregular. 

 CCEC 

 B 

 f 

 n 

 o 

 B3.20. Construción de polígonos regulares 
inscritos nunha circunferencia. 

 B3.19. Estudar a construción dos polígonos 
regulares inscritos na circunferencia. 

 EPVAB3.19.1. Constrúe correctamente polígonos 
regulares de ata cinco lados, inscritos nunha 
circunferencia. 

 CMCCT 
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03) CRITERIOS DE AVALIACIÓN RELACIONADOS COS RESPECTIVOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 

COMPETENCIAS BÁSICAS…Curso 1º -TÁBOA 1_MÍNIMOS  ESIXIBLES 

 

Materia Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Mínimos esixibles 

Educación 

Plástica, 

Visual e 

Audiovisual. 

1º ciclo de 

ESO, 1º curso 

B1.1. Identificar os elementos 

configuradores da imaxe. 

EPVAB1.1.1. Identifica e valora a importancia do punto, a liña e 

o plano, analizando de xeito oral e escrito imaxes e producións 

gráfico plásticas propias e alleas. 

CCEC  EPVAB1.1.1. Identificar e valora a importancia do punto, a liña e o plano, 

analizando de xeito oral e escrito imaxes e producións gráfico plásticas propias e 

alleas 

Educación 

Plástica, 

Visual e 

Audiovisual. 

1º ciclo de 

ESO, 1º curso 

B1.2. Experimentar coas variacións 

formais do punto, o plano e a liña. 

EPVAB1.2.1. Analiza os ritmos lineais mediante a observación de 

elementos orgánicos na paisaxe, nos obxectos e en 

composicións artísticas, empregándoos como inspiración en 

creacións gráfico-plásticas. 

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

de ritmo, aplicándoos de forma libre e espontánea. 

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

as súas posibilidades tonais, aplicando distintos graos de dureza, 

distintas posicións do lapis de grafito ou de cor (tombado ou 

vertical) e a presión exercida na aplicación, en composicións a 

man alzada, estruturadas xeometricamente ou máis libres e 

espontáneas. 

CAA,CSI

EE,CCEC 

 EPVAB1.2.3. Experimentar co valor expresivo da liña e o punto e as súas 

posibilidades tonais, aplicando distintos graos de dureza, distintas posicións do 

lapis de grafito ou de cor (tombado ou vertical) e a presión exercida na 

aplicación, en composicións a man alzada, estruturadas xeometricamente ou 

máis libres e espontáneas 

EPVAB1.2.2. Experimentar co punto, a liña e o plano co concepto de ritmo, 

aplicándoos de forma libre e espontánea. 

NON 

Educación 

Plástica, 

Visual e 

Audiovisual. 

1º ciclo de 

ESO, 1º curso 

B1.3. Expresar emocións utilizando 

distintos elementos configurativos 

e recursos gráficos: liña, puntos, 

cores, texturas, claroscuros, etc. 

EPVAB1.3.1. Realiza composicións que transmiten emocións 

básicas (calma, violencia, liberdade, opresión, alegría, tristura, 

etc.) utilizando diversos recursos gráficos en cada caso 

(claroscuro, liñas, puntos, texturas, cores, etc.). 

CCL  NON 

Educación 

Plástica, 

Visual e 

B1.4. Identificar e aplicar os 

conceptos de equilibrio, 

proporción e ritmo en 

EPVAB1.4.1. Analiza, identifica e explica oralmente, por escrito e 

graficamente, o esquema compositivo básico de obras de arte e 

obras propias, atendendo aos conceptos de equilibrio, 

CCL,CSI

EE 

 EPVAB1.4.2. Realizar composicións básicas con diferentes técnicas segundo as 

propostas establecidas por escrito. 
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Materia Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Mínimos esixibles 

Audiovisual. 

1º ciclo de 

ESO, 1º curso 

composicións básicas. proporción e ritmo. 

EPVAB1.4.2. Realiza composicións básicas con diferentes 

técnicas segundo as propostas establecidas por escrito. 

EPVAB1.4.3. Representa obxectos illados e agrupados do natural 

ou do ámbito inmediato, proporcionándoos en relación coas 

súas características formais e en relación co seu ámbito 

EPVAB1.4.3. Representar obxectos illados e agrupados do natural ou do ámbito 

inmediato, proporcionándoos en relación coas súas características formais e en 

relación co seu ámbito. 

NON 

NON 

Educación 

Plástica, 

Visual e 

Audiovisual. 

1º ciclo de 

ESO, 1º curso 

B1.5. Experimentar coas cores 

primarias e secundarias. 

EPVAB1.5.1. Experimenta coas cores primarias e secundarias, 

estudando a síntese aditiva e subtractiva e as cores 

complementarias. 

CSC  EPVAB1.5.1. Experimentar coas cores primarias e secundarias, estudando a 

síntese aditiva e subtractiva e as cores complementarias 

Educación 

Plástica, 

Visual e 

Audiovisual. 

1º ciclo de 

ESO, 1º curso 

B1.6. Transcribe texturas táctiles a 

texturas visuais mediante as 

técnicas de frottage, utilizándoas 

en composicións abstractas ou 

figurativas. 

EPVAB1.6.1. Transcribe texturas táctiles a texturas visuais 

mediante as técnicas de frottage, utilizándoas en composicións 

abstractas ou figurativas. 

CSIEE  EPVAB1.6.1. Transcribir texturas táctiles a texturas visuais mediante as técnicas 

de frottage, utilizándoas en composicións abstractas ou figurativas 

Educación 

Plástica, 

Visual e 

Audiovisual. 

1º ciclo de 

ESO, 1º curso 

B1.7. Coñecer e aplicar as 

posibilidades expresivas das 

técnicas gráfico-plásticas secas, 

húmidas e mixtas: témpera, lapis 

de grafito e de cor; colaxe. 

EPVAB1.7.1. Utiliza con propiedade as técnicas gráfico-plásticas 

coñecidas aplicándoas de forma axeitada ao obxectivo da 

actividade. 

EPVAB1.7.2. Utiliza o lapis de grafito e de cor, creando o 

claroscuro en composicións figurativas e abstractas mediante a 

aplicación do lapis de forma continua en superficies 

homoxéneas ou degradadas. 

EPVAB1.7.3. Experimenta coas témperas aplicando a técnica de 

diferentes formas (pinceis, esponxas, goteos, distintos graos de 

humidade, estampaxes, etc.), valorando as posibilidades 

expresivas segundo o grao de opacidade e a creación de 

texturas visuais cromáticas. 

EPVAB1.7.4. Utiliza o papel como material, manipulándoo, 

resgando ou pregando, creando texturas visuais e táctiles, para 

CCL,CSC

,CCEC,C

AA 

 EPVAB1.7.1. Utilizar con propiedade as técnicas gráfico-plásticas coñecidas 

aplicándoas de forma axeitada ao obxectivo da actividade. 

EPVAB1.7.2. Utilizar o lapis de grafito e de cor, creando o claroscuro en 

composicións figurativas e abstractas mediante a aplicación do lapis de forma 

continua en superficies homoxéneas ou degradadas. 

EPVAB1.7.3. Experimentar coas témperas aplicando a técnica de diferentes 

formas (pinceis, esponxas, goteos, distintos graos de humidade, estampaxes, 

etc.), valorando as posibilidades expresivas segundo o grao de opacidade e a 

creación de texturas visuais cromáticas. 

EPVAB1.7.4. Utilizar o papel como material, manipulándoo, resgando ou 

pregando, creando texturas visuais e táctiles, para crear composicións, colaxes 

matéricas e figuras tridimensionais. 
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crear composicións, colaxes matéricas e figuras tridimensionais. 

EPVAB1.7.5. Crea co papel recortado formas abstractas e 

figurativas compóndoas con fins ilustrativos, decorativos ou 

comunicativos. 

EPVAB1.7.6. Aproveita materiais reciclados para a elaboración 

de obras de forma responsable co medio e aproveitando as súas 

calidades gráfico-plásticas. 

EPVAB1.7.7. Mantén o seu espazo de traballo e o seu material 

en perfecto orde e estado, e achégao á aula cando é necesario 

para a elaboración das actividades. 

EPVAB1.7.5. Crear co papel recortado formas abstractas e figurativas 

compóndoas con fins ilustrativos, decorativos ou comunicativos. 

EPVAB1.7.6. Aproveitar materiais reciclados para a elaboración de obras de 

forma responsable co medio e aproveitando as súas calidades gráfico-plásticas. 

BUENAEPVAB1.7.7. Mantén o seu espazo de traballo e o seu material en perfecto 

orde e estado, e achégao á aula cando é necesario para a elaboración das 

actividades 

Educación 

Plástica, 

Visual e 

Audiovisual. 

1º ciclo de 

ESO, 1º curso 

B2.1. Recoñecer os graos de 

iconicidade en imaxes presentes 

no ámbito comunicativo. 

EPVAB2.1.1. Diferencia imaxes figurativas de abstractas. 

EPVAB2.1.2. Recoñece graos de iconicidade nunha serie de 

imaxes. 

EPVAB2.1.3. Crea imaxes con distintos graos de iconicidade 

baseándose nun mesmo tema. 

CCL,CD  EPVAB2.1.1. Diferenciar imaxes figurativas de abstractas. 

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

EPVAB2.1.3. Crear imaxes con distintos graos de iconicidade baseándose nun 

mesmo tema. 

Educación 

Plástica, 

Visual e 

Audiovisual. 

1º ciclo de 

ESO, 1º curso 

B2.2. Distinguir e crear tipos de 

imaxes segundo a súa relación 

significante-significado: símbolos e 

iconas. 

EPVAB2.2.1. Distingue símbolos de iconas. 

EPVAB2.2.2. Deseña símbolos e iconas. 

CCL,CD EPVAB2.2.1. Distinguir símbolos de iconas. 

EPVAB2.2.2. Deseñar símbolos e iconas 

Educación 

Plástica, 

Visual e 

Audiovisual. 

1º ciclo de 

ESO, 1º curso 

B2.3. Analizar e realizar cómics 

aplicando os recursos de 

adecuadamente. 

EPVAB2.3.1. Deseña un cómic utilizando adecuadamente 

viñetas e lendas, globos, liñas cinéticas e onomatopeas. 

CCL  EPVAB2.3.1. Deseñar un cómic utilizando adecuadamente viñetas e lendas, 

globos, liñas cinéticas e onomatopeas. 

Educación 

Plástica, 

Visual e 

B2.4. Diferenciar e analizar os 

elementos que interveñen nun 

acto de comunicación. 

EPVAB2.4.1. Identifica e analiza os elementos que interveñen en 

actos de comunicación visual. 

CSC  EPVAB2.4.1. Identificar e analizar os elementos que interveñen en actos de 

comunicación visual 
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Audiovisual. 

1º ciclo de 

ESO, 1º curso 

Educación 

Plástica, 

Visual e 

Audiovisual. 

1º ciclo de 

ESO, 1º curso 

B2.5. Diferenciar e analizar os 

elementos que interveñen nun 

acto de comunicación. 

EPVAB2.5.1. Identifica e analiza os elementos que interveñen en 

actos de comunicación visual. 

CSC  EPVAB2.4.1. Identificar e analizar os elementos que interveñen en actos de 

comunicación visual 

Educación 

Plástica, 

Visual e 

Audiovisual. 

1º ciclo de 

ESO, 1º curso 

B2.6. Recoñecer as funcións da 

comunicación. 

EPVAB2.6.1. Identifica e analiza os elementos que interveñen en 

actos de comunicación audiovisual. 

EPVAB2.6.2. Distingue a función ou funcións que predominan en 

mensaxes visuais e audiovisuais. 

CCL,CD  EPVAB2.6.2. Distinguir a función ou funcións que predominan en mensaxes 

visuais e audiovisuais 

Educación 

Plástica, 

Visual e 

Audiovisual. 

1º ciclo de 

ESO, 1º curso 

B3.1. Comprender e empregar os 

conceptos espaciais do punto, a 

liña e o plano. 

EPVAB3.1.1. Traza as rectas que pasan por cada par de puntos, 

usando a regra, e resalta o triángulo que se forma. 

CAA  . EPVAB3.1.1. Trazar as rectas que pasan por cada par de puntos, usando a regra, 

e resalta o triángulo que se forma. 

Educación 

Plástica, 

Visual e 

Audiovisual. 

1º ciclo de 

ESO, 1º curso 

B3.2. Construír distintos tipos de 

rectas, utilizando a escuadra e o 

cartabón, despois de repasar 

previamente estes conceptos. 

EPVAB3.2.1. Traza rectas paralelas, transversais e 

perpendiculares a outra dada, que pasen por puntos definidos, 

utilizando escuadra e cartabón con suficiente precisión. 

CMCCT   EPVAB3.2.1. Trazar rectas paralelas, transversais e perpendiculares a outra 

dada, que pasen por puntos definidos, utilizando escuadra e cartabón con 

suficiente precisión 

Educación 

Plástica, 

Visual e 

Audiovisual. 

B3.3. Coñecer con fluidez os 

conceptos de circunferencia, 

círculo e arco. 

EPVAB3.3.1. Constrúe unha circunferencia lobulada de seis 

elementos, utilizando o compás. 

CD  EPVAB3.3.1. Constrúir unha circunferencia lobulada de seis elementos, 

utilizando o compás. 
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1º ciclo de 

ESO, 1º curso 

Educación 

Plástica, 

Visual e 

Audiovisual. 

1º ciclo de 

ESO, 1º curso 

B3.4. Utilizar o compás, realizando 

exercicios variados para 

familiarizarse con esta ferramenta. 

EPVAB3.4.1. Divide a circunferencia en seis partes iguais, 

usando o compás, e debuxa coa regra o hexágono regular e o 

triángulo equilátero que se posibilita. 

CMCCT  EPVAB3.4.1. Dividir a circunferencia en seis partes iguais, usando o compás, e 

debuxa coa regra o hexágono regular e o triángulo equilátero que se posibilita. 

Educación 

Plástica, 

Visual e 

Audiovisual. 

1º ciclo de 

ESO, 1º curso 

B3.5. Comprender o concepto de 

ángulo e bisectriz e a clasificación 

de ángulos agudos, rectos e 

obtusos. 

EPVAB3.5.1. Identifica os ángulos de 30º, 45º, 60º e 90º na 

escuadra e no cartabón. 

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

cartabón 

Educación 

Plástica, 

Visual e 

Audiovisual. 

1º ciclo de 

ESO, 1º curso 

B3.6. Estudar a suma e a resta de 

ángulos, e comprender a forma de 

medilos. 

EPVAB3.6.1. Suma ou resta ángulos positivos ou negativos con 

regra e compás. 

CMCCT EPVAB3.6.1. Sumar ou restar ángulos positivos ou negativos con regra e compás. 

Educación 

Plástica, 

Visual e 

Audiovisual. 

1º ciclo de 

ESO, 1º curso 

B3.7. Estudar o concepto de 

bisectriz e o seu proceso de 

construción. 

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

e compás. 

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

Educación 

Plástica, 

Visual e 

Audiovisual. 

1º ciclo de 

B3.8. Diferenciar claramente entre 

recta e segmento tomando 

medidas de segmentos coa regra 

ou utilizando o compás. 

EPVAB3.8.1. Suma ou resta segmentos, sobre unha recta, 

medindo coa regra ou utilizando o compás. 

CMCCT  EPVAB3.8.1. Sumar e restar segmentos, sobre unha recta, medindo coa regra ou 

utilizando o compás. 
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ESO, 1º curso 

Educación 

Plástica, 

Visual e 

Audiovisual. 

1º ciclo de 

ESO, 1º curso 

B3.9. Trazar a mediatriz dun 

segmento utilizando compás e 

regra, e tamén utilizando regra, 

escuadra e cartabón. 

EPVAB3.9.1. Traza a mediatriz dun segmento utilizando compás 

e regra, e tamén utilizando regra, escuadra e cartabón. 

CMCCT  EPVAB3.9.1. Trazar a mediatriz dun segmento utilizando compás e regra, e 

tamén utilizando regra, escuadra e cartabón. 

Educación 

Plástica, 

Visual e 

Audiovisual. 

1º ciclo de 

ESO, 1º curso 

B3.10. Estudar as aplicacións do 

teorema de Thales. 

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

teorema de Thales. 

EPVAB3.10.2. Escala un polígono aplicando o teorema de 

Thales. 

CCEC,CS

IEE 

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

Thales. 

EPVAB3.8.1. Sumar ou restar segmentos, sobre unha recta, medindo coa regra ou 

utilizando o compás. 

Educación 

Plástica, 

Visual e 

Audiovisual. 

1º ciclo de 

ESO, 1º curso 

B3.11. Coñecer lugares 

xeométricos e definilos. 

EPVAB3.11.1. Explica, verbalmente ou por escrito, os exemplos 

máis comúns de lugares xeométricos (mediatriz, bisector, 

circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos paralelos, etc.). 

CMCCT  EPVAB3.11.1. Explicar, verbalmente ou por escrito, os exemplos máis comúns de 

lugares xeométricos (mediatriz, bisector, circunferencia, esfera, rectas paralelas, 

planos paralelos, etc.). 

Educación 

Plástica, 

Visual e 

Audiovisual. 

1º ciclo de 

ESO, 1º curso 

B3.12. Comprender a clasificación 

dos triángulos en función dos seus 

lados e dos seus ángulos. 

EPVAB3.12.1. Clasifica calquera triángulo, observando os seus 

lados e os seus ángulos. 

CCEC EPVAB3.12.1. Clasificar calquera triángulo, observando os seus lados e os seus 

ángulos. 

Educación 

Plástica, 

Visual e 

Audiovisual. 

1º ciclo de 

B3.13. Construír triángulos 

coñecendo tres dos seus datos 

(lados ou ángulos). 

EPVAB3.13.1. Constrúe un triángulo coñecendo dous lados e un 

ángulo, ou dous ángulos e un lado, ou os seus tres lados, 

utilizando correctamente as ferramentas. 

CAA EPVAB3.13.1. Construír un triángulo coñecendo dous lados e un ángulo, ou dous 

ángulos e un lado, ou os seus tres lados, utilizando correctamente as 

ferramentas. 
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ESO, 1º curso 

Educación 

Plástica, 

Visual e 

Audiovisual. 

1º ciclo de 

ESO, 1º curso 

B3.14. Analizar as propiedades de 

puntos e rectas característicos dun 

triángulo. 

EPVAB3.14.1. Determina o baricentro, o incentro ou o 

circuncentro de calquera triángulo, construíndo previamente as 

medianas, as bisectrices ou as mediatrices correspondentes. 

CSIEE  NON 

Educación 

Plástica, 

Visual e 

Audiovisual. 

1º ciclo de 

ESO, 1º curso 

B3.15. Coñecer as propiedades 

xeométricas e matemáticas dos 

triángulos rectángulos, e aplicalas 

con propiedade á construción 

destes. 

EPVAB3.15.1. Debuxa un triángulo rectángulo coñecendo a 

hipotenusa e un cateto. 

CMCCT  EPVAB3.15.1. Debuxar un triángulo rectángulo coñecendo a hipotenusa e un 

cateto. 

Educación 

Plástica, 

Visual e 

Audiovisual. 

1º ciclo de 

ESO, 1º curso 

B3.16. Coñecer os tipos de 

cuadriláteros. 

EPVAB3.16.1. Clasifica correctamente calquera cuadrilátero. CCEC  EPVAB3.16.1. Clasificar correctamente calquera cuadrilátero. 

Educación 

Plástica, 

Visual e 

Audiovisual. 

1º ciclo de 

ESO, 1º curso 

B3.17. Executar as construcións 

máis habituais de paralelogramos. 

EPVAB3.17.1. Constrúe calquera paralelogramo coñecendo dous 

lados consecutivos e unha diagonal. 

CAA  EPVAB3.17.1. Construír calquera paralelogramo coñecendo dous lados 

consecutivos e unha diagonal. 

Educación 

Plástica, 

Visual e 

Audiovisual. 

1º ciclo de 

B3.18. Clasificar os polígonos en 

función dos seus lados, 

recoñecendo os regulares e os 

irregulares. 

EPVAB3.18.1. Clasifica correctamente calquera polígono de tres 

a cinco lados, diferenciando claramente se é regular ou 

irregular. 

CCEC  EPVAB3.18.1. Clasificar correctamente calquera polígono de tres a cinco lados, 

diferenciando claramente se é regular ou irregular. 
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ESO, 1º curso 

Educación 

Plástica, 

Visual e 

Audiovisual. 

1º ciclo 

ESO,1º curs 

B3.19. Estudar a construción dos 

polígonos regulares inscritos na 

circunferencia. 

EPVAB3.19.1. Constrúe correctamente polígonos regulares de 

ata cinco lados, inscritos nunha circunferencia. 

CMCCT  EPVAB3.19.1. Construír correctamente polígonos regulares de ata cinco lados, 

inscritos nunha circunferencia. 
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04) ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE ASOCIADAS A CADA BLOQUE DE CONTIDO.  Curso 1º-TÁBOA 2_ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAXE 

Materia Bloque Obx Contidos Actividades de aprendizaxe Tem_ 

Horas 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 

1º curso 

Bloque 1. Expresión plástica b,f,n B1.1. Elementos configurativos da imaxe: punto, liña e plano. 

B1.2. Aprecio do uso que os/as artistas fan do punto, a liña e o 

plano para aplicalo ás propias composicións. 

B1.1. - B1.2.  Visionado, análise e posta en común das imaxes propostas 

polo profesor sobre o tema.  

B1.1. - B1.2.  Elabora dous traballos con puntos sao estilo de Joan Miró e 

outros dous ao estilo de V. Kandinsky. 

B1.1. - B1.2.  Recollida selección e clasificación no caderno,  de imaxes 

fotográficas nas que o punto sexa un elemento expresivo fundamental. 

  

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 

1º curso 

Bloque 1. Expresión plástica b,f,n B1.3. O punto como o elemento máis sinxelo na comunicación 

visual. 

B1.4. Posibilidades gráficas e expresivas da liña en relación ao seu 

trazado, o seu grosor ou a súa velocidade.  

Calidades do plano como elemento compositivo e como 

construtor de volume. 

B1.3. Visita da WEB.  

http://WWW.Museoreinasofía.es/  

Pescuda dalgunhas obras de Miró nas que se evidencie o emprego 

artístico do punto como elemento expresivo.  

Pescuda algunhas obras de Picasso e logo elabora ti unha seguindo o seu 

estilo, a partir da composición que o profesor propoña. 

Observa algunhas obras de  “Seurat”e “Kandinsky” e logo analiza como 

empregan o punto nas súas obras. 

B1.5. -Realización dunha composición a base de planos, mediante figuras 

xeométricas sinxelas que se corten, penetren ou traslapen 

  

 

 

1ª 

eva 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 

1º curso 

Bloque 1. Expresión plástica a,c,d,n,

p 

B1.6. Elementos de expresión plástica: liña, textura e cor. B1.6. -Realización de debuxos de silueta, a partir de recortar o seu 

contorno. 

B1.6. -Realización de debuxos sinxelos, a partir do modelo proposto, 

onde se evidencie o volume.´ 

1º Eva 

2ª Eva 
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B1.6. -Realización de debuxos sinxelos, a partir do modelo proposto, 

onde se potencie o volumen mediante o emprego axeitado das gamas 

cromáticas e da escala tonal. 

B1.6. Busca na WEB: 

 “Kandinsky” e logo analiza como empregan o punto nas  

Realiza un muestrario de texturas visuais  empregando diferentes 

procedementos gráficos, pictóricos e de relevo en arxila ou plastilina, 

colaxe… 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 

1º curso 

Bloque 1. Expresión plástica a,f,n B1.7. Composición: elementos.  

B1.8. O ritmo na composición. 

B1.7. -Realiza un motivo ornamental empregando a liña como elemento 

configurador. 

B1.7. –Analiza a obra proposta seguindo as pautas dadas. Realiza un 

apuntamento da mesma obra facendo visibles os esquemas compositivos 

que analizaches. 

B1.8- Debuxa orlas decorativas, buscando diferentes alternancias, de 

forma, de cor, de tamaño… para provocar un ritmo visual. 

B1.8- Visualiza as obras de Matisse onde emprega siluetas e ritmo. Fai un 

traballo creativo seguindo o seu proceso. 

  

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 

1º curso 

Bloque 1. Expresión plástica a,c,d,n B1.9. A cor coma fenómeno físico e visual. Mestura aditiva e 

mestura substractiva.  

B1.9. Círculo cromático. Cores complementarias. 

B1.9. - Observación das cores na natureza. 

B1.9. - Visionado de paisaxes  naturais nas que as gamas cálidas e frías 

sexan evidentes 

B1.9. - Proxección e visionado de obras pictóricas nas que as gamas 

cálidas e frías. 

B1.9. - B1.9. - Realiza un círculo cromático que inclúa cores terciarias. 

 1ª Eva 

 

1ª Eva 
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B1.9. - B1.9. - Realiza parellas de cores complementarias.  

B1.9. - B1.9. - Recolle e debuxa  distintos tipos de follas. Aplica  as gamas 

cromáticas máis axeitadas segundo a súa cor. 

B1.9. - B1.9. -  Busca en revistas e xornais fotografías nas que a cor  teña 

as diferentes funcións estudadas. Colócaas logo nun folio e analízaas. 

 B1.9. - B1.9. – Realiza unha paisaxe sinxela, e posterior coloreado en 

diferentes gamas para evocar as catro estacións. 

Visualiza a obra dos pintores denominados Fauvistas. Analiza que cores e 

cómo os empregaban. Realiza una composición sinxela traballando as 

cores dese modo. 

B1.9. Exemplifica, mediante recollida fotográfica, o emprego da cor en 

diferentes propostas relacionadas co cotian: como por exemplo  no 

supermercado. Compara os productos da perfumería de home e de 

muller, e o predominante na sección de limpeza e de panadería. Analiza e 

pon en común.TRABALLO EN GRUPO. 

Visita da Web: 

http://pintura.aut.org/ 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 

1º curso 

Bloque 1. Expresión plástica a,c,f,p B1.11. Texturas naturais e artificiais. Capacidade expresiva das 

texturas. 

B1.11. - Realización  mediante estampado, estarcido e frotaxe dun 

mostrario de texturas. 

B1.11.-  Aplicación das texturas recollidas a un traballo expresivo. 

  

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 

1º curso 

Bloque 1. Expresión plástica b,c,e,f,g

,n 

B1.12. Materiais e técnicas de debuxo e pintura. Técnicas 

plásticas: secas, húmidas e mixtas. 

B1.12.-  Realiza unha paisaxe  distribuíndo as cores de témpera en 

grandes manchas. Procura que os termos preto, lonxe, estean ben 

marcados 

  

http://pintura.aut.org/
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Horas 

B1.12.-  Da mesma paisaxe  realiza logo un esgrafiado con pinturas de 

cera 

B1.12. - Realiza unha versión en colaxe dalgunha obra de arte. 

B1.12. - Realiza un debuxo a lapis e outro a cores dalgunha obra que che 

guste dun artista galego. 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 

1º curso 

Bloque 2. Comunicación 

audiovisual 

a,c,d,e,f B2.1. Imaxe e a comunicación visual. Iconicidade. Graos de 

iconicidade. Imaxe figurativa e imaxe abstracta.- 
 B2.1. - Nun buscador teclea o nome do pintor  Luís Seoane, contempla as 

súas obras, e elixe a que máis chame a túa atención. Analiza, observa as 

cores que emprega, di que representa, e fai unha posta en común cos 

teus compañeiros/as. 

B2.1. - Realiza o mesmo proceso co pintor Manuel Colmeiro, e coa 

pintora Xulia Minguillón. 

B2.1. - Realiza un debuxo realista do modelo proposto e fai logo dúas 

variacións con menos detalle para obter máis grado de abstracción. 

 1ª Eva 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 

1º curso 

Bloque 2. Comunicación 

audiovisual 

a,c,f,l,p B2.2. Comunicación visual. Símbolos e iconas.  

Elabora un pictograma informativo de posible aplicación no centro 

escolar. 

Elabora un logotipo mediante aplicación do positivo – negativo 

 1ª Eva 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 

1º curso 

Bloque 2. Comunicación 

audiovisual 

c,f,g,i,h,

p 

B2.3. O cómic: medio de expresión. Linguaxe do cómic. B2.3 - Proxección,  visionado e análise de diferentes exemplos de banda 

Deseñada, Tiras gráficas .... 

B2.3 - Realiza unha serie de estudos sinxelos de expresividade facial.  

B2.3 - Realiza unha serie de estudos sinxelos sobre as proporcións do 

corpo humano.  

 3ª Eva 
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Horas 

B2.3 - Realiza unha Tira gráfica dun máximo de catro viñetas 

B2.3 - Visualiza: Ateliers Animation Workshops – 2010, en: 

www.youtube.com/watch?v=um56opnbLWM 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 

1º curso 

Bloque 2. Comunicación 

audiovisual 

a,c,e,h,

o,p 

B2.4. Comunicación visual: elementos que interveñen nela. B2.4.-  Realiza análise de diferentes imaxes de medios de comunicación 

escritos. 

B2.4.- Realiza un cartel. Fai variacións do mesmo para anuncio de prensa.  

B2.4.  Realiza diferentes versións do mesmo mediante tratamento con 

ordenador. 

B2.4.- Realiza un punto de lectura. 

B2.4.- Realiza unha variante do punto de lelctura susceptible de 

conformar un móvil ao sestilo de Calder.  

B2.4.- Visita:  http://es.wikihow.com/crear-un-m%C3%B3vil-de-Calder 

 1ª Eva 

2ª Eva 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 

1º curso 

Bloque 2. Comunicación 

audiovisual 

a,d,e,f,

h,p 

 

B2.5. Funcións das mensaxes na comunicación visual e 

audiovisual. 

B2.5. -Selecciona unha páxina de prensa ou revista, na que a imaxe teña 

valor documental. 

B2.5- Selecciona un anuncio de TV ou revista onde se exemplifique o 

emprego da función persuasiva. Posta en común. 

B2.5. -Realiza un breve spot publicitario, sobre un tema proposto na aula. 

B2.5 -Realiza unha fotonovela, sobre tema proposto, cun máximo dunha 

páxina. 

B2.5. Compara as similitudes e diferenzas entre o debuxo informativo dos 

planos e o expresivo de emprego artístico. 

  

2º Eva 

3ª Eva 

http://www.youtube.com/watch?v=um56opnbLWM
http://es.wikihow.com/crear-un-m%C3%B3vil-de-Calder
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Horas 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 

1º curso 

Bloque 3. Debuxo técnico b,n,p B3.1. Elementos xeométricos fundamentais: punto, liñas e 

direccións. Posicións relativas entre rectas: paralelas, cortantes e 

perpendiculares. 

B3.1. -Realiza unha malla cadrada mediante o emprego do escuadro e do 

cartabón.  

B3.1. -Realiza unha rede de triángulos equiláteros mediante o emprego 

do escuadro e do cartabón.Rede isométrica. 

 1ª Eva 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 

1º curso 

Bloque 3. Debuxo técnico b,f,n,p B3.2. Manexo da escuadra e cartabón para o trazado de 

paralelas, perpendiculares e rectas a 45º. 

 B3.2. -Realiza unha malla cadrada mediante o emprego do escuadro e do 

cartabón. Posterior trazado das diagonais. 

 1ª Eva 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 

1º curso 

Bloque 3. Debuxo técnico b,n,p B3.3. Circunferencia e círculo. A circunferencia como lugar 

xeométrico básico no plano. 

 B3.3. -Realiza sobre unha rede de cadrados unha malla decorativa por 

adicción de circunferencias, círculos, sectores circulares…  

 1ª Eva 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 

1º curso 

Bloque 3. Debuxo técnico b,f,n,p B3.4. Manexo do compás. Dividir a circunferencia en dous, catro, 

seis ou oito partes iguais, usando o compás. Realizar motivos 

decorativos co manexo do compás. 

B3.4.- Realiza prácticas da división da circunferencia nun número 

calquera de partes iguais. Construción de polígonos regulares a partir do 

radio. 

  

1ª Eva 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 

1º curso 

Bloque 3. Debuxo técnico b,p B3.5. Ángulos. Clasificación de ángulos y posicións relativas.  

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

 B3.5.- B3.6.-Realiza construción de ángulos mediante o emprego do 

semicírculo graduado, compás, escuadro e cartabón. 

1ª Eva 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 

1º curso 

Bloque 3. Debuxo técnico b,f,p B3.7. Realizar operacións con ángulos. Medidas angulares. 

Transporte de medidas angulares. 

 B3.7.- Realiza os exercicios que se propoñan para traballar con ángulos.   1ª Eva 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 

1º curso 

Bloque 3. Debuxo técnico b,p B3.8. Bisectriz dun ángulo. A bisectriz como lugar xeométrico 

básico no plano. 

 B3.8. – Realiza os exercicios que se propoñan para coñecer o lugar 

xeométrico bisectriz, en ángulos e triángulos, así como as súas 

propiedades. 

 1ªEva 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 

1º curso 

Bloque 3. Debuxo técnico b,f,g,p B3.9. Concepto de medida. Operacións con segmentos coa axuda 

da regra ou utilizando o compás. 

 B3.9. - Realiza os exercicios que se propoñan de suma e resta de 

segmentos. 

 1ªEva 
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Horas 

B3.9. - O segmento áureo, análise e realización da súa división..  

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 

1º curso 

Bloque 3. Debuxo técnico b,p B3.10. Mediatriz dun segmento. A mediatriz como lugar 

xeométrico básico no plano. 

B3.10- Realiza os exercicios que se propoñan para coñecer o lugar 

xeométrico mediatriz, en segmentos e triángulos, así como as súas 

propiedades. 

 1ªEva 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 

1º curso 

Bloque 3. Debuxo técnico b,f,p B3.11. Teorema de Thales. Aplicacións do teorema de Thales para 

dividir un segmento en partes iguais e para a escala dun polígono. 

B3.11. -Realiza os exercicios que se propoñan para practicar o teorema 

de Thales tanto en segmentos como en polígonos. Aplicación ao 

concepto de semellanza. Realización de escalas sinxelas. 

 1ªEva 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 

1º curso 

Bloque 3. Debuxo técnico b,g,f,p B3.12. Lugares xeométricos fundamentais. Circunferencia, 

mediatriz, bisectriz e mediana. 

 B3.12.- Realiza os exercicios que se propoñan para practicar os lugares 

xeométricos estudados: Circunferencia, mediatriz, bisectriz e mediana. 

1ªEva 

 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 

1º curso 

Bloque 3. Debuxo técnico b,n,p B3.13. Triángulos. Clasificación dos triángulos en función dos seus 

lados e dos seus ángulos. Propiedade fundamental dos triángulos. 

 B3.13.- Realiza procurando limpeza e exactitude, os exercicios que se 

propoñan para practicar métodos construtivos de triángulos. 

2ªEva 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 

1º curso 

Bloque 3. Debuxo técnico b,f,n,p  

B3.14. Construción de triángulos. 

 B3.14. Realiza, procurando limpeza e exactitude, os exercicios que se 

propoñan para practicar métodos construtivos de triángulos 

2ªEva 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 

1º curso 

Bloque 3. Debuxo técnico b,f B3.15. Liñas e puntos notables dos triángulos. Alturas, medianas, 

bisectrices e mediatrices dos triángulos. 

 B3.15. Realiza os exercicios que se propoñan para practicar os lugares 

xeométricos estudados: Circunferencia, mediatriz, bisectriz e mediana, e 

situar os seus puntos notables.. 

 2ªEva 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 

1º curso 

Bloque 3. Debuxo técnico b,f B3.16. Triángulo rectángulo: características e construción dun. B3.16. Realiza, procurando limpeza e exactitude, os exercicios que se 

propoñan para practicar métodos construtivos de triángulos rectángulos. 

Posterior realización dunha cenefa decorativa. 

 2ªEva 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 

Bloque 3. Debuxo técnico b,n B3.17. Cuadriláteros: clasificación e propiedades.  B3.17Realiza procurando limpeza e exactitude, os exercicios que se 

propoñan para practicar métodos construtivos de cuadriláteros. 

 2ªEva 
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1º curso 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 

1º curso 

Bloque 3. Debuxo técnico b,f,n B3.18. Construción de cuadriláteros.  B3.18. Realiza, procurando limpeza e exactitude, os exercicios que se 

propoñan para practicar métodos construtivos de cuadriláteros. Posterior 

aplicación ao deseño creativo- decorativo de logotipos. 

 2ªEva 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 

1º curso 

Bloque 3. Debuxo técnico b,f,n B3.19. Polígonos. Polígonos regulares e irregulares. Clasificación 

dos polígonos. 

B3.19. -Observación de formas poligonais na natureza. Observación de 

crecemento harmónico na mesma. 

B3.19. -Observación e execución dun exercicio de aplicación do 

rectángulo aúreo 

 B3.19. Visiona na túa casa e prepara una posta en común: . La 

Proporción Áurea | Documental Redes Eduard Punset, en 

https://www.youtube.com/watch?v=d_7I-uqz_ic 

 2ªEva 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 

1º curso 

Bloque 3. Debuxo técnico b,f,n,p B3.20. Construción de polígonos regulares inscritos nunha 

circunferencia. 

B3.20. Realización, procurando a máxima exactitude, de polígonos 

regulares i nscritos na circunferncia de calquera número de lados. 

B3.20. Deseño de un rosetón. 

B3.20. Deseño de un escudo automobilístico. 

B3.20. Deseño dun mandala. 

 3ªEva 

 

 

3ªEva 

https://www.youtube.com/watch?v=d_7I-uqz_ic
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05) INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PARA CADA ESTANDAR DE APRENDIZAXE. Curso 1º-TÁBOA 3_INSTRUMENTOS 

DE AVALICIACIÓN 

 

Materia Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 

(incluíndo o criterio de corrección, si é o caso) 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º 

curso 

EPVAB1.1.1. Identifica e valora a importancia do punto, a liña e o plano, analizando de xeito oral 

e escrito imaxes e producións gráfico plásticas propias e alleas. 

Probas orais e escritas. Caderno de artista. Bloc de debuxo. 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º 

curso 

EPVAB1.2.1. Analiza os ritmos lineais mediante a observación de elementos orgánicos na 

paisaxe, nos obxectos e en composicións artísticas, empregándoos como inspiración en 

creacións gráfico-plásticas. 

EPVAB1.2.2. Experimenta co punto, a liña e o plano co concepto de ritmo, aplicándoos de forma 

libre e espontánea. 

EPVAB1.2.3. Experimenta co valor expresivo da liña e o punto e as súas posibilidades tonais, 

aplicando distintos graos de dureza, distintas posicións do lapis de grafito ou de cor (tombado 

ou vertical) e a presión exercida na aplicación, en composicións a man alzada, estruturadas 

xeometricamente ou máis libres e espontáneas. 

 Observación directa  do traballo na aula. 

Caderno de artista. 

Bloc de debuxo. 

Traballos artísticos e técnicos individuais. 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º 

curso 

EPVAB1.3.1. Realiza composicións que transmiten emocións básicas (calma, violencia, liberdade, 

opresión, alegría, tristura, etc.) utilizando diversos recursos gráficos en cada caso (claroscuro, 

liñas, puntos, texturas, cores, etc.). 

Observación directa  do traballo na aula. Caderno de artista. Bloc de debuxo. 

Traballos artísticos e técnicos individuais.   

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º 

curso 

EPVAB1.4.1. Analiza, identifica e explica oralmente, por escrito e graficamente, o esquema 

compositivo básico de obras de arte e obras propias, atendendo aos conceptos de equilibrio, 

proporción e ritmo. 

EPVAB1.4.2. Realiza composicións básicas con diferentes técnicas segundo as propostas 

establecidas por escrito. 

EPVAB1.4.3. Representa obxectos illados e agrupados do natural ou do ámbito inmediato, 

proporcionándoos en relación coas súas características formais e en relación co seu ámbito 

 Observación directa  do traballo na aula. Caderno de artista. Bloc de debuxo. 

Traballos artísticos e técnicos individuais.  

 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º 

EPVAB1.5.1. Experimenta coas cores primarias e secundarias, estudando a síntese aditiva e  Observación directa  do traballo na aula. Caderno de artista. Bloc de debuxo. 
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(incluíndo o criterio de corrección, si é o caso) 

curso subtractiva e as cores complementarias. Probas orais e escritas.Traballos artísticos e técnicos individuais.  

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º 

curso 

EPVAB1.6.1. Transcribe texturas táctiles a texturas visuais mediante as técnicas de frottage, 

utilizándoas en composicións abstractas ou figurativas. 

 Observación directa  do traballo na aula. Caderno de artista. Bloc de 

debuxo.Traballos artísticos e técnicos individuais.  

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º 

curso 

EPVAB1.7.1. Utiliza con propiedade as técnicas gráfico-plásticas coñecidas aplicándoas de forma 

axeitada ao obxectivo da actividade. 

EPVAB1.7.2. Utiliza o lapis de grafito e de cor, creando o claroscuro en composicións figurativas 

e abstractas mediante a aplicación do lapis de forma continua en superficies homoxéneas ou 

degradadas. 

EPVAB1.7.3. Experimenta coas témperas aplicando a técnica de diferentes formas (pinceis, 

esponxas, goteos, distintos graos de humidade, estampaxes, etc.), valorando as posibilidades 

expresivas segundo o grao de opacidade e a creación de texturas visuais cromáticas. 

EPVAB1.7.4. Utiliza o papel como material, manipulándoo, resgando ou pregando, creando 

texturas visuais e táctiles, para crear composicións, colaxes matéricas e figuras tridimensionais. 

EPVAB1.7.5. Crea co papel recortado formas abstractas e figurativas compóndoas con fins 

ilustrativos, decorativos ou comunicativos. 

EPVAB1.7.6. Aproveita materiais reciclados para a elaboración de obras de forma responsable 

co medio e aproveitando as súas calidades gráfico-plásticas. 

EPVAB1.7.7. Mantén o seu espazo de traballo e o seu material en perfecto orde e estado, e 

achégao á aula cando é necesario para a elaboración das actividades. 

 Observación directa  do traballo na aula. Caderno de artista. Bloc de 

debuxo.Traballos artísticos e técnicos individuais. Traballos artísticos e técnicos 

en grupo. 

 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º 

curso 

EPVAB2.1.1. Diferencia imaxes figurativas de abstractas. 

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

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

 Observación directa  do traballo na aula. Caderno de artista. Bloc de 

debuxo.Traballos artísticos e técnicos individuais. Traballos artísticos e técnicos 

en grupo.Probas orais e escritas.  

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º 

curso 

EPVAB2.2.1. Distingue símbolos de iconas. 

EPVAB2.2.2. Deseña símbolos e iconas.  

Observación directa  do traballo na aula. Caderno de artista. Bloc de 

debuxo.Traballos artísticos e técnicos individuais. Traballos artísticos e técnicos 

en grupo.Probas orais e escritas.  

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º 

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

e onomatopeas. 

 Observación directa  do traballo na aula. Caderno de artista. Bloc de 

debuxo.Traballos artísticos e técnicos individuais. Traballos artísticos e técnicos 
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(incluíndo o criterio de corrección, si é o caso) 

curso en grupo.Probas orais e escritas.  

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º 

curso 

EPVAB2.4.1. Identifica e analiza os elementos que interveñen en actos de comunicación visual.   Observación directa  do traballo na aula. Caderno de artista.Traballos artísticos e 

técnicos individuais. Traballos artísticos e técnicos en grupo.Probas orais e 

escritas.  

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º 

curso 

EPVAB2.5.1. Identifica e analiza os elementos que interveñen en actos de comunicación visual.  

EPÍGRAFE REPETIDO 

  . Observación directa  do traballo na aula. Caderno de artista.Traballos artísticos 

e técnicos individuais. Traballos artísticos e técnicos en grupo.Probas orais e 

escritas.  

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º 

curso 

EPVAB2.6.1. Identifica e analiza os elementos que interveñen en actos de comunicación 

audiovisual. 

EPVAB2.6.2. Distingue a función ou funcións que predominan en mensaxes visuais e 

audiovisuais. 

Observación directa  do traballo na aula. Caderno de artista.Traballos artísticos e 

técnicos individuais. Traballos artísticos e técnicos en grupo.Probas orais e 

escritas. Exames 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º 

curso 

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

triángulo que se forma. 

  Observación directa  do traballo na aula. Caderno de artista. Bloc de 

debuxo.Exames. 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º 

curso 

EPVAB3.2.1. Traza rectas paralelas, transversais e perpendiculares a outra dada, que pasen por 

puntos definidos, utilizando escuadra e cartabón con suficiente precisión. 

  Observación directa  do traballo na aula. Caderno de artista. Bloc de 

debuxo.Traballos artísticos e técnicos individuais. Probas orais e escritas. Exames. 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º 

curso 

EPVAB3.3.1. Constrúe unha circunferencia lobulada de seis elementos, utilizando o compás.   Observación directa  do traballo na aula.  Bloc de debuxo.Traballos artísticos e 

técnicos individuais. Probas orais e escritas. Exames. 

 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º 

curso 

EPVAB3.4.1. Divide a circunferencia en seis partes iguais, usando o compás, e debuxa coa regra 

o hexágono regular e o triángulo equilátero que se posibilita. 

 Observación directa  do traballo na aula.  Bloc de debuxo.Traballos artísticos e 

técnicos individuais. Probas orais e escritas. Exames. 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º 

EPVAB3.5.1. Identifica os ángulos de 30º, 45º, 60º e 90º na escuadra e no cartabón.  Observación directa  do traballo na aula.  Bloc de debuxo.Traballos artísticos e 
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Materia Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 

(incluíndo o criterio de corrección, si é o caso) 

curso técnicos individuais. Probas orais e escritas. Exames. 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º 

curso 

EPVAB3.6.1. Suma ou resta ángulos positivos ou negativos con regra e compás.  Observación directa  do traballo na aula.  Bloc de debuxo.Traballos artísticos e 

técnicos individuais. Probas orais e escritas. Exames. 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º 

curso 

EPVAB3.7.1. Constrúe a bisectriz dun ángulo calquera, con regra e compás.  Observación directa  do traballo na aula.  Bloc de debuxo.Traballos artísticos e 

técnicos individuais. Probas orais e escritas. Exames. 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º 

curso 

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

compás. 

 Observación directa  do traballo na aula.  Bloc de debuxo.Traballos artísticos e 

técnicos individuais. Probas orais e escritas. Exames. 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º 

curso 

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

regra, escuadra e cartabón. 

 Observación directa  do traballo na aula.  Bloc de debuxo.Traballos artísticos e 

técnicos individuais. Probas orais e escritas. Exames. 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º 

curso 

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

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

 . 

Observación directa  do traballo na aula.  Bloc de debuxo.Traballos artísticos e 

técnicos individuais. Probas orais e escritas. Exames. 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º 

curso 

EPVAB3.11.1. Explica, verbalmente ou por escrito, os exemplos máis comúns de lugares 

xeométricos (mediatriz, bisector, circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos paralelos, etc.).  

 Observación directa  do traballo na aula.  Bloc de debuxo.Traballos artísticos e 

técnicos individuais. Probas orais e escritas. Exames. 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º 

curso 

EPVAB3.12.1. Clasifica calquera triángulo, observando os seus lados e os seus ángulos.   Observación directa  do traballo entregado.  Exames. 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º 

curso 

EPVAB3.13.1. Constrúe un triángulo coñecendo dous lados e un ángulo, ou dous ángulos e un 

lado, ou os seus tres lados, utilizando correctamente as ferramentas. 

 Observación directa  do traballo entregado. Exames. 
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Materia Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 

(incluíndo o criterio de corrección, si é o caso) 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º 

curso 

EPVAB3.14.1. Determina o baricentro, o incentro ou o circuncentro de calquera triángulo, 

construíndo previamente as medianas, as bisectrices ou as mediatrices correspondentes. 

 Observación directa  do traballo entregado. Exames. 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º 

curso 

EPVAB3.15.1. Debuxa un triángulo rectángulo coñecendo a hipotenusa e un cateto. . Observación directa  do traballo entregado.  Exames. 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º 

curso 

EPVAB3.16.1. Clasifica correctamente calquera cuadrilátero.  Observación directa  do traballo entregado. Exames. 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º 

curso 

EPVAB3.17.1. Constrúe calquera paralelogramo coñecendo dous lados consecutivos e unha 

diagonal. 

 Observación directa  do traballo entregado. Exames. 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º 

curso 

EPVAB3.18.1. Clasifica correctamente calquera polígono de tres a cinco lados, diferenciando 

claramente se é regular ou irregular. 

 Observación directa  do traballo entregado. Exames. 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º 

curso 

EPVAB3.19.1. Constrúe correctamente polígonos regulares de ata cinco lados, inscritos nunha 

circunferencia. 

 . Observación directa  do traballo entregado. Exames. 
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19) UNIDADES DIDÁCTICAS 1º ESO 

 

Este Departemento acordóu distribuir os estandares de aprendizaxe en seis Unidades 

Didácticas, dúas por trimestre, procurando distribuír os contidos de cada bloque de 

xeito equilibrado. 

As Actividades de Aprendizaxe que en cada unha delas se agrupa, son unha oferta de 

diferentes graos de dificultade, para ir propoñendo segundo a marcha dos alumnos.  

En ningún caso debe entenderse que todas deban ser levadas á practica, senón que 

son unha “biblioteca” de actividades, das que elexir segundo a practica docente o 

esixa. 
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CURSO 1º ESO 

 
CONTIDOS 

 
Unidade 1 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE 
COM 

CLAVE 
OBXECTIVOS 

TEMPORA
LIZACIÓN 

RECURSOS DE AULA 

B1.1. Elementos 
configurativos da 
imaxe: punto, liña e 
plano. 
 
B1.2. Aprecio do uso 
que os/as artistas fan 
do punto, a liña e o 
plano para aplicalo ás 
propias composicións. 
 
 
 
 
B1.3. O punto como o 
elemento máis sinxelo 
na comunicación 
visual. 
 
 
 
 
 
B1.4. Posibilidades 
gráficas e expresivas 
da liña en relación ao 
seu trazado, o seu 
grosor ou a súa 
velocidade.  

B1.1. - B1.2.  Visionado, análise e posta en común das 

imaxes propostas polo profesor sobre o tema.  

B1.1.- B1.2. Visiona e comenta o seguinte enlace: 

PUNTO, LÍNEA Y PLANO POR VASILI KANDINSKY. 

https://www.youtube.com/watch?v=-U-JpfxHAk8 

B1.1. - B1.2.  Recollida selección e clasificación no 

caderno,  de imaxes fotográficas nas que o punto sexa un 

elemento expresivo fundamental 

B1.3. Visita da WEB.  

http://WWW.Museoreinasofía.es/  

Pescuda algunhas obras de Miró nas que se evidencie o 

emprego artístico do punto como elemento expresivo.  

 

B1.4. -Visiona e comenta o seguintes enlace: 

Wassily Kandinsky pintando 

https://www.youtube.com/watch?v=cT0bLbwWcj0  

-Pablo Picasso pintando y esculpiendo en su taller  

CCEC 
 

CAA, 
CSIEE, 
CCEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL, 
CSIEE 

 
 

b,f,n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º Trimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Canón.Encerado. Regra, 
escuadro, cartabón, 
compas, semicírculo,de 
encerado. 
Tórculo.Pequena  
biblioteca. Pileta. 
Modelos de xeso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-U-JpfxHAk8
https://www.youtube.com/watch?v=cT0bLbwWcj0


62 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B1.5.-Calidades do 
plano como elemento 
compositivo e como 
construtor de volume. 
 
 
 
B1.6. Elementos de 
expresión plástica: 
liña, textura e cor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qQama-wQxhQ 

-El gran Joan Miró 

https://www.youtube.com/watch?v=nMmMX6JtVd8 

B1.3. - B1.4. Busca na WEB: 

“Seurat”e “Kandinsky” e logo analiza como empregan o 

punto nas súas obras. 

 

B1.5. -Realización dunha composición a base de planos, 

mediante figuras xeométricas sinxelas que se corten, 

penetren ou traslapen. 

 

B1.6 comenta:. -Visiona e comenta: 

- O vídeo de Juan Agrait titulado: Los Elementos del Diseño, en 

https://www.youtube.com/watch?v=aqTUgXR2iGY 

B1.6. -Realización de debuxos de silueta, a partir de 

recortar o seu contorno. 

B1.6. -Realización de debuxos sinxelos, a partir do modelo 

proposto, onde se evidencie o volume. 

-Realiza un muestrario de texturas visuais empregando 

diferentes procedementos gráficos, pictóricos e de relevo 

en arxila ou plastilina, colaxe… 

 
 

CCL, 
CSIEE 

 
 
 
 
 
 
 

CSC 
 
 
 
 
 

CSIEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a,c,d,n,p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qQama-wQxhQ
https://www.youtube.com/watch?v=nMmMX6JtVd8
https://www.youtube.com/channel/UChIpfuZP4-FxN8hkhkKY3Lw
https://www.youtube.com/watch?v=aqTUgXR2iGY
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B2.1. Imaxe e a 
comunicación visual. 
Iconicidade. Graos de 
iconicidade. Imaxe 
figurativa e imaxe 
abstracta.- 
 
 

B2.2. Comunicación 

visual. Símbolos e 

iconas. 

 

B3.1. Elementos 

xeométricos 

fundamentais: punto, 

liñas e direccións. 

Posicións relativas 

entre rectas: 

paralelas, cortantes e 

perpendiculares. 

 

 

 

 

B2.1. - Visiona, analiza e comenta a vídeo  conferencia da 

UDIMA sobre: Elementos básicos de la Comunicación Visual 

https://www.youtube.com/watch?v=fXWq49UOgLY 

B2.1. - Nun buscador teclea o nome do pintor  Luís 

Seoane, contempla as súas obras, e elixe a que máis 

chame a túa atención. Analiza, observa as cores que 

emprega, di que representa, e fai unha posta en común cos 

teus compañeiros/as. 

B2.1. - Realiza o mesmo proceso co pintor Manuel 

Colmeiro, e coa pintora Xulia Minguillón. 

B2.1. - Realiza un debuxo realista do modelo proposto e fai 

logo dúas variacións con menos detalle para obter máis 

grado de abstracción 

B2.2. Visita da WEB.  

http://WWW.anarkasis.com/percepción/ 

http://www.ilusionario.es 

Elabora un pictograma informativo de posible aplicación no 

centro escolar. 

Elabora un logotipo mediante aplicación do positivo – 

negativo. 

B3.1. -Realiza unha malla cadrada mediante o emprego do 

escuadro e do cartabón.  

 
 
 

CCL,CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL,CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAA 

 
 
 

a,c,d,e,f 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a,c,f,l,p 
 
 
 
 
 
 
 

b,n,p 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCGWVEaST2BMyP78YuzXlAsA
https://www.youtube.com/watch?v=fXWq49UOgLY
http://www.anarkasis.com/percepción/
https://www.google.es/search?q=http://www.ilusionario.es&spell=1&sa=X&ved=0CBsQBSgAahUKEwie_Yir-d3HAhWEvRoKHS3xDac&biw=1084&bih=881
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B3.2. Manexo da 

escuadra e cartabón 

para o trazado de 

paralelas, 

perpendiculares e 

rectas a 45º. 

B3.3. Circunferencia e 

círculo. A 

circunferencia como 

lugar xeométrico 

básico no plano. 

 

B3.4. Manexo do 

compás. Dividir a 

circunferencia en 

dous, catro, seis ou 

oito partes iguais, 

usando o compás. 

Realizar motivos 

decorativos co 

manexo do compás. 

B3.1. -Realiza unha rede de triángulos equiláteros 

mediante o emprego do escuadro e do cartabón.Rede 

isométrica. 

 

B3.2. -Realiza unha malla cadrada mediante o emprego do 

escuadro e do cartabón. Posterior trazado das diagonais. 

 

 

 

B3.3. -Realiza sobre unha rede de cadrados unha malla 

decorativa por adicción de circunferencias, círculos, 

sectores circulares… 

 

B3.4.- Realiza prácticas da división da circunferencia nun 

número calquera de partes iguais. Construción de 

polígonos regulares a partir do radio. 

Realización dun Mandala. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CMCCT 
 
 
 
 
 
 

CD 
 
 
 
 
 
 
 

CMCCT 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

b,f,n,p 
 
 
 
 
 
 

b,n,p 
 
 
 
 
 
 
 

bf,n,p 
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CURSO 1º ESO  

 
CONTIDOS 

 
Unidade 2 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE 
COM 

CLAVE 
OBXECTIVOS 

TEMPORA
LIZACIÓN 

RECURSOS DE AULA 

B1.9. A cor coma 

fenómeno físico e 

visual. Mestura aditiva 

e mestura 

substractiva.  

 

B1.9.. Círculo 

cromático. Cores 

complementarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

.B1.9. - Observación das cores na natureza. 

B1.9. - Visionado de paisaxes  naturais nas que as gamas 

cálidas e frías sexan evidentes 

B1.9. - Proxección e visionado de obras pictóricas nas que 

as gamas cálidas e frías. 

B1.9. - B1.10. - Realiza un círculo cromático que inclúa 

cores terciarias. 

B1.9. - B1.10. - Realiza parellas de cores complementarias.  

B1.9. - B1.10. - Recolle e debuxa distintos tipos de follas. 

Aplica  as gamas cromáticas máis axeitadas segundo a súa 

cor. 

B1.9. - B1.10. -  Busca en revistas e xornais fotografías nas 

que a cor  teña as diferentes funcións estudadas. Colócaas 

logo nun folio e analízaas. 

 B1.9. - B1.10. – Realiza unha paisaxe sinxela, e posterior 

coloreado en diferentes gamas para evocar as catro 

estacións 

Visita da Web: http://pintura.aut.org/ 

CSIEE, 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a,c,d,n 

 
 
 
 
 
 
 
 

a,c,d,n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º Trimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://pintura.aut.org/
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B1.11. Texturas 

naturais e artificiais. 

Capacidade expresiva 

das texturas. 

 

 

B1.12. Materiais e 

técnicas de debuxo e 

pintura. Técnicas 

plásticas: secas, 

húmidas e mixtas. 

 

B2.2. Comunicación 

visual. Símbolos e 

iconas. 

 

B2.4. Comunicación 

visual: elementos que 

interveñen nela. 

 

Visualiza a obra dos pintores denominados Fauvistas. 

Analiza que cores e cómo os empregaban. Realiza una 

composición sinxela traballando as cores dese modo. 

B1.11. - Realización  mediante estampado, estarcido e 

frotaxe dun mostrario de texturas. 

B1.11.-  Aplicación das texturas recollidas a un traballo 

expresivo. 

 

B1.12.-  Realiza unha paisaxe  distribuíndo as cores de 

témpera en grandes manchas. Procura que os termos 

preto, lonxe, estean ben marcados 

B1.12.-  Da mesma paisaxe  realiza logo un esgrafiado con 

pinturas de cera 

 

B2.2. Visita da WEB. http://www.ilusionario.es 

Elabora un logotipo mediante aplicación do positivo – 

negativo 

 

B2.4.- Realiza un cartel. Fai variacións do mesmo para 

anuncio de prensa.  

B2.4.  Realiza diferentes versións do mesmo mediante 

tratamento con ordenador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAA, 
CSIEE 
CSC, 
CCL, 

CCEC 
 
 
 

CSC 
 
 
 
 
 
 

CCL 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

a,c,f,p 
 
 
 
 
 
 
 

b,c,e,f,g,n 
 
 
 
 
 
 
 

a,c,f,l,p 
 
 
 
 
 
 

a,c,e,h,o,p 
 
 
 
 
 

https://www.google.es/search?q=http://www.ilusionario.es&spell=1&sa=X&ved=0CBsQBSgAahUKEwie_Yir-d3HAhWEvRoKHS3xDac&biw=1084&bih=881
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B2.5. Funcións das 

mensaxes na 

comunicación visual e 

audiovisual. 

 

 

B3.4. Manexo do 

compás. Dividir a 

circunferencia en 

dous, catro, seis ou 

oito partes iguais, 

usando o compás. 

Realizar motivos 

decorativos co 

manexo do compás 

B2.4.- Realiza unha variante do punto de lelctura 

susceptible de conformar un móvil ao sestilo de Calder.  

B2.4.- Visita:  http://es.wikihow.com/crear-un-m%C3%B3vil-

de-Calder 

 

B2.5. -Selecciona unha páxina de prensa ou revista, na que 

a imaxe teña valor documental. 

B2.5. -Realiza un breve spot publicitario, sobre un tema 

proposto na aula. Realiza unha fotonovela, sobre tema 

proposto, cun máximo dunha páxina 

 

B3.4.- Realiza prácticas da división da circunferencia nun 

número calquera de partes iguais. Construcción de 

polígonos regulares a partir do radio. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

CCL, 
CCEC 

 
 
 
 
 
 

CMCCT, 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

a,c,e,h,p 
 
 
 
 
 
 

b,f,n,p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikihow.com/crear-un-m%C3%B3vil-de-Calder
http://es.wikihow.com/crear-un-m%C3%B3vil-de-Calder
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CURSO 1º ESO  

 
CONTIDOS 

 
Unidade 3 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE 
COM 

CLAVE 
OBXECTIVOS 

TEMPORA
LIZACIÓN 

RECURSOS DE AULA 

 

B1.5.Calidades do 

plano como elemento 

compositivo e como 

construtor de volume. 

B1.6. Elementos de 

expresión plástica: 

liña, textura e cor. 

B1.8. O ritmo na 

composición. 

 

 

 

 

. 

 

B1.5. -Realización dunha composición a base de planos, 

mediante figuras xeométricas sinxelas que se corten, 

penetren ou traslapen. Xoga coas calidades perceptivas da 

cor. 

B1.6. -Realización de debuxos sinxelos, a partir do modelo 

proposto, onde se potencie o volumen mediante o emprego 

axeitado das gamas cromáticas e da escala tonal. 

B1.8- Debuxa orlas decorativas, buscando diferentes 

alternancias, de forma, de cor, de tamaño… para provocar 

un ritmo visual. 

B1.8- Visualiza as obras de Matisse onde emprega siluetas 

e ritmo. Fai un traballo creativo seguindo o seu proceso. 

B1.8Visita da Web: 

http://pintura.aut.org/ 

Visualiza a obra dos pintores denominados Fauvistas. 

Analiza que cores e cómo os empregaban. Realiza una 

CCL, 
CCEC, 

CAA,CSC,
CSIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
,f,n 

 
 
 
 
 
 

a,c,d,n,p 
 
 
 

a,f,n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º Trimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://pintura.aut.org/
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B2.3. O cómic: medio 

de expresión. 

Linguaxe do cómic. 

 

 

 

 

 

 

B3.5. Ángulos. 

Clasificación de 

ángulos y posicións 

relativas.  

B3.6. Trazado de 

ángulos con escuadra 

e cartabón. 

 

B3.7. Realizar 

operacións con 

ángulos. Medidas 

composición sinxela traballando as cores dese modo. 

B2.3 - Proxección,  visionado e análise de diferentes 

exemplos de banda Deseñada, Tiras gráficas .... 

B2.3 - Realiza unha serie de estudos sinxelos de 

expresividade facial.  

B2.3 - Realiza unha serie de estudos sinxelos sobre as 

proporcións do corpo humano.  

B2.3 - Realiza unha Tira gráfica dun máximo de catro 

viñetas 

B2.3 - Visualiza: Ateliers Animation Workshops – 2010, en: 

www.youtube.com/watch?v=um56opnbLWM 

 

B3.5.- B3.6.-Realiza construción de ángulos mediante o 

emprego do semicírculo graduado, compás, escuadro e 

cartabón. 

 

 

 

 

B3.7.- Realiza os exercicios que se propoñan para traballar 

con ángulos. 

 
 
 
 

CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCCT,C
SIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCCT 
 

 
 
 
 

c,f,g,i,h,p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b,p, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b,f,p 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=um56opnbLWM
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angulares. Transporte 

de medidas 

angulares. 

 

B3.8. Bisectriz dun 

ángulo. A bisectriz 

como lugar 

xeométrico básico no 

plano. 

B3.9. Concepto de 

medida. Operacións 

con segmentos coa 

axuda da regra ou 

utilizando o compás. 

 

B3.10. Mediatriz dun 

segmento. A mediatriz 

como lugar 

xeométrico básico no 

plano. 

B3.11. Teorema de 

Thales. Aplicacións do 

teorema de Thales 

para dividir un 

segmento en partes 

iguais e para a escala 

 

 

 

B3.8. – Realiza os exercicios que se propoñan para 

coñecer o lugar xeométrico bisectriz, en ángulos e 

triángulos, así como as súas propiedades. 

 

 

B3.9. - Realiza os exercicios que se propoñan de suma e 

resta de segmentos. 

 

 

 

B3.10- Realiza os exercicios que se propoñan para coñecer 

o lugar xeométrico mediatriz, en segmentos e triángulos, 

así como as súas propiedades. 

 

B3.11. -Realiza os exercicios que se propoñan para 

practicar o teorema de Thales tanto en segmentos como en 

polígonos. Aplicación ao concepto de semellanza. 

Realización de escalas sinxelas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CD 
 
 
 
 
 
 
 

CMCCT 
 
 
 
 
 
 
 

CMCCT 
 
 
 
 
 

CCEC 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

b,p 
 
 
 
 
 
 

b,f,g,p 
 
 
 
 
 
 
 
 

b,p 
 
 
 
 
 

b,f,p 
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dun polígono. 

B3.12. Lugares 

xeométricos 

fundamentais. 

Circunferencia, 

mediatriz, bisectriz e 

mediana. 

 

 

B3.12.- Realiza os exercicios que se propoñan para 

practicar os lugares xeométricos estudados: 

Circunferencia, mediatriz, bisectriz e mediana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

b,g,f,p 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

CURSO 1º ESO  

 
CONTIDOS 

 
Unidade 4 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE 
COM 

CLAVE 
OBXECTIVOS 

TEMPORA
LIZACIÓN 

RECURSOS DE AULA 

B1.6. Elementos de 

expresión plástica: 

liña, textura e cor. 

B1.7. Composición: 

elementos. 

 

B1.9. A cor coma 

fenómeno físico e 

visual. Mestura aditiva 

e mestura substractiva 

 

 

B2.5. Funcións das 

mensaxes na 

comunicación visual e 

audiovisual. 

 

B1.6.- B1.7. Fai una interpretación persoal do fragmento 

proposto polo profesor/a de: Alicia en el País de las 

maravillas.  

 

 

B1.9. Exemplifica, mediante recollida fotográfica, o 

emprego da cor en diferentes propostas relacionadas co 

cotian: como por exemplo  no supermercado. Compara as 

cores máis empregadas nos productos da perfumería de 

home e de muller, e os predominantes na sección de 

limpeza e de panadería. Analiza e pon en común, sen 

esquecer o deseño das caixas, e o motivo gráfico. 

TRABALLO EN GRUPO. 

B2.5- Selecciona un anuncio de TV ou revista onde se 

exemplifique o emprego da función persuasiva. Análise dos 

diversos elementos e posterior posta en común. 

B2.5. -Realiza un giff animado, sinxelo. 

B2.5. -Realiza un breve spot publicitario, sobre un tema 

proposto na aula. 

CCL, 
CCEC, 
CAA 
CSC, 

CSIEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL, 
CCEC 

 
 
 
 
 
 

a,c,d,n,p 
 
 
 
 
 
 
 

a,c,d,n 
 
 
 
 
 
 
 
 

a,c,e,h,p 
 
 
 
 
 
 
 

2º Trimestre 
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B3.13. Triángulos. 

Clasificación dos 

triángulos en función 

dos seus lados e dos 

seus ángulos. 

Propiedade 

fundamental dos 

triángulos. 

B3.14. Construción de 

triángulos. 

 

 

B3.17. Cuadriláteros: 

clasificación e 

propiedades. 

 

 B3.18. Construción 

de cuadriláteros. 

 

 

B3.13.- Realiza procurando limpeza e exactitude, os 

exercicios que se propoñan para practicar métodos 

construtivos de triángulos. 

 

 

 B3.14. Realiza, procurando limpeza e exactitude, os 

exercicios que se propoñan para practicar métodos 

construtivos de triángulos 

 

.B3.17. Realiza procurando limpeza e exactitude, os 

exercicios que se propoñan para practicar métodos 

construtivos de cuadriláteros. 

 

B3.18.Realiza una lámina onde se apliquen os 

procedementos xeométricos para a construcción de 

cuadriláteros. Seleciona dous e realiza una orla decorativa. 

 

 
CMCCT 

 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
 
 
 
 
 

CMCT 
 
 
 
 
 

CMCT, 
CSIEE 

 
 
 
 
 
 
 

 
b,n,p 

 
 
 
 
 
 
 

b,f,n,p 
 
 
 
 
 

b,n 
 
 
 
 

b,f,n 
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CURSO 1º ESO  

 
CONTIDOS 

 
Unidade 5 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE 
COM 

CLAVE 
OBXECTIVOS 

TEMPORA
LIZACIÓN 

RECURSOS DE AULA 

 
 
B.2.6.Funcións das 
mensaxes na 
comunicación visual e 
audiovisual. 
 
 
 
B1.7. Composición: 

elementos.  

 

 

B1.8. O ritmo na 

composición. 

 

B2.1. Imaxe e a 

comunicación visual. 

Iconicidade. Graos de 

iconicidade. Imaxe 

figurativa e imaxe 

abstracta.- 

 

B2.6. -Selecciona unha páxina de prensa ou revista, na que 

a imaxe teña valor documental. 

 

 

B1.7. -Realiza un motivo ornamental empregando a liña 

como elemento configurador. 

B1.7. – Analiza a obra proposta seguindo as pautas dadas. 

Realiza un apuntamento da mesma obra facendo visibles 

os esquemas compositivos que analizaches. 

B1.8- Debuxa orlas decorativas, buscando diferentes 

alternancias, de forma, de cor, de tamaño… para provocar 

un ritmo visual. 

B2.1. - Visiona, analiza e comenta a vídeo  conferencia da 

UDIMA sobre: Elementos básicos de la Comunicación Visual 

https://www.youtube.com/watch?v=fXWq49UOgLY 

B2.1. - Nun buscador teclea o nome do pintor  Luís Seoane, 

contempla as súas obras, e elixe a que máis chame a túa 

CCL,CD 
 
 
 
 
 
 
 

CCL,CSC, 
CCEC, 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAA 
 

a,d,e,f,h,p 
 
 
 
 
 
 
 

a,f,n 
 
 
 
 
 
 
 

a,f,n 
 
 
 
 
 

a,c,d,e,f, 
 

 

3º  
Trimestre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UCGWVEaST2BMyP78YuzXlAsA
https://www.youtube.com/watch?v=fXWq49UOgLY
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B3.15. Liñas e puntos 

notables dos 

triángulos. Alturas, 

medianas, bisectrices 

e mediatrices dos 

triángulos. 

 

atención. Analiza, observa as cores que emprega, di que 

representa, e fai unha posta en común cos teus 

compañeiros/as. 

B2.1. - Realiza o mesmo proceso co pintor Manuel 

Colmeiro, e coa pintora Xulia Minguillón. 

B2.1. - Realiza un debuxo realista do modelo proposto e fai 

logo dúas variacións con menos detalle para obter máis 

grado de abstracción. 

 

B3.15. Realiza os exercicios que se propoñan para 

practicar os lugares xeométricos estudados: 

Circunferencia, mediatriz, bisectriz e mediana, e situar os 

seus puntos notables.. 

 

 

 
 

CCL,CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

b,f, 
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CURSO 1º ESO  

 
CONTIDOS 

 
Unidade 6 

 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE 
COM 

CLAVE 
OBXECTIVOS 

TEMPORALIZ
ACIÓN 

RECURSOS  

B3.16. Triángulo 

rectángulo: 

características e 

construción dun. 

 

B3.19. Polígonos. 
Polígonos regulares e 

irregulares. 
Clasificación dos 

polígonos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B3.16. Realiza, procurando limpeza e exactitude, os 

exercicios que se propoñan para practicar métodos 

construtivos de triángulos rectángulos. Posterior realización 

dunha cenefa decorativa. 

 

B3.19. -Observación de formas poligonais na natureza. 

Observación de crecemento harmónico na mesma. 

B3.19. -Observación e execución dun exercicio de 

aplicación do rectángulo aúreo 

 B3.19. Visiona na túa casa e prepara una posta en común:. 

La Proporción Áurea | Documental Redes, de  Eduard Punset, 

en: 

https://www.youtube.com/watch?v=d_7I-uqz_ic 

CCEC 
 
 
 
 
 
 

CMCCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b,f 
 
 
 
 
 
 

b,f,n 
 
 

b,c,e,f,g,n 
 
 
 
 
 
 
 
 

a,d,f,h,p 

3º Trimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B3.16. Triángulo 

rectángulo: características 

e construción dun. 

 

B3.19. Polígonos. 
Polígonos regulares e 

irregulares. Clasificación 
dos polígonos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B1.12. Materiais e técnicas 

https://www.youtube.com/watch?v=d_7I-uqz_ic
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B1.12. Materiais e 

técnicas de debuxo e 

pintura. Técnicas 

plásticas: secas, 

húmidas e mixtas. 

 

B2.6. Funcións das 

mensaxes na 

comunicación visual e 

audiovisual. 

 

 
 

 

B1.12. - Realiza un debuxo a lapis e outro a cores 

dalgunha obra que che guste dun artista galego 

B1.12. - Realiza unha versión en colaxe dalgunha obra de 

arte. 

 

Visiona, analiza e comenta: 
 

COMUNICACION VISUAL BONITO BAIGORRIA 
https://www.youtube.com/watch?v=5dVMMzOWzt4 

 

B2.6. -Realiza un breve spot publicitario, sobre un tema 

proposto na aula 

Realiza unha fotonovela, sobre tema proposto, cun máximo 

dunha páxina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL,CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

de debuxo e pintura. 

Técnicas plásticas: secas, 

húmidas e mixtas. 

 

B2.6. Funcións das 

mensaxes na comunicación 

visual e audiovisual. 

 

 
 

https://www.youtube.com/channel/UCguv1O80nl0ODMsEUfmAduQ
https://www.youtube.com/watch?v=5dVMMzOWzt4
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Educacción Plástica e Visual.   1º ciclo de ESO 

Curso 3º 
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 Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. Expresión plástica  

 b 

 c 

 d 

 f 

 g 

 n 

 B1.1. Proceso creativo. Métodos creativos 
aplicados a procesos de artes plásticas e deseño. 

 B1.1. Coñecer e aplicar os métodos creativos 
gráfico-plásticos aplicados a procesos de artes 
plásticas e deseño. 

 EPVAB1.1.1. Crea composicións aplicando 
procesos creativos sinxelos, mediante propostas 
por escrito, axustándose aos obxectivos finais. 

 CAA 

 EPVAB1.1.2. Coñece e aplica métodos creativos 
para a elaboración de deseño gráfico, deseños de 
produto, moda e as súas múltiples aplicacións. 

 CSIEE 

 b 

 d 

 f 

 g 

 n 

 B1.2. O proceso creativo desde a idea inicial ata a 
execución definitiva. 

 B1.2. Crear composicións gráfico-plásticas 
persoais e colectivas. 

 EPVAB1.2.1. Reflexiona e avalía, oralmente e por 
escrito, o proceso creativo propio e alleo desde a 
idea inicial ata a execución definitiva. 

 CSIEE 

 a 

 c 

 d 

 f 

 n 

 B1.3. A imaxe como representación da realidade. 
Iconicidade na imaxe gráfica. Niveis de 
iconicidade. 

 B1.4. O bosquexo ou apuntamento como estudo 
previo ao resultado final. 

 B1.3. Debuxar con distintos niveis de iconicidade 
da imaxe. 

 EPVAB1.3.1. Comprende e emprega os niveis de 
iconicidade da imaxe gráfica, elaborando 
bosquexos, apuntamentos, e debuxos 
esquemáticos, analíticos e miméticos. 

 CCEC 

 a 

 c 

 d 

 f 

 n 

 B1.5. Natureza da cor. Cor luz e cor pigmento.  

 B1.6. Temperatura da cor. 

 B1.7. Simbolismo da cor. 

 B1.4. Identificar e diferenciar as propiedades da 
cor luz e a cor pigmento. 

 EPVAB1.4.1. Realiza modificacións da cor e as 
súas propiedades empregando técnicas propias 
da cor pigmento e da cor luz, aplicando as TIC, 
para expresar sensacións en composicións 
sinxelas. 

 CSIEE 

 EPVAB1.4.2. Representa con claroscuro a 
sensación espacial de composicións volumétricas 
sinxelas. 

 CSC 
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 Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 EPVAB1.4.3. Realiza composicións abstractas con 
diferentes técnicas gráficas para expresar 
sensacións por medio do uso da cor. 

 CSIEE 

 b 

 c 

 f 

 g 

 n 

 B1.8. Materiais e técnicas de debuxo e pintura. 
Técnicas plásticas: secas, húmidas e mixtas. 

 B1.5. Coñecer e aplicar as posibilidades 
expresivas das técnicas gráfico-plásticas secas, 
húmidas e mixtas. Témpera e lapis de grafito e de 
cor; colaxe. 

 EPVAB1.5.1. Utiliza con propiedade as técnicas 
gráfico-plásticas coñecidas aplicándoas de forma 
axeitada ao obxectivo da actividade. 

 CCL 

 EPVAB1.5.2. Utiliza o lapis de grafito e de cor, 
creando o claroscuro en composicións figurativas 
e abstractas mediante a aplicación do lapis de 
forma continua en superficies homoxéneas ou 
degradadas. 

 CCEC 

 EPVAB1.5.3. Experimenta coas témperas 
aplicando a técnica de diferentes formas (pinceis, 
esponxas, goteos, distintos graos de humidade, 
estampaxes, etc.), valorando as posibilidades 
expresivas segundo o grao de opacidade e a 
creación de texturas visuais cromáticas. 

 CCEC 

 EPVAB1.5.4. Utiliza o papel como material, 
manipulándoo, resgando ou pregando, creando 
texturas visuais e táctiles para crear 
composicións, colaxes matéricas e figuras 
tridimensionais. 

 CAA 

 EPVAB1.5.5. Crea co papel recortado formas 
abstractas e figurativas compóndoas con fins 
ilustrativos, decorativos ou comunicativos. 

 CSIEE 

 EPVAB1.5.6. Aproveita materiais reciclados para a 
elaboración de obras de forma responsable co 
medio e aproveitando as súas calidades gráfico-
plásticas. 

 CSC 
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 Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 EPVAB1.5.7. Mantén o seu espazo de traballo e o 
seu material en orde e estado perfectos, e 
achégao á aula cando é necesario para a 
elaboración das actividades. 

 CSC 

 Bloque 2. Comunicación audiovisual  

 a 

 d 

 f 

 B2.1. Percepción visual. Proceso perceptivo. 

 B2.2. Constantes perceptivas de forma, tamaño e 
cor. 

 B2.1. Identificar os elementos e factores que 
interveñen no proceso de percepción de imaxes. 

 EPVAB2.1.1. Analiza as causas polas que se 
produce unha ilusión óptica aplicando 
coñecementos dos procesos perceptivos. 

 CAA 

 a 

 n 

 B2.3. Ilusións ópticas. 

 B2.4. Leis ou principios da Gestalt. 

 B2.2. Recoñecer as leis visuais da Gestalt que 
posibilitan as ilusións ópticas e aplicar estas leis 
na elaboración de obras propias. 

 EPVAB2.2.1. Identifica e clasifica ilusións ópticas 
segundo as leis da Gestalt. 

 CSC 

 EPVAB2.2.2. Deseña ilusións ópticas baseándose 
nas leis da Gestalt. 

 CCEC 

 e 

 g 

 o 

 B2.5. Imaxe en movemento: posibilidades 
expresivas. 

 B2.3. Coñecer os fundamentos da imaxe en 
movemento e explorar as súas posibilidades 
expresivas. 

 EPVAB2.3.1. Elabora unha animación con medios 
dixitais e/ou analóxicos. 

 CD 

 a 

 c 

 d 

 f 

 h 

 B2.6. Linguaxe visual. Signo visual. Significante e 
significado. 

 B2.4. Identificar significante e significado nun 
signo visual. 

 EPVAB2.4.1. Distingue significante e significado 
nun signo visual. 

 CCL 

 a 

 c 

 B2.7. Linguaxe da imaxe. Aprender a ler a imaxe. 

 B2.8. Denotación e connotación. 

 B2.5. Describir, analizar e interpretar unha imaxe, 
distinguindo os seus aspectos denotativo e 
connotativo. 

 EPVAB2.5.1. Realiza a lectura obxectiva dunha 
imaxe identificando, clasificando e describindo os 
seus elementos. 

 CCL 
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 Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 f 

 h 

 ñ 

 EPVAB2.5.2. Analiza unha imaxe, mediante unha 
lectura subxectiva, identificando os elementos de 
significación, narrativos e as ferramentas visuais 
utilizadas, sacando conclusións e interpretando o 
seu significado. 

 CCEC 

 e 

 l 

 n 

 ñ 

 o 

 B2.9. Fotografía. A fotografía como medio de 
comunicación. 

 B2.6. Analizar e realizar fotografías 
comprendendo e aplicando os fundamentos desta. 

 EPVAB2.6.1. Identifica encadramentos e puntos de 
vista nunha fotografía. 

 CCL 

 EPVAB2.6.2. Realiza fotografías con distintos 
encadramentos e puntos de vista, aplicando 
diferentes leis compositivas. 

 CD 

 a 

 c 

 d 

 e 

 h 

 B2.10. Linguaxes visual e audiovisual: funcións e 
códigos. 

 B2.7. Utilizar de xeito axeitado as linguaxes visual 
e audiovisual con distintas funcións. 

 EPVAB2.7.1. Deseña, en equipo, mensaxes 
visuais e audiovisuais con distintas funcións 
utilizando diferentes linguaxes e códigos, 
seguindo de xeito ordenado as fases do proceso 
(guión técnico, storyboard, realización, etc.), e 
valora de xeito crítico os resultados. 

 CCL 

 a 

 c 

 d 

 e 

 o 

 B2.11. Recursos visuais presentes en mensaxes 
publicitarias visuais e audiovisuais. 

 B2.8. Identificar e recoñecer as linguaxes visuais 
apreciando os estilos e as tendencias, valorando, 
e respectando do patrimonio histórico e cultural, e 
gozando del. 

 EPVAB2.8.1. Identifica os recursos visuais 
presentes en mensaxes publicitarias visuais e 
audiovisuais. 

 CSC 

 a 

 c 

 d 

 e 

 o 

 B2.12. Publicidade: principais recursos visuais 
empregados nela. 

 B2.9. Identificar e empregar recursos visuais como 
as figuras retóricas na linguaxe publicitaria. 

 EPVAB2.9.1. Deseña unha mensaxe publicitaria 
utilizando recursos visuais como as figuras 
retóricas. 

 CCL 
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 Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 a 

 c 

 d 

 f 

 h 

 i 

 B2.13. Cine. O cine como medio de comunicación.  B2.10. Apreciar a linguaxe do cine analizando 
obras de xeito crítico, situándoas no seu contexto 
histórico e sociocultural, e reflexionando sobre a 
relación da linguaxe cinematográfica coa mensaxe 
da obra. 

 EPVAB2.10.1. Reflexiona criticamente sobre unha 
obra de cine, situándoa no seu contexto e 
analizando a narrativa cinematográfica en relación 
coa mensaxe. 

 CCEC 

 e 

 g 

 i 

 B2.14. Linguaxe multimedia como ferramenta de 
traballo. 

 B2.11. Comprender os fundamentos da linguaxe 
multimedia, valorar as achegas das tecnoloxías 
dixitais e ser capaz de elaborar documentos 
mediante este. 

 EPVAB2.11.1. Elabora documentos multimedia 
para presentar un tema ou proxecto, empregando 
os recursos dixitais de xeito axeitado. 

 CD 

 Bloque 3. Debuxo técnico  

 b 

 f 

 g 

 B3.1. Lugares xeométricos fundamentais. 
Circunferencia, mediatriz, bisectriz e mediana. 

 B3.1. Coñecer lugares xeométricos e definilos.  EPVAB3.1.1. Explica verbalmente ou por escrito os 
exemplos máis comúns de lugares xeométricos 
(mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, rectas 
paralelas, planos paralelos, etc.). 

 CCL 

 b 

 f 

 n 

 B3.2. Polígonos. Polígonos regulares e 
irregulares. Clasificación dos polígonos. 

 B3.2. Clasificar os polígonos en función dos seus 
lados, recoñecendo os regulares e os irregulares. 

 EPVAB3.2.1. Clasifica correctamente calquera 
polígono de tres a cinco lados, diferenciando 
claramente se é regular ou irregular. 

 CAA 

 b 

 f 

 n 

 B3.3. Construción de polígonos regulares dado o 
lado. 

 B3.3. Estudar a construción de polígonos 
regulares coñecendo o lado. 

 EPVAB3.3.1. Constrúe correctamente polígonos 
regulares de ata cinco lados, coñecendo o lado. 

 CMCCT 

 b 

 e 

 f 

 g 

 B3.4. Tanxencias e enlaces. Propiedades e  
consideracións xeométricas das tanxencias. 

 B3.4. Comprender as condicións dos centros e as 
rectas tanxentes en distintos casos de tanxencia e 
enlaces. 

 EPVAB3.4.1. Resolve correctamente os casos de 
tanxencia entre circunferencias, utilizando 
adecuadamente as ferramentas. 

 CMCCT 

 EPVAB3.4.2. Resolve correctamente os casos de 
tanxencia entre circunferencias e rectas, utilizando 
adecuadamente as ferramentas. 

 CA 
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 Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 b 

 e 

 f 

 g 

 B3.5. Tanxencias e enlaces en curvas técnicas: 
óvalos e ovoides.  

 B3.5. Comprender a construción do óvalo e do 
ovoide básicos, aplicando as propiedades das 
tanxencias entre circunferencias. 

 EPVAB3.5.1. Constrúe correctamente un óvalo 
regular, coñecendo o diámetro maior. 

 CMCCT 

 b 

 f 

 o 

 B3.6. Propiedades e características das 
tanxencias en óvalos e ovoides. 

 B3.6. Analizar e estudar as propiedades das 
tanxencias nos óvalos e nos ovoides. 

 EPVAB3.6.1. Constrúe varios tipos de óvalos e 
ovoides, segundo os diámetros coñecidos. 

 CSIEE 

 b 

 f 

 g 

 n 

 B3.7. Enlaces en curvas técnicas. Espirais: 
propiedades e características. 

 B3.7. Aplicar as condicións das tanxencias e 
enlaces para construír espirais de dous, tres, catro 
e cinco centros. 

 EPVAB3.7.1. Constrúe correctamente espirais de 
dous, tres, catro e cinco centros. 

 CMCCT 

 b 

 f 

 g 

 n 

 B3.8. Redes modulares: cadrada e triangular. 

 B3.9. Concepto de simetría, xiro e translación 
aplicado as composicións modulares. 

 B3.8. Estudar os conceptos de simetrías, xiros e 
translacións aplicándoos ao deseño de 
composicións con módulos. 

 EPVAB3.8.1. Executa deseños aplicando 
repeticións, xiros e simetrías de módulos. 

 CD 

 b 

 f 

 n 

 o 

 B3.10. Representación obxectiva de sólidos. 
Introdución aos sistemas de medida e sistemas 
perspectivos. Vistas diédricas dun sólido. 

 B3.9. Comprender o concepto de proxección e 
aplicalo ao debuxo das vistas de obxectos, con 
coñecemento da utilidade das anotacións, 
practicando sobre as tres vistas de obxectos 
sinxelos e partindo da análise das súas vistas 
principais. 

 EPVAB3.9.1. Debuxa correctamente as vistas 
principais de volumes frecuentes, identificando as 
tres proxeccións dos seus vértices e as súas 
arestas. 

 CMCCT 

 b 

 f 

 n 

 o 

 B3.11. Introdución ás axonometrías e ás súas 
características. Axonometría cabaleira aplicada a 
volumes sinxelos. 

 B3.10. Comprender e practicar o procedemento 
da perspectiva cabaleira aplicada a volumes 
elementais. 

 EPVAB3.10.1. Constrúe a perspectiva cabaleira de 
prismas e cilindros simples, aplicando 
correctamente coeficientes de redución sinxelos. 

 CMCCT 

 b 

 f 

 B3.12. Axonometría isométrica aplicada a volumes 
sinxelos. 

 B3.11. Comprender e practicar os procesos de 
construción de perspectivas isométricas de 

 EPVAB3.11.1. Realiza perspectivas isométricas de 
volumes sinxelos, utilizando correctamente a 

 CCEC 
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 Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 n 

 o 

volumes sinxelos. escuadra e o cartabón para o trazado de 
paralelas. 
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03) CRITERIOS DE AVALIACIÓN RELACIONADOS COS RESPECTIVOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  E 

COMPETENCIAS BÁSICAS       Curso 3º -TÁBOA 1_MÍNIMOS  ESIXIBLES 

Materia Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Mínimos esixibles 

Educación 

Plástica, Visual 

e Audiovisual. 

1º ciclo de ESO, 

3º curso 

B1.1. Coñecer e aplicar os métodos creativos 

gráfico-plásticos aplicados a procesos de artes 

plásticas e deseño. 

EPVAB1.1.1. Crea composicións aplicando 

procesos creativos sinxelos, mediante propostas 

por escrito, axustándose aos obxectivos finais. 

EPVAB1.1.2. Coñece e aplica métodos creativos 

para a elaboración de deseño gráfico, deseños de 

produto, moda e as súas múltiples aplicacións. 

CAA,CSIEE  EPVAB1.1.1. Crear composicións aplicando procesos creativos sinxelos, 

mediante propostas por escrito, axustándose aos obxectivos finais. 

 

 

NON 

Educación 

Plástica, Visual 

e Audiovisual. 

1º ciclo de ESO, 

3º curso 

B1.2. Crear composicións gráfico-plásticas 

persoais e colectivas. 

EPVAB1.2.1. Reflexiona e avalía, oralmente e por 

escrito, o proceso creativo propio e alleo desde a 

idea inicial ata a execución definitiva. 

CSIEE  EPVAB1.2.1. Reflexionar e avaliar, oralmente e por escrito, o proceso 

creativo propio e alleo desde a idea inicial ata a execución definitiva 

Educación 

Plástica, Visual 

e Audiovisual. 

1º ciclo de ESO, 

3º curso 

B1.3. Debuxar con distintos niveis de iconicidade 

da imaxe. 

EPVAB1.3.1. Comprende e emprega os niveis de 

iconicidade da imaxe gráfica, elaborando 

bosquexos, apuntamentos, e debuxos 

esquemáticos, analíticos e miméticos. 

CCEC  EPVAB1.3.1. Comprender e empregar os niveis de iconicidade da imaxe 

gráfica, elaborando bosquexos, apuntamentos, e debuxos esquemáticos, 

analíticos e miméticos. 

Educación 

Plástica, Visual 

e Audiovisual. 

1º ciclo de ESO, 

3º curso 

B1.4. Identificar e diferenciar as propiedades da 

cor luz e a cor pigmento. 

EPVAB1.4.1. Realiza modificacións da cor e as 

súas propiedades empregando técnicas propias 

da cor pigmento e da cor luz, aplicando as TIC, 

para expresar sensacións en composicións 

sinxelas. 

EPVAB1.4.2. Representa con claroscuro a 

sensación espacial de composicións volumétricas 

sinxelas. 

EPVAB1.4.3. Realiza composicións abstractas con 

diferentes técnicas gráficas para expresar 

CSIEE,CSC  

 

NON 

 

 

 EPVAB1.4.2. Representar con claroscuro a sensación espacial de 
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sensacións por medio do uso da cor. composicións volumétricas sinxelas. 

 

 

NON 

 

Educación 

Plástica, Visual 

e Audiovisual. 

1º ciclo de ESO, 

3º curso 

B1.5. Coñecer e aplicar as posibilidades 

expresivas das técnicas gráfico-plásticas secas, 

húmidas e mixtas. Témpera e lapis de grafito e 

de cor; colaxe. 

EPVAB1.5.1. Utiliza con propiedade as técnicas 

gráfico-plásticas coñecidas aplicándoas de forma 

axeitada ao obxectivo da actividade. 

EPVAB1.5.2. Utiliza o lapis de grafito e de cor, 

creando o claroscuro en composicións figurativas 

e abstractas mediante a aplicación do lapis de 

forma continua en superficies homoxéneas ou 

degradadas. 

EPVAB1.5.3. Experimenta coas témperas 

aplicando a técnica de diferentes formas (pinceis, 

esponxas, goteos, distintos graos de humidade, 

estampaxes, etc.), valorando as posibilidades 

expresivas segundo o grao de opacidade e a 

creación de texturas visuais cromáticas. 

EPVAB1.5.4. Utiliza o papel como material, 

manipulándoo, resgando ou pregando, creando 

texturas visuais e táctiles para crear 

composicións, colaxes matéricas e figuras 

tridimensionais. 

EPVAB1.5.5. Crea co papel recortado formas 

abstractas e figurativas compóndoas con fins 

ilustrativos, decorativos ou comunicativos. 

EPVAB1.5.6. Aproveita materiais reciclados para a 

elaboración de obras de forma responsable co 

medio e aproveitando as súas calidades gráfico-

plásticas. 

EPVAB1.5.7. Mantén o seu espazo de traballo e o 

seu material en orde e estado perfectos, e 

CCL,CCEC,

CAA,CSC,C

SIEE 

  

NON 

 

 

 

EPVAB1.5.2. Empregar o lapis de grafito e de cor, creando o claroscuro en 

composicións figurativas e abstractas mediante a aplicación do lapis de 

forma continua en superficies homoxéneas ou degradadas 

 

NON 

 

 

 

 

EPVAB1.5.4. Utilizar o papel como material, manipulándoo, resgando ou 

pregando, creando texturas visuais e táctiles para crear composicións, 
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achégao á aula cando é necesario para a 

elaboración das actividades. 

colaxes matéricas e figuras tridimensionais. 

 

EPVAB1.5.5. Crear co papel recortado formas abstractas e figurativas 

compóndoas con fins ilustrativos, decorativos ou comunicativos 

 

 

EPVAB1.5.6. Aproveitar materiais reciclados para a elaboración de obras 

de forma responsable co medio e aproveitando as súas calidades gráfico-

plásticas. 

EPVAB1.5.7. Manter o  seu espazo de traballo e o seu material en orde e  

estado perfectos, e achégao á aula cando é necesario para a elaboración 

das actividades. 

Educación 

Plástica, Visual 

e Audiovisual. 

1º ciclo de ESO, 

3º curso 

B2.1. Identificar os elementos e factores que 

interveñen no proceso de percepción de imaxes. 

EPVAB2.1.1. Analiza as causas polas que se 

produce unha ilusión óptica aplicando 

coñecementos dos procesos perceptivos. 

CAA  NON 

 

Educación 

Plástica, Visual 

e Audiovisual. 

1º ciclo de ESO, 

3º curso 

B2.2. Recoñecer as leis visuais da Gestalt que 

posibilitan as ilusións ópticas e aplicar estas leis 

na elaboración de obras propias. 

EPVAB2.2.1. Identifica e clasifica ilusións ópticas 

segundo as leis da Gestalt. 

EPVAB2.2.2. Deseña ilusións ópticas baseándose 

nas leis da Gestalt. 

CSC  EPVAB2.2.1. Identificar e clasificar ilusións ópticas segundo as leis da 

Gestalt. 

NON 

 

Educación 

Plástica, Visual 

e Audiovisual. 

1º ciclo de ESO, 

3º curso 

B2.3. Coñecer os fundamentos da imaxe en 

movemento e explorar as súas posibilidades 

expresivas. 

EPVAB2.3.1. Elabora unha animación con medios 

dixitais e/ou analóxicos. 

CD  EPVAB2.3.1. Elaborar unha animación con medios dixitais e/ou 

analóxicos. 

Educación 

Plástica, Visual 

B2.4. Identificar significante e significado nun EPVAB2.4.1. Distingue significante e significado CCL  EPVAB2.4.1. Distinguir significante e significado nun signo visual. 
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e Audiovisual. 

1º ciclo de ESO, 

3º curso 

signo visual. nun signo visual. 

Educación 

Plástica, Visual 

e Audiovisual. 

1º ciclo de ESO, 

3º curso 

B2.5. Describir, analizar e interpretar unha 

imaxe, distinguindo os seus aspectos denotativo 

e connotativo. 

EPVAB2.5.1. Realiza a lectura obxectiva dunha 

imaxe identificando, clasificando e describindo os 

seus elementos. 

EPVAB2.5.2. Analiza unha imaxe, mediante unha 

lectura subxectiva, identificando os elementos de 

significación, narrativos e as ferramentas visuais 

utilizadas, sacando conclusións e interpretando o 

seu significado. 

CCL,CCEC  EPVAB2.5.1. Realizar a lectura obxectiva dunha imaxe identificando, 

clasificando e describindo os seus elementos. 

 

EPVAB2.5.2. Analizar unha imaxe, mediante unha lectura subxectiva, 

identificando os elementos de significación, narrativos e as ferramentas 

visuais utilizadas, sacando conclusións e interpretando o seu significado 

Educación 

Plástica, Visual 

e Audiovisual. 

1º ciclo de ESO, 

3º curso 

B2.6. Analizar e realizar fotografías 

comprendendo e aplicando os fundamentos 

desta. 

EPVAB2.6.1. Identifica encadramentos e puntos 

de vista nunha fotografía. 

EPVAB2.6.2. Realiza fotografías con distintos 

encadramentos e puntos de vista, aplicando 

diferentes leis compositivas. 

CCL,CD  EPVAB2.6.1. Identificar encadramentos e puntos de vista nunha 

fotografía. 

 

EPVAB2.6.2. Realizar fotografías con distintos encadramentos e puntos 

de vista, aplicando diferentes leis compositivas. 

 

Educación 

Plástica, Visual 

e Audiovisual. 

1º ciclo de ESO, 

3º curso 

B2.7. Coñecer os fundamentos da imaxe en 

movemento, explorar as súas posibilidades 

expresivas. 

EPVAB2.7.1. Elabora unha animación con medios 

dixitais e/ou analóxicos. 

CD  EPVAB2.7.1. Elaborar unha animación con medios dixitais e/ou 

analóxicos. 

Educación 

Plástica, Visual 

e Audiovisual. 

1º ciclo de ESO, 

3º curso 

B2.8. Utilizar de xeito axeitado as linguaxes visual 

e audiovisual con distintas funcións. 

EPVAB2.8.1. Deseña, en equipo, mensaxes visuais 

e audiovisuais con distintas funcións utilizando 

diferentes linguaxes e códigos, seguindo de xeito 

ordenado as fases do proceso (guión técnico, 

storyboard, realización, etc.), e valora de xeito 

crítico os resultados. 

CCL  EPVAB2.8.1. Deseñar, en equipo, mensaxes visuais e audiovisuais con 

distintas funcións utilizando diferentes linguaxes e códigos, seguindo de 

xeito ordenado as fases do proceso (guión técnico, storyboard, 

realización, etc.), e valora de xeito crítico os resultados. 

Educación 

Plástica, Visual 

e Audiovisual. 

B2.9. Identificar e recoñecer as linguaxes visuais 

apreciando os estilos e as tendencias, valorando, 

e respectando do patrimonio histórico e cultural, 

EPVAB2.9.1. Identifica os recursos visuais 

presentes en mensaxes publicitarias visuais e 

CSC  EPVAB2.9.1. Identificar os recursos visuais presentes en mensaxes 

publicitarias visuais e audiovisuais. 
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1º ciclo de ESO, 

3º curso 

e gozando del. audiovisuais. 

Educación 

Plástica, Visual 

e Audiovisual. 

1º ciclo de ESO, 

3º curso 

B2.10. Identificar e empregar recursos visuais 

como as figuras retóricas na linguaxe publicitaria. 

EPVAB2.10.1. Deseña unha mensaxe publicitaria 

utilizando recursos visuais como as figuras 

retóricas. 

CCL  NON 

Educación 

Plástica, Visual 

e Audiovisual. 

1º ciclo de ESO, 

3º curso 

B2.11. Apreciar a linguaxe do cine analizando 

obras de xeito crítico, situándoas no seu 

contexto histórico e sociocultural, e 

reflexionando sobre a relación da linguaxe 

cinematográfica coa mensaxe da obra. 

EPVAB2.11.1. Reflexiona criticamente sobre unha 

obra de cine, situándoa no seu contexto e 

analizando a narrativa cinematográfica en 

relación coa mensaxe. 

CCEC   NON 

Educación 

Plástica, Visual 

e Audiovisual. 

1º ciclo de ESO, 

3º curso 

B2.12. Comprender os fundamentos da linguaxe 

multimedia, valorar as achegas das tecnoloxías 

dixitais e ser capaz de elaborar documentos 

mediante este. 

EPVAB2.12.1. Elabora documentos multimedia 

para presentar un tema ou proxecto, 

empregando os recursos dixitais de xeito 

axeitado. 

CD   NON 

Educación 

Plástica, Visual 

e Audiovisual. 

1º ciclo de ESO, 

3º curso 

B3.1. Coñecer lugares xeométricos e definilos. EPVAB3.1.1. Explica verbalmente ou por escrito 

os exemplos máis comúns de lugares xeométricos 

(mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, rectas 

paralelas, planos paralelos, etc.). 

CCL  EPVAB3.1.1. Explicar verbalmente ou por escrito os exemplos máis 

comúns de lugares xeométricos (mediatriz, bisectriz, circunferencia, 

esfera, rectas paralelas, planos paralelos, etc.). 

Educación 

Plástica, Visual 

e Audiovisual. 

1º ciclo de ESO, 

3º curso 

B3.2. Clasificar os polígonos en función dos seus 

lados, recoñecendo os regulares e os irregulares. 

EPVAB3.2.1. Clasifica correctamente calquera 

polígono de tres a cinco lados, diferenciando 

claramente se é regular ou irregular. 

CAA  EPVAB3.2.1. Clasificar correctamente calquera polígono de tres a cinco 

lados, diferenciando claramente se é regular ou irregular. 

Educación 

Plástica, Visual 

e Audiovisual. 

1º ciclo de ESO, 

B3.3. Estudar a construción de polígonos 

regulares coñecendo o lado. 

EPVAB3.3.1. Constrúe correctamente polígonos 

regulares de ata cinco lados, coñecendo o lado. 

CMCCT  EPVAB3.3.1. Construír correctamente polígonos regulares de ata cinco 

lados, coñecendo o lado. 
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3º curso 

Educación 

Plástica, Visual 

e Audiovisual. 

1º ciclo de ESO, 

3º curso 

B3.4. Comprender as condicións dos centros e as 

rectas tanxentes en distintos casos de tanxencia 

e enlaces. 

EPVAB3.4.1. Resolve correctamente os casos de 

tanxencia entre circunferencias, utilizando 

adecuadamente as ferramentas. 

EPVAB3.4.2. Resolve correctamente os casos de 

tanxencia entre circunferencias e rectas, 

utilizando adecuadamente as ferramentas. 

CMCCT,C

AA 

  NON 

 

 

 NON 

Educación 

Plástica, Visual 

e Audiovisual. 

1º ciclo de ESO, 

3º curso 

B3.5. Comprender a construción do óvalo e do 

ovoide básicos, aplicando as propiedades das 

tanxencias entre circunferencias. 

EPVAB3.5.1. Constrúe correctamente un óvalo 

regular, coñecendo o diámetro maior. 

CMCCT  EPVAB3.5.1. Construír correctamente un óvalo regular, coñecendo o 

diámetro maior. 

Educación 

Plástica, Visual 

e Audiovisual. 

1º ciclo de ESO, 

3º curso 

B3.6. Analizar e estudar as propiedades das 

tanxencias nos óvalos e nos ovoides. 

EPVAB3.6.1. Constrúe varios tipos de óvalos e 

ovoides, segundo os diámetros coñecidos. 

CSIEE  EPVAB3.6.1. Construír varios tipos de óvalos e ovoides, segundo os 

diámetros coñecidos. 

Educación 

Plástica, Visual 

e Audiovisual. 

1º ciclo de ESO, 

3º curso 

B3.7. Aplicar as condicións das tanxencias e 

enlaces para construír espirais de dous, tres, 

catro e cinco centros. 

EPVAB3.7.1. Constrúe correctamente espirais de 

dous, tres, catro e cinco centros. 

CMCCT  EPVAB3.7.1. Construír correctamente espirais de dous, tres, catro e cinco 

centros 

Educación 

Plástica, Visual 

e Audiovisual. 

1º ciclo de ESO, 

3º curso 

B3.8. Estudar os conceptos de simetrías, xiros e 

translacións aplicándoos ao deseño de 

composicións con módulos. 

EPVAB3.8.1. Executa deseños aplicando 

repeticións, xiros e simetrías de módulos. 

CD   NON 

Educación 

Plástica, Visual 

e Audiovisual. 

1º ciclo de ESO, 

B3.9. Comprender o concepto de proxección e 

aplicalo ao debuxo das vistas de obxectos, con 

coñecemento da utilidade das anotacións, 

practicando sobre as tres vistas de obxectos 

EPVAB3.9.1. Debuxa correctamente as vistas 

principais de volumes frecuentes, identificando as 

tres proxeccións dos seus vértices e as súas 

CMCCT  EPVAB3.9.1. Debuxar correctamente as vistas principais de volumes 

frecuentes, identificando as tres proxeccións dos seus vértices e as súas 

arestas. 
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3º curso sinxelos e partindo da análise das súas vistas 

principais. 

arestas. 

Educación 

Plástica, Visual 

e Audiovisual. 

1º ciclo de ESO, 

3º curso 

B3.10. Comprender e practicar o procedemento 

da perspectiva cabaleira aplicada a volumes 

elementais. 

EPVAB3.10.1. Constrúe a perspectiva cabaleira de 

prismas e cilindros simples, aplicando 

correctamente coeficientes de redución sinxelos. 

CMCCT  EPVAB3.10.1. Construír a perspectiva cabaleira de prismas e cilindros 

simples, aplicando correctamente coeficientes de redución sinxelos 

Educación 

Plástica, Visual 

e Audiovisual. 

1º ciclo de ESO, 

3º curso 

B3.11. Comprender e practicar os procesos de 

construción de perspectivas isométricas de 

volumes sinxelos. 

EPVAB3.11.1. Realiza perspectivas isométricas de 

volumes sinxelos, utilizando correctamente a 

escuadra e o cartabón para o trazado de 

paralelas. 

CCEC  EPVAB3.11.1. Realizar perspectivas isométricas de volumes sinxelos, 

utilizando correctamente a escuadra e o cartabón para o trazado de 

paralelas. 
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04) ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE ASOCIADAS A CADA BLOQUE DE CONTIDO.  Curso 3º-TÁBOA 2_ ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAXE 

Materia Bloque Obx Contidos Actividades de aprendizaxe Tem_ 

Horas 

Educación Plástica, Visual 

e Audiovisual. 1º ciclo de 

ESO, 3º curso 

Bloque 1. Expresión 

plástica 

b,c,d,f,g,

n 

B1.1. Proceso creativo. Métodos creativos aplicados a 

procesos de artes plásticas e deseño. 

B1.1. Visiona, reflexiona e comenta. Posta en común: 

EL ARTE CREA EL MUNDO-el poder del arte 

https://www.youtube.com/watch?v=VSyuOFU0PXo 

B1.1. Realiza o análise do modelo proposto. Posta en común das 

características da expresión pictórica, escultórica, do Debuxo e do 

Diseño. Similitudes e diferenzas.  

B1.1. Realiza unha visita virtual. Elixe  unha obra e elabora catro 

aproxímacións. 

https://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/ 

B1.1. Teclea os nomes de Xaquín Marín, Patricia Castelao, 

Miguel Anxo Prado,  Franc Bueno, e  David Rubín...contempla algunha 

das súas obras e analiza as semellanzas e diferenzas entre o xeito 

expresivo destes debuxantes galegos.  

 1ªTRi 

Educación Plástica, Visual 

e Audiovisual. 1º ciclo de 

ESO, 3º curso 

Bloque 1. Expresión 

plástica 

b,d,f,g,n  

B1.2. O proceso creativo desde a idea inicial ata a execución 

definitiva. 

B1.2. Realiza sobre o tema proposto os bocetos como aproximación á 

expresión da idea.  

B1.2. Realiza diferentes versións variando á técnica, debuxo, pintura, 

colaxe, fotografía, fotomontaxe, ata achegarnos a súa concrección. 

B1.2. Realiza, se traballamos volume, a súa maqueta como 

achegamento ao produto final. 

 1ºTri 

Educación Plástica, Visual 

e Audiovisual. 1º ciclo de 

Bloque 1. Expresión a,c,d,f,n   B1.3. Visionado e análise das imaxes presentadas: La Libertad guiando  1ºtri 

https://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/
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Materia Bloque Obx Contidos Actividades de aprendizaxe Tem_ 

Horas 

ESO, 3º curso plástica  

B1.3. A imaxe como representación da realidade. Iconicidade 

na imaxe gráfica. Niveis de iconicidade. 

 

 

 

 

 

 

B1.4. O bosquexo ou apuntamento como estudo previo ao 

resultado final. 

al pueblo,de Delacroix ou a Balsa da Medusa de Gericault.  

B1.3. Ten en conta aspectos de composición, perspectiva, tratamento 

da figura, representación do movemento e contido simbólico. Analiza a 

obra no seu contexto. 

B1.3.- B1.4.  Balsa da Medusa bocetos  de Gericault. 

B1.3.-B1.4.  Visualiza o vídeo sobre a obra de Delacroix en: 

https://www.youtube.com/watch?v=11h3u5h2r5E 

B1.3.; B1.4.  Compara o emprego da liña, a cor, e a textura que Van 

Gogh e Munch fan nas súas obras: O ceo estrelado e O Grito. 

B1.3.-B1.4.  Realiza unha versión en colaxe dunha delas. 

B1.4. A partir dun modelo sinxelo do natural e logo de observalo con 

atención realiza catro pequenos apuntamentos, nos que estudes a 

forma e composición.  

B1.3.; B1.4.  Fai logo a maior tamaño: o seu encadre buscando boa 

disposición en relación ao fondo. Inicia o sombreado, tendo en conta a 

sombra propia e tirada. Recorda que sempre hai tempo para 

intensificar o contraste. 

 

1ºTri. 

Educación Plástica, Visual 

e Audiovisual. 1º ciclo de 

ESO, 3º curso 

Bloque 1. Expresión 

plástica 

a,c,d,f,n  

B1.5. Natureza da cor. Cor luz e cor pigmento.  

 

         Temperatura da cor. 

 

B1.5. Realiza variacións dunha obra, mediante planos de cor. Mediante 

planos vectorizados.  

B1.5. Observación e recollida fotográfica das diferentes cores  

B1.6 Realiza fotografías dun mesmo obxecto ou tema en diferentes 

gamas cromáticas. 

 B1.6 Análise das cores empregadas nas sinais de tráfico. Posta en 

 1º Tri 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=11h3u5h2r5E


95 

 

Materia Bloque Obx Contidos Actividades de aprendizaxe Tem_ 

Horas 

 

B1.6. Simbolismo da cor. 

común. Análise e discusión. 

B1.6 Análise das cores empregadas na obra que se analiza: pintura, 

publicidade gráfica, publicidade TV… 

B1.6. Os Pantone. Análise e aplicacións no Deseño Gráfico. 

Análise de  fotografías de prensa e revista  nas que a cor  teña as 

diferentes funcións estudadas.  

B1.6. Visualliza obras de Turner e poñer en común o emprego que fai 

da cor. 

B1.6. Visualización da obra de artistas como: Rotko, Alberts, Klein, 

Chagall, Andy Warhol, … 

B1.6. Visualiza las vidrieras da Catedral de Notre Dame de París.  

B1.6. Visualiza: a Capela de Ronchamp; Posterior comentario do 

tratamento dos volumes, da luz e da cor. Traballo en equipos. 

www.youtube.com/watch?v=UGHJQckvNT 

B1.6. Diseña un vitral: bocetos, estudo de cor, estudo xeométrico. 

Realiza unha variante mediante a técnica do falso gravado. 

B1.6. Busca exemplos da túa contorna onde se evidencie o uso 

simbólico da cor. 

B1.6 Realiza unha variante da obra proposta mediante o emprego de 

gamas cromáticas distintas.  

 

 

 

 

 

 

1º Tri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Plástica, Visual 

e Audiovisual. 1º ciclo de 

 

Bloque 1. Expresión 

b,c,f,g,n B1.7. Materiais e técnicas de debuxo e pintura. Técnicas 

plásticas: secas, húmidas e mixtas. 

B1.7. Realización  mediante temperas ou acrílico dun exercicio de 

estampado.  

 1ºTri 

http://www.youtube.com/watch?v=UGHJQckvNT
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ESO, 3º curso plástica B1.7. Realización  mediante bolígrafo ou rotulador pigmentado dun 

exercicio de  tramado. 

B1.7. Realización  mediante ceras dun frotagge. 

B1.7. Realización  mediante temperas ou acrílico dun exercicio de 

estarcido Realiza a aplicación das texturas recollidas a un traballo 

expresivo.  

Visualiza. Técnicas artísticas: Estarcido, Relieve 

Museos del Banco Central Video creado para la exhibición Lola 

Fernández: La alquimia de la pintura. 

https://www.youtube.com/watch?v=cxgt3K305B0  Estarcido. 

https://www.youtube.com/watch?v=oNbgbkXnV2s, Relieve 

B1.7. A partir do modelo proposto realiza diferentes versións 

atendendo a expresividade dos materiais: lapiz blando, carboncillo, 

aguada. 

 

B1.7. Visualiza e aplica ao tema proposto: Falso Gravado: Educa 

Thyssen 

https://www.youtube.com/watch?v=LERavX9jB78 

B1.7. Visita, analiza e discrimina as técnicas empregadas  nalgunhas das 

obras que podes ver en: 

https://www.museodelprado.es/.../14-masterpieces-fr. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

1ºTri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC6BMvRWWz1LfI5bO_Si8mnA
https://www.youtube.com/watch?v=cxgt3K305B0
https://www.youtube.com/watch?v=oNbgbkXnV2s
https://www.youtube.com/channel/UC4qaNd5I6mnhkZ36JS-TJeA
https://www.youtube.com/channel/UC4qaNd5I6mnhkZ36JS-TJeA
https://www.youtube.com/watch?v=LERavX9jB78
https://www.museodelprado.es/.../14-masterpieces-fr
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B1.7. Realiza unha variante do tema proposto empregando o collaxe. 

Busca na WEB: “Seurat”e analiza como emprega o punto nas súas 

obras. Compara co emprego que fai Miró.  

B1.7. Compara as técnicas estudiadas coa que emprega  o artista 

Richard Long na obra executada de xeito específico para o Museo de 

Bristol (2011), podes visiónalo en: 

https://www.youtube.com/watch?t=1043&v=JD2Ai_BECbg 

B1.7. Visiona e analiza a unión de Arte e Xeometría na obra de Richard 

Long en: 

https://www.youtube.com/watch?v=ncdXhq-wbP 

B1.7. Fai unha visita ao Museo Picasso de Barcelona, e contempla as 

Augatintas ao azúcar de Picasso: 

http://www.blogmuseupicassobcn.org/2015/07/aguatintas-al-azucar-

de-pablo-picasso-la-delicadeza-de-la-estampa-de-efectos-

pictoricos/?lang=es 

B1.7. Visiona, analiza e compara:Antoni Tàpies pintando en su 

taller, en: https://www.youtube.com/watch?v=PeNPxlGvdQQ. 

B1.7.Visualiza, reflexiona e comenta as seguintes obras maestras 

realizadas mediante Collage: Mermelada de cerezas, de Carl Spitzweg 

(2ª m s. XIX). Pablo Picasso, bodegón con violin e frutas (1913). Georges 

Braque, Vaso, botella e periódico (1913-1914). Juan Gris, La mesa 

(1914) Henri Matisse, O duelo do rei (1952). Wolf vostell, Coca-Cola 

(1961). René Magritte, Las sabrosas raíces, (1926). Marisa Girona, Les 

Trois mosquetaires (1972) Mimmo Rotella, Marilyn N.1 (2004)  e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ºTri. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?t=1043&v=JD2Ai_BECbg
https://www.youtube.com/watch?v=ncdXhq-wbP
http://www.blogmuseupicassobcn.org/2015/07/aguatintas-al-azucar-de-pablo-picasso-la-delicadeza-de-la-estampa-de-efectos-pictoricos/?lang=es
http://www.blogmuseupicassobcn.org/2015/07/aguatintas-al-azucar-de-pablo-picasso-la-delicadeza-de-la-estampa-de-efectos-pictoricos/?lang=es
http://www.blogmuseupicassobcn.org/2015/07/aguatintas-al-azucar-de-pablo-picasso-la-delicadeza-de-la-estampa-de-efectos-pictoricos/?lang=es
https://www.youtube.com/watch?v=PeNPxlGvdQQ
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comparar coa obra de Miriam Shapiro, TRABALLO EN GRUPO.  

 

B1.7. Para saber máis visualiza: 

http://es.slideshare.net/Danzaprima/dossier-sobre-el-collage-corto 

Educa Thyssen  

https://www.youtube.com/watch?v=PFrJ2Pk96Bw 

B1.7. Realiza unha variante do tema proposto empregando o collaxe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Plástica, Visual 

e Audiovisual. 1º ciclo de 

ESO, 3º curso 

Bloque 2. 

Comunicación 

audiovisual 

a,d,f  

B2.1. Percepción visual. Proceso perceptivo. 

 

B2.2. Constantes perceptivas de forma, tamaño e cor. 

 B2.1. Visualización e análise de obras de Escher, S. Dalí, R. Magritte. 

www.ilusionario.es/CLASICOS/obr_escher.htm 

B2.2. Realiza os xercicios sinxelos de traballo coa forma xogando  coas 

relacións de: superposición opacidade. Distanciamento, Sustracción, 

intersección- transparencia. 

B2.1. - B2.2. Realización de ilustración a partir dunha obra dalgún dos 

autores citados engadíndolle algún elemento de creación propia. 

  

1ºTri. 

Educación Plástica, Visual 

e Audiovisual. 1º ciclo de 

ESO, 3º curso 

Bloque 2. 

Comunicación 

audiovisual 

a,n B2.3. Ilusións ópticas. 

 

 

 

 B2.3. Realilza un percorrido por:  

http://WWW.anarkasis.com/percepción/ 

http://www.ilusionario.es 

http://www.artnet.com/artists/victor-vasarely/ 

 1ºTri. 

3ºTri. 

1ºTri. 

3ºTri. 

http://es.slideshare.net/Danzaprima/dossier-sobre-el-collage-corto
https://www.youtube.com/channel/UC4qaNd5I6mnhkZ36JS-TJeA
https://www.youtube.com/watch?v=PFrJ2Pk96Bw
http://www.ilusionario.es/CLASICOS/obr_escher.htm
http://www.anarkasis.com/percepción/
https://www.google.es/search?q=http://www.ilusionario.es&spell=1&sa=X&ved=0CBsQBSgAahUKEwie_Yir-d3HAhWEvRoKHS3xDac&biw=1084&bih=881
http://www.artnet.com/artists/victor-vasarely/
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B2.4. Leis ou principios da Gestalt. 

B2.3. Realiza a partir de formas xeométricas básicas unha obra plana ou 

volumétrica ao estilo de Vasarely. 

B2.3. Entra na seguinte direción e analiza os exemplos de logotipos con 

imaxe oculta que amosa. Escolle os tres que máis che gusten, sitúaos 

no teu caderno e logo, a un realízalle unha pequena modificación. 

http://digitalsynopsis.com/design/50-clever-hidden-meaning-logo-

designs/ 

B2.4. Visualiza e análiza en tres obras de diferentes épocas a presenza 

de todos ou algúns principios da Gestalt:  Ley da boa forma, da 

proximidade, da semellanza, de cerre, continuidade e dirección, 

orientación e orientación por terzos. 

B2.4. Realiza sobre elas os correspondentes diagramas compositivos. 

 

Educación Plástica, Visual 

e Audiovisual. 1º ciclo de 

ESO, 3º curso 

Bloque 2. 

Comunicación 

audiovisual 

e,g,p B2.5. Imaxe en movemento: posibilidades expresivas.  

B2.5. Recorda a tipoloxía dos planos e dos encadres, estudados no 

curso anterior e tenos en conta para a execución do teu traballo. 

B2.5. Visualiza esta obra de Disney (1929-39) 8,58¨,Analiza e compara. 

B2.5. Disney Silly Symphony - los tres gatitos huérfanos: 

https://www.youtube.com/watch?v=B0ixBo-l-3k 

B2.5. Visualiza Pablo y el laberinto de Juan Pablo Etcheverry. Analiza e 

compara. 

B2.5. Realiza un storyboard e posterior execución dun proxecto sinxelo 

de Stop Mottión executado en Movie Maker. 

 3ºTri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://digitalsynopsis.com/design/50-clever-hidden-meaning-logo-designs/
http://digitalsynopsis.com/design/50-clever-hidden-meaning-logo-designs/
https://www.youtube.com/watch?v=B0ixBo-l-3k


100 

 

Materia Bloque Obx Contidos Actividades de aprendizaxe Tem_ 

Horas 

B2.5. Realiza un giff animado en Inkscape e gimp. 

B2.5. Visiona o tutorial de Luís Antonio sobre movementos básicos de 

animación no seguinte enlace: 

www.youtube.com/watch?v=SDPnwrvh_3g 

B2.5. Realiza o storyboard sobre o tema proposto, logo de facer un 

pequeño guión. Leva a cabo un vídeo de máximo 1minuto empregando 

o tf. móbil.  

 

 

 

 

 

Educación Plástica, Visual 

e Audiovisual. 1º ciclo de 

ESO, 3º curso 

Bloque 2. 

Comunicación 

audiovisual 

a,c,d,f,h B2.6. Linguaxe visual. Signo visual. Significante e significado.  Visiona, analiza e pon en común: 

COMUNICACION VISUAL BONITO BAIGORRIA 

https://www.youtube.com/watch?v=5dVMMzOWzt4 

B2.6. Realiza, partir das imaxes propostas, unha análise gráfica na que 

se evidencien as diferenzas entre significante e significado. Non 

esquezas o canal de emisión como guía da mirada. 

B2.6. Recolle do teu entorno imaxes de marcas, signos e símbolos. 

Recolle as que che parezan máis interesantes e indica nun breve texto 

en que grupo a clasificarías. 

B2.6. Selecciona un logotipo que che guste, engádeo no teu caderno e 

comenta: Cor es e formas, tipo de letra e connotación do nome da 

marca. Posible significado da forma en relación ao produto que 

representa. Popularidade e público ao que se dirixe. 

B2.6. Recolle tres logotipos diferentes dun mesmo tipo de produto. 

B2.6. Analiza as similitudes e diferenzas de formas, cores. De seguido, 

téndoos coma exemplo, deseña un diferente. 

 2ºTri 

 

 

 

3º Tri. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=SDPnwrvh_3g
https://www.youtube.com/channel/UCguv1O80nl0ODMsEUfmAduQ
https://www.youtube.com/watch?v=5dVMMzOWzt4
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B2.6. Analiza e comenta: A imaxe nos medios de comunicación. 

B2.6. Traballo en grupo: Buscade no xornal a noticia principal do día, e 

posteriormente imaxes relacionadas coa noticia, gardalas e realizar 

unha composición propia coas imaxes que recollestes. 

 

 

 

 

Educación Plástica, Visual 

e Audiovisual. 1º ciclo de 

ESO, 3º curso 

Bloque 2. 

Comunicación 

audiovisual 

a,c,f,h,o B2.7. Linguaxe da imaxe. Aprender a ler a imaxe. 

B2.8. Denotación e connotación. 

Visiona, analiza, pon en común: HISTORIA DEL DISEÑO GRAFICO 

https://www.youtube.com/watch?v=5PhOj11UWss 

Historia del diseño gráfico  

https://www.youtube.com/watch?v=pLwmCemQlF4 

 B2.7- B2.8. - Observa: El Guernica de Picasso. Describe o contexto 

(momento histórico, encargo, destino da obra..) Analiza a súa 

simboloxía 

B2.7 B2.8. - Visualiza a interpretación  en 3D desta obra en: 

www.youtube.com/watch?v=mj14pBzle8s 

 B2.7- B2.8. - Analiza e comenta: A imaxe nos medios de comunicación. 

Traballa en grupo: En grupo de catro realizar a portada dunha revista. 

2ºTri. 

Educación Plástica, Visual 

e Audiovisual. 1º ciclo de 

ESO, 3º curso 

Bloque 2. 

Comunicación 

audiovisual 

e,l,n,o,p  

B2.9. Fotografía. A fotografía como medio de comunicación. 

B2.9.Realiza fotografías da túa contorna, exteriores ou interiores, nas 

que se plasmen relacións espaciais. 

B2.9. -Visionado de fotografías míticas. Comparativa entre a obra de: 

Ruth Matilda Anderson, Cristina García rodero, e Virxilio Vieitez 

 2ºTri. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5PhOj11UWss
https://www.youtube.com/watch?v=pLwmCemQlF4
http://www.youtube.com/watch?v=mj14pBzle8s
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B2.9. -Visita a web: 

www.chemamadoz.com/ 

B2.9. Realiza: Unha recollida de fotografías antigas na casa con 

axuda da túa familia. Compón un pequeno albúm procurando 

datar, e completar coa máxima información cada imaxe.  

B2.9. Realiza a partir dunha delas unha transformación, de xeito 

que o carácter documental deixe paso á recreación poética. 

Visualiza as imaxes que realizou a fotógrafa Candida Höfer como  

obra exclusiva para Xacobeo 2010. Analiza que tipo de espazos recolle, 

que tratamento lles da, e que papel xoga a figura humana. 

B2.9. Realiza unha pequena reportaxe fotográfica que explique un 

día da túa vida. 

B2.9. Realiza unha intervención Land Art no patio e recoller os procesos 

en video e fotografía. Ten en conta a luz, o punto de vista  e o 

encadramento. Traballo en grupos.  Podes visualizar  o proceso de 

configuración da realidade para logo fotografar , que segue o artista Jan 

Dibbets en Youtube : 

Portscapes_Jan Dibbets_ENG_Part2.flv 

B2.9. Compara coa forma de traballar de Andy Goldsworthy. Podes ver 

a súa obra en Youtube en:  

http://www.willtoknow.com/andy  

B2.9. – Realiza, por parellas, unha serie de seis retratos. Unha vez 

impresos intervilos ao xeito de  Arnulf Rainer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chemamadoz.com/
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fwww.willtoknow.com%2Fandy&redir_token=o3qrm6qFOkId8qZSx4f9Q3nJSGZ8MTQ0MTcwNTU4MEAxNDQxNjE5MTgw


103 

 

Materia Bloque Obx Contidos Actividades de aprendizaxe Tem_ 

Horas 

Educación Plástica, Visual 

e Audiovisual. 1º ciclo de 

ESO, 3º curso 

Bloque 2. 

Comunicación 

audiovisual 

e,g B2.10. Imaxe en movemento: posibilidades expresivas.  B2.10. Visualiza: Minotauromaquia, Pablo en el laberinto, película de 

animación en plastilina, obra de Juan Carlos Etcheverry en:  

www.youtube.com/watch?v=0VTWWUJvMRo 

B2.10. Realiza un traballo videográfico onde o teu caderno de debuxo 

sexa o protagonista. 

B2.10. Visiona e compara a obra dos vidoartistas Bill viola: The quintet 

of the astonished https://youtu.be/As7OtWMYPRc e Marina Abra 

Abramovich en: 

https://www.youtube.com/watch?v=iAIfLnQ26JY 

 2ºTri. 

Educación Plástica, Visual 

e Audiovisual. 1º ciclo de 

ESO, 3º curso 

Bloque 2. 

Comunicación 

audiovisual 

a,c,d,e,h B2.11. Linguaxes visual e audiovisual: funcións e códigos. B2.11. Analiza nas imaxes propostas as similitudes e diferenzas 

retóricas 

B2.11. A partir do fragmento de vídeo dun informativo, presentado 

polo profesor,  analiza os seguintes aspectos: De que tratan as noticias, 

en que orde se  presentan, que imaxes se amosan, tempo de duración 

xeral e particular de cada noticia. Sinala outros elementos  que poidan 

resultarche de interese. Posterior posta en común. 

 2ºTri. 

Educación Plástica, Visual 

e Audiovisual. 1º ciclo de 

ESO, 3º curso 

Bloque 2. 

Comunicación 

audiovisual 

a,c,d,e,p B2.12. Recursos visuais presentes en mensaxes publicitarias 

visuais e audiovisuais. 

B2.12. Recursos visuais presentes en mensaxes publicitarias visuais e 

audiovisuais.Busca e realiza: eslogans que se correspondan cos tipos 

estudados. 

B2.12. Selecciona  catro xemplos de publicidade racional, emocional e 

instintiva. 

B2.12. Analiza o emprego da cor en publicidade. Visita un 

supermercado e describe a cor que predomina nos productos da 

sección de perfumería, bollería e limpeza. 

 1ºTri. 

http://www.youtube.com/watch?v=0VTWWUJvMRo
https://youtu.be/As7OtWMYPRc
https://www.youtube.com/watch?v=iAIfLnQ26JY
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B2.12..Realiza un Cartel sobre o tema que propoña o profesor. Intenta 

aplicar nel os recursos visuais estudados. Para a súa realización final 

pdes empregar técnicas gráficas manuais ou mediante ordenador. 

Educación Plástica, Visual 

e Audiovisual. 1º ciclo de 

ESO, 3º curso 

Bloque 2. 

Comunicación 

audiovisual 

a,c,d,e,p B2.13. Publicidade: principais recursos visuais empregados 

nela. 

B2.13. Visualiza o anuncio publicitario de Coca Cola e fai logo unha 

análise do mesmo. Traballo de grupo 

https://www.youtube.com/watch?v=D7D3qJU3Kvs 

B2.13. Visualiza os traballo sobre Anuncio Publicitario  que encontrarás 

na seguinte dirección: 

http://es.slideshare.net/jcbarcelo/anunc 

http://es.slideshare.net/ChrisZtar/el-anuncio-publicitario-1007582 

B2.13. Analiza  os anuncios publicitarios propostos  

https://www.youtube.com/watch?v=qnYiX-i08K0 

atendendo a: 1/ Tipo de publicidade. 2/Produto anunciado.3/ Calidades 

do produto.4/ Que emoción quere provocar no espectador. 5/ Que 

mensaxe vende.6/ O eslogan. 7/ O logotipo. 8/ Recursos lingüísticos. 8/ 

elementos icónicos.9/ Recursos literarios.   

 B2.13.. Realiza, logo dos  estudos precisos, un slogan publicitario sobre 

o autor a quen se lle dedica o día das letras galegas. Posta en común. 

 1ºTri. 

Educación Plástica, Visual 

e Audiovisual. 1º ciclo de 

ESO, 3º curso 

Bloque 2. 

Comunicación 

audiovisual 

a,c,d,f,h,

i 

B2.14. Cine. O cine como medio de comunicación.  B2.14.- Visiona e analiza, as películas propostas no seguintes enlaces: 

LUMIERE La llegada del tren.  https://youtu.be/tz_l8JDYXmc 

"Heroine" Alice Guy Cinema Pioneer Whitney Museum 

https://www.youtube.com/watch?v=8BOBQa7HGOE 

 2ºTri. 

https://www.youtube.com/watch?v=D7D3qJU3Kvs
http://es.slideshare.net/jcbarcelo/anunc
http://es.slideshare.net/ChrisZtar/el-anuncio-publicitario-1007582
https://www.youtube.com/watch?v=qnYiX-i08K0
https://youtu.be/tz_l8JDYXmc
https://www.youtube.com/watch?v=8BOBQa7HGOE
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 B2.14- Viaxa no tempo a través da pantalla. Visiona e analiza a 

proposta do seguinte enlace: 

La historia Del Cine En 8 minutos. 

https://www.youtube.com/watch?v=WLzaRpo1loM 

Visiona a primeira película sonora:Alan Crosland: The Jazz Singer (1927) 

– https://www.youtube.com/wat 

Educación Plástica, Visual 

e Audiovisual. 1º ciclo de 

ESO, 3º curso 

Bloque 2. 

Comunicación 

audiovisual 

e,g,i B2.15. Linguaxe multimedia como ferramenta de traballo.  

B2.15. - Qúe é un blog?  Analiza os diferentes aspectos:Gratuidade de 

aloxamento, interactividade, hiipertextualidade, unidad de información 

en un blog,coautoría. 

B2.15. - Fai unha pescuda e averigua qué é glogster. Comenta ás súas 

carácterísticas. 

B2.15. - Fai un repaso na seguinte entrada do uso educativo dos blogs. 
http://www.slideshare.net/tiscar/uso-educativo-de-los-blogs 

B2.15. Fai un tour virtual lpolo Museo Nacional do Prado.  

https://www.museodelprado.es/pradomedia/ 

 3ºTri 

Educación Plástica, Visual 

e Audiovisual. 1º ciclo de 

ESO, 3º curso 

Bloque 3. Debuxo 

técnico 

b,f,g B3.1. Lugares xeométricos fundamentais. Circunferencia, 

mediatriz, bisectriz e mediana. 

  

B3.1. - Recorda a proporcionalildade. Escala un debuxo sinxelo 

mediante o emprego da cuadrícula. Amplía ou disminúe un formato de 

papel tendo en conta a súa bisectriz.  

 2ºTri. 

Educación Plástica, Visual 

e Audiovisual. 1º ciclo de 

Bloque 3. Debuxo 

técnico 

b,f,n B3.2. Polígonos. Polígonos regulares e irregulares. 

Clasificación dos polígonos. 

 B3.2. - Debuxa con instrumentos os diferentes tipos de polígonos 

estudados polo método xeral e particulardo radio, fai logo a súa versión 

 2ºTri. 

https://www.youtube.com/watch?v=WLzaRpo1loM
https://www.youtube.com/wat
http://www.slideshare.net/tiscar/uso-educativo-de-los-blogs
https://www.museodelprado.es/pradomedia/
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Materia Bloque Obx Contidos Actividades de aprendizaxe Tem_ 

Horas 

ESO, 3º curso estrelada. 

B3.2. - Debuxa unha lacería e dálle cor ou claroscuro resaltando a súa 

continuidade  e entrecruzamento. 

Educación Plástica, Visual 

e Audiovisual. 1º ciclo de 

ESO, 3º curso 

Bloque 3. Debuxo 

técnico 

b,f,n B3.3. Construción de polígonos regulares dado o lado.  

B3.3. -Debuxa con instrumentos os diferentes tipos de polígonos 

estudados polo método xeral e particular do lado. 

B3.3. -Analiza graficamente a proporción Aúrea no pentágono regular. 

B3.3. -Busca unha imaxe dunha obra dea arte que estea composto 

segundo a Proporción Áurea, engádello ao teu caderno e sinala o 

diagrama compositivo. Sinala logo noutra cor o centro de atención e as 

liñas que guian a mirada do espectador. 

B3.3. -Busca elementos da natureza que teñan estrutura poligonal, 

incorpóraos ao teu caderno, fai unha pequena descrición e sinala a súa 

xeometría dándolle un toque artístico. 

 2ºTri 

Educación Plástica, Visual 

e Audiovisual. 1º ciclo de 

ESO, 3º curso 

Bloque 3. Debuxo 

técnico 

b,e,f,g B3.4. Tanxencias e enlaces. Propiedades e  consideracións 

xeométricas das tanxencias. 

B3.4. - Proxección, visionado e análise de diferentes lacerías árabes. 

 B3.4. -Realiza, con escuadro, cartabón e compás, os exercicios 

propostos sobre tanxencias entre recta e circunferencia e entre 

circunferencias. Procura poñer esmero para lograr unha  correcta 

execución.  

  

Educación Plástica, Visual 

e Audiovisual. 1º ciclo de 

ESO, 3º curso 

Bloque 3. Debuxo 

técnico 

b,e,f,g B3.5. Tanxencias e enlaces en curvas técnicas: óvalos e 

ovoides.  

 

 B3.5. -Realiza, con escuadro, cartabón e compás, os exercicios 

propostos, de tanxencias e enlaces, entre recta e circunferencia e entre 

circunferencias. Procura aplicar a correcta diferenciación de liñas para  

 2ºTri. 
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Materia Bloque Obx Contidos Actividades de aprendizaxe Tem_ 

Horas 

obter unha correcta execución. 

B3.4.Realiza unha lacería segundo o modelo proposto  e unha vez 

realizado o esquema xeométrico dalle cor. Podes realizala 

manualmente ou empregar o programa de ordenador, Inkscape. 

 

3ºTri. 

Educación Plástica, Visual 

e Audiovisual. 1º ciclo de 

ESO, 3º curso 

Bloque 3. Debuxo 

técnico 

b,f,p  

B3.6. Propiedades e características das tanxencias en óvalos e 

ovoides. 

  B3.6. -Realiza, con escuadro, cartabón e compás, os exercicios 

propostos de construcción de óvalos e ovoides. Procura ser exacto na 

súa resolución. 

B3.6. -Busca exemplos na contorna nos que estas curvas estean 

presentes, fotografíaos e sinala sobre a imaxe o seu trazado 

xeométrico. 

 2ºTri. 

Educación Plástica, Visual 

e Audiovisual. 1º ciclo de 

ESO, 3º curso 

Bloque 3. Debuxo 

técnico 

b,f,g,n B3.7. Enlaces en curvas técnicas. Espirais: propiedades e 

características. 

 B3.7. -Realiza, con escuadro, cartabón e compás, os exercicios 

propostos sobre curvas técnicas e espirais. Busca exemplos de 

aplicación en obras de arte. Analiza, e sitúa no seu tempo e estilo, as 

imaxes que empregues. 

 2ºTri. 

Educación Plástica, Visual 

e Audiovisual. 1º ciclo de 

ESO, 3º curso 

Bloque 3. Debuxo 

técnico 

b,f,g,n B3.8. Redes modulares: cadrada e triangular. 

B3.9. Concepto de simetría, xiro e translación aplicado as 

composicións modulares. 

B3.8. -Realiza catro estudos de redes modulares sinxelas. Busca na a 

túa contorna exemplos de aplicación. 

B3.8. -Deseña un papel de regalo tendo como estrutura unha rede 

triangular. Estuda a cor a empregar segundo o seu destinatario sexa un 

neno ou un adulto. 

B3.8. - B3.9. -Busca e observa na cerámica grega o emprego de redes 

decorativas. Selecciona  a peza que máis che guste, e incorpóraa no teu 

caderno cunha ficha explicativa. Ao lado e á man alzada, realiza un 

estudo xeométrico. 

 2ºTri. 
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Materia Bloque Obx Contidos Actividades de aprendizaxe Tem_ 

Horas 

B3.8. - B3.9. -Busca exemplos de Simetría axial e radial na natureza. 

Incorpora tres exemplos de cada no teu caderno, selecciona un de cada 

tipo e debuxa o seu esquema xeométrico. Realza logo unha variante 

mediante xiro e outra sobre  traslación. 

Educación Plástica, Visual 

e Audiovisual. 1º ciclo de 

ESO, 3º curso 

Bloque 3. Debuxo 

técnico 

b,f,n,p  

B3.10. Representación obxectiva de sólidos. Introdución aos 

sistemas de medida e sistemas perspectivos. Vistas diédricas 

dun sólido. 

B3.10. - Proxección, visionado e análise do estudo arquitectónico para o 

fondo da Adoración dos Magos de Leonardo da Vinci, 1515. 

Richard Estes”, observa como emprega os elementos da perspectiva 

cónica na súa obra Times Square as 3,53 da tarde en inverno, 1985 

B3.10. - Realiza unha perspectiva cónica central sinxela. 

B3.10. - Realiza a perspectiva dun interior amoblado con módulos 

xeométricos sinxelos. 

B3.10. - Realiza as vistas diédricas dos obxectos propostos. 

 3ºTri. 

Educación Plástica, Visual 

e Audiovisual. 1º ciclo de 

ESO, 3º curso 

Bloque 3. Debuxo 

técnico 

b,f,n,p B3.11. Introdución ás axonometrías e ás súas características. 

Axonometría cabaleira aplicada a volumes sinxelos. 

B3.11.  Busca e visualiza a obra de George Braque”, e observa como 

sintetiza o espazo no cadro O viaduto de L`Estaque 

 B3.11. - Analiza a sensación B3.11. - Proxeción, visionado e análise da 

obra de Escher. Observa como logra a tridimensionalidade no plano 

mediante o emprego de sistemas perspectivos. 

B3.11. - Realiza a perspectiva cabaleira dos obxectos propostos. 

 3ºTri. 

Educación Plástica, Visual 

e Audiovisual. 1º ciclo de 

ESO, 3º curso 

Bloque 3. Debuxo 

técnico 

b,f,n,p B3.12. Axonometría isométrica aplicada a volumes sinxelos. B3.11. - Realiza a perspectiva isométrica  dos obxectos propostos. 

B3.11. - Realiza a perspectiva isométrica dunha  vivenda unifamiliar, 

baseada en volumes xeométricos sinxelos. 
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05) INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PARA CADA ESTANDAR DE APRENDIZAXE  Curso 3º- TÁBOA 3_INSTRUMENTOS 

DE AVALICIACIÓN 

Materia Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 

(incluíndo o criterio de corrección, si é o caso) 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º 

curso 

EPVAB1.1.1. Crea composicións aplicando procesos creativos sinxelos, mediante propostas por 

escrito, axustándose aos obxectivos finais. 

EPVAB1.1.2. Coñece e aplica métodos creativos para a elaboración de deseño gráfico, deseños 

de produto, moda e as súas múltiples aplicacións. 

Observación directa  do traballo na aula. Caderno de artista. Bloc de debuxo. 

Traballos artísticos e técnicos individuais.  Probas orais e escritas  

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º 

curso 

EPVAB1.2.1. Reflexiona e avalía, oralmente e por escrito, o proceso creativo propio e alleo 

desde a idea inicial ata a execución definitiva. 

 Observación directa  do traballo na aula. Caderno de artista. Bloc de debuxo. 

Traballos artísticos e técnicos individuais. Traballos artísticos e técnicos en grupo. 

Probas orais e escritas . 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º 

curso 

EPVAB1.3.1. Comprende e emprega os niveis de iconicidade da imaxe gráfica, elaborando 

bosquexos, apuntamentos, e debuxos esquemáticos, analíticos e miméticos. 

 Observación directa  do traballo na aula. Caderno de artista. Bloc de debuxo. 

Traballos artísticos e técnicos individuais. Traballos artísticos e técnicos en grupo. 

Probas orais e escritas . 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º 

curso 

EPVAB1.4.1. Realiza modificacións da cor e as súas propiedades empregando técnicas propias 

da cor pigmento e da cor luz, aplicando as TIC, para expresar sensacións en composicións 

sinxelas. 

EPVAB1.4.2. Representa con claroscuro a sensación espacial de composicións volumétricas 

sinxelas. 

EPVAB1.4.3. Realiza composicións abstractas con diferentes técnicas gráficas para expresar 

sensacións por medio do uso da cor. 

 Observación directa  do traballo na aula. Caderno de artista. Bloc de debuxo. 

Traballos artísticos e técnicos individuais. Traballos artísticos e técnicos en grupo. 

Probas orais e escritas . 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º 

curso 

EPVAB1.5.1. Utiliza con propiedade as técnicas gráfico-plásticas coñecidas aplicándoas de forma 

axeitada ao obxectivo da actividade. 

EPVAB1.5.2. Utiliza o lapis de grafito e de cor, creando o claroscuro en composicións figurativas 

e abstractas mediante a aplicación do lapis de forma continua en superficies homoxéneas ou 

degradadas. 

EPVAB1.5.3. Experimenta coas témperas aplicando a técnica de diferentes formas (pinceis, 

esponxas, goteos, distintos graos de humidade, estampaxes, etc.), valorando as posibilidades 

expresivas segundo o grao de opacidade e a creación de texturas visuais cromáticas. 

EPVAB1.5.4. Utiliza o papel como material, manipulándoo, resgando ou pregando, creando 

texturas visuais e táctiles para crear composicións, colaxes matéricas e figuras tridimensionais. 

 Observación directa  do traballo na aula. Caderno de artista. Bloc de debuxo. 

Traballos artísticos e técnicos individuais. Traballos artísticos e técnicos en grupo. 

Probas orais e escritas Exames 
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Materia Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 

(incluíndo o criterio de corrección, si é o caso) 

EPVAB1.5.5. Crea co papel recortado formas abstractas e figurativas compóndoas con fins 

ilustrativos, decorativos ou comunicativos. 

EPVAB1.5.6. Aproveita materiais reciclados para a elaboración de obras de forma responsable 

co medio e aproveitando as súas calidades gráfico-plásticas. 

EPVAB1.5.7. Mantén o seu espazo de traballo e o seu material en orde e estado perfectos, e 

achégao á aula cando é necesario para a elaboración das actividades. 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º 

curso 

EPVAB2.1.1. Analiza as causas polas que se produce unha ilusión óptica aplicando 

coñecementos dos procesos perceptivos. 

 Observación directa  do traballo na aula. Caderno de artista.  Traballos artísticos 

e técnicos individuais. Probas orais e escritas . 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º 

curso 

EPVAB2.2.1. Identifica e clasifica ilusións ópticas segundo as leis da Gestalt. 

EPVAB2.2.2. Deseña ilusións ópticas baseándose nas leis da Gestalt. 

 Observación directa  do traballo na aula. Caderno de artista. Bloc de debuxo. 

 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º 

curso 

EPVAB2.3.1. Elabora unha animación con medios dixitais e/ou analóxicos.  Observación directa  do traballo na aula. Caderno de artista. Bloc de debuxo. 

Traballos artísticos e técnicos individuais. Traballos artísticos e técnicos en grupo.  

 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º 

curso 

EPVAB2.4.1. Distingue significante e significado nun signo visual.  Observación directa  do traballo na aula. Caderno de artista. Bloc de debuxo. 

Traballos artísticos e técnicos individuais.  Probas orais e escritas . 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º 

curso 

EPVAB2.5.1. Realiza a lectura obxectiva dunha imaxe identificando, clasificando e describindo os 

seus elementos. 

EPVAB2.5.2. Analiza unha imaxe, mediante unha lectura subxectiva, identificando os elementos 

de significación, narrativos e as ferramentas visuais utilizadas, sacando conclusións e 

interpretando o seu significado. 

 Observación directa  do traballo na aula. Caderno de artista. Bloc de debuxo. 

Traballos artísticos e técnicos individuais. Traballos artísticos e técnicos en grupo. 

Probas orais e escritas . 

 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º 

curso 

EPVAB2.6.1. Identifica encadramentos e puntos de vista nunha fotografía. 

EPVAB2.6.2. Realiza fotografías con distintos encadramentos e puntos de vista, aplicando 

diferentes leis compositivas. 

 Observación directa  do traballo na aula. Caderno de artista. Bloc de debuxo. 

Traballos artísticos e técnicos individuais. Traballos artísticos e técnicos en grupo. 

Probas orais e escritas  
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(incluíndo o criterio de corrección, si é o caso) 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º 

curso 

EPVAB2.7.1. Elabora unha animación con medios dixitais e/ou analóxicos.  Observación directa  do traballo na aula. Caderno de artista. Bloc de debuxo. 

Traballos artísticos e técnicos individuais. Traballos artísticos e técnicos en grupo.  

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º 

curso 

EPVAB2.8.1. Deseña, en equipo, mensaxes visuais e audiovisuais con distintas funcións 

utilizando diferentes linguaxes e códigos, seguindo de xeito ordenado as fases do proceso 

(guión técnico, storyboard, realización, etc.), e valora de xeito crítico os resultados. 

 Observación directa  do traballo na aula. Caderno de artista. Bloc de 

debuxo.Traballos artísticos e técnicos en grupo. Probas orais e escritas  

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º 

curso 

EPVAB2.9.1. Identifica os recursos visuais presentes en mensaxes publicitarias visuais e 

audiovisuais. 

 Observación directa  do traballo na aula. Caderno de artista. Bloc de debuxo. 

Traballos artísticos e técnicos individuais. Traballos artísticos e técnicos en grupo. 

Probas orais e escritas. 

 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º 

curso 

EPVAB2.10.1. Deseña unha mensaxe publicitaria utilizando recursos visuais como as figuras 

retóricas. 

 Observación directa  do traballo na aula. Caderno de artista. Bloc de debuxo. 

Traballos artísticos e técnicos individuais. 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º 

curso 

EPVAB2.11.1. Reflexiona criticamente sobre unha obra de cine, situándoa no seu contexto e 

analizando a narrativa cinematográfica en relación coa mensaxe. 

 Observación directa  do traballo na aula. Caderno de artista. Bloc de debuxo. 

Traballos artísticos e técnicos individuais.Probas orais e escritas . 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º 

curso 

EPVAB2.12.1. Elabora documentos multimedia para presentar un tema ou proxecto, 

empregando os recursos dixitais de xeito axeitado. 

 Observación directa  do traballo na aula. Caderno de artista.Traballos artísticos e 

técnicos individuais. Traballos artísticos e técnicos en grupo.  

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º 

curso 

EPVAB3.1.1. Explica verbalmente ou por escrito os exemplos máis comúns de lugares 

xeométricos (mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos paralelos, etc.).  

 Observación directa  do traballo na aula. Caderno de artista. Traballos artísticos e 

técnicos individuais. Traballos artísticos e técnicos en grupo. Probas orais e 

escritas Exames 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º 

curso 

EPVAB3.2.1. Clasifica correctamente calquera polígono de tres a cinco lados, diferenciando 

claramente se é regular ou irregular. 

 Observación directa  do traballo na aula. Caderno de artista. Traballos artísticos e 

técnicos individuais. Traballos artísticos e técnicos en grupo. Probas orais e 

escritas Exames 
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Materia Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 

(incluíndo o criterio de corrección, si é o caso) 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º 

curso 

EPVAB3.3.1. Constrúe correctamente polígonos regulares de ata cinco lados, coñecendo o lado.  Observación directa  do traballo na aula. Bloc de debuxo. Traballos artísticos e 

técnicos individuais. Traballos artísticos e técnicos en grupo. Probas orais e 

escritas Exames 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º 

curso 

EPVAB3.4.1. Resolve correctamente os casos de tanxencia entre circunferencias, utilizando 

adecuadamente as ferramentas. 

EPVAB3.4.2. Resolve correctamente os casos de tanxencia entre circunferencias e rectas, 

utilizando adecuadamente as ferramentas. 

 Observación directa  do traballo na aula. Bloc de debuxo. Traballos artísticos e 

técnicos individuais. Traballos artísticos e técnicos en grupo. Probas orais e 

escritas Exames. 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º 

curso 

EPVAB3.5.1. Constrúe correctamente un óvalo regular, coñecendo o diámetro maior.  Observación directa  do traballo na aula.  Bloc de debuxo. Traballos artísticos e 

técnicos individuais. Traballos artísticos e técnicos en grupo. Probas orais e 

escritas Exames 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º 

curso 

EPVAB3.6.1. Constrúe varios tipos de óvalos e ovoides, segundo os diámetros coñecidos.  Observación directa  do traballo na aula.Bloc de debuxo. Traballos artísticos e 

técnicos individuais. Traballos artísticos e técnicos en grupo. Probas orais e 

escritas Exames 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º 

curso 

EPVAB3.7.1. Constrúe correctamente espirais de dous, tres, catro e cinco centros.  Observación directa  do traballo na aula. Bloc de debuxo. Traballos artísticos e 

técnicos individuais. Traballos artísticos e técnicos en grupo. Probas orais e 

escritas Exames 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º 

curso 

EPVAB3.8.1. Executa deseños aplicando repeticións, xiros e simetrías de módulos.  Observación directa  do traballo na aula. Caderno de artista. Bloc de debuxo. 

Traballos artísticos e técnicos individuais. Traballos artísticos e técnicos en grupo. 

Probas orais e escritas Exames 

 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º 

curso 

EPVAB3.9.1. Debuxa correctamente as vistas principais de volumes frecuentes, identificando as 

tres proxeccións dos seus vértices e as súas arestas. 

 Observación directa  do traballo na aula. Caderno de artista. Bloc de debuxo. 

Traballos artísticos e técnicos individuais. Traballos artísticos e técnicos en grupo. 

Probas orais e escritas Exames 
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Materia Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 

(incluíndo o criterio de corrección, si é o caso) 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º 

curso 

EPVAB3.10.1. Constrúe a perspectiva cabaleira de prismas e cilindros simples, aplicando 

correctamente coeficientes de redución sinxelos. 

 Observación directa  do traballo entregado.  Exames 

 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º 

curso 

EPVAB3.11.1. Realiza perspectivas isométricas de volumes sinxelos, utilizando correctamente a 

escuadra e o cartabón para o trazado de paralelas. 

 Observación directa  do traballo na aula. Exames 
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19 ) UNIDADES DIDÁCTICAS  3º ESO 

 

Este Departemento acordóu distribuir os estandares de aprendizaxe en seis 

Unidades Didácticas, dúas por trimestre, procurando distribuír os contidos de 

cada bloque de xeito equilibrado. 

As Actividades de Aprendizaxe que en cada unha delas se agrupa, son unha 

oferta de diferentes graos de dificultade, para ir propoñendo segundo a marcha 

dos alumnos.  

En ningún caso debe entenderse que todas deban ser levadas á practica, 

senón que son unha “biblioteca” de actividades, das que elexir segundo a 

practica docente o esixa. 

 

CONSIDERACIÓNS PARA O TERCEIRO CURSO. 

 

Dado que a materia de Educación Plástica e Visual impartase en 1º e 3º da 

eso, e entre un nivel e outro hai un curso sen traballar os contidos da materia, o 

profesor debe considerar a conveniencia de repasar aqueles estandares de 

aprendizaxe que lle pareza merecen un reforzo, logo da Avaliación inicial 

 

 

 

 

 



115 

 

  

CURSO 3º ESO  

 
CONTIDOS 

 
Unidade 1 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE 
COM 

CLAVE 
OBXECTIVOS 

TEMPORA
LIZACIÓN 

RECURSOS DE AULA 

 
 
B1.1. Proceso 
creativo. Métodos 
creativos aplicados a 
procesos de artes 
plásticas e deseño.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B1.2. O proceso 
creativo desde a idea 
inicial ata a execución 
definitiva.  
 

 

B1.1. Visiona, reflexiona e comenta. Posta en común: 

EL ARTE CREA EL MUNDO el poder del arte 

https://www.youtube.com/watch?v=VSyuOFU0PXo 

B1.1. Realizar a análise do modelo proposto. Posta en 

común das características da expresión pictórica, 

escultórica, do Debuxo e do Diseño. Similitudes e 

diferenzas.  

B1.1. Realiza unha visita virtual. Elixe  unha obra e elabora 

catro aproximacións. 

https://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/ 

B1.1. Teclea os nomes de Xaquín Marín, Patricia Castelao, 

Miguel Anxo Prado,  Franc Bueno, e  David 

Rubín...contempla algunha das súas obras e analiza as 

semellanzas e diferenzas entre o xeito expresivo destes 

debuxantes galegos. 

B1.2. Realizar sobre o tema proposto os bocexos como 

aproximación á expresión da idea.  

 

CAA, 
CSIEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CSIEE 

 
b,c,d,f,g,n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b,d,f,g,n 

1º Trimestre 

 
 
 
 
Canón. 
Encerado. Regra, 
escuadro, cartabón, 
compas, semicírculo,de 
encerado. 
Tórculo.Pequena 
biblioteca. Pileta. 
Modelos de xeso. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VSyuOFU0PXo
https://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/
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B1.3. A imaxe como 

representación da 

realidade. Iconicidade 

na imaxe gráfica. 

Niveis de iconicidade.  

 

 
 
B2.9. Fotografía. A 
fotografía como medio 
de comunicación. 
 
 
 
B3.10. 
Representación 
obxectiva de sólidos. 
Introdución aos 
sistemas de medida e 
sistemas 
perspectivos. Vistas 
diédricas dun sólido. 
  
 
 
 
 
 
 
 

B1.2. Realizar diferentes versións variando á técnica, 

debuxo, pintura, colaxe, fotografía, fotomontaxe, ata 

achegarnos a súa concrección. 

B1.2. Realizar, se traballamos en volume, a súa maqueta 

como achegamento ao produto final. 

 

B1.3. Analiza  o cadro de Magrite “ esto no es una pipa”. 

Que pensas que significa? Visualiza logo a serie de 

árbores de Mondrian. Que similitudes e diferenzas 

encontras neles?. Realiza ti este proceso a partir das 

imaxes que o profesor che propoña. 

 

B2.9.Realiza fotografías da túa contorna, exteriores ou 

interiores, nas que se plasmen diferentes relacións 

espaciais. 

 

B3.10. - Proxección, visionado e análise do estudo 

arquitectónico para o fondo da Adoración dos Magos de 

Leonardo da Vinci, 1515.  

Busca  a Richard Estes, observa como emprega os 

elementos da perspectiva cónica na súa obra Times 

Square as 3,53 da tarde en inverno, 1985. 

B3.10. - Realiza unha perspectiva cónica central sinxela. 

B3.10. - Realiza a perspectiva dun interior amoblado con 

módulos xeométricos sinxelos. 

B3.10. - Realiza as vistas diédricas dos obxectos 

 
 
 
 
 
 
 
 
CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
CSC 
 
 
 
 
 
CCL 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

a,c,d,f,n, 

 

 

 

 

e,l,n,o,p 

 

 

b,f,n,p 
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B3.11. Introdución ás 
axonometrías e ás 
súas características. 
Axonometría cabaleira 
aplicada a volumes 
sinxelos. 
 
 
 
 
 
B3.11. Axonometría 
isométrica aplicada a 
volumes sinxelos 

propostos. 

 

B3.11. - Proxeción, visionado e análise da obra de Escher.  

B3.11. - Realiza a perspectiva cabaleira dos obxectos 

propostos. 

B3.11 Busca: “George Braque”, e observa como sintetiza o 

espazo no cadro O viaduto de L`Estaque 

 

 B3.11. - Analiza a sensación de tridimensionalidade no 

plano mediante o emprego de sistemas perspectivos. 

 

 

 

CCEC 

 

 

 

 

 

 

b,f,n,p 

 

 

 

 

b,f,n,p 
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CURSO 3º ESO  

 
CONTIDOS 

 
Unidade 2 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE 
COM 

CLAVE 
OBXECTIVOS 

TEMPORA
LIZACIÓN 

RECURSOS DE AULA 

B1.5. Natureza da cor. 

Cor luz e cor 

pigmento.  

 

 

 

 

B1.7. Materiais e 
técnicas de debuxo e 
pintura. Técnicas 
plásticas: secas, 
húmidas e mixtas. 
 

B1.6. Simbolismo da 
cor. 
 

 

 

B1.5. Realiza variacións dunha obra, mediante planos de 
cor. Técnica libre. 
 
B1.5. Realiza variacións dunha obra, mediante planos de 
cor. Mediante planos vectorizados. 
 
B1.5. Observación e recollida fotográfica das diferentes 
cores. TRABALLO EN GRUPO. EXPOSICIÓN. 
 
B1.5. Realiza fotografías dun mesmo tema obxecto, ou 
suxeto, en diferentes gamas cromáticas. 
 
 
B1.7. Visualización da obra de artistas como: Rotko, 

Alberts, Klein, Chagall, Andy Warhol… Análise do emprego 

da cor. 

B1.6. Os Pantone. Análise e aplicacións no Deseño 

Gráfico. 

B1.6. Busca exemplos da túa contorna onde se evidencie o 

uso simbólico da cor. TRABALLO EN GRUPO. EXPOSICIÓN. 

B1.6. Visualiza: a Capela de Ronchamp; Posterior 

comentario do tratamento dos volumes, da luz e da cor. 
TRABALLO EN GRUPO. EXPOSICIÓN. 

 
CCL 

CCEC 
CAA 
CSC 

CSIEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a,c,d,f,n, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a,c,d,f,n 
 
 
 
 
 

a,c,d,f,n, 
 
 
 
 
 

1º Trimestre 
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B1.7. Materiais e 
técnicas de debuxo e 
pintura. Técnicas 
plásticas: secas, 
húmidas e mixtas. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

B2.1. Percepción 

visual. Proceso 

perceptivo. 

 

 

B2.2. Constantes 

perceptivas de forma, 

B1.6. Diseña un vitral: bocetos, estudo de cor, estudo 

xeométrico. Realiza unha variante mediante a técnica do 

falso  gravado 

.  www.youtube.com/watch?v=UGHJQckvNT 

 
 
B1.7.Analiza o emprego da cor nos retratos de Marilyn 
realizados por Andy Warhol. 
 
B1.7. Realiza un estudio fotográfico do teu rostro, e logo 
dos bocexos precisos, realiza un autorretrato, podes 
empregar a técnica que prefiras, seca, húmida ou mixta 
 
B1.7. Visualiza e aplica ao tema proposto: Falso Gravado: 
Educa Thyssen 
https://www.youtube.com/watch?v=LERavX9jB78 
 
B1.7. Visualiza e aplica ao tema proposto: Estarcido 

https://www.youtube.com/watch?v=cxgt3K305B0 

Museos del Banco Central Video creado para la exhibición 

Lola Fernández: La alquimia de la pintura. 

 
 
 
B2.1. Visualiza, analiza e reflexiona: 
http://www.anarkasis.net/percepcion/0400_fondo_ambiguo/ 
 
 
 
 
B2.2. Visualiza, analiza e reflexiona: 
http://es.slideshare.net/Barranquita/realidad-percepcin-e-
imagen-5679627 
 
B2.2. 
http://escuela2punto0.educarex.es/Humanidades/Etica_Filo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a,c,d,f,n, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a,d,f, 
 
 
 
 
 

a,d,f, 

 

http://www.youtube.com/watch?v=UGHJQckvNT
https://www.youtube.com/channel/UC4qaNd5I6mnhkZ36JS-TJeA
https://www.youtube.com/watch?v=LERavX9jB78
https://www.youtube.com/watch?v=cxgt3K305B0
https://www.youtube.com/channel/UC6BMvRWWz1LfI5bO_Si8mnA
http://www.anarkasis.net/percepcion/0400_fondo_ambiguo/
http://es.slideshare.net/Barranquita/realidad-percepcin-e-imagen-5679627
http://es.slideshare.net/Barranquita/realidad-percepcin-e-imagen-5679627
http://escuela2punto0.educarex.es/Humanidades/Etica_Filosofia_Ciudadania/investigando_precepcion/presentacion/percepciones_visuales.swf
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tamaño e cor 

 

 

 

 

B1.5. B1.6. B1.7 

Natureza da cor. Cor 

luz e co pigmento. 

Temperatura da 

cor.Simbolismo da 

cor. 

 
 
 
 
 
 
B2.12. Recursos 
visuais presentes en 
mensaxes 
publicitarias visuais e 
audiovisuais. 
 
 
B2.13. Publicidade: 
principais recursos 
visuais empregados 
nela. 

 

sofia_Ciudadania/investigando_precepcion/presentacion/pe
rcepciones_visuales.swf 
 
B2.2. Realiza un exemplo sinxelo destas características. 
 
 
B1.5. B1.6. B1.7 
Visualiza, reflexiona e practica: 

Temperatura de color por: Eima y Falco Films. 

https://www.youtube.com/watch?v=zbCrb1o725Q 
 
B2.2. Realiza un exemplo sinxelo destas características. 
 

 

B2.12. Visita un supermercado e describe a cor que 

predomina nos produtos da sección de perfumería, 

panadería e limpeza. 

 

B2.13. Selecciona dous anuncios de revista e analiza o 

emprego da cor en publicidade. TRABALLO EN GRUPO 

 

CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CCEC 
CAA 
CSC 

CSIEE 
 

CSC 
 
 
 
 
 

CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a,c,d,f,n, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://escuela2punto0.educarex.es/Humanidades/Etica_Filosofia_Ciudadania/investigando_precepcion/presentacion/percepciones_visuales.swf
http://escuela2punto0.educarex.es/Humanidades/Etica_Filosofia_Ciudadania/investigando_precepcion/presentacion/percepciones_visuales.swf
https://www.youtube.com/watch?v=zbCrb1o725Q
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CURSO 3º ESO  

 
CONTIDOS 

 
Unidade 3 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE 
COM 

CLAVE 
OBXECTIVOS 

TEMPORA
LIZACIÓN 

RECURSOS DE AULA 

B3.1.Lugares 
xeométricos 
fundamentais. 
Circunferencia, 
mediatriz, bisectriz e 
mediana. 
 
 
B3.2. Polígonos. 
Polígonos regulares e 
irregulares. 
Clasificación dos 
polígonos. 
 
 
B3.3. Construción de 
polígonos regulares 
dado o lado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B3.8. Redes 
modulares: cadrada e 

B3.1. - Recorda a proporcionalildade. Escala un debuxo 

sinxelo mediante o emprego da cuadrícula. Amplía ou 

diminúe un formato de papel tendo en conta a súa bisectriz. 

 

B3.2. -B3.3. -Analiza graficamente a proporción Aúrea no 

pentágono regular. 

 

 

 B3.3. -Busca unha imaxe dunha obra de arte que estea 

composta segundo a Proporción Áurea, engádello ao teu 

caderno e sinala o diagrama compositivo. Sinala logo 

noutra cor o centro de atención e as liñas que guian a 

mirada do espectador. 

B3.3. -Busca elementos da natureza que teñan estrutura 

poligonal, incorpóraos ao teu caderno, fai unha pequena 

descrición e sinala a súa xeometría dándolle un toque 

artístico. 

 

B3.8. -Realiza catro estudos de redes modulares sinxelas. 

CCL 
 
 
 
 
 
 

CAA 
 
 
 
 
 
 

CMCCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD 

b,f,g 
 
 
 
 
 
 

b,f,n, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b,f,g,n 

2º Trimestre 
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triangular. 
 
 
 
 
 
 
B3.9. Concepto de 
simetría, xiro e 
translación aplicado 
as composicións 
modulares. 
 
 
 
 
 
 
 
B3.5. Tanxencias e 
enlaces en curvas 
técnicas: óvalos e 
ovoides. 
 
 
 
 
 
B3.6. Propiedades e 
características das 
tanxencias en óvalos 
e ovoides. 
 
 
 
 
 
 
B1.7. Materiais e 
técnicas de debuxo e 
pintura. Técnicas 

Busca na túa contorna exemplos de aplicación. 

B3.8. -Deseña un papel de regalo tendo como estrutura 

unha rede triangular. Estuda a cor a empregar segundo o 

seu destinatario sexa un neno ou un adulto. 

B3.8. - B3.9. -Busca exemplos de Simetría axial e radial na 

natureza. Incorpora tres exemplos de cada no teu caderno, 

selecciona un de cada tipo e debuxa o seu esquema 

xeométrico. Realiza logo unha variante mediante xiro e 

outra sobre  traslación.  

B3.8. - B3.9. -Busca e observa na cerámica grega o 

emprego de redes decorativas. Selecciona  a peza que 

máis che guste, e incorpóraa no teu caderno cunha ficha 

explicativa. Ao lado e á man alzada, realiza un estudo 

xeométrico. 

 B3.5. -Realiza, con escuadro, cartabón e compás, os 

exercicios propostos, de tanxencias e enlaces, entre recta 

e circunferencia e entre circunferencias. Procura aplicar a 

correcta diferenciación de liñas para obter unha correcta 

execución. 

 

  B3.6. -Realiza, con escuadro, cartabón e compás, os 

exercicios propostos de construción de óvalos e ovoides. 

Procura ser exacto na súa resolución. 

B3.6. -Busca exemplos na contorna nos que estas curvas 

estean presentes, fotográfaos e sinala sobre a imaxe o seu 

trazado xeométrico. 

 

B1.7. Visiona e analiza a unión de Arte e Xeometría na 

 
 
 
 
 
 
 

CMCCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCCT 
 
 
 
 
 
 
 

CSIEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b,e, f,g, 
 
 
 
 
 
 
 

b,f,p, 
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plásticas: secas, 
húmidas e mixtas. 
 
 
 
 
B3.7. Enlaces en 
curvas técnicas. 
Espirais: propiedades 
e características 
 
 
 
 
 
B2.6 Linguaxe visual. 
Signo visual. 
Significante e 
significado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obra de Richard Long 

en:https://www.youtube.com/watch?v=ncdXhq-wbP 

 

 

B3.7. -Realiza, con escuadro, cartabón e compás, os 

exercicios propostos sobre curvas técnicas e espirais. 

Busca exemplos de aplicación en obras de arte. Analiza, e 

sitúa no seu tempo e estilo, as imaxes que empregues. 

B3.5.- B3.7.,  Deseña un logotipo sobre una armazón 

xeométrica que responda ás curvas empregadas. 

 
Visiona, analiza e pon en común: 

COMUNICACION VISUAL BONITO BAIGORRIA 

https://www.youtube.com/watch?v=5dVMMzOWzt4/ 

B2.6. Realiza, partir das imaxes propostas, unha análise 

gráfica na que se evidencien as diferenzas entre 

significante e significado. Non esquezas o canal de emisión 

como guía da mirada. 

B2.6. Recolle do teu entorno imaxes de marcas, signos e 

símbolos. Recolle as que che parezan máis interesantes e 

indica nun breve texto en que grupo a clasificarías. 

B2.6. Selecciona un logotipo que che guste, engádeo no 

teu caderno e comenta: Cor es e formas, tipo de letra e 

connotación do nome da marca. Posible significado da 

forma en relación ao produto que representa. Popularidade 

e público ao que se dirixe. 

B2.6. Recolle tres logotipos diferentes dun mesmo tipo de 

 
 
 
 
 
 
 

CMCCT 
CMCCT 

 
 
 
 
 
 

CCL,CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a,c,d,f,n, 
 
 
 
 

b,f,g,n, 

 

b,e,f,g 

 

a,c,d,f,n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ncdXhq-wbP
https://www.youtube.com/channel/UCguv1O80nl0ODMsEUfmAduQ
https://www.youtube.com/watch?v=5dVMMzOWzt4/
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B2.9. Fotografía. A 
fotografía como medio 
de comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
B2.11. Linguaxes 
visual e audiovisual: 
funcións e códigos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
B2.12. Recursos 
visuais presentes en 
mensaxes 
publicitarias visuais e 
audiovisuais. 

produto. 

B2.6. Analiza as similitudes e diferenzas de formas, cores. 

De seguido, téndoos coma exemplo, deseña un diferente. 

B2.6. Analiza e comenta: A imaxe nos medios de 

comunicación. 

B2.6. Traballo en grupo: Buscade no xornal a noticia 

principal do día, e posteriormente imaxes relacionadas coa. 

 

B2.9. Visualiza as imaxes que realizou a fotógrafa Candida 

Höfer como  obra exclusiva para Xacobeo 2010. Analiza 

que tipo de espazos recolle, que tratamento lles da, e qué 

papel xoga a figura humana. Analiza que tipo de estruturas 

xeométricas das que estudaches, aparecen nestas 

composicións. TRABALLO EN GRUPO 

 

 

B2.11. Analiza nas imaxes propostas as similitudes e 

diferenzas retóricas 

B2.11. A partir do fragmento de vídeo dun informativo, 

presentado polo profesor,  analiza os seguintes aspectos: 

De que tratan as noticias, en que orde se  presentan, que 

imaxes se amosan, tempo de duración xeral e particular de 

cada noticia. Sinala outros elementos  que poidan 

resultarche de interese. Posterior posta en común. 

 

B2.12.Realiza un Cartel sobre o tema que propoña o 

profesor. Intenta aplicar nel os recursos visuais estudados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD 

 

 

 

 

 

 

 

e,l,n,o,p 

 

 

 

 

a,c,d,e,h, 

 

 

 

 

 

a,c,d,e,p 
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Para a súa realización final o empregar técnicas gráficas 

manuais ou mediante ordenador. 
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CURSO 3º ESO  

 
CONTIDOS 

 
Unidade 4 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE 
COM 

CLAVE 
OBXECTIVOS 

TEMPORA
LIZACIÓN 

RECURSOS DE AULA 

B2.7. Linguaxe da 
imaxe. Aprender a ler 
a imaxe. 
 
 
 
B2.8. Denotación e 
connotación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B2.9. Fotografía. A 
fotografía como medio 
de comunicación. 
 
 
 
 
B2.11. Linguaxes 
visual e audiovisual: 

B2.7. Visiona, analiza, pon en común: HISTORIA DEL 

DISEÑO GRAFICO 

https://www.youtube.com/watch?v=5PhOj11UWss 

Historia del diseño gráfico 

https://www.youtube.com/watch?v=pLwmCemQlF4 

B2.7- B2.8. - Observa: El Guernica de Picasso. Describe o 

contexto (momento histórico, encargo, destino da obra..) 

Analiza a súa simboloxía. 

 B2.7 B2.8. - Visualiza a interpretación  en 3D desta obra 

en: www.youtube.com/watch?v=mj14pBzle8s 

B2.7- B2.8. Observa: As Meninas de Velázquez. Describe o 

contexto (momento histórico, encargo, destino da obra..) 

Analiza a súa simboloxía, e algunhas das múltiples 

interpretacións, tanto en 2D como en 3D, realizadas sobre 

esta obra por diferentes artistas. 

B2.7- B2.8 - B2.9.  Analiza e comenta: A imaxe nos medios 

de comunicación. 

Traballa en grupo: En grupo de catro realizar a portada 
dunha revista. 
 
 
B2.11. Analiza nas imaxes propostas as similitudes e 

CD 
 
 
 
 
 

CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD,CCL 
CSC 

 
 
 
 

CCEC 

a,c,f,h,o, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a,c,d,e,h, 

2º Trimestre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

https://www.youtube.com/watch?v=5PhOj11UWss
https://www.youtube.com/watch?v=pLwmCemQlF4
http://www.youtube.com/watch?v=mj14pBzle8s
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funcións e códigos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B2.10. Imaxe en 
movemento: 
posibilidades 
expresivas 
 
 
B2.13. Publicidade: 
principais recursos 
visuais empregados 
nela. 
 
 
. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B1.6. Simbolismo da 
cor. 

diferenzas retóricas. 

B2.11. A partir do fragmento de vídeo dun informativo, 
presentado polo profesor,  analiza os seguintes aspectos: 
De que tratan as noticias, en que orden se  presentan, que 
imaxes se amosan, tempo de duración xeral e particular de 
cada noticia. Sinala outros elementos  que poidan 
resultarche de interese. Posterior posta en común. 
TRABALLO EN GRUPO. 
 
 

B2.10. -B2.13. Visualiza o anuncio publicitario de Coca 

Cola e fai logo unha análise do mesmo. TRABALLO EN 

GRUPO. 

https://www.youtube.com/watch?v=D7D3qJU3Kvs 

B2.10. -.13. Visualiza os traballo sobre Anuncio Publicitario  

que encontrarás na seguinte dirección: 

http://es.slideshare.net/jcbarcelo/anunc 

http://es.slideshare.net/ChrisZtar/el-anuncio-publicitario-

1007582 

B2.10. -B2.13. Analiza  os anuncios publicitarios propostos  

https://www.youtube.com/watch?v=qnYiX-i08K0 

atendendo a: 1/ Tipo de publicidade. 2/Produto 

anunciado.3/ Calidades do produto.4/ Que emoción quere 

provocar no espectador. 5/ Que mensaxe vende.6/ O 

eslogan. 7/ O logotipo. 8/ Recursos lingüísticos. 8/ 

elementos icónicos.9/ Recursos literarios.          

           

B1.6 Análise das cores empregadas na obra que se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL,CCE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e,g, 
a,c,d,e,p, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ac,d,f,n 

https://www.youtube.com/watch?v=D7D3qJU3Kvs
http://es.slideshare.net/jcbarcelo/anunc
http://es.slideshare.net/ChrisZtar/el-anuncio-publicitario-1007582
http://es.slideshare.net/ChrisZtar/el-anuncio-publicitario-1007582
https://www.youtube.com/watch?v=qnYiX-i08K0
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B1.7. Materiais e 
técnicas de debuxo e 
pintura. Técnicas 
plásticas: secas, 
húmidas e mixtas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B2.14. Cine. O cine 
como medio de 
comunicación 

estude: pintura, publicidade gráfica, publicidade TV 

 

B1.7.Visualiza, reflexiona e comenta as seguintes obras 

mestras realizadas mediante Collage: Mermelada de 

cerezas, de Carl Spitzweg (2ª m s. XIX). Pablo Picasso, 

bodegón con violin e frutas (1913). Georges Braque, Vaso, 

botella e periódico (1913-1914). Juan Gris, La mesa (1914) 

Henri Matisse, O duelo do rei (1952). Wolf vostell, Coca-

Cola (1961). René Magritte, Las sabrosas raíces, (1926). 

Marisa Girona, Les Trois mosquetaires (1972) Mimmo 

Rotella, Marilyn N.1 (2004)  e comparar coa obra de Miriam 

Shapiro, TRABALLO EN GRUPO.  

B1.7. Para saber máis sobre a colaxe visualiza: 

http://es.slideshare.net/Danzaprima/dossier-sobre-el-

collage-corto 

Educa Thyssen  

https://www.youtube.com/watch?v=PFrJ2Pk96Bw 

B1.7. Realiza unha variante do tema proposto empregando 

a colaxe, ben por medio de calco e recorte, ben por medios 

informáticos empregando programas de deseño como 

GIMP ou  INKSCAPE. 

B2.14.- Visiona e analiza, as películas propostas no 

seguintes enlaces: 

LUMIERE La llegada del tren.  

https://youtu.be/tz_l8JDYXmc 

"Heroine" Alice Guy Cinema Pioneer Whitney Museum 

https://www.youtube.com/watch?v=8BOBQa7HGOE 

C,CAA,CS
C,CSIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD,CCEC 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a,c,d,f,h,i 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.slideshare.net/Danzaprima/dossier-sobre-el-collage-corto
http://es.slideshare.net/Danzaprima/dossier-sobre-el-collage-corto
https://www.youtube.com/channel/UC4qaNd5I6mnhkZ36JS-TJeA
https://www.youtube.com/watch?v=PFrJ2Pk96Bw
https://youtu.be/tz_l8JDYXmc
https://www.youtube.com/watch?v=8BOBQa7HGOE
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 B2.14- Viaxa no tempo a través da pantalla. Visiona e 

analiza a proposta do seguinte enlace: 

La historia Del Cine En 8 minutos. 

https://www.youtube.com/watch?v=WLzaRpo1loM 

Visiona a primeira película sonora:Alan Crosland: The Jazz 
Singer (1927) – https://www.youtube.com/wat 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WLzaRpo1loM
https://www.youtube.com/wat
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CURSO 3º ESO  
 

CONTIDOS 
 

Unidade 5 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE 
COM 

CLAVE 
OBXECTIVOS 

TEMPORA
LIZACIÓN 

RECURSOS DE AULA 

B1.6. Simbolismo da 
cor. 
B1.7. Materiais e 
técnicas de debuxo e 
pintura. Técnicas 
plásticas: secas, 
húmidas e mixtas. 
 
 
B2.1. Percepción 

visual. Proceso 

perceptivo. 

 
 
 
B2.3. Ilusións ópticas. 
 
 
 
 
 
 
 

B2.4. Leis ou 
principios da Gestalt. 
 
 

B1.6-  B1.7-  Realiza unha variante da obra proposta 

mediante o emprego de gamas cromáticas distintas.  

 

 

 

B2.1. Visualización e análise de obras de Escher, S. Dalí, 

R. Magritte. 

www.ilusionario.es/CLASICOS/obr_escher.htm 

 

B2.3. Entra na seguinte dirección e analiza os exemplos de 

logotipos con imaxe oculta que amosa. Escolle os tres que 

máis che gusten, sitúaos no teu caderno e logo, a un deles 

realízalle unha pequena modificación. 

http://digitalsynopsis.com/design/50-clever-hidden-

meaning-logo-designs/ 

B2.4. Visualiza e analiza en tres obras de diferentes 

épocas a presenza de todos ou algúns principios da 

Gestalt:  Ley da boa forma, da proximidade, da semellanza, 

de cerre, continuidade e dirección, orientación e orientación 

CCL, 
CCEC 
CAA 
CSC 

CSIEE 
 
 
 

CAA 
 
 
 
 
 

CD 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 
 
 
 

CCL 

a,c,d,f,n 
 
 
 
 
 
 
 

a,d,f, 
 
 
 
 

a,n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a,n 
 
 

3º Trimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ilusionario.es/CLASICOS/obr_escher.htm
http://digitalsynopsis.com/design/50-clever-hidden-meaning-logo-designs/
http://digitalsynopsis.com/design/50-clever-hidden-meaning-logo-designs/
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B2.5. Linguaxe 
multimedia como 
ferramenta de traballo. 
 
 
 
 
B2.5. Imaxe en 
movemento: 
posibilidades 
expresivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B3.4. Tanxencias e 

por terzos. 

B2.4. - B2.5.  Realiza sobre elas os correspondentes 

diagramas compositivos. 

B2.5. Recorda a tipoloxía dos planos e dos encadres, 

estudados no curso anterior e tenos en conta para a 

execución do teu traballo. 

 

B2.5. Visualiza esta obra de Disney (1929-39) 8,58¨. 

Analiza e 

compara.https://www.youtube.com/watch?v=B0ixBo-l-

3k 

2.5. Disney Silly Symphony - los tres gatitos huérfanos: 

B2.5. Visualiza Pablo y el laberinto de Juan Pablo 

Etcheverry. Analiza e compara. 

B2.5. Realiza un storyboard e posterior execución dun 

proxecto sinxelo de Stop Mottión executado en Movie 

Maker. 

B2.5. Realiza un giff animado en Inkscape e gimp. 

B2.5. Visiona o tutorial de Luís Antonio sobre movementos 

básicos de animación no seguinte enlace: 

www.youtube.com/watch?v=SDPnwrvh_3g 

B2.5. Realiza o storyboard sobre o tema proposto, logo de 

facer un pequeno guión. Leva a cabo un vídeo de máximo  

1minuto, empregando o tf. móbil ou o programa Movie 

Maker. 

B3.4. - Proxección, visionado e análise de diferentes 

CCEC 
 
 
 
 
 

CCL 
CCEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

e,g,p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=B0ixBo-l-3k
https://www.youtube.com/watch?v=B0ixBo-l-3k
http://www.youtube.com/watch?v=SDPnwrvh_3g
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enlaces. Propiedades 
e  consideracións 
xeométricas das 
tanxencias. 

lacerías árabes. 

 B3.4. -Realiza, con escuadro, cartabón e compás, os 

exercicios propostos sobre tanxencias entre recta e 

circunferencia e entre circunferencias. Procura poñer 

esmero para lograr unha  correcta execución. 

 B3.4.Realiza unha lacería segundo o modelo proposto  e 

unha vez realizado o esquema xeométrico dalle cor. Podes 

realizala manualmente ou empregar o programa de 

ordenador, Inkscape. 

 

 

 

 

 
 

CMCCT 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

b,e,f,g, 
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CURSO 3º ESO  
 

CONTIDOS 
 

Unidade 6 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE 
COM 

CLAVE 
OBXECTIVOS 

TEMPORA
LIZACIÓN 

RECURSOS DE AULA 

 
 
 
B3.10. 
Representación 
obxectiva de sólidos. 
Introdución aos 
sistemas de medida e 
sistemas 
perspectivos. Vistas 
diédricas dun sólido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B3.11. Introdución ás 
axonometrías e ás 
súas características. 
Axonometría cabaleira 
aplicada a volumes 
sinxelos. 

 
 

B3.10. - Proxección, visionado e análise do estudo 

arquitectónico para o fondo da Adoración dos Magos de 

Leonardo da Vinci, 1515. 

Richard Estes”, observa como emprega os elementos da 

perspectiva cónica na súa obra Times Square as 3,53 da 

tarde en inverno, 1985 

B3.10. - Realiza unha perspectiva cónica central sinxela. 

B3.10. - Realiza a perspectiva dun interior amoblado con 

módulos xeométricos sinxelos. 

B3.10. - Realiza as vistas diédricas dos obxectos 

propostos. 

Busca e visualiza a obra de George Braque, e observa 

como sintetiza o espazo no cadro O viaduto de L`Estaque 

 B3.11. - Analiza a sensación B3.11. - Proxección, 

visionado e análise da obra de Escher. Observa como logra 

a tridimensionalidade no plano mediante o emprego de 

sistemas perspectivas. 

B3.11. - Realiza a perspectiva cabaleira dos obxectos 

CMCCT 
CCEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b,f,n,p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3º Trimestre 
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B3.12. Axonometría 
isométrica aplicada a 
volumes sinxelos. 
 
 
 
B2.15. Linguaxe 
multimedia como 
ferramenta de traballo. 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

propostos. 

 

B3.12.Realiza a perspectiva isométrica de conos, cilindros, 

prismas, e outras pezas sinxelas, procurando un trazado 

rigoroso e de boa presentación. 

 

B2.15. – Queúe é un blog?  Analiza os diferentes aspectos: 

Gratuidade de aloxamento, interactividade, 

hiipertextualidade, unidad de información en un blog, 

coautoría. 

B2.5. - Fai unha pescuda e averigua qué é glogster. 

Comenta ás súas carácterísticas. 

B2.15. - Fai un repaso na seguinte entrada do uso 

educativo dos blogs. http://www.slideshare.net/tiscar/uso-

educativo-de-los-blogs 

B2.15. Fai un tour virtual polo Museo Nacional do Prado.  

https://www.museodelprado.es/pradomedia/ 

Visualiza a película de animación  

Coming (1951) | BFI National Archive Christmas is  

feita a base de siluetas por Lotte Reineger  no seguinte 

enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=xY7YQ6zyawA#t=21 

 Tamén: Cinderella (Aschenputtel) - Lotte Reiniger (1922) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e,g,i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.slideshare.net/tiscar/uso-educativo-de-los-blogs
http://www.slideshare.net/tiscar/uso-educativo-de-los-blogs
https://www.museodelprado.es/pradomedia/
https://www.youtube.com/watch?v=xY7YQ6zyawA#t=21
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B2.5.Imaxe en 
movemento: 
Posibilidades 
expresivas. 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Kku75vGDD_0 

Da mesma autora podes ver: 

Lotte Reiniger - Papageno - (1935).m4v 

https://www.youtube.com/watch?v=zCR-GFKmMGU 

 

B2.5. Realiza un storyboard e posterior execución dun 

proxecto sinxelo de Stop Mottión executado en Movie 

Maker, onde empregues siluetas.  

 
 
 
 
 
 
 
 

CCL,CCE
C, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

e,g,p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Kku75vGDD_0
https://www.youtube.com/watch?v=zCR-GFKmMGU
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Educación Plástica e Visual. 2º ciclo da ESO 

Curso 4º 
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Texto extraído do: 

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. 

 

 

 

 

Se noutras épocas históricas era a palabra, tanto na súa expresión oral como escrita, a principal forma de expresión e de 

transmisión de ideas e sentimentos, non cabe dúbida de que na época na que estamos inmersos/as a imaxe cobrou un 

protagonismo sen precedentes en ningunha outra época da historia da humanidade. 

A materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual parte dos bloques impartidos na educación primaria na área de 

Educación Artística. A parte destinada á educación plástica xa anticipaba os mesmos bloques dos que parte a materia en ESO, 

baixo as denominacións de "Educación audiovisual", "Debuxo técnico" e "Expresión artística". 

Nos tres primeiros cursos da ESO esta materia estrutúrase en tres bloques: "Expresión plástica", "Comunicación audiovisual" e 

"Debuxo técnico". En cuarto da ESO os bloques nos que se estrutura a materia son: "Expresión plástica", "Debuxo técnico", 

"Fundamentos do deseño" e "Linguaxe audiovisual e multimedia". 

O bloque de "Expresión plástica" experimenta con materiais e técnicas diversas na aprendizaxe do proceso de creación. 

Inténtase darlle ao alumnado unha maior autonomía na creación de obras persoais, axudando a planificar mellor os pasos na 

realización de proxectos artísticos, tanto propios coma colectivos. 

Analízanse as características da linguaxe audiovisual desde a cal se realiza a análise crítica das imaxes que nos rodean. 

Faise, tamén, especial fincapé no uso das tecnoloxías da información e da comunicación aplicadas á imaxe. 

No bloque titulado "Debuxo técnico" trasládanse coñecementos teórico-prácticos sobre formas xeométricas e sistemas de 

representación, e aplícanse estes coñecementos á resolución de problemas e á realización de deseños. 
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No cuarto curso, considerando a madureza do alumnado e os coñecementos adquiridos, vai permitir o coñecemento 

dos fundamentos do deseño nas súas diferentes áreas, e o desenvolvemento, desde un punto de vista práctico, dos 

coñecementos adquiridos no resto de bloques. 

4º de ESO 

 Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. Expresión plástica  

 a 

 c 

 d 

 e 

 h 

 B1.1. A linguaxe plástica e visual na creación da 
composición artística. 

 B1.1. Realizar composicións creativas, individuais 
e en grupo, que evidencien as capacidades 
expresivas da linguaxe plástica e visual, 
desenvolvendo a creatividade e expresándoa 
preferentemente coa subxectividade da súa 
linguaxe persoal ou empregando os códigos, a 
terminoloxía e os procedmentos da linguaxe visual 
e plástica, co fin de enriquecer as súas 
posibilidades de comunicación. 

 EPVAB1.1.1. Realiza composicións artísticas 
seleccionando e utilizando os elementos da 
linguaxe plástica e visual. 

 CCEC 

 a 

 d 

 g 

 n 

 B1.2. Leis da composición. 

 B1.3. Leis da composición: movemento, ritmo e 
liñas de forza. 

 B1.4. Cor como ferramenta simbólica. 

 B1.2. Realizar obras plásticas experimentando e 
utilizando diferentes soportes e técnicas, tanto 
analóxicas coma dixitais, valorando o esforzo de 
superación que supón o proceso creativo. 

 

 EPVAB1.2.1. Aplica as leis de composición, 
creando esquemas de movementos e ritmos, 
empregando os materiais e as técnicas con 
precisión. 

 

 CCEC 

 EPVAB1.2.2. Estuda e explica o movemento e as 
liñas de forza dunha imaxe. 

 CCEC 

 EPVAB1.2.3. Cambia o significado dunha imaxe 
por medio da cor. 

 CCEC 

 b 

 c 

 B1.5. Técnicas de expresión gráfico-plásticas. 
Experimentación con diversos materiais. 

 B1.6. Interese pola investigación sobre materiais, 

 B1.3. Elixir os materiais e as técnicas máis 
axeitadas para elaborar unha composición sobre a 
base duns obxectivos prefixados e da 

 EPVAB1.3.1. Coñece e elixe os materiais máis 
axeitados para a realización de proxectos 
artísticos. 

 CCEC 

 CSIEE 
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 Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 e 

 g 

 n 

soportes, técnicas e ferramentas con fins 
concretos, así como a utilización das tecnoloxías 
da información nas creación propias. 

 B1.7. Iniciativa, creatividade e autoesixencia no 
proceso de produción propio. 

autoavaliación continua do proceso de realización.  EPVAB.1.3.2. 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 o seu material en perfecto estado, e achégao á 
aula cando é necesario para a elaboración das 
actividades. 

 CCEC 

 CSIEE 

 CAA 

 CD 

  

 g 

 n 

 B1.8. Seguimento do proceso de creación: 
bosquexo, proxecto, presentación final e 
avaliación (reflexión propia e avaliación colectiva). 

 B1.9. Elaboración de proxectos plásticos de forma 
cooperativa. 

 B1.4. Realizar proxectos plásticos que comporten 
unha organización de forma cooperativa, 
valorando o traballo en equipo coma fonte de 
riqueza na creación artística. 

 EPVAB1.4.1. Entende o proceso de creación 
artística e as súas fases, e aplícao á produción de 
proxectos persoais e de grupo. 

 CSIEE 

 CCEC 

 d 

 f 

 l 

 n 

 B1.10. Lectura e valoración de obras artísticas e 
imaxes en distintos soportes. 

 B1.11. Análise de distintas obras de arte 
situándoas na época, na técnica e no estilo aos 
que pertencen. Valoración do patrimonio artístico. 

 B1.5. Recoñecer en obras de arte a utilización de 
elementos e técnicas de expresión, apreciar os 
estilos artísticos, valorar o patrimonio artístico e 
cultural como un medio de comunicación e 
satisfacción individual e colectiva, e contribuír á 
súa conservación a través do respecto e 
divulgación das obras de arte. 

 EPVAB1.5.1. Explica, empregando unha linguaxe 
axeitada, o proceso de creación dunha obra 
artística, e analiza os soportes, os materiais e as 
técnicas gráfico-plásticas que constitúen a imaxe, 
así como os seus elementos compositivos. 

 CSIEE 

 CCEC 

 EPVAB1.5.2. Analiza e le imaxes de obras de arte 
e sitúaas no período ao que pertencen. 

 CSIEE 

 CCEC 

 Bloque 2. Debuxo técnico  

 b 

 f 

 g 

 n 

 o 

 B2.1. Utensilios de debuxo técnico: estudo e 
manexo. 

 B2.2. Trazados xeométricos: cuadriláteros, 
polígonos regulares e división da circunferencia. 

 B2.3. Tanxencias e enlaces. 

 B2.4. Aplicación dos procedementos de trazado de 
cuadriláteros, polígonos, tanxencias e enlaces no 
deseño de motivos xeométricos. 

 B2.1. 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. 

 EPVAB2.1.1. Diferencia o sistema de debuxo 
descritivo do perceptivo. 

 CAA 

 CMCCT 

 EPVAB2.1.2. Resolve problemas sinxelos referidos 
a cuadriláteros e polígonos utilizando con 
precisión os materiais de debuxo técnico. 

 CAA 

 CMCCT 
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 Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 EPVAB2.1.3. Resolve problemas básicos de 
tanxencias e enlaces. 

 CAA 

 CMCCT 

 EPVAB2.1.4. Resolve e analiza problemas de 
configuración de formas xeométricas planas e 
aplícao á creación de deseños persoais. 

 CAA 

 CMCCT 

 b 

 f 

 g 

 o 

 B2. 5. Interpretación das pezas a través das súas 
vistas diédricas. 

 B2.6. Trazado, medidas e posición correctas das 
vistas de pezas sinxelas. Liñas vistas e ocultas. 
Esbozo á man alzada e con utensilios de debuxo 
técnico. 

 B2.7. Perspectiva cabaleira. Posición dos eixes e 
coeficiente de redución. Liñas vistas e ocultas. 
Rotulaxe. Escalas. 

 B2.8. Sistema axonométrico: isometría. Posición 
dos eixes. Liñas vistas e ocultas. Rotulaxe. 
Escalas. 

 B2.9. Perspectiva cónica central. 

 B2.10. Perspectiva cónica oblicua. 

 B2.11. Análise das posibilidades da posición do 
punto de vista. 

 B2.2. Diferenciar e utilizar os sistemas de 
representación gráfica, recoñecendo a utilidade do 
debuxo de representación obxectiva no ámbito 
das artes, a arquitectura, o deseño e a enxeñaría. 

 EPVAB2.2.1. Visualiza formas tridimensionais 
definidas polas súas vistas principais. 

 CAA 

 CMCCT 

 EPVAB2.2.2. Debuxa as vistas (alzado, planta e 
perfil) de figuras tridimensionais sinxelas. 

 CAA 

 CMCCT 

 EPVAB2.2.3. Debuxa perspectivas de formas 
tridimensionais, utilizando e seleccionando o 
sistema de representación máis axeitado. 

 CAA 

 CMCCT 

 EPVAB2.2.4. Realiza perspectivas cónicas frontais 
e oblicuas, elixindo o punto de vista máis 
adecuado. 

 CAA 

 CMCCT 

 b 

 e 

 i 

 o 

 B2.12. Debuxo asistido por computador. Trazado 
de pezas planas e tridimensionais sinxelas. 

 B2.3. Utilizar programas de debuxo por 
computador para construír trazados xeométricos e 
pezas sinxelas nos sistemas de representación. 

 EPVAB2.3.1. Utiliza as tecnoloxías da información 
e da comunicación para a creación de deseños 
xeométricos sinxelos. 

 CAA 

 CMCCT 

 Bloque 3. Fundamentos do deseño  

 a 

 c 

 B3.1. Análise das linguaxes visuais cotiás (arte, 
deseño, publicidade, etc.). 

 B3.1. Percibir e interpretar criticamente as imaxes 
e as formas do seu ámbito cultural, con 

 EPVAB3.1.1. Coñece os elementos e as 
finalidades da comunicación visual. 

 CSIEE 

 CCEC 
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 Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 d 

 f 

 h 

 l 

 B3. 2. Fases do proceso de deseño. 

 B3.3. Análise da estética e a funcionalidade do 
deseño industrial de obxectos. 

 B3.4. Análise da estética e funcionalidade do 
feísmo arquitectónico. 

sensibilidade cara ás súas calidades plásticas, 
estéticas e funcionais, e apreciando o proceso de 
creación artística, en obras propias e alleas, e 
distinguir e valorar as súas fases. 

 EPVAB3.1.2. Observa e analiza os obxectos do 
contorno na súa vertente estética, de 
funcionalidade e de utilidade, utilizando a linguaxe 
visual e verbal.  

 CCEC 

 c 

 e 

 g 

 i 

 B3.5. Campos de aplicación do deseño.  B3.2. Identificar os elementos que forman a 
estrutura da linguaxe do deseño. 

 EPVAB3 2.1. Identifica e clasifica obxectos en 
función da familia ou a rama do deseño. 

 CSIEE 

 CCEC 

 b 

 e 

 f 

 i 

 B3.6. Deseño de composicións modulares 
utilizando trazados xeométricos. 

 B3.7. Compoñentes da imaxe corporativa: nome, 
cor, tipografía, logotipo, deseño, etc. 

 B3.8. Secuenciación e elaboración de proxectos 
creativos adaptados ás áreas do deseño. 

 B3.9. Informática ao servizo dos proxectos de 
deseño. 

 B3.10. Planificación dun proxecto artístico. 

 B3.3. Realizar composicións creativas que 
evidencien as calidades técnicas e expresivas da 
linguaxe do deseño adaptándoas ás áreas, e 
valorando o traballo en equipo para a creación de 
ideas orixinais. 

 EPVAB3.3.1. Realiza distintos tipos de deseño e 
composicións modulares utilizando as formas 
xeométricas básicas, estudando a organización do 
plano e do espazo. 

 CSIEE 

 CCEC 

 EPVAB3.3.2. Coñece e planifica as fases de 
realización da imaxe corporativa dunha empresa. 

 CSIEE 

 CCEC 

 EPVAB3.3.3. Realiza composicións creativas e 
funcionais adaptándoas ás áreas do deseño, 
valorando o traballo organizado e secuenciado na 
realización de calquera proxecto, así como a 
exactitude, a orde e a limpeza nas 
representacións gráficas. 

 CSIEE 

 CCEC 

 EPVAB3.3.4. Utiliza as novas tecnoloxías da 
información e da comunicación para levar a cabo 
os seus propios proxectos artísticos de deseño. 

 CD 

 CSIEE 

 CCEC 

 EPVAB3.3.5. Planifica os pasos na realización de 
proxectos artísticos e respecta o realizado por 
compañeiros e compañeiras. 

  

 CSIEE 

 CCEC 
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 Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 4. Linguaxe audiovisual e multimedia  

 a 

 h 

 n 

 ñ 

 B4.1. Tipos de planos cinematográficos. Análise 
dos factores expresivos e a súa simboloxía.  

 B4.2. Realización dun storyboard. 

 B4.1. Identificar os elementos que forman a 
estrutura narrativa e expresiva básica da linguaxe 
audiovisual e multimedia, e describir 
correctamente os pasos necesarios para a 
produción dunha mensaxe audiovisual, e 
valorando o labor de equipo. 

 EPVAB4.1.1. Analiza os tipos de plano que 
aparecen en películas cinematográficas, valorando 
os seus factores expresivos. 

 CD 

 CSIEE 

 CCEC 

 EPVAB4.1.2. Realiza un storyboard a modo de 
guión para a secuencia dunha película. 

 CSIEE 

 e 

 l 

 n 

 o 

 B4.3. Estudo de planos, angulacións e 
movementos de cámara no cine. 

 B4.4. Criterios estéticos na elaboración de 
fotografías. 

 B4.5. Finalidade expresiva das imaxes 
fotoxornalísticas. 

 B4.2. Recoñecer os elementos que integran as 
linguaxes audiovisuais e as súas finalidades 

 EPVAB4.2.1. Ve películas cinematográficas nas 
que identifica e analiza os planos, as angulacións 
e os movementos de cámara. 

 CD 

 CSIEE 

 CCEC 

 EPVAB.4.2.2. Analiza e realiza fotografías, tendo 
en conta criterios estéticos. 

 CD 

 CSIEE 

 CCEC 

 EPVAB4.2.3. Compila imaxes de prensa e analiza 
as súas finalidades. 

 CD 

 CSIEE 

 CCEC 

 a 

 e 

 f 

 g 

 B4.6. Creación dixital de imaxes. 

 B4.7. Deseño dun proxecto publicitario. 

 B4.8. Desenvolvemento dun proxecto persoal. 

 B4.3. Realizar composicións creativas a partir de 
códigos utilizados en cada linguaxe audiovisual, 
amosando interese polos avances tecnolóxicos 
vinculados a estas linguaxes. 

 EPVAB4.3.1. Elabora imaxes dixitais utilizando 
programas de debuxo por computador. 

 CD 

 CSIEE 

 CCEC 

 EPVAB4.3.2. Proxecta un deseño publicitario 
utilizando os elementos da linguaxe gráfico-
plástica. 

 CD 

 CSIEE 

 CCEC 

 EPVAB4.3.3. Realiza un proxecto persoal 
seguindo o esquema do proceso de creación. 

 CAA 

 CD 

 CSIEE 

 CCEC 
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 Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 a 

 c 

 d 

 f 

 h 

 n 

 o 

 B4.9. Análise crítica da linguaxe publicitaria.  B4.4. Amosar unha actitude crítica ante as 
necesidades de consumo creadas pola 
publicidade, rexeitando os elementos desta que 
supoñan discriminación sexual, social ou racial. 

 EPVAB4.4.1. Analiza elementos publicitarios 
cunha actitude crítica desde o coñecemento dos 
elementos que os compoñen. 

 CD 

 CSIEE 

 CCEC 
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03) CRITERIOS DE AVALIACIÓN RELACIONADOS COS RESPECTIVOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 

COMPETENCIAS BÁSICAS        Curso 4º - TÁBOA 1_MÍNIMOS  ESIXIBLES 

Materia Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Mínimos esixibles 

Bloque 1. Expresión plástica 

Educación 

Plástica, Visual 

e Audiovisual. 

2º ciclo de ESO, 

4º curso 

.B1.1. Realizar composicións creativas, 

individuais e en grupo, que evidencien as 

capacidades expresivas da linguaxe plástica e 

visual, desenvolvendo a creatividade e 

expresándoa preferentemente coa 

subxectividade da súa linguaxe persoal ou 

empregando os códigos, a terminoloxía e os 

procedementos da linguaxe visual e plástica, co 

fin de enriquecer as súas posibilidades de 

comunicación. 

EPVAB1.1.1. Realiza composicións artísticas 

seleccionando e utilizando os elementos da 

linguaxe plástica e visual. 

CCEC EPVAB1.1.1. Realiza composicións artísticas seleccionando e utilizando os elementos 

da linguaxe plástica e visual. 

Educación 

Plástica, Visual 

e Audiovisual. 

2º ciclo de ESO, 

4º curso 

 .B1.2. Realizar obras plásticas 
experimentando e utilizando diferentes 
soportes e técnicas, tanto analóxicas coma 
dixitais, valorando o esforzo de superación 

que supón o proceso creativo. 

 

EPVAB1.2.1. Aplica as leis de composición, 

creando esquemas de movementos e ritmos, 

empregando os materiais e as técnicas con 

precisión. 

CCEC EPVAB1.2.1. Aplica as leis de composición, creando esquemas de movementos e 

ritmos, empregando os materiais e as técnicas con precisión. 

 

EPVAB1.2.2. Estuda e explica o movemento e as 

liñas de forza dunha imaxe. 

CCEC EPVAB1.2.2. Estuda e explica o movemento e as liñas de forza dunha imaxe. 

 

EPVAB1.2.3. Cambia o significado dunha imaxe 

por medio da cor. 

CCEC EPVAB1.2.3. Cambia o significado dunha imaxe por medio da cor. 

Educación 

Plástica, Visual 

e Audiovisual. 

2º ciclo de ESO, 

. B1.3. Elixir os materiais e as técnicas máis 

axeitadas para elaborar unha composición 

sobre a base duns obxectivos prefixados e da 

autoavaliación continua do proceso de 

EPVAB1.3.1. Coñece e elixe os materiais máis 

axeitados para a realización de proxectos 

artísticos. 

 CCEC 

 CSIEE 

  EPVAB1.3.1. Coñece e elixe os materiais máis axeitados para a realización de 

proxectos artísticos. 
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4º curso realización.   

Educación 

Plástica, Visual 

e Audiovisual. 

2º ciclo de ESO, 

4º curso 

. B1.4. Realizar proxectos plásticos que 

comporten unha organización de forma 

cooperativa, valorando o traballo en equipo 

coma fonte de riqueza na creación artística. 

EPVAB1.4.1. Entende o proceso de creación 

artística e as súas fases, e aplícao á produción 

de proxectos persoais e de grupo. 

 CSIEE 

CCEC 

EPVAB1.4.1. Entende o proceso de creación artística e as súas fases, e aplícao á 

produción de proxectos persoais e de grupo. 

 

 

 

Educación 

Plástica, Visual 

e Audiovisual. 

2ºciclo de ESO, 

4º curso 

 B1.5. Recoñecer en obras de arte a 
utilización de elementos e técnicas de 
expresión, apreciar os estilos artísticos, 
valorar o patrimonio artístico e cultural 
como un medio de comunicación e 
satisfacción individual e colectiva, e 
contribuír á súa conservación a través do 

respecto e divulgación das obras de arte. 

 EPVAB1.5.1. Explica, empregando unha 
linguaxe axeitada, o proceso de creación 
dunha obra artística, e analiza os soportes, os 
materiais e as técnicas gráfico-plásticas que 
constitúen a imaxe, así como os seus 

elementos compositivos. 

 CSIEE 

 CCEC 

  EPVAB1.5.1. Explica, empregando unha linguaxe axeitada, o proceso de creación 

dunha obra artística, e analiza os soportes, os materiais e as técnicas gráfico-plásticas 

que constitúen a imaxe, así como os seus elementos compositivos. 

 

 

 

Materia Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Mínimos esixibles 

Bloque 2. Debuxo técnico 

Educación 

Plástica, Visual 

e Audiovisual. 

2ºciclo de ESO, 

4º curso 

 B2.1. 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. 

 EPVAB2.1.1. Diferencia o sistema de debuxo 
descritivo do perceptivo. 

 CAA 

 CMCC
T 

EPVAB2.1.1. Diferencia o sistema de debuxo descritivo do perceptivo. 

 

 EPVAB2.1.2. Resolve problemas sinxelos 
referidos a cuadriláteros e polígonos 
utilizando con precisión os materiais de 
debuxo técnico. 

 CAA 

 CMCC
T 

EPVAB2.1.2. Resolve problemas sinxelos referidos a cuadriláteros e polígonos 

utilizando con precisión os materiais de debuxo técnico. 

 

 EPVAB2.1.3. Resolve problemas básicos de 
tanxencias e enlaces. 

 CAA 

 CMCC

EPVAB2.1.3. Resolve problemas básicos de tanxencias e enlaces. 
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T  

 EPVAB2.1.4. Resolve e analiza problemas 
de configuración de formas xeométricas 
planas e aplícao á creación de deseños 
persoais. 

 CAA 

 CMCC
T 

EPVAB2.1.4. Resolve e analiza problemas de configuración de formas xeométricas planas e 

aplícao á creación de deseños persoais. 

Educación 

Plástica, Visual 

e Audiovisual. 

2ºciclo de ESO, 

4º curso 

.B2.2. Diferenciar e utilizar os sistemas de 

representación gráfica, recoñecendo a 

utilidade do debuxo de representación 

obxectiva no ámbito das artes, a arquitectura, 

o deseño e a enxeñaría. 

 EPVAB2.2.1. Visualiza formas 
tridimensionais definidas polas súas vistas 
principais. 

 CAA 

 CMCC
T 

NON 

 

 EPVAB2.2.2. Debuxa as vistas (alzado, 
planta e perfil) de figuras tridimensionais 
sinxelas. 

 CAA 

 CMCC
T 

EPVAB2.2.2. Debuxa as vistas (alzado, planta e perfil) de figuras tridimensionais sinxelas. 

 

 EPVAB2.2.3. Debuxa perspectivas de formas 
tridimensionais, utilizando e seleccionando o 
sistema de representación máis axeitado. 

 CAA 

 CMCC
T 

EPVAB2.2.3. Debuxa perspectivas de formas tridimensionais, utilizando e seleccionando o 

sistema de representación máis axeitado 

 

 EPVAB2.2.4. Realiza perspectivas cónicas 
frontais e oblicuas, elixindo o punto de vista 
máis adecuado. 

 CAA 

 CMCC
T 

EPVAB2.2.4. Realiza perspectivas cónicas frontais e oblicuas, elixindo o punto de 

vista máis axeitado. 

Educación 

Plástica, Visual 

e Audiovisual. 

2ºciclo de 

ESO,4º curso 

 B2.3. Utilizar programas de debuxo por 
computador para construír trazados 
xeométricos e pezas sinxelas nos sistemas 
de representación. 

 EPVAB2.3.1. Utiliza as tecnoloxías da 
información e da comunicación para a 
creación de deseños xeométricos sinxelos. 

 CAA 

 CMCC
T 

NON 
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Materia Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Mínimos esixibles 

Bloque 3. Fundamentos do deseño 

Educación 

Plástica, Visual 

e Audiovisual. 

2ºciclo de ESO, 

4º curso 

B3.1. Percibir e interpretar criticamente as 

imaxes e as formas do seu ámbito cultural, con 

sensibilidade cara ás súas calidades plásticas, 

estéticas e funcionais, e apreciando o proceso 

de creación artística, en obras propias e alleas, 

e distinguir e valorar as súas fases. 

 EPVAB3.1.1. Coñece os elementos e as 
finalidades da comunicación visual. 

 CSIEE 

 CCEC 

NON 

 EPVAB3.1.2. Observa e analiza os obxectos do 
contorno na súa vertente estética, de 
funcionalidade e de utilidade, utilizando a 

linguaxe visual e verbal.  

 CCEC NOM 

 Educación 

Plástica, Visual 

e Audiovisual. 

2ºciclo de ESO, 

4º curso 

 B3.2. Identificar os elementos que forman a 
estrutura da linguaxe do deseño. 

 EPVAB3 2.1. Identifica e clasifica obxectos en 
función da familia ou a rama do deseño. 

 CSIEE 

 CCEC 

EPVAB3 2.1. Identifica e clasifica obxectos en función da familia ou a 

rama do deseño 

Educación 

Plástica, Visual 

e Audiovisual. 

2ºciclo de ESO, 

4º curso 

B3.3. Realizar composicións creativas que 

evidencien as calidades técnicas e expresivas 

da linguaxe do deseño adaptándoas ás áreas, e 

valorando o traballo en equipo para a creación 

de ideas orixinais. 

 

 

 

 EPVAB3.3.1. Realiza distintos tipos de deseño 
e composicións modulares utilizando as 
formas xeométricas básicas, estudando a 
organización do plano e do espazo. 

 CSIEE 

 CCEC 

EPVAB3.3.1. Realiza distintos tipos de deseño e composicións modulares 

utilizando as formas xeométricas básicas, estudando a organización do plano 

e do espazo. 

 EPVAB3.3.2. Coñece e planifica as fases de 
realización da imaxe corporativa dunha 

empresa. 

 CSIEE 

 CCEC 

EPVAB3.3.2. Coñece e planifica as fases de realización da imaxe 

corporativa dunha empresa. 

 EPVAB3.3.3. Realiza composicións creativas e 
funcionais adaptándoas ás áreas do deseño, 
valorando o traballo organizado e 
secuenciado na realización de calquera 
proxecto, así como a exactitude, a orde e a 

limpeza nas representacións gráficas. 

 CSIEE 

 CCEC 

EPVAB3.3.3. Realiza composicións creativas e funcionais adaptándoas 

ás áreas do deseño, valorando o traballo organizado e secuenciado na 

realización de calquera proxecto, así como a exactitude, a orde e a 

limpeza nas representacións gráficas. 
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  EPVAB3.3.4. Utiliza as novas tecnoloxías da 
información e da comunicación para levar a 
cabo os seus propios proxectos artísticos de 

deseño. 

 CD 

 CSIEE 

 CCEC 

EPVAB3.3.4. Utiliza as novas tecnoloxías da información e da 

comunicación para levar a cabo os seus propios proxectos artísticos de 

deseño. 

 

   EPVAB3.3.5. Planifica os pasos na realización 
de proxectos artísticos e respecta o realizado 

por compañeiros e compañeiras. 

 

 CSIEE 

 CCEC 

. 

 EPVAB3.3.5. Planifica os pasos na realización de proxectos artísticos 

e respecta o realizado por compañeiros e compañeiras. 

Materia Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Mínimos esixibles 

Bloque 4. Linguaxe audiovisual e multimedia 

 Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clav

e 

Mínimos esixibles 

Educación 

Plástica, Visual 

e Audiovisual. 

2ºciclo de ESO, 

4º curso 

B4.1. Identificar os elementos que forman a 

estrutura narrativa e expresiva básica da 

linguaxe audiovisual e multimedia, e describir 

correctamente os pasos necesarios para a 

produción dunha mensaxe audiovisual, e 

valorando o labor de equipo. 

 EPVAB4.1.1. Analiza os tipos de plano que 
aparecen en películas cinematográficas, 
valorando os seus factores expresivos. 

 CD 

 CSIEE 

 CCEC 

EPVAB4.1.1. Analiza os tipos de plano que aparecen en películas 

cinematográficas, valorando os seus factores expresivos. 

 

 EPVAB4.1.2. Realiza un storyboard a modo 
de guión para a secuencia dunha película. 

 CSIEE EPVAB4.1.2. Realiza un storyboard a modo de guión para a 

secuencia dunha película. 

Educación 

Plástica, Visual 

e Audiovisual. 

2ºciclo de ESO, 

4º curso 

B4.2. Recoñecer os elementos que integran as 

linguaxes audiovisuais e as súas finalidades 
 EPVAB4.2.1. Ve películas cinematográficas 

nas que identifica e analiza os planos, as 
angulacións e os movementos de cámara. 

 CD 

 CSIEE 

 CCEC 

EPVAB4.2.1. Ve películas cinematográficas nas que identifica e analiza os 

planos, as angulacións e os movementos de cámara. 

 

 EPVAB.4.2.2. Analiza e realiza fotografías, 
tendo en conta criterios estéticos. 

 CD 

 CSIEE 

 CCEC 

 

EPVAB.4.2.2. Analiza e realiza fotografías, tendo en conta criterios estéticos. 
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 EPVAB4.2.3. Compila imaxes de prensa e 
analiza as súas finalidades. 

 CD 

 CSIEE 

 CCEC 

EPVAB4.2.3. Compila imaxes de prensa e analiza as súas finalidades. 

Educación 

Plástica, Visual 

e Audiovisual. 

2ºciclo de ESO, 

4º curso 

 

B4.3. Realizar composicións creativas a partir 

de códigos utilizados en cada linguaxe 

audiovisual, amosando interese polos avances 

tecnolóxicos vinculados a estas linguaxes. 

 EPVAB4.3.1. Elabora imaxes dixitais 
utilizando programas de debuxo por 
computador. 

 CD 

 CSIEE 

 CCEC 

NON 

 

 EPVAB4.3.2. Proxecta un deseño publicitario 
utilizando os elementos da linguaxe gráfico-
plástica. 

 CD 

 CSIEE 

 CCEC 

EPVAB4.3.2. Proxecta un deseño publicitario utilizando os elementos da 

linguaxe gráfico-plástica 

 

 EPVAB4.3.3. Realiza un proxecto persoal 
seguindo o esquema do proceso de 
creación. 

 CAA 

 CD 

 CSIEE 

 CCEC 

EPVAB4.3.3. Realiza un proxecto persoal seguindo o esquema do proceso de 

creación. 

 

Educación 

Plástica, Visual 

e Audiovisual. 

2ºciclo de ESO, 

4º curso 

B4.4. Amosar unha actitude crítica ante as 

necesidades de consumo creadas pola 

publicidade, rexeitando os elementos desta 

que supoñan discriminación sexual, social ou 

racial. 

 EPVAB4.4.1. Analiza elementos publicitarios 
cunha actitude crítica desde o coñecemento 
dos elementos que os compoñen. 

 CD 

 CSIEE 

 CCEC 

EPVAB4.4.1. Analiza elementos publicitarios cunha actitude crítica desde o 

coñecemento dos elementos que os compoñen. 
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04) ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE ASOCIADAS A CADA BLOQUE DE CONTIDO.  Curso 4º-TÁBOA 2_ 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE 

 

Materia Bloque Obx Contidos Actividades de aprendizaxe Tem_ 

Horas 

Bloque 1. Expresión plástica 

Educación Plástica, 

Visual e Audiovisual. 2º 

ciclo de ESO, 4º curso 

Bloque 1. Expresión 

plástica 
 a 

 c 

 d 

 e 

 h 

 B1.1. A linguaxe plástica e visual na creación da 
composición artística. 

Visiona, analiza e comenta:  
As seguintes  obras: 
 
Las Hilanderas  de Vázquez 
La balsa de la Medusa, de Gericault 
Las pinturas de la Cueva de Altamira   
El Partenón, de Pericles 
El Pórtico de la Gloria, de la Catedral de Santiago. 
 

  

Educación Plástica, 

Visual e Audiovisual. 2º 

ciclo de ESO, 4º curso 

Bloque 1. Expresión 

plástica 
 a 

 d 

 g 

 n 

 B1.2. Leis da composición. 

 

 

 B1.3. Leis da composición: movemento, ritmo e liñas de 
forza. 

 

 

 

 B1.4. Cor como ferramenta simbólica. 

Realiza o estudo gráfico das esquemas compositivos empregados  
nas obras artísticas propostas, atende asemade aos conceptos de : 
formato, figura, fondo , liñas de forza e equilibrio visual 
 
La Virgen, el niño y Santa Ana, de Leonardo da Vinci. 
“Bodegón de 1640” de Zurbarán,   
El nacimiento de Venus de Sandro Boticelli. 
Matisse. 
Analiza diversas imaxes fotográficas tendo en conta a “Regla dos 
tercios” 
Analiza nas obras propostas o emprego da cor, sinala como 
potencia a súa expresividade:  
 
Realiza un dossier fotográfico con diversa imaxes tomadas do teu 
percorrido habitual no que se evidencie  o emprego da cor como 
elemento de impacto publicitario. Comenta e realiza unha 
exposición de máis menos tres minutos. 
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Materia Bloque Obx Contidos Actividades de aprendizaxe Tem_ 

Horas 

Educación Plástica, 

Visual e Audiovisual. 2º 

ciclo de ESO, 4º curso 

Bloque 1. Expresión 

plástica 
 b 

 c 

 e 

 g 

 n 

 B1.5. Técnicas de expresión gráfico-plásticas. 
Experimentación con diversos materiais. 

  

 B1.6. Interese pola investigación sobre materiais, 
soportes, técnicas e ferramentas con fins concretos, así 
como a utilización das tecnoloxías da información nas 
creación propias. 

  

 B1.7. Iniciativa, creatividade e auto esixencia no proceso 
de produción propio. 

Realiza en diversas gamas e procedementos artísticos unha mesma 
obra.  Estuda a súa posible instalación 
 
Realiza traballos de expresión gráfica empregando diferente útiles. 
Proba sobre diferentes soportes e investiga as diferenzas 
expresivas que se producen. Aproveita os efectos obtidos para 
empregalos como punto de partida dunha imaxe modificada 
mediante ordenador. 
Visita:  
 
https://goo.gl/images/6eLNnM 
 
 

  

 

 

 

Educación Plástica, 

Visual e Audiovisual. 2º 

ciclo de ESO, 4º curso 

Bloque 1. Expresión 

plástica 
 b 

 c 

 e 

 g 

 n 

 B1.8. Seguimento do proceso de creación: bosquexo, 
proxecto, presentación final e avaliación (reflexión 
propia e avaliación colectiva). 

 

 

 

 

 

 B1.9. Elaboración de proxectos plásticos de forma 
cooperativa. 

 
Realiza, segundo o exemplo anterior, unaha serie de fotografías nas 
que a natureza sexa a protagonista. 
 
 
Realiza en diversas gamas cromáticas variacións dunha mesma 
imaxe fotográfica. 
 
Realiza en grupo unha composición mural a partir das obras 
elaboradas de xeito individual. 
 
 
Selecciona, analiza e comenta o emprego da cor en diversas 
imaxes publicitarias. 

 

Educación Plástica, 

Visual e Audiovisual. 2º 

ciclo de ESO, 4º curso 

 

Bloque 1. Expresión 

plástica 

 d 

 f 

 l 

 n 

 B1.10. Lectura e valoración de obras artísticas e imaxes 
en distintos soportes. 

 

 B1.11. Análise de distintas obras de arte situándoas na 
época, na técnica e no estilo aos que pertencen. 
Valoración do patrimonio artístico. 

Visiona, analiza e comenta:, realizando logo un pequeno dossier, as 
obras artísticas  que se propoñan: 
 
A partir das imaxes proxectadas e analizadas na clase, elabora un 
pequeno dossier na que se recolla o seu análise compositivo, tema, 
estilo ademais da época atécnica  empregada e  o autor/ a. Procura 
aportar tamén  a túa visión persoal. 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/images/6eLNnM
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Materia Bloque Obx Contidos Actividades de aprendizaxe Tem_ 

Horas 

Bloque 2. Debuxo técnico 

Educación Plástica, 

Visual e Audiovisual. 2º 

ciclo de ESO, 4º curso 

Bloque 2. Debuxo 

técnico 
 b 

 f 

 g 

 n 

 o 

 B2.1. Utensilios de debuxo técnico: estudo e manexo. 

 

 

 B2.2. Trazados xeométricos: cuadriláteros, polígonos 
regulares e división da circunferencia. 

 

 

 B2.3. Tanxencias e enlaces. 

 

 

 B2.4. Aplicación dos procedementos de trazado de 
cuadriláteros, polígonos, tanxencias e enlaces no 
deseño de motivos xeométricos. 

Realiza un cartel sobre o tema proposto: 25 de novembro Día 
Internacional contra a Violencia de Xénero. Acompaña os 
bosquexos e pasos de creación. 
Realiza as practicas propostas dos exercicios xeométricos 
explicados. 
Realiza unha aplicación gráfica dun motivo ornamental, aplicando 
os trazados estudados. 
Visiona analiza e comenta as obra de deseño gráfico propostas nas 
que se apliquen trazados xeométricos.: 
- exemplos de publicidade prensa 
- exemplos de publicidade  de diferentes revistas 
Realiza unha aplicación gráfica dun motivo ornamental para un 
mantel, aplicando os trazados estudiados. 
 

 

Educación Plástica, 

Visual e Audiovisual. 2º 

ciclo de ESO, 4º curso 

Bloque 2. Debuxo 

técnico 
 b 

 f 

 g 

 o 

 B2. 5. Interpretación das pezas a través das súas vistas 
diédricas. 

 B2.6. Trazado, medidas e posición correctas das vistas 
de pezas sinxelas. Liñas vistas e ocultas. Esbozo á man 
alzada e con utensilios de debuxo técnico. 

 B2.7. Perspectiva cabaleira. Posición dos eixes e 
coeficiente de redución. Liñas vistas e ocultas. 
Rotulaxe. Escalas. 

 B2.8. Sistema axonométrico: isometría. Posición dos 
eixes. Liñas vistas e ocultas. Rotulaxe. Escalas. 

 B2.9. Perspectiva cónica central. 

 B2.10. Perspectiva cónica oblicua. 

 B2.11. Análise das posibilidades da posición do punto 
de vista. 

Elixe un obxecto sinxelo cotián, cadeira,  mesa… e debuxa as súas 
vistas diédricas. Toma as súas medidas e acóutao segundo as 
normas UNE. 
Modela un cubo en plastilina e a partir da súa estrutura elabora un 
obxecto de uso cotián: pisapapeis,  cadeira, mesa… Debuxa as 
súas vistas diédricas e acóutao segundo as normas UNE. 
Realiza os exercicios propostos de aplicación da Perspectiva 
cabaleira. 
Realiza os exercicios propostos de aplicación da Perspectiva cónica 
central. 
Realiza os exercicios propostos de aplicación da Perspectiva cónica 
oblicua. 
Realiza variacións da situación do punto de vista para ver como 
cambia a vista que obtés da mesma  peza. 

 

Educación Plástica, 

Visual e Audiovisual. 2º 

ciclo de ESO, 4º curso 

Bloque 2. Debuxo 

técnico 
 b 

 e 

 i 

 o 

 B2.12. Debuxo asistido por computador. Trazado de 
pezas planas e tridimensionais sinxelas. 

Realiza unha recreación do volume estudado anteriormente mediante 
ordenador. 
Executa diferentes variantes do mesmo. 
Realiza unha ordenación  dun interior sinxelo empregando un programa 

informático. 
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Materia Bloque Obx Contidos Actividades de aprendizaxe Tem_ 

Horas 

Bloque 3. Fundamentos do deseño  

Educación Plástica, 

Visual e Audiovisual. 2º 

ciclo de ESO, 4º curso 

Bloque 3. 

Fundamentos do 

deseño 

 a 

 c 

 d 

 f 

 h 

 l 

 B3.1. Análise das linguaxes visuais cotiás (arte, deseño, 
publicidade, etc.). 

 B3. 2. Fases do proceso de deseño. 

 B3.3. Análise da estética e a funcionalidade do deseño 
industrial de obxectos. 

  

 B3.4. Análise da estética e funcionalidade do feísmo 
arquitectónico. 

Realiza os estudos precisos para realizar un cartel sobre a temática 
proposta. Presenta o rexistro das diferentes etapas de produto, de 
xeito que se vexa con claridade o  proceso creativo seguido. 
Razoa que significa o binomio forma- función, logo dos exemplos 
vistos. Propón ti outra peza nas que se vexan as ideas de beleza e 
funcionalidade. idea. 
Realiza unha serie de fotografías nas que se evidencie o impacto 
visual do feismo. 
Visiona analiza e compara: Os exemplos propostos de publicidade 
en diferentes medios: prensa, revista, paneis publicitarios, 
televisión… 

 

Educación Plástica, 

Visual e Audiovisual. 2º 

ciclo de ESO, 4º curso 

Bloque 3. 

Fundamentos do 

deseño 

 c 

 e 

 g 

 i 

 B3.5. Campos de aplicación do deseño. Realiza un pequeno dossier no que se evidencie de xeito claro e 

sintético, os diferentes campos de aplicación do Deseño. Sinala as 

súas principais características. 

 

Educación Plástica, 

Visual e Audiovisual. 2º 

ciclo de ESO, 4º curso 

Bloque 3. 

Fundamentos do 

deseño 

 b 

 e 

 f 

 i 

 B3.6. Deseño de composicións modulares utilizando 
trazados xeométricos. 

 

 B3.7. Compoñentes da imaxe corporativa: nome, cor, 
tipografía, logotipo, deseño, etc. 

 

 B3.8. Secuenciación e elaboración de proxectos 
creativos adaptados ás áreas do deseño. 

 

 B3.9. Informática ao servizo dos proxectos de deseño 

 

 B3.10. Planificación dun proxecto artístico. 

 

Deseña un logotipo de formas xeométricas  sinxelas. 
.A partir dun texto dado realiza o seu proxecto editorial. Deseñando 

formato, aparencia, cuberta, lapelas… e ilustracións. Unha vez 

estudado, realiza un prototipo a escala real. Realiza un dossier no 

que se presente todo o proceso creativo e a evolución gráfica da 

idea. A partir dun obxecto sinxelo que se propoña, deseña a súa 

caixa, envoltorio, logotipo, gama cromática e grafía. Unha vez 

realizada a maqueta e estudos gráficos, executa unha recreación 

mediante programas informáticos. Tendo como punto de partida os 

traballos que realizaches ao longo do curso e os estudos, 

documentación e achegas que se foron acumulando no teu caderno 

de artista, planifica un proxecto artístico que inclúa a realización 

dunha exposición e dunha película de vídeo con finalidade 

artística.Traballo en grupo: Realiza a planificación dun evento 

cultural, planificando os diversos aspectos e necesidades  

. 
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Materia Bloque Obx Contidos Actividades de aprendizaxe Tem_ 

Horas 

Bloque 4. Linguaxe audiovisual e multimedia 

Educación Plástica, 

Visual e Audiovisual. 2º 

ciclo de ESO, 4º curso 

Bloque 4. Linguaxe 

audiovisual e 

multimedia 

 a 

 h 

 n 

 ñ 

 B4.1. Tipos de planos cinematográficos. Análise dos 
factores expresivos e a súa simboloxía.  

 

 B4.2. Realización dun storyboard. 

Observa, analiza e comenta os tipos de planos que se empregan 

nos fragmentos das películas seleccionadas.  

Planifica mediante un guión gráfico (storyboard.) unha historia 

sinxela que poida suceder no centro e realiza logo un vídeo có teu 

teléfono móbil. 

 

Educación Plástica, 

Visual e Audiovisual. 2º 

ciclo de ESO, 4º curso 

Bloque 4. Linguaxe 

audiovisual e 

multimedia 

 e 

 l 

 n 

 o 

 B4.3. Estudo de planos, angulacións e movementos de 
cámara no cine. 

 

 

 B4.4. Criterios estéticos na elaboración de fotografías. 

 

 

 

 

 B4.5. Finalidade expresiva das imaxes fotoxornalístics. 

Realiza empregando o teléfono móbil, un pequeno vídeo no que 

narres unha historia. Xoga coa tipoloxía de planos e angulación, 

Observa as fotografías propostas, analízaas e coméntaas.Realiza 

tanto o seu análise morfolóxico como de contido, sinalando con 

claridade a súa denotación e connotación. Atende ao contexto 

orixinal. 

Selecciona dun xornal unha fotografía de actualidade, unha de 

periodismo de investigación outra de reportaxe ou ilustración e unha 

de personaxes. Sinala as súas similitudes e diferenzas e realiza o 

seu análise segundo as pautas do anterior exercicio. Analiza a súa 

finalidade expresiva. 

 

Educación Plástica, 

Visual e Audiovisual. 2º 

ciclo de ESO, 4º curso 

Bloque 4. Linguaxe 

audiovisual e 

multimedia 

 a 

 e 

 f 

 g 

 B4.6. Creación dixital de imaxes. 

 

 

B4.7. Deseño dun proxecto publicitario. 

 

 B4.8. Desenvolvemento dun proxecto persoa 

 

 

 

 

Selecciona e fai un dossier de tres imaxes de prensa nas que se 
evidencie o emprego de ferramentas dixitais. 
Analiza nas secuencias propostas  os tipos de planos empregados 
na súa toma.  
Realiza unha fotografía dun obxecto sinxelo. Fai tres variantes da 
súa resolución. Aplica unha mesma intervención, posteriza, a cada 
unha delas e observa o s diferentes resultados. 
Realiza unha fotomontaxe xogando con tres imaxes diferentes.  
A partir dun obxecto dado realiza  unha campaña publicitaria en 
diferentes soportes.  
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Materia Bloque Obx Contidos Actividades de aprendizaxe Tem_ 

Horas 

Educación Plástica, 

Visual e Audiovisual. 2º 

ciclo de ESO, 4º curso 

Bloque 4. Linguaxe 

audiovisual e 

multimedia 

 a 

 c 

 d 

 f 

 h 

 n 

 o 

 B4.9. Análise crítica da linguaxe publicitaria. Visualiza analiza e comenta os exemplos propostos. 

Selecciona tres anuncios publicitarios en diferentes soportes que 

vexa no teu percorrido diario. Realiza un arquivo fotográfico e un 

breve comentario analítico: Soporte, procedencia, produto 

anunciado, público ao que se dirixe, estratexias persuasivas que 

emprega.  

Realizade en grupos de catro, un anuncio publicitario para un 

obxecto do voso interese.Facede un sinxelo storyboard no que 

estudedes os planos de cámara e logo filmade empregando o 

teléfono. móbil. 
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05) INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PARA CADA ESTANDAR DE APRENDIZAXE Curso 4º- TÁBOA 

3_INSTRUMENTOS DE AVALICIACIÓN 

Materia Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 

(incluíndo o criterio de corrección, si é o caso) 

Bloque 1. Expresión plástica 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 2º ciclo de ESO, 4º 

curso 

 EPVAB1.1.1. Realiza composicións artísticas seleccionando e utilizando os elementos da 
linguaxe plástica e visual. 

Observación directa  do traballo na aula.Caderno de artista. Block de debuxo. 

Traballos artísticos e técnicos individuais.Probas orais e escritas  

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 2º ciclo de ESO, 4º 

curso 

 EPVAB1.2.1. Aplica as leis de composición, creando esquemas de movementos e ritmos, 
empregando os materiais e as técnicas con precisión. 

 

 Observación directa  do traballo na aula.Caderno de artista. Block de debuxo. 

Traballos artísticos e técnicos individuais.Traballos artísticos e técnicos en 

grupo.Probas orais e escritas. 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 2º ciclo de ESO, 4º 

curso 

 EPVAB1.2.2. Estuda e explica o movemento e as liñas de forza dunha imaxe.  Observación directa  do traballo na aula.Caderno de artista.BlocK de debuxo. 

Traballos artísticos e técnicos individuais.Traballos artísticos e técnicos en 

grupo.Probas orais e escritas. 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 2º ciclo de ESO, 4º 

curso 

 EPVAB1.2.3. Cambia o significado dunha imaxe por medio da cor.  Observación directa  do traballo na aula.Caderno de artista.Block de debuxo. 

Arquivo informático. Fotografía.Traballos artísticos e técnicos 

individuais.Traballos artísticos e técnicos en grupo.Probas orais e escritas. 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 2º ciclo de ESO, 4º 

curso 

 EPVAB1.3.1. Coñece e elixe os materiais máis axeitados para a realización de proxectos 
artísticos. 

 Observación directa  do traballo na aula.Caderno de artista.Block de 

debuxo.Traballos artísticos e técnicos individuais.Traballos artísticos e 

técnicos en grupo.Probas orais e escritas. Exames 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 2º ciclo de ESO, 4º 

curso 

 

 EPVAB.1.3.2. 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 o seu material en perfecto estado, e achégao á aula cando é 
necesario para a elaboración das actividades. 

 Observación directa  do traballo na aula.Caderno de artista.Traballos 

artísticos e técnicos individuais.Probas orais e escritas. 

Educación Plástica, Visual e 
 EPVAB1.4.1. Entende o proceso de creación artística e as súas fases, e aplícao á  Observación directa  do traballo na aula.Caderno de artista.Block de debuxo. 
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Materia Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 

(incluíndo o criterio de corrección, si é o caso) 

Audiovisual. 2º ciclo de ESO, 4º 

curso 

produción de proxectos persoais e de grupo. Arquivo informático. 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 2º ciclo de ESO, 4º 

curso 

 EPVAB1.5.1. Explica, empregando unha linguaxe axeitada, o proceso de creación dunha 
obra artística, e analiza os soportes, os materiais e as técnicas gráfico-plásticas que 
constitúen a imaxe, así como os seus elementos compositivos. 

 Observación directa  do traballo na aula.Caderno de artista.Block de 

debuxo.Traballos artísticos e técnicos individuais.Traballos artísticos e 

técnicos en grupo. 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 2º ciclo de ESO, 4º 

curso 

 EPVAB1.5.2. Analiza e le imaxes de obras de arte e sitúaas no período ao que 
pertencen. 

 Observación directa  do traballo na aula.Caderno de artista.Block de 

debuxo.Traballos artísticos e técnicos individuais.Probas orais e escritas. 

Bloque 2. Debuxo técnico 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 2º ciclo de ESO, 4º 

curso 

 EPVAB2.1.1. Diferenza o sistema de debuxo descritivo do perceptivo. Observación directa  do traballo na aula. Caderno de artista. Block de 

debuxo.Traballos artísticos e técnicos individuais. Probas orais e escritas. 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 2º ciclo de ESO, 4º 

curso 

 EPVAB2.1.2. Resolve problemas sinxelos referidos a cuadriláteros e polígonos utilizando 
con precisión os materiais de debuxo técnico. 

Observación directa  do traballo na aula. Block de debuxo.Traballos técnicos 

individuais.  

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 2º ciclo de ESO, 4º 

curso 

 EPVAB2.1.3. Resolve problemas básicos de tanxencias e enlaces. Observación directa  do traballo na aula. Block de debuxo.Traballos técnicos 

individuais.  

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 2º ciclo de ESO, 4º 

curso 

 EPVAB2.1.4. Resolve e analiza problemas de configuración de formas xeométricas 
planas e aplícao á creación de deseños persoais. 

 Observación directa  do traballo na aula.Caderno de artista.Block de 

debuxo.Traballos artísticos e técnicos individuais.Traballos artísticos.Probas 

orais e escritas. 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 2º ciclo de ESO, 4º 
 EPVAB2.2.1. Visualiza formas tridimensionais definidas polas súas vistas principais.  Observación directa  do traballo na aula.Caderno de artista.Block de 

debuxo.Traballos técnicos individuais. 
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Materia Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 

(incluíndo o criterio de corrección, si é o caso) 

curso 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 2º ciclo de ESO, 4º 

curso 

 EPVAB2.2.2. Debuxa as vistas (alzado, planta e perfil) de figuras tridimensionais 
sinxelas. 

 Observación directa  do traballo na aula. Block de debuxo. Traballos técnicos 

individuais. Probas orais e escritas. 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 2º ciclo de ESO, 4º 

curso 

 EPVAB2.2.3. Debuxa perspectivas de formas tridimensionais, utilizando e seleccionando 
o sistema de representación máis axeitado. 

 Observación directa  do traballo na aula. Traballos artísticos e técnicos 

individuais. 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 2º ciclo de ESO, 4º 

curso 

 EPVAB2.2.4. Realiza perspectivas cónicas frontais e oblicuas, elixindo o punto de vista 
máis adecuado. 

 Observación directa  do traballo na aula. Traballos artísticos e técnicos 

individuais. Arquivo informático. Exames 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 2º ciclo de ESO, 4º 

curso 

 EPVAB2.3.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para a creación de 
deseños xeométricos sinxelos. 

 Observación directa  do traballo na aula.Traballos artísticos e técnicos 

individuais.Traballos artísticos e técnicos en grupo.Arquivo informático. 

 

Bloque 3. Fundamentos do deseño 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 2º ciclo de ESO, 4º 

curso 

 B3.1. Percibir e interpretar criticamente as imaxes e as formas do seu ámbito cultural, 
con sensibilidade cara ás súas calidades plásticas, estéticas e funcionais, e apreciando 
o proceso de creación artística, en obras propias e alleas, e distinguir e valorar as súas 
fases. 

 

 Observación directa  do traballo na aula.Block de debuxo.Traballos artísticos 

e técnicos individuais.Traballos artísticos e técnicos en grupo.Probas orais e 

escritas. Exames 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 2º ciclo de ESO, 4º 

curso 

 B3.2. Identificar os elementos que forman a estrutura da linguaxe do deseño.  Observación directa  do traballo na aula.Block de debuxo.Traballos artísticos 

e técnicos individuais.Traballos artísticos e técnicos en grupo.Probas orais e 

escritas. Exames 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 2º ciclo de ESO, 4º 

curso 

 B3.3. Realizar composicións creativas que evidencien as calidades técnicas e expresivas 
da linguaxe do deseño adaptándoas ás áreas, e valorando o traballo en equipo para a 
creación de ideas orixinais. 

 Observación directa  do traballo na aula.Caderno de artista.Block de 

debuxo.Traballos artísticos e técnicos individuais.Traballos artísticos e 

técnicos en grupo.Probas orais e escritas. Exames 
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Materia Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 

(incluíndo o criterio de corrección, si é o caso) 

Bloque 4. Linguaxe audiovisual e multimedia 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 2º ciclo de ESO, 4º 

curso 

 EPVAB4.1.1. Analiza os tipos de plano que aparecen en películas cinematográficas, 
valorando os seus factores expresivos. 

Observación directa.Caderno de artista. Block de debuxo.Traballos artísticos e 

técnicos individuais. Comentario de imaxes. Probas orais e escritas. Exames 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 2º ciclo de ESO, 4º 

curso 

 EPVAB4.1.2. Realiza un storyboard a modo de guión para a secuencia dunha película. Observación directa  do traballo na aula.Caderno de artista. Block de debuxo. 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 2º ciclo de ESO, 4º 

curso 

 EPVAB4.2.1. Ve películas cinematográficas nas que identifica e analiza os planos, as 
angulacións e os movementos de cámara. 

Observación directa. Caderno de artista. Comentario de imaxes, reflexión 

persoal. Probas orais e escritas. Exame/Cuestionario. 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 2º ciclo de ESO, 4º 

curso 

 EPVAB.4.2.2. Analiza e realiza fotografías, tendo en conta criterios estéticos. Observación directa  do traballo na aula. Caderno de artista. Comentario de 

imaxes, reflexión persoal. Dossier fotográfico. Probas orais e escritas.  

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 2º ciclo de ESO, 4º 

curso 

 EPVAB4.2.3. Compila imaxes de prensa e analiza as súas finalidades. Observación directa  do traballo na aula. Caderno de artista. Block de debuxo.  

Comentario de imaxes, reflexión persoal. Dossier fotográfico. Probas orais e 

escritas. Exame/Cuestionario. 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 2º ciclo de ESO, 4º 

curso 

 EPVAB4.3.1. Elabora imaxes dixitais utilizando programas de debuxo por computador. Observación directa  do traballo na aula.Arquivo dixital.  

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 2º ciclo de ESO, 4º 

curso 

 EPVAB4.3.2. Proxecta un deseño publicitario utilizando os elementos da linguaxe 
gráfico-plástica. 

Observación directa  do traballo na aula. Caderno de artista. Block de debuxo.  

Comentario de imaxes, reflexión persoal. Dossier fotográfico. Proxecto de 

Deseño.  

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual. 2º ciclo de ESO, 4º 

curso 

 EPVAB4.3.3. Realiza un proxecto persoal seguindo o esquema do proceso de creación. Observación directa  do traballo na aula. Caderno de artista. Block de debuxo.  

Comentario de imaxes, reflexión persoal. Dossier fotográfico. Proxecto de 

Deseño. 
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19 ) UNIDADES DIDÁCTICAS  4º ESO 

 

Este Departemento acordóu distribuir os estandares de aprendizaxe en seis 

Unidades Didácticas, dúas por trimestre, procurando distribuír os contidos de cada 

bloque de xeito equilibrado. 

As Actividades de Aprendizaxe que en cada unha delas se agrupa, son unha oferta 

de diferentes graos de dificultade, para ir propoñendo segundo a marcha dos 

alumnos.  

En ningún caso debe entenderse que todas deban ser levadas á practica, 

senón que son unha “biblioteca” de actividades, das que elexir segundo a 

practica docente o esixa. 
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CURSO 4º ESO 

 
CONTIDOS 

 
Unidade 1 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE 
COM 

CLAVE 
OBXECTIVOS 

TEMPORA
LIZACIÓN 

RECURSOS DE AULA 

 
 
 B1.1. A linguaxe 

plástica e visual na 
creación da 
composición artística 
 

      B1.10.Lectura e 
valoración de obras 
artísticas e imaxes en 
distintos soportes. 

 

 B1.11. Análise de 
distintas obras de arte 
situándoas na época, 
na técnica e no estilo 
aos que pertencen. 
Valoración do 
patrimonio artístico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B2.1.Utensilios de debuxo 

Visiona, analiza e comenta:  
As seguintes  obras: 
 
Las Hilanderasde Velázquez 
La balsa de la Medusa, de Gericault 
Las pinturas de la Cueva de Altamira 
Wallstreetnight , de JorgeCastillo. 
El Partenón, de Pericles 
El Pórtico de la Gloria, de la Catedral de Santiago. 
Emigrantes de Shaun tan. 
La Columna de Trajano. Suxerímosche a visión de 
Romaehistori-   BuildinganAncient, MysteriousMonument 
(Amazing Stop-Motion) 
 
O Land Arte. Site / Non Site. 
Visita a web do fotografo Jorge García- Valenciano 
http://jvalenciano.com 
Realiza, segundo este xeito de mirar, una serie de 
fotografías onde a natureza sexa a protagonista. 
Compara: 
Carteis de : Tipo orgánico e xeométrico 
Carteis de: IkkoTanaka. 
Carteis de: RupinderSingh. 
www.behance.net/singhrupinder 
 
 
 
Realiza un cartel sobre o tema proposto: 25 de novembro 
Día Internacional contra a Violencia de Xénero. Acompaña 
os bosquexos e pasos de creación. 
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Primeiro 
trimestre. 
18 sesións. 

 
 
 
 
Canón. 
Encerados. Regra, 
escuadro, cartabón, 
compás, semicírculo, de 
encerado. Tórculo. 
Pequena biblioteca. Pila 
de auga. Modelos de 
xeso. 

 

http://jvalenciano.com/
http://www.behance.net/singhrupinder
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técnico: estudo e manexo. 

 

 B2.2.Trazados xeométricos: 
cuadriláteros, polígonos 
regulares e división da 
circunferencia. 

 

 B2.3. Tanxencias e enlaces. 

  

 B2.4. Aplicación dos 
procedementos de trazado 
de cuadriláteros, polígonos, 
tanxencias e enlaces no 
deseño de motivos 
xeométricos. 

 

 

 B3.1. Análise das linguaxes 
visuais cotiás (arte, deseño, 
publicidade, etc.). 

 

 B3. 2. Fases do proceso de 
deseño. 

 

 B4.9. Análise crítica da 
linguaxe publicitaria. 

 
Realiza as practicas propostas dos exercicios xeométricos 
explicados. 
Executa en grupo unha actuación de Land Art. no exterior, 
tendo como base as construcións xeométricas estudadas. 
 
 
Realiza unha aplicación gráfica dun motivo ornamental 
para un vaso, aplicando os trazados estudiados. 
Visiona analiza e comenta algunha das obras de: 
VictorVasarely. 
 
A partir do rexistro fotográfico das construcións realizadas 
de Land Art, elabora un proxecto gráfico susceptible de ser 
empregado como punto de partida de  diversos produtos de 
felicitación ou ornato de nadal. 
 
Tomando como exemplo o logo de thé de: RupinderSingh 
Realiza un dossier propio analizando o proceso e as fases 
de estudo deste deseñador para enfrontarse ao  deseño 
gráfico. 
 
Visiona analiza e compara: Os exemplos propostos de 
publicidade en diferentes medios: prensa, revista, paneis 
publicitarios, televisión… 
 
Visiona analiza e comenta as obra de deseño gráfico 
propostas: 
- exemplos de publicidade prensa: Relojes: Tissot,Citizen 
en El País.4 sep. 2016 
- exemplos de publicidade en revista: La Rioja Apetece. 
RelojSeiko, relojNeckmarine. Crema Germinal, Suplemento 
dominical El País, 10 de julio 
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CURSO 4º ESO 
 

CONTIDOS 
 

Unidade 2 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE 
COM 

CLAVE 
OBXECTIVOS 

TEMPORA
LIZACIÓN 

RECURSOS DE AULA 

 B1.2. Leis da composición. 

 

 B1.3. Leis da composición: 
movemento, ritmo e liñas 
de forza. 

 

 B1.4. Cor como ferramenta 
simbólica. 

 

 B1.5. Técnicas de expresión 
gráfico-plásticas. 
Experimentación con 
diversos materiais. 

 

 B1.6. Interese pola 
investigación sobre 
materiais, soportes, 
técnicas e ferramentas con 
fins concretos, así como a 
utilización das tecnoloxías 
da información nas 
creacións  propias. 

 

 

 B3.10. Planificación dun 
proxecto artístico. 

 B1.7. Iniciativa, creatividade 
e auto esixencia no proceso 
de produción propio. 

 

 B1.8. Seguimento do 
proceso de creación: 
bosquexo, proxecto, 

Realiza o estudo gráfico das esquemas compositivos 
empregados  nas obras artísticas propostas, atende 
asemade aos conceptos de: formato, figura, fondo , liñas 
de forza e equilibrio visual 
 
La Virgen, el niño y Santa Ana, de Leonardo da Vinci. 
El Laoconte y sushijos,  
“Bodegón de 1640” de zurbarán,  La Sagrada Familia 
(1508)de Miguel ÁngelBuonarroti. 
El nacimiento de Venus de Sandroboticelli. 
Matisse. 
Analiza diversas imaxes fotográficas tendo en conta a 
“Regla dos tercios” 
Analiza nas obras propostas o emprego da cor, sinala 
como potencia a súa expresividade: Un Icono bizantino, El 
caballo azul Franz Marc, los peces rojos de Matisse, La 
pareja, de PabloPicasso, e o vídeo de animación “Blobby”, 
de Laura Stewardhttps://vimeo.com/92254750 
 
Visiona e experimenta: HeatherHansen 
https://www.youtube.com/watch?v=mnnUpxAuWUI 
 
 
 
 
Realiza un dossier fotográfico con diversa imaxes tomadas 
do teu percorrido habitual no que se evidencie  o emprego 
da cor como elemento de impacto publicitario. Comenta e 
realiza unha exposición de máis menos tres minutos. 
 

Visualiza analiza e comenta: a serie “ TheUnseen” da 
fotógrafa libanesa LaraZankoul 
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Primeiro 

trimestre. 
 

18 sesións 

 
 
 
 
Canón. 
Encerados. Regra, 
escuadro, cartabón, 
compas, semicírculo de 
encerado. 
Tórculo.Pequena 
biblioteca. Pila de auga 
fría. Modelos de xeso. 

 

https://vimeo.com/92254750
https://www.youtube.com/watch?v=mnnUpxAuWUI
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presentación final e 
avaliación (reflexión propia 
e avaliación colectiva). 

 

 B1.9. Elaboración de 
proxectos plásticos de 
forma cooperativa. 

 

 B2.4. Aplicación dos 
procedementos de trazado 
de cuadriláteros, polígonos, 
tanxencias e enlaces no 
deseño de motivos 
xeométricos. 

 

 B3.6. Deseño de 
composicións modulares 
utilizando trazados 
xeométricos. 

 

 

 B4.1. Tipos de planos 
cinematográficos. Análise 
dos factores expresivos e a 

súa simboloxía.  

 
 
 
 

 B4.4. Criterios estéticos 
na elaboración de 
fotografías. 

 

 

 

 

 B4.6. Creación dixital de 
imaxes. 

 
 
 

 
Realiza en diversas gamas e procedementos artísticos, 
tanto plásticos como dixitais. unha mesma obra   Estuda a 
súa posible instalación.  
Visita:  
https://goo.gl/images/6eLNnM 
 
www.behance.net/singhrupinder 
 
https://www.behance.net/gallery/25775683/Help-Nepal 
 
Realiza unha composición modular sinxela aplicando estes 
conceptos 
 
Realiza en diversas gamas cromáticas variacións dunha 
mesma imaxe fotográfica. Ten presente a publicidade de 
Marqués de Cáceres colección verano (el País, suplemento 
dominical 14 de agosto 2016) 
 
Selecciona, analiza e comenta o emprego da cor en 
diversas imaxes publicitarias. Analiza as gamas cromáticas 
predominantes nas diferentes seccións dun supermercado. 
Realiza dossier. 
 
Analiza o entorno e realiza propostas de intervención Land 
Art. Emprega como estrutura os elementos xeométricos 
estudados. Realiza con instrumentos de debuxo as 
construcións xeométricas de base modular propostas. 
Presenta diferentes aplicacións para obxectos de uso 
común. 
 
Visita:http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/tip
osdeplano.htm 
 
Observa, analiza e comenta os avances das películas 

seleccionadas en :http://365enfoques.com/video-

reflex/tipos-de-planos-cine/ 

Observa a obra do fotografo  JeanFrançoisRauzier. 
Visita: http://www.rauzier-hyperphoto.com 
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https://goo.gl/images/6eLNnM
http://www.behance.net/singhrupinder
https://www.behance.net/gallery/25775683/Help-Nepal
http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/tiposdeplano.htm
http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/tiposdeplano.htm
http://365enfoques.com/video-reflex/tipos-de-planos-cine/
http://365enfoques.com/video-reflex/tipos-de-planos-cine/
http://www.rauzier-hyperphoto.com/
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http://www.elpensante.com/jean-francois-rauzier-y-las-
hiperfotos/ 
Compara: la Ciudad Ideal de Piero de la Francesca con la 
recreación de la Citéidéalede JeanFrancóiseRauzier. 
Visualiza o traballo de Martín Roemers e seguindo o seu 
estilo, elabora tres imaxes da túa cidade. 
http://www.20minutos.es/noticia/2629939/0/martin-
roemers/fotos/megaciudades/ 
 
Selecciona e fai un dossier de tres imaxes de prensa nas 
que se evidencie o emprego de ferramentas dixitais. 
 
Analiza nas secuencias propostas  os tipos de planos 
empregados na súa toma.  
 
Realiza unha fotografía dunha composición sinxela 
Emprega diferentes encadres e  planos. Fai tres variantes 
da súa resolución. Aplica unha mesma intervención, 
posteriza, cada unha delas e observa os diferentes 
resultados. 
 
Realiza unha fotomontaxe xogando con tres imaxes 
diferentes. Elabora unha ilustración para os textos 
propostos. 
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http://www.20minutos.es/noticia/2629939/0/martin-roemers/fotos/megaciudades/
http://www.20minutos.es/noticia/2629939/0/martin-roemers/fotos/megaciudades/
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CURSO 4º ESO 
 

CONTIDOS 
 

Unidade 3 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE 
COM 

CLAVE 
OBXECTIVOS 

TEMPORA
LIZACIÓN 

RECURSOS DE AULA 

 B2.7. Perspectiva cabaleira. 
Posición dos eixes e 
coeficiente de redución. 
Liñas vistas e ocultas. 
Rotulaxe. Escalas. 

 B2.8. Sistema 
axonométrico: isometría. 
Posición dos eixes. Liñas 
vistas e ocultas. 

Rotulaxe.Escalas. 

 

 B3.5. Campos de aplicación 
do deseño 

 B1.4. Cor como ferramenta 
simbólica. 

 

 B3.7. Compoñentes da 
imaxe corporativa: nome, 
cor, tipografía, logotipo, 
deseño, etc. 

 

 B3.8. Secuenciación e 
elaboración de proxectos 
creativos adaptados ás 
áreas do deseño. 

 

 B3.9. Informática ao servizo 
proxectos de deseño. 

 

 

 
Visita a obra de Theo Van Doesburg: Construcciónespacio 
temporal II 
Claude-Nicolas Ledoux 
 
https://youtu.be/XEHiqNDFwH0 
 
La Ciudad Ideal 
https://youtu.be/wQOhCabLQ_Q 
Boullèe 
https://youtu.be/nNgp9ztuDRU 
 
Realiza un pequeno dossier no que se evidencie de xeito 
claro e sintético, os diferentes campos de aplicación do 
Deseño. Sinala as súas principais características. 
Deseña un logotipo de formas xeométricas  sinxelas a 
partir de dúas iniciais. Deseña un emoticono. 
Deseña unha icona para identificar: a aula de Educación 
Plástica o laboratorio de Química, e o laboratorio de 
Ciencias naturais. 
 
A partir dun texto dado realiza o seu proxecto editorial.  
Deseñando formato, aparencia, cuberta, lapelas… e 
ilustracións. Unha vez estudado, realiza un prototipo a 
escala real. 
 
Realiza un dossier no que se presente todo o proceso 
creativo e a evolución gráfica da idea. 
Visita: http://www.bookniture.com 
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2º trimestre 
15 sesións 

 
 
Canón. 
Encerado. Regra, 
escuadro, cartabón, 
compás, semicírculo de 
encerado. Tórculo. 
Pequena biblioteca. Pila 
de auga fría. Modelos de 
xeso. 

 

https://youtu.be/XEHiqNDFwH0
https://youtu.be/wQOhCabLQ_Q
https://youtu.be/nNgp9ztuDRU
http://www.bookniture.com/
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 B1.7. Iniciativa, creatividade 
e auto esixencia no proceso 
de produción propio. 

 

 

 B4.8. Desenvolvemento dun 
proxecto persoal 

 
 

Visita:www.behance.net/singhrupinder 
 
Realiza, logo de ver os  traballos de RupinderSingh,unha 
aproximación ao deseño corporativo dunha posible firma 
comercial, papelería, cartel, paquetería,  publicidade 
móbil... 
 
 
 
Transforma, mediante a Perspectiva cabaleira ou 
Isométrica,  esta figura plana de xeito que tome volume e 
poida transformarse nun elemento escultórico, ou 
arquitectónico. 
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CURSO 4º ESO 
 

CONTIDOS 
 

Unidade 4 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE 
COM 

CLAVE 
OBXECTIVOS 

TEMPORA
LIZACIÓN 

RECURSOS DE AULA 

 

 

 

 B2.9. Perspectiva cónica 
central. 

 

 

 B2.10. Perspectiva cónica 
oblicua. 

 B2.11. Análise das 
posibilidades da 
posición do punto de 
vista. 

 
 B1.4. Cor como 

ferramenta simbólica. 
 
 B1.7. Iniciativa, 

creatividade e 
autoesixencia no 
proceso de produción 
propio. 

 
 
 
 B2.12. Debuxo 

asistido por 
computador. Trazado 
de pezas planas e 
tridimensionais 

 
Visiona, analiza e comenta: 
https://www.youtube.com/watch?v=LHVwla49_Wg 
https://www.youtube.com/watch?v=FdpnTYfuu2c 
 
 
Analiza Perspectivas: Distintas miradas sobre o Espazo. 
A mirada: exipcia, mesopotámica, oriental, románica, 
renacentista, barroca, cubista, constructivista, surrealista. 
 
Visita: 
https://www.youtube.com/watch?v=uO-_HV96ZIU 
 
Realiza: 
A partir dunha fotografía urbana da túa autoría e tomando 
como exemplo os principios neoplasticistas realiza unha 
composición xeométrica, empregando diferentes planos, 
cores, e liñas que realcen a composición. 
 
Realiza unha perspectiva cónica central, empregando os 
útiles de debuxo, a partir da imaxe proposta. 
 
Realiza unha perspectiva cónica oblicua, empregando os 
útiles de debuxo, a partir da imaxe proposta. 
Realiza unha ordenación  dun interior sinxelo empregando 
o SketchUp. 
 
www.tiendaprado.com 
http://tienda.museothyssen.org/es/ 
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2º trimestre 
15 sesións 

 
Canón. 
Encerados. Regra, 
escuadro, cartabón, 
compás, semicírculo de 
encerado. Tórculo. 
Pequena biblioteca. Pila 
de auga fría. Modelos de 
xeso. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LHVwla49_Wg
https://www.youtube.com/watch?v=FdpnTYfuu2c
https://www.youtube.com/watch?v=uO-_HV96ZIU
http://www.tiendaprado.com/
http://tienda.museothyssen.org/es/
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sinxelas 
 
 

 B4.7. Deseño dun proxecto 
publicitario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B4.9. Análise crítica da 
linguaxe publicitaria. 

Visita a Tenda do Museo do Prado e da Fundación 
Thyssen. Observa o emprego de obras artísticas en 
obxectos diversos. 
 
A partir dun obxecto dado realiza  unha campaña 
publicitaria en diferentes soportes.  
Visualiza analiza e comenta: 

https://www.youtube.com/watch?v=ei-_M_3aTyI 

https://www.youtube.com/watch?v=FOuAIhmH2KI 

https://www.youtube.com/watch?v=jKZEPyFYp9k 

Selecciona tres anuncios publicitarios en diferentes 

soportes que vexa no teu percorrido diario. Realiza un 

arquivo fotográfico e un breve comentario analítico: 

Soporte, procedencia, produto anunciado, público ao que 

se dirixe, estratexias persuasivas que emprega.  

Realizade en grupos de catro, un anuncio publicitario para 

un obxecto do voso interese. 

Facede un sinxelo storyboard no que estudedes os planos 
de cámara e logo filmade empregando o teléfono  móbil 
ou vídeo cámara. 
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CURSO 4º ESO 
 

CONTIDOS 
 

Unidade 5 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE 
COM 

CLAVE 
OBXECTIVOS 

TEMPORA
LIZACIÓN 

RECURSOS DE AULA 

 
 B1.5. Técnicas de expresión 

gráfico-plásticas. 
Experimentación con 
diversos materiais. 

 

 B1.6. Interese pola 
investigación sobre 
materiais, soportes, 
técnicas e ferramentas con 
fins concretos, así como a 
utilización das tecnoloxías 
da información nas creación 
propias. 

 B1.7. Iniciativa, creatividade 
e autoesixencia no proceso 
de produción propio. 

 
 
 
 
 
 
 

 B1.10. Lectura e valoración 
de obras artísticas e imaxes 
en distintos soportes. 

 

 

 B1.11. Análise de  

 
A partir dunha obra de Clara Peeters realiza unha 
composición. Fotografía o modelo  atendendo á luz, 
equilibrio e composición. Realiza diversas tomas: Plano 
xeral,  primeiro plano, primeirísimo primeiro plano etc.…  
 
Realiza unha variante mediante fotomontaxe. 
 
Estuda plasticamente en diversas técnicas, tinta chinesa, 
falso gravado, estarcido…,  un detalle da composición 
realizada. 
 
Visualiza e comenta: 
https://www.youtube.com/watch?v=yKJYXujJ7sU 
 
 
Visita a web do fotógrafo Chema Madoz, observa as súas 
figuras ambiguas e a súa poesía visual. 
 
www.chemamadoz.com/ 
http://www.moccacreativestudio.com/poesia-visual-chema-
madoz-y-sus-increibles-fotografias/ 
 
Tomando unha obra deste autor como referente, Realiza o 
a súa análise e realiza logo unha composición propia de 
semellantes características. 
 
 
Elixe tres obras mestras da pintura de diferentes épocas 
que teñan un mesmo motivo iconográfico, analiza as súas 
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3º Trimestre 
18 sesións 

 
Canón. 
Encerado. Regra, 
escuadro, cartabón, 
compas, semicírculo,de 
encerado. 
Tórculo.Pequena 
biblioteca. Pileta. 
Modelos de xeso. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yKJYXujJ7sU
http://www.chemamadoz.com/
http://www.moccacreativestudio.com/poesia-visual-chema-madoz-y-sus-increibles-fotografias/
http://www.moccacreativestudio.com/poesia-visual-chema-madoz-y-sus-increibles-fotografias/
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distintas obras de arte 
situándoas na época, na 
técnica e no estilo aos que 
pertencen. Valoración do 
patrimonio artístico 

 

 B2. 5. Interpretación das 
pezas a través das súas 
vistas diédricas. 

B2.6. Trazado, medidas e 
posición correctas das 
vistas de pezas sinxelas. 
Liñas vistas e ocultas. 
Esbozo á man alzada e con 
utensilios de debuxo 
técnico. 

 B2.12. Debuxo asistido por 
computador. Trazado de 
pezas planas e 
tridimensionais sinxelas. 

 

 B3.9. Informática ao servizo 
dos proxectos de deseño. 

 

 B3.10. Planificación dun 
proxecto artístico. 

 

 

 

 B4.5. Finalidade expresiva 
das imaxes foto 
xornalísticas 

semellanzas e diferencias, tanto de composición como de 
estilo ou técnica. Sitúas no tempo e no movemento 
artístico, indica a autoría e sinala os cambios de linguaxe 
entre elas.  
 
Visualiza e comenta: 
http://www.paredro.com/inspiracion-para-una-portada-
editorial/ 
 
Podes ver os procesos en: 
https://www.youtube.com/watch?v=-GcGQdE_Vc8 
 
Visualiza e comenta: 
http://culturainquieta.com/es/arte/ilustracion/item/2096-
james-steinberg.html 
 
 
Elixe un obxecto sinxelo cotián, cadeira,  mesa… e debuxa 
as súas vistas diédricas. Toma as súas medidas e acóutao 
segundo as normas UNE. 
 
Modela un cubo en plastilina e a partir da súa estrutura 
elabora un obxecto de uso cotián: pisapapeis,  cadeira, 
mesa… Debuxa as súas vistas diédricas e acóutao 
segundo as normas UNE. 
 
Realiza unha recreación do volume mediante ordenador. 
 
Executa diferentes variantes do mesmo. 
 
Realiza, logo de ver os  traballos de RupinderSingh, unha 
aproximación ao deseño corporativo dunha posible firma 
comercial, papelería, cartel, paquetería,  publicidade 
móbil... 
 
A partir dun obxecto sinxelo que se propoña, deseña a súa 
caixa, envoltorio, logotipo, gama cromática e grafía. Unha 
vez realizada a maqueta e estudos gráficos, executa unha 
recreación mediante programas informáticos. 
 
Visualiza as fotografías propostas dos fotoperiodistas : 
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http://www.paredro.com/inspiracion-para-una-portada-editorial/
http://www.paredro.com/inspiracion-para-una-portada-editorial/
https://www.youtube.com/watch?v=-GcGQdE_Vc8
http://culturainquieta.com/es/arte/ilustracion/item/2096-james-steinberg.html
http://culturainquieta.com/es/arte/ilustracion/item/2096-james-steinberg.html
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Manu Bravo, Premio Pulitzer 2013, SamuelAranda ganador 
del WorldPress Photo2012, BernatArmangué,  premio 
WorldPressPhoto 2013. Analízaas e coméntaas. 
Realiza tanto o seu análise morfolóxico como de contido, 
sinalando con claridade a súa denotación e connotación. 
Atende ao contexto orixinal. 
 
Selecciona dun xornal unha fotografía de actualidade, unha 
de periodismo de investigación outra de reportaxe ou 
ilustración e unha de personaxes. Sinala as súas 
similitudes e diferenzas e realiza o seu análise segundo as 
pautas do anterior exercicio.  
Selecciona unha imaxe de prensa, sen esquecer o 
epígrafe, que responda a cada unha das seguintes 
finalidades: informativa, estética exhortativa e expresiva. 
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CURSO 4º ESO 

 
CONTIDOS 

 
Unidade 6 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE 
COM 

CLAVE 
OBXECTIVOS 

TEMPORA
LIZACIÓN 

RECURSOS DE AULA 

 

 

 

 B3.3. Análise da estética e a 
funcionalidade do deseño 

industrial de obxectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visualiza a “silla Thonet”, para ver o paso da artesanía so 
deseño industrial en : 

https://blogiconosdeldiseno.wordpress.com/2015/02/20/la-
silla-no-14-todo-un-clasico/ 

Achégate ás vangardas do Deseño. Visualiza: 
https://blogiconosdeldiseno.wordpress.com/2014/01/24/los-

10-disenos-de-muebles-mas-conocidos/ 
Visualiza o vídeo sobre o Pavillón Alemán da Exposición 

Universal de Barcelona de 
https://www.youtube.com/watch?v=R49MIzt1lfQ 

 
Observa a “Silla Eames”, a Chaise Longue  de Le 

Corbusier, e a silla Barcelona de Van derRohe e Reich. 
LudwigMies Van DerRohe. 

https://blogiconosdeldiseno.wordpress.com/2015/05/31/s32
-y-s64-belleza-atemporal/ 

Compara coas sillas S32 e S64 de MarcelBreuer e tamén 
coa silla Diamond, modelo 421LU de Bertola. Podes vela 

en: 
https://blogiconosdeldiseno.wordpress.com/2014/11/14/dia

mond-chair-una-escultura-en-forma-de-silla/ 
 

A partir dos obxectos propostos, fai unha análise dos seus 
elementos configuradores, proporcións, impacto visual e da 

relación de idoneidade entre a súa forma e a súa e de 
función. Acompáñao de ilustracións gráficas. 

Observa o “tabureteButerfly” de SoriYanagui en: 
https://blogiconosdeldiseno.wordpress.com/2015/01/04/730

/ 
Realiza, a partir de elementos simples, o teu propio deseño 

dunha silla. 
Observa  e analiza frascos de perfume en: 

http://www.missatlaplaya.com/es/2013/12/the-most-
beautiful-parfum-bottles-and-who-designed-them/ 
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3º trimestre 
18 sesións 

 
 Canón.  
Encerado. Regra, 
escuadro, cartabón, 
compás, semicírculo, de 
encerado. Tórculo. 
Pequena biblioteca. 
Pileta. Modelos de xeso. 

 

https://blogiconosdeldiseno.wordpress.com/2015/02/20/la-silla-no-14-todo-un-clasico/
https://blogiconosdeldiseno.wordpress.com/2015/02/20/la-silla-no-14-todo-un-clasico/
https://blogiconosdeldiseno.wordpress.com/2014/01/24/los-10-disenos-de-muebles-mas-conocidos/
https://blogiconosdeldiseno.wordpress.com/2014/01/24/los-10-disenos-de-muebles-mas-conocidos/
https://www.youtube.com/watch?v=R49MIzt1lfQ
http://iconosdeldiseño.com/epages/ec4273.sf/es_ES/?ObjectID=21695913
https://blogiconosdeldiseno.wordpress.com/2015/05/31/s32-y-s64-belleza-atemporal/
https://blogiconosdeldiseno.wordpress.com/2015/05/31/s32-y-s64-belleza-atemporal/
https://blogiconosdeldiseno.wordpress.com/2014/11/14/diamond-chair-una-escultura-en-forma-de-silla/
https://blogiconosdeldiseno.wordpress.com/2014/11/14/diamond-chair-una-escultura-en-forma-de-silla/
https://blogiconosdeldiseno.wordpress.com/2015/01/04/730/
https://blogiconosdeldiseno.wordpress.com/2015/01/04/730/
http://www.missatlaplaya.com/es/2013/12/the-most-beautiful-parfum-bottles-and-who-designed-them/
http://www.missatlaplaya.com/es/2013/12/the-most-beautiful-parfum-bottles-and-who-designed-them/
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 B3.4. Análise da estética e 
funcionalidade do feísmo 

arquitectónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B3.10. Planificación dun 
proxecto artístico. 

 

 

 

 

 

 B4.2. Realización dun 
storyboard. 

 
 

 B4.3. Estudo de planos, 
angulacións e movementos 

 
http://www.paredro.com/10-botellas-de-perfumes-que-te-

enamoraran-por-su-aroma-y-apariencia/ 
 
 
 

Visita a galería de fotos 
www.xente.mundo-r.com/44039W0001/feismo/quees.html 

 
Visita no seguinte enlace o  blog do catedrático de 

urbanismo Xosé Fariña 
https://elblogdefarina.blogspot.com.es/2014/11/feismo-y-

paisaje-rural-en-galicia.html 
 

Comenta en grupo. 
 

Realiza un conxunto de cinco imaxes fotográficas sobre 
actuacións construtivas que ao teu entender poidan 
englobarse dentro do denominado “feísmo”. Sinala 

brevemente os seus puntos de contacto ou similitude así 
como o impacto que causa na paisaxe. Aporta, de xeito 

razoado, outras  posibles alternativas de uso ou reciclado. 
Compara as construcións anteriores coa arquitectura 

integrada que se presenta en: 
http://opaworks.com/portfolio/casa-brutale/ 

 
Visita unha paisaxe diferente: A illa das esculturas de 

Pontevedra, en: 
https://elblogdefarina.blogspot.com.es/2009/11/illa-das-

esculturas-pontevedra.html 

 
Tendo como punto de partida os traballos que realizaches 
ao longo do curso e os estudos, documentación e achegas 

que se foron acumulando no teu caderno de artista, 
planifica un proxecto artístico que inclúa a realización 

dunha exposición e dunha película de vídeo con finalidade 
artística. 

 
A partir da proposta anterior, realiza un storyboard onde 

estudes os movementos de cámara e planos, así como un 
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http://www.paredro.com/10-botellas-de-perfumes-que-te-enamoraran-por-su-aroma-y-apariencia/
http://www.paredro.com/10-botellas-de-perfumes-que-te-enamoraran-por-su-aroma-y-apariencia/
http://www.xente.mundo-r.com/44039W0001/feismo/quees.html
https://elblogdefarina.blogspot.com.es/2014/11/feismo-y-paisaje-rural-en-galicia.html
https://elblogdefarina.blogspot.com.es/2014/11/feismo-y-paisaje-rural-en-galicia.html
http://opaworks.com/portfolio/casa-brutale/
https://elblogdefarina.blogspot.com.es/2009/11/illa-das-esculturas-pontevedra.html
https://elblogdefarina.blogspot.com.es/2009/11/illa-das-esculturas-pontevedra.html
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de cámara no cine. 

 
 
 
 

guión literario da acción, que che permitan planificar o 
proxecto de filmación. 

 
Visualiza, analiza e comenta: 

 
https://hipertextual.com/2015/03/planos-utilizados-en-las-

mejores-peliculas 
Logo de visualizar as secuencias das películas propostas, 

busca en internet tres películas e selecciona exemplos 
claros dos encadres estudados. 

http://www.20minutos.es/videos/cine/BCEFMOW6-el-
principito/ 
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https://hipertextual.com/2015/03/planos-utilizados-en-las-mejores-peliculas
https://hipertextual.com/2015/03/planos-utilizados-en-las-mejores-peliculas
http://www.20minutos.es/videos/cine/BCEFMOW6-el-principito/
http://www.20minutos.es/videos/cine/BCEFMOW6-el-principito/
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DEBUXO TÉCNICO 1º-2º  BACHARELATO 
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 01) INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

A presente Programación Didáctica elabórase segundo as directrices do Decreto 86/2015, do 

25 de xuño (DOG Núm. 120), polo que se establece o currículo  da educación secundaria 

obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, dentro do marco de 

distribución de competencias da lei orgánica 2/2006 do 3 de maio, e en liña coa 

Recomendación 2006/962/EC do Parlamento Europeo e do Consello, sobre as competencias 

clave para unha aprendizaxe permanente.  

 Trátase xa que logo de promover unha aprendizaxe dinámica e 

transversal baseada en competencias o que fomenten  unha aprendizaxe 

permanente. O enfoque metodolóxico pretendemos que sexa motivador e capaz 

de xerar unha aprendizaxe significativa, capaz de integrar de xeito harmónico as 

relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación tal 

como propugna a Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro. 

 A presente programación didáctica de Debuxo Técnico, está pensada para impartirse 

no IES Ricardo Mella de Vigo .   

. 
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02)  OBXECTIVOS DE ETAPA DO BACHARELATO  

Decreto 86/2015, do 25 de xuño 

 

EXERCER A CIDADANÍA DEMOCRÁTICA, DESDE UNHA PERSPECTIVA GLOBAL, E 

ADQUIRIR UNHA CONCIENCIA CÍVICA RESPONSABLE, INSPIRADA POLOS VALORES DA 

Constitución española e do Estatuto de Galicia, así como polos Dereitos Humanos, que 

fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa que 

favoreza a sustentabilidade. 

Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 

responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e 

resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 

analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en 

particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non 

discriminación das  persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, 

con atención especial ás persoas con discapacidade. 

Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condición necesarias para o 

eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

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

castelá. 

Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 
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Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 

antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito 

solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 

habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos 

métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da 

tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o 

respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con 

especial referencia ao territorio galego. 

Afianzar o espíritu emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, 

traballo en equipo, confianza nun mesmo en sentido crítico. 

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

fontes de formación e enriquecemento cultural. 

Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e 

social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 

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

Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír 

á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado 

 

02.A )  CONTRIBUCIÓN DA MATÉRIA AO LOGRO DAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

Valor formativo da materia  Decreto 86/2015, do 25 de xuño 

 

  Debuxo Técnico 

Introdución 

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

O debuxo técnico, xa que logo, emprégase como medio de comunicación en 
calquera proceso de investigación ou proxecto que se valla dos aspectos 
visuais das ideas e das formas para visualizar o que se estea a deseñar e, de 
ser o caso, definir dun xeito claro e exacto o que se desexa producir; é dicir,  

como linguaxe universal nos seus dous niveis de comunicación: comprender ou 
interpretar a información codificada, e expresarse ou elaborar información 
comprensible polas persoas destinatarias. 

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

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

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

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

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

No primeiro bloque, desenvolvéronse durante os dous cursos que compoñen 
esta etapa os elementos necesarios para resolver problemas de configuración 
de formas, ao tempo que se analiza a súa presenza na natureza e na arte ao 
longo da historia, e as súas aplicacións ao mundo científico e técnico. 

De maneira análoga, o bloque dedicado aos sistemas de representación 
desenvolve os fundamentos, as características e as aplicacións das 
axonometrías, das perspectivas cónicas e dos sistemas diédrico e de planos 
cotados. Este bloque débese abordar de xeito integrado para permitir descubrir 
as relacións entre sistemas e as vantaxes e os inconvenientes de cada un. 
Ademais, é conveniente potenciar a utilización do debuxo a man alzada como 
ferramenta de comunicación de ideas e análise de problemas de 
representación. 

O terceiro bloque (sobre a normalización) pretende dotar o/a estudante dos 
procedementos para simplificar, unificar e obxectivar as representacións 
gráficas. Este bloque está nomeadamente relacionado co proceso de 
elaboración de proxectos, obxecto do derradeiro bloque, polo que, aínda que a 
secuencia establecida sitúa este bloque de maneira específica no primeiro 
curso, a súa condición de linguaxe universal fai que a súa utilización sexa unha 
constante ao longo da etapa. O proxecto ten como obxectivo principal que o/a 
estudante mobilice e interrelacione os elementos adquiridos ao longo de toda a 
etapa e que os empregue para elaborar e presentar de xeito individual e 
colectivo os bosquexos, esbozos e planos necesarios para a definición dun 
proxecto sinxelo relacionado co deseño gráfico, industrial ou arquitectónico. 
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 Tal e como o currículo deseñado para o Primeiro Curso de Bacharelato nos amosa  

Debuxo Técnico, contribúe de maneira clara e eficaz ao desenvolvemento das Competencias 

Básicas (Segundo o RD 1631, artigo 7), que  os alumnos e as alumnas deben ter adquirido ao 

final da etapa. Neste senso as ensinanzas mínimas favorecen a garantir o desenvolvemento 

destas competencias básicas no marco da proposta da Unión Europea,  nas que deben 

centrarse a concreción dos proxectos educativos dos centros e das actividades docentes: 

 

a) Competencia en 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) 
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02.B) Os contidos comúns- transversais. 

 A presente programación mostra integrados os contidos comúns- transversais nos obxectivos, 

nas competencias específicas, nos diferentes bloques de contido e nos criterios de avaliación. 

Deste xeito entendemos que o fomento da lectura, o impulso á expresión oral e escrita, as 

tecnoloxías da información e a comunicación e a educación en valores son obxectos de ensino- 

aprendizaxe aos que deberemos contribuír. Constitúen exemplos diso os seguintes:  

  

- Tolerancia intelectual para aceptar e estar abertos a obras, opinións, interpretacións e 

puntos de vista diferentes dos propios (educación moral e cívica, educación non sexista, 

educación do consumidor,...). 

 

- Actitude de rexeitamento ante mensaxes que denotan unha discriminación sexual, 

racial, social, etc. 

 

- Análise de materiais impresos e audiovisuais integrando e relacionando os recursos 

verbais e plástico- visuais ou audiovisuais que empregan.  

 

- Emprego das tecnoloxías da información e a comunicación para ampliar coñecementos 

plástico- visuais e para expresar, de forma persoal e creativa, as súas vivencias e emocións.  

 

- Promoción  dunha ensinanza que eduque para a paz, teña en conta a educación vial, a 

educación ambiental e  a educación para a saúde social, emocional e individual. 
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06)  METODOLOXÍA 

 

Ao noso entender para a posta en práctica destes currículos integrados e o logro dos 

obxectivos que se perseguen, o profesorado é un elemento determinante, xa que deberá 

potenciar unha metodoloxía activa  e integradora que favoreza os enfoques expresivos e 

plurais de percorrido transversal, capaz de promover a reflexión persoal e as accións 

pertinentes  que promovan a investigación e o desenvolvemento das competencias  clave dos 

nosos alumnos e alumnas.  

A metodoloxía empregada potenciará especialmente o desenvolvemento da competencia do 

alumnado, expresada no curículo da LOMCE como Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

entendida en todas as súa amplitude, de xeito que se articulan os procesos de comprensión 

dos feitos e a propia expresión, desde o postulado, Saber Ver/ Saber Facer, incardinándose 

asemade coas outras competencias clave:  Comunicación lingüística (CCL), Competencia 

matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT), Competencia dixital (CD), 

Aprender a aprender (CAA),  Competencias sociais e cívicas (CSC), Sentido de iniciativa e 

espírito emprendedor (CSIEE), na procura de dotar aos alumnos e alumnas dos instrumentos 

esenciais para a aprendizaxe no ámbito educativo que os axude a ser persoas ben formadas e 

lles axuden ao longo da vida. 

Segundo  a nosa opinión o Debuxo Técnico, persegue o obxectivo último de contribuír á 

formación de cidadás e cidadáns cunha competencia expresiva e comunicativa que lles permita 

unha interacción satisfactoria en todos os ámbitos da vida. Isto esixe unha reflexión sobre os 

mecanismos tanto de uso como de elaboración das imaxes, e a súa capacidade de amosar, 

interpretar e valorar o mundo, así como a de formar as súas propias opinións, de expresalas de 

xeito claro e razoado, e de sentir satisfacción, a través da contemplación e da expresión 

artística. É dicir, dende o axioma que unha imaxe non é a realidade, senón unha 

representación máis ou menos veraz, realista, sesgada etc. Procuraremos que os alumnos 

acaden unha formación que lles permita tanto a súa expresión como a análise de imaxes na 

procura da comprensión das súas mensaxes ás veces abstractas. 

 

07)  PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

 Durante o curso realízanse tres avaliacións nas que se avalían as probas escritas e 

gráficas así como  os traballos propostos,  realizados na aula e na casa, tanto individuais como 

en grupo, así como a actitude ante a materia. 
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08)  CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

Ó longo do curso académico realizaranse probas obxectivas avaliadas co sistema numérico do 

1 ó 10. A continuación figuran as porcentaxes que supoñen os diferentes instrumentos de 

avaliación para a configuración da nota global de avaliación. 

80% da nota: Proba de Debuxo Técnico  da materia explicada. 

10% da nota: Actitude/Participación activa na clase. 

10% da nota: Actitude/ Traballo en grupo. 

A superación dunha avaliación non supón a superación de tódalas anteriores. 

A nota da terceira avaliación pode non coincidir coa nota final. 

A actitude e o comportamento que un alumno mantén ao longo do curso será computable cun 

20% de valoración, e os coñecementos o 80% restante na nota final. 

Aqueles alumnos/as que fosen avaliados negativamente, poden realizar un  exame de 

recuperación que lle dea a oportunidade de superar a avaliación suspensa. As dúas notas serán 

tidas en conta para a nota resultante. O profesor/a comunicará aos alumnos/as cando e como 

serán as recuperacións. 

O Alumno/a debe mostrar un mínimo de coñecementos en cada avaliación para acadar un 

resultado final positivo. 

Os alumnos deben asistir cada día á clase con aqueles instrumentos de debuxo técnico 

precisos para poder realizar os traballos propostos. A asistencia sen os útiles precisos será 

avaliada negativamente. 

 

08.A)  ACTIVIDADES E REFORZOS PARA LOGRAR A RECUPERACIÓN 

 

Os alumnos que non superen a materia poderán facer unha recuperación, en data que se 

indicará, á volta das correspondentes vacacións de Nadal ou Semana Santa. A cada alumno/a 

que teña que facer a recuperación, entregaráselles exercicios de prácticas que lle axuden a 

repasar os contidos explicados. 

 Antes da data da proba de recuperación, os alumnos poden preguntar as dúbidas e amosarlle 

os traballos ao profesor para que os vaia supervisando e teña posibilidade de clarificarlle os 

conceptos que poidan aínda non ser ben comprendidos. 
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So serán recuperables as partes de Debuxo Técnico  conservándose as outras notas 

correspondentes ós demais criterios de avaliación (actitude, traballo en grupo) que o alumno 

obtivo na avaliación para calcular a nota da recuperación. 

Aqueles alumnos que non aproben a materia en xuño recibirán un material complementario 

adaptado ás súas necesidades para facer na súa casa. Este material terá como obxectivo que 

os alumnos repasen e reforcen os contidos non superados e se preparen para unha proba de 

recuperación que se fará en setembro. A proba será práctica. Os alumnos deberán traer 

instrumentos de debuxo técnico para facer a proba. 

Os alumnos deberán entregar o día da proba práctica os exercicios que tiñan que facer. Eses 

exercicios terán un valor do 20% da nota e o 80% restante obterase da proba práctica. 

No caso de non entregar os exercicios, o 100% da nota corresponderalle á proba práctica que 

debe realizar na aula en presenza do profesor. 

Para superar a materia en setembro o alumno deberá obter unha nota mínima de 5. 

 

09 ) DIRECTRICES E INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN INICIAL 

 

 A avaliación inicial non terá máis que valor informativo. Será unha canle para 

amosarnos o nivel dos alumnos, as súas destrezas ou as posibles  carencias ás que debamos 

prestarlle especial atención. A proba constará de estándares de aprendizaxe correspondentes 

a cada bloque do currículo, o que nos permitirá discriminar con máis claridade os aspectos que 

presenten máis dificultades ou nos que teñen un maior grado de dominio. 

 

10)  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  en Debuxo Técnico 

 

 A materia está organizada de xeito que o proceso de ensino aprendizaxe se adapte ás 

características particulares de cada alumno/a mediante:  

En cada Unidade Didáctica planifícanse exercicios de diverso grao de dificultade e destreza, 

para que poidan irse abordando segundo os progresos de cada alumno/a, e fomentar así un 

traballo significativo. Son  actividades que respectando as pautas dadas polo profesor, 

supoñen a  busca de solucións persoais por parte de cada alumno/a, respondendo aos seus 

gustos e posibilidades. 

Cando se observe algún tipo de conflito motriz ou de ubicación espacial, ha de poñerase en 

contacto co Equipo de Orientación  para que este lle dea as pautas de traballo máis 

convenientes, e poder realizar, as oportunas modificacións, temporais, de dificultade, de 

técnica… que o alumno precisase, para que non resulte prexudicado 
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 Asemade, cando un alumno especialmente motivado ou hábil, precise un ritmo máis 

áxil de traballo, seranlle proposta actividades que poidan plantarlle novos retos e o estimulen 

para seguir avanzando, sendo pois fundamental o planeamento de actividades variadas que 

motiven e desperten a curiosidade por coñecer diferentes aspectos no campo do Debuxo 

técnico. 

 

11)  ACCIÓNS DE EDUCACIÓN EN VALORES E DE CONTRIBUCIÓN AO 

PLAN DE CONVIVENCIA. 

 

O respecto ao outro, presidirá o clima no que debe desenvolverse a actividade educativa. O 

centro educativo, e por suposto a Aula de Debuxo, presentase como espazo exemplar de 

convivencia e formación, no que despregar, día a día, as normas básicas de convivencia e 

solidariedade. A aplicación de diversos métodos operativos para acadar unha mesma solución 

dos problemas xeométricos pode axudar a comprender a complexidade da existencia, e 

fomentar o respecto polos diferentes puntos de vista.  

 

A implicación persoal na limpeza do traballo, do lugar que se ocupa na clase, o respecto polas 

intervencións dos compañeiros, a propia actitude de silencio que permita atender as 

explicacións e fomenten un clima de estudo e traballo, colaboran a desenvolver tamén a  

tolerancia, e a cooperación. 

 

  

12) ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC DO CENTRO.  

 O Departamento de Debuxo proponlle aos alumnos  actividades que fomentan o 

emprego das  tecnoloxías, promovendo a análise de materiais impresos e audiovisuais 

integrando e relacionando os recursos verbais e gráficos, visuais ou audiovisuais 

. Por outra banda, os recursos de diversas páxinas de internet dedicadas ao Debuxo Técnico, 

serán tamén fontes de consulta. 

 http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2006/curva_conicas/index.html 

Visita da páxina de Perspectiva Cónica de: 
http://personal.us.es/jcordero/PERCEPCION/Contenido.htm 

http://personal.us.es/jcordero/CONICA/contenidos.htm 

http://palmera.cnice.mec.es./-jcuadr2/conica/ 

Vistas 

http://palmera.cnice.mec.es./eos/MaterialesEducativos/mem2002/geometria  

http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2006/curva_conicas/index.html
http://personal.us.es/jcordero/PERCEPCION/Contenido.htm
http://personal.us.es/jcordero/CONICA/contenidos.htm
http://palmera.cnice.mec.es./-jcuadr2/conica/
http://palmera.cnice.mec.es./eos/MaterialesEducativos/mem2002/geometria


188 

 

Normalización 

http://w3.cnice.mec.es/recursos/bachillerato/dibujo/tecnico/normalización/index.htm 

Debuxo Técnico. Internet na aula 

http://trazoide.com/    

http://ares.cnice.mec.es/dibutec/ 

curvas cónicas 

http://palmera.cnice.mecd.es./-jcuadr2/conicas/index.html 

Laboratorio virtual do Sistema Diédrico 

http://palmera.cnice.mecd.es./-jcuadr2/laboratoriosd/index.html 

Visita e experimentación de diferentes aplicacións de Debuxo Técnico: Poliedros 

regulares,Tanxencias, na páxina de: 

Paulo Porta:  

http://www.pauloporta.com/Xeometria/xeo.html 

 

13) ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR E PROXECTO 

LINGÜÍSTICO DO CENTRO.  

 

 Desde as características propias da materia, procurarase incidir na necesidade dunha 

boa comprensión lectora, e significarase a importancia  de  empregar o vocabulario e 

terminoloxía  técnica máis  axeitada, tanto nas probas escritas, como nas exposicións orais. 

 Procurarase por tanto reservar algún tempo na clase para a lectura do libro de texto, e 

mesmo para realizar lecturas comparativas entre diferentes manuais de Xeometría,  o que 

incidirá non só nun mellor  dominio e comprensión do tema a tratar, senón tamén no proceso 

lector,  atendendo á correcta comprensión terminolóxica,  vocalización, claridade expositiva e 

expresión oral, nas dúas linguas cooficiais de Galicia, contribuíndo así á unha mellor 

competencia  Lingüística. 

Á vez, da propia biblioteca do Departamento disponse e ofrécense  libros de considerable 

interese para o alumnado, vinculados as materias que se imparten.  

http://w3.cnice.mec.es/recursos/bachillerato/dibujo/tecnico/normalización/index.htm
http://trazoide.com/
http://ares.cnice.mec.es/dibutec/
http://palmera.cnice.mecd.es./-jcuadr2/conicas/index.html
http://palmera.cnice.mecd.es./-jcuadr2/laboratoriosd/index.html
http://www.pauloporta.com/Xeometria/xeo.html
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14) ACTIVIDADES DE REFORZO / RECUPERACIÓN EN DEBUXO TÉCNICO 

 A metodoloxía da materia está planeada de xeito que no día a día se poidan detectar 

as dificultades e procurar solucionalas, incidindo no reforzo dos puntos débiles de cada 

alumno e resaltando as súas fortalezas. Aínda así, se algún alumno/a non supera a materia 

este Departamento dispón: 

 Poderanse elaborar materiais de traballo específicos segundo os contidos que cada 

alumno precise reforzar para lograr a recuperación da materia ou para afianzar aqueles 

aspectos que o precisasen. 

 Excepcionalmente, o profesor, podería traballar co alumnado que así o precisase 

algunhas horas extras.  

Ademáis tal e como se especificaba no parágrafo 8.1): 

 Os alumnos/as que non superen a materia poderán facer unha recuperación, en data 

que se indicará, á volta das correspondentes vacacións de Nadal ou Semana Santa. A cada 

alumno/a que teña que facer a recuperación, entregaráselles exercicios de prácticas que lle 

axuden a repasar os contidos explicados. Antes da data da proba de recuperación, os alumnos 

poden preguntar as dúbidas e amosarlle os traballos ao profesor para que o vaia supervisando 

e teña posibilidade de clarificarlle os conceptos que poidan aínda non ser ben comprendidos. 

No caso de non entregar os exercicios, o 100% da nota corresponderalle á proba práctica que 

debe realizar na aula en presenza do profesor. Para superar a materia en setembro o alumno 

deberá obter unha nota mínima de 5. 

Os alumnos deberán entregar o día da proba práctica os exercicios que tiñan que facer. Eses 

exercicios terán un valor do 20% da nota e o 80% restante obterase da proba práctica.  

So serán recuperables as partes de Debuxo Técnico,  conservándose as outras notas 

correspondentes ós demais criterios de avaliación (actitude, traballo en grupo) que o alumno 

obtivo na avaliación para calcular a nota da recuperación. Aqueles alumnos que non aproben a 

materia en xuño poderán solicitar un material complementario adaptado ás súas necesidades 

para facer na súa casa. Este material terá como obxectivo que os alumnos repasen e reforcen 

os contidos non superados e se preparen para unha proba de recuperación que se fará en 

setembro. A proba será práctica. Os alumnos deberán traer instrumentos de debuxo técnico 

para facer a proba.  

 

15) MATERÍAIS DIDÁCTICOS INCLUÍDOS OS LIBROS DE TEXTO. 

 

Este Departamento non ten libro de texto oficial.  Dispón na Aula de 

Libros de consulta de Xeometría Métrica e Xeometría Descriptiva  de diversos autores: 
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Palencia/ Monsalve. Rodriguez Abajo/ Álvaro Rendón… 

Libros de consulta relacionados coa materia: 

Deseño e urbanismo. 

 Deseño Gráfico, de Interiores, arquitectura, industrial. 

 Deseño Gráfico, de envases, embalaxes e tipografías. 

Deseño Gráfico, deseño publicitario. 

Sistemas de representación. 

Deseño tridimensional e normalización. 

 

Materiais que de que dispón o departamento: 

Pezas ou sólidos de plástico, metal ou madeira. 

Pezas mecánicas para acoutar. 

Calibradores. 

Peite de roscas e de curvas. 

Encerado de gran formato e xiz de cores. 

Software estándar (Microsoft Office) e equipo informático básico. 

Programas accesibles de Debuxo Técnico: introdución ao CAD 

Programas accesibles de tratamento de imaxes, deseño gráfico. 

Monitor, reprodutor, canón.  

 

Materiais que aportará o alumno/a: 

Papeis de Debuxo en formatos A3 e A4, papel vexetal, acetatos. 

Portaminas 2H e Hb. Lapis de cores, rotuladores pigmentados de diferentes grosores 

normalizados. 

Escuadro, cartabón, compás, minas de reposto, semicírculo, portaminas, regra.  
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16)  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

 

          Este Departamento valorará a posibilidade de realizar unha visita oportuna cos alumnos 

de Debuxo Técnico. 

 

17) PROCEDEMENTO E SISTEMÁTICA DE CONTROL, SEGUIMENTO 

AVALIACIÓN DO GRAO DE CONSECUCIÓN DA COMPETENCIAS 

BÁSICAS E OBXECTIVOS DE ETAPA, POR PARTE DO ALUMNADO. 

 

Durante o curso farase un seguimento da programación do departamento o grado de 

seguimento da programación e os posibles problemas  que se van atopando. Nese caso 

buscaranse solucións para poder mellorar a programación en cursos sucesivos. Todo este 

seguimento verase tamén reflectido na Memoria final de departamento, onde se fai unha 

valoración da programación e as propostas para a mellora da mesma. 

 Unha vez rematado o trimestre e realizada a avaliación dos alumnos, avaliaranse os 

resultados obtidos, o que implica: 

- Revisión da metodoloxía aplicada. 

- Grao de cumprimento dos obxectivos de cada nivel 

- Adecuación dos criterios de avaliación. 

- Análise das actividades de aprendizaxe e de avaliación empregadas. 

- A idoneidade das explicacións. 

- A adecuación dos recursos empregados 

- A inclusión de modificacións para os vindeiros trimestres. 

Os indicadores que mostrarán o grao de cumprimento da programación son os seguintes: 
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Indicadores de logro do proceso de ensino 

Avaliar o proceso de ensinanza- aprendizaxe 

Escala 

1 2 3 4 

1.Fixar un nivel de dificultade adecuado ás características do alumnado     

2.Crear un conflito cognitivo que favorece a aprendizaxe     

3.Motivar para lograr a actividade  artística e creativa do alumnado     

4.Conseguir a participación activa de todo o alumnado     

5.Contar co apoio e a implicación das familias no traballo do alumnado     

6.Contacto periódico coa  familia por parte do profesorado     

7.Adoptar as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado.     

8.Utilizar distintos instrumentos de avaliación     

9.Valorar realmente a observación do traballo na aula     

10.Valorar axeitadamente o traballo participativo do alumnado     

1 Indica logro mínimo ou inexistente;2, logro baixo;3, logro importante; e 4, o logro total 

desexado 
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18) PROCEDEMENTO E INDICADORES PARA  AVALIACIÓN Á PROPIA 

PROGRAMACIÓN/ PRACTICA DOCENTE 

 

Indicadores de logro da practica docente 

avaliar a práctica docente: 

Escala 

1 2 3 4 

1.Explicar, como norma xeral, para todo o alumnado     

2.Explicar individualmente a cada alumno e alumna cando o precise     

3.Elaborar actividades atendendo á diversidade     

4.Elaborar probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado.     

5.Utilizar distintas estratexias en función dos temas a tratar. 

Combinar o traballo individual co traballo en equipo 

    

6.Combinar o traballo individual co traballo en equipo     

7.Incorporar as TIC aos procesos de ensino- aprendizaxe     

8.Prestar atención aos elementos transversais     

9. Corrixir de forma rápida os traballos e as probas     

10.Debater cos alumnos sobre a corrección das probas e traballos     

11.Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos 

derivados da corrección das probas, traballos, etc. 

    

12.Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus 

acertos e erros. 

    

13.Poténcianse estratexias de animación á lectura.     

1 Indica logro mínimo ou inexistente;2, logro baixo;3, logro importante; e 4, o logro total 

desexado 
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Indicadores do grao de desenvolvemento da programación e da necesidade de 

realizar modificacións nela 

Escala 

1 2 3 4 

1. Respectar a secuenciación e temporalización previstas das unidades didácticas     

2. Respectar a secuenciación prevista dos estándares para cada unha das unidades.       

3.  Respectar o grao mínimo de consecución fixado para cada estándar     

4.Seguir una estratexia  metodolóxica común en todo o departamento     

5.Utilizar todos os materiais  didácticos previstos     

6.Respectar o plan de avaliación inicial     

7.Respectar as pautas xerais  establecidas para o proceso de avaliación continua     

8.Respectar os criterios establecidos para as recuperacións     

9.Respectar os criterios establecidos para a avaliación final     

10. Respectar os criterios establecidos para a avaliación extraordinaria     

11.Respectar os criterios establecidos para a avaliación das materias pendentes     

12.Establecer medidas de atención a  diversidade cando sexan necesarias     

13.Informar ao titor/ra  das dificultades na aprendizaxe do alumnado     

14.Realizar as actividades complementarias previstas     

15.Informar as familias sobre os criterios de avaliación, estándares e instrumentos     

16.Informar as familias sobre os criterios de promoción     

17.Integrar as TIC no desenvolvemento da materia     

18.Realizar un seguimento continuado do desenvolvemento da programación     

19. Contribuír desde a materia ao plan de lectura do centro.     

1 Indica logro mínimo ou inexistente;2, logro baixo;3, logro importante; e 4, o logro total desexado 

 



195 

 

 

 

 

 

 

 

DEBUXO TÉCNICO  1º BACHARELATO 
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1º de bacharelato currículo 

 Debuxo Técnico I. 1º de bacharelato  

Obxectivos  

 

Contidos 

Criterios Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. Xeometría e debuxo técnico  

 b 

 d 

 e 

 g 

 i 

 l 

 m 

 B1.1. Trazados xeométricos. 

 B1.2. Instrumentos e materiais do debuxo 
técnico. 

 B1.3. Recoñecemento da xeometría na 
natureza. 

 B1.4. Identificación de estruturas xeométricas na 
arte. 

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

 B1.6. Trazados fundamentais no plano.  

 B1.7. Operacións con segmentos. 

 B1.8. Mediatriz. 

 B1.9. Paralelismo e perpendicularidade.  

 B1.10. Determinación de lugares xeométricos. 
Aplicacións. 

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

 B1.12. Circunferencia e círculo. 

 B1.13. Ángulos. 

 B1.14.Trazado de polígonos regulares. 

 B1.15. Resolución gráfica de cuadriláteros e 
polígonos. 

 B1.16. Representación de formas planas. 

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

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

 CSIEE 

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

 CMCCT 

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

 CAA 

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

 CAA 

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

 CMCCT 
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 Debuxo Técnico I. 1º de bacharelato  

Obxectivos  

 

Contidos 

Criterios Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 B1.17. Trazado de formas proporcionais. 

 B1.18. Resolución gráfica de triángulos.  

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

 B1.20. Proporcionalidade e semellanza.  

 B1.21. Análise de trazado de formas poligonais 
por triangulación, radiación e itinerario. 

 B1.22. Construción e utilización de escalas 
gráficas. 

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

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

 CSIEE 

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

 CSIEE 

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

 CAA 

 b 

 d 

 e 

 g 

 i 

 l 

 B1.24. Tanxencias e enlaces. 

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

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

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

 B1.28. Xeometría e novas tecnoloxías. 

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

 B1.30. Exercicios de aplicación de trazado de 

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

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

 CMCCT 

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

 CAA 
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 Debuxo Técnico I. 1º de bacharelato  

Obxectivos  

 

Contidos 

Criterios Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

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

 CSIEE 

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

 CSIEE 

 Bloque 2. Sistemas de representación  

 b 

 d 

 e 

 g 

 i 

 l 

 B2.1. Fundamentos dos sistemas de 
representación. 

 B2.2. Sistemas de representación na arte. 

 B2.3. Evolución histórica dos sistemas de 
representación. 

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

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

 B2.6. Clases de proxección. 

 B2.7. Sistemas de representación e novas 

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

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

 CCL 

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

 CCL 
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 Debuxo Técnico I. 1º de bacharelato  

Obxectivos  

 

Contidos 

Criterios Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

tecnoloxías. 

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

 B2.9. Sistema diédrico. 

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

 B2.11. Disposición normalizada.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 CD 

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

 CMCCT 

 DT1.B2.1.5. Comprende o funcionamento do 
sistema diédrico, relacionando os seus 
elementos, convencionalismos e notacións coas 
proxeccións necesarias para representar 
inequivocamente a posición de puntos, rectas e 
planos, e resolve problemas de pertenza, 
intersección e verdadeira magnitude. 

 CAA 

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

 CSIEE 

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

 CMCCT 
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 Debuxo Técnico I. 1º de bacharelato  

Obxectivos  

 

Contidos 

Criterios Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

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

 CCEC 

 b 

 d 

 e 

 g 

 i 

 l 

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

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

 CAA 

 b 

 d 

 e 

 g 

 i 

 l 

 B2.20. Sistema axonométrico. 

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

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

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

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

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

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

 CCEC 

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

 CCEC 
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 Debuxo Técnico I. 1º de bacharelato  

Obxectivos  

 

Contidos 

Criterios Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 b 

 d 

 e 

 g 

 i 

 l 

 B2.25. Sistema cónico central. 

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

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

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

 B2.29. Representación simplificada da 
circunferencia. 

 B2.30. Sistema cónico oblicuo. 

 B2.31. Representación simplificada da 
circunferencia. 

 B2.32. Representación de sólidos nos diferentes 
sistemas. 

 B2.4. Debuxar perspectivas cónicas de formas 
tridimensionais a partir de espazos do contorno 
ou definidas polas súas proxeccións ortogonais, 
e valorar o método seleccionado, considerando 
a orientación das caras principais respecto do 
plano do cadro e a repercusión da posición do 
punto de vista sobre o resultado final. 

 DT1.B2.4.1. Comprende os fundamentos da 
perspectiva cónica e clasifica a súa tipoloxía en 
función da orientación das caras principais 
respecto ao plano do cadro e a repercusión da 
posición do punto de vista sobre o resultado 
final, determinando o punto principal, a liña do 
horizonte, os puntos de fuga e os seus puntos 
de medida. 

 CCL 

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

 CSIEE 

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

 CMCCT 

 Bloque 3. Normalización  

 b 

 d 

 e 

 g 

 i 

 B3.1. Elementos da normalización consonte a 
normativa. 

 B3.1. Valorar a normalización como 
convencionalismo para a comunicación universal 
que permite simplificar os métodos de 
produción, asegurar a calidade dos produtos, 
posibilitar a súa distribución e garantir a súa 
utilización polo destinatario final. 

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

 CCL 



202 

 

 Debuxo Técnico I. 1º de bacharelato  

Obxectivos  

 

Contidos 

Criterios Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 l para dispor as vistas e para a cotación. 

 b 

 d 

 e 

 g 

 i 

 l 

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

 B3.3. Formatos. Dobra de planos. 

 B3.4. Vistas. Liñas normalizadas. 

 B3.5. Aplicacións da normalización. 

 B3.6. Escalas. Cotación. 

 B3.7. Debuxo industrial. 

 B3.6. Escalas. Cotación. 

 B3.8. Debuxo arquitectónico. 

 B3.9. Cortes e seccións. 

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

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

 CSIEE 

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

 CAA 

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

 CMCCT 

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

 CMCCT 

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

 CSIEE 
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03) CRITERIOS DE AVALILACIÓN  RELACIONADOS COS RESPECTIVOS ESTÁNDARES DE APRENDIZASE E 

COMPETENCIAS BÁSICAS    

Curso 1º Bacha.  TÁBOA 1_MÍNIMOS ESIXIBLES  

Materia Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Mínimos esixibles 

Debuxo 

Técnico I. 

1º de 

bacharelato 

B1.1. Resolver problemas de 

configuración de formas poligonais 

sinxelas no plano coa axuda de 

utensilios convencionais de 

debuxo sobre taboleiro, aplicando 

os fundamentos da xeometría 

métrica de acordo cun esquema 

paso a paso e/ou unha figura de 

análise elaborada previamente. 

DT1.B1.1.1. Deseña, modifica ou 

reproduce formas baseadas en 

redes modulares cadradas coa 

axuda do escuadro e o cartabón, 

utilizando recursos gráficos para 

destacar claramente o trazado 

principal elaborado das liñas 

auxiliares utilizadas. 

DT1.B1.1. 2. Determina coa axuda 

de regra e compás os principais 

lugares xeométricos de aplicación 

aos trazados fundamentais no 

plano, e comproba graficamente o 

cumprimento das condicións 

establecidas. 

DT1.B1.1.3. Relaciona as liñas e os 

puntos notables de triángulos, 

cuadriláteros e polígonos coas súas 

propiedades, e identifica as súas 

aplicacións. 

DT1.B1.1.4. Comprende as relacións 

CSIEE,CMCCT,CAA  B1.1.1. Deseñar, modificar ou 

reproducir formas baseadas en redes 

modulares cadradas coa axuda do 

escuadro e o cartabón, utilizando 

recursos gráficos para destacar 

claramente o trazado principal 

elaborado das liñas auxiliares 

utilizadas. 

B1.1. 2. Determinar coa axuda de regra 

e compás os principais lugares 

xeométricos de aplicación aos trazados 

fundamentais no plano, e comproba 

graficamente o cumprimento das 

condicións establecidas. 

B1.1.3. Relacionar as liñas e os puntos 

notables de triángulos, cuadriláteros e 

polígonos coas súas propiedades, e 

identifica as súas aplicacións. 

 

B1.1.4. NON 
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Materia Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Mínimos esixibles 

métricas dos ángulos da 

circunferencia e o círculo, describe 

as súas propiedades e identifica as 

súas posibles aplicacións. 

DT1.B1.1.5. Resolve triángulos coa 

axuda de regra e o compás, 

aplicando as propiedades das súas 

liñas e os puntos notables, e os 

principios xeométricos elementais, 

e xustifica o procedemento 

utilizado. 

DT1.B1.1.6. Deseña, modifica ou 

reproduce cuadriláteros e polígonos 

analizando as relacións métricas 

esenciais e resolvendo o seu 

trazado por triangulación, 

radiación, itinerario ou relacións de 

semellanza. 

DT1.B1.1.7. Reproduce figuras 

proporcionais determinando a 

razón idónea para o espazo de 

debuxo dispoñible, construíndo a 

escala gráfica correspondente en 

función da apreciación establecida 

e utilizándoa coa precisión 

 

B1.1.5. Resolver triángulos coa axuda 

de regra e  

O compás, aplicando as propiedades 

das súas liñas e os puntos notables, e 

os principios xeométricos elementais, 

e xustifica o procedemento utilizado. 

 

DT1.B1.1.6. Deseñar, modifica ou 

reproduce cuadriláteros e polígonos 

analizando as relacións métricas 

esenciais e resolvendo o seu trazado 

por triangulación, radiación, itinerario 

ou relacións de semellanza. 

DT1.B1.1.7. Reproducir figuras 

proporcionais determinando a razón 

idónea para o espazo de debuxo 

dispoñible, construíndo a escala 

gráfica correspondente en función da 

apreciación establecida e utilizándoa 

coa precisión requirida. 

DT1.B1.1.8. Comprender as 

características das transformacións 
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Materia Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Mínimos esixibles 

requirida. 

DT1.B1.1.8. Comprende as 

características das transformacións 

xeométricas elementais (xiro, 

translación, simetría, homotecia e 

afinidade), identificando as súas 

invariantes, e aplícaas para a 

resolución de problemas 

xeométricos e para a 

representación de formas planas. 

xeométricas elementais (xiro, 

translación, simetría, homotecia e 

afinidade), identificando as súas 

invariantes, e aplícaas para a 

resolución de problemas xeométricos 

e para a representación de formas 

planas. 

Debuxo 

Técnico I. 

1º de 

bacharelato 

B1.2. Debuxar curvas técnicas e 

figuras planas compostas por 

circunferencias e liñas rectas, 

aplicando os conceptos 

fundamentais de tanxencias, 

resaltar a forma final determinada 

e indicar graficamente a 

construción auxiliar utilizada, os 

puntos de enlace e a relación entre 

os seus elementos. 

DT1.B1.2.1. Identifica as relacións 

entre puntos de tanxencia, centros 

e raios de circunferencias, 

analizando figuras compostas por 

enlaces entre liñas rectas e arcos de 

circunferencia. 

DT1.B1.2.2. Resolve problemas 

básicos de tanxencias coa axuda de 

regra e compás, aplicando con rigor 

e exactitude as súas propiedades 

intrínsecas, e utilizando recursos 

gráficos para destacar claramente o 

trazado principal elaborado das 

liñas auxiliares utilizadas. 

DT1.B1.2.3. Aplica os 

CMCCT,CAA,CSIEE  DT1.B1.2.1. Identificar as relacións 

entre puntos de tanxencia, centros e 

raios de circunferencias, analizando 

figuras compostas por enlaces entre 

liñas rectas e arcos de circunferencia. 

DT1.B1.2.2. Resolver problemas 

básicos de tanxencias coa axuda de 

regra e compás, aplicando con rigor e 

exactitude as súas propiedades 

intrínsecas, e utilizando recursos 

gráficos para destacar claramente o 

trazado principal elaborado das liñas 

auxiliares utilizadas. 

DT1.B1.2.3. Aplicar os coñecementos 

de tanxencias á construción de óvalos, 
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Materia Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Mínimos esixibles 

coñecementos de tanxencias á 

construción de óvalos, ovoides e 

espirais, e relaciona a súa forma 

coas principais aplicacións no 

deseño arquitectónico e industrial. 

DT.B1.2.4. Deseña a partir dun 

bosquexo previo ou reproduce á 

escala conveniente figuras planas 

que conteñan enlaces entre liñas 

rectas e arcos de circunferencia, 

indicando graficamente a 

construción auxiliar utilizada, os 

puntos de enlace e a relación entre 

os seus elementos. 

ovoides e espirais, e relaciona a súa 

forma coas principais aplicacións no 

deseño arquitectónico e industrial. 

DT.B1.2.4. NON 

 

Debuxo 

Técnico I. 

1º de 

bacharelato 

B2.1. Relacionar os fundamentos e 

as características dos sistemas de 

representación coas súas posibles 

aplicacións ao debuxo técnico, 

seleccionando o sistema axeitado 

ao obxectivo previsto, e identificar 

as vantaxes e os inconvenientes en 

función da información que se 

desexe amosar e dos recursos 

dispoñibles. 

DT1.B2.1.1. Identifica o sistema de 

representación empregado a partir 

da análise de debuxos técnicos, 

ilustracións ou fotografías de 

obxectos ou espazos, e determina 

as características diferenciais e os 

elementos principais do sistema. 

DT1.B2. 1. 2. Establece o ámbito de 

aplicación dos principais sistemas 

de representación, e ilustra as súas 

vantaxes e os seus inconvenientes 

CCL,CD,CMCCT,CAA,CSIEE,CCEC  DT1.B2.1.1. Identificar o sistema de 

representación empregado a partir da 

análise de debuxos técnicos, 

ilustracións ou fotografías de obxectos 

ou espazos, e determina as 

características diferenciais e os 

elementos principais do sistema. 

DT1.B2. 1. 2. NON. 

DT1.B2.1.3. NON. 

DT1B2.1.4. Comprender os 
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mediante o debuxo a man alzada 

dun mesmo corpo xeométrico 

sinxelo. 

DT1.B2.1.3. Selecciona o sistema de 

representación idóneo para a 

definición dun obxecto ou espazo, 

analizando a complexidade da súa 

forma, a finalidade da 

representación, a exactitude 

requirida e os recursos informáticos 

dispoñibles. 

DT1B2.1.4. Comprende os 

fundamentos do sistema diédrico e 

describe os procedementos de 

obtención das proxeccións e a súa 

disposición normalizada. 

DT1.B2.1.5. Comprende o 

funcionamento do sistema diédrico, 

relacionando os seus elementos, 

convencionalismos e notacións coas 

proxeccións necesarias para 

representar inequivocamente a 

posición de puntos, rectas e planos, 

e resolve problemas de pertenza, 

intersección e verdadeira 

fundamentos do sistema diédrico e 

describe os procedementos de 

obtención das proxeccións e a súa 

disposición normalizada. 

DT1.B2.1.5. Comprender o 

funcionamento do sistema diédrico, 

relacionando os seus elementos,  

convencionalismos e notacións coas 

proxeccións necesarias para 

representar inequivocamente a 

posición de puntos, rectas e planos, e 

resolve problemas de pertenza, 

intersección e verdadeira magnitude. 

DT1.B2.1.6. Deseñar ou reproducir 

formas tridimensionais sinxelas, 

debuxando a man alzada as súas vistas 

principais no sistema de proxección 

ortogonal establecido pola norma de 

aplicación, dispondo as proxeccións 

suficientes para a súa definición e 

identificando os seus elementos de 

xeito inequívoco. 

DT1.B2.1.7. Visualizar no espazo 

perspectivo formas tridimensionais 

sinxelas definidas suficientemente 
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magnitude. 

DT1.B2.1.6. Deseña ou reproduce 

formas tridimensionais sinxelas, 

debuxando a man alzada as súas 

vistas principais no sistema de 

proxección ortogonal establecido 

pola norma de aplicación, dispondo 

as proxeccións suficientes para a 

súa definición e identificando os 

seus elementos de xeito 

inequívoco. 

DT1.B2.1.7. Visualiza no espazo 

perspectivo formas tridimensionais 

sinxelas definidas suficientemente 

polas súas vistas principais, 

debuxando a man alzada 

axonometrías convencionais 

(isometrías e cabaleiras). 

DT1.B2.1.8. Determina seccións 

planas de obxectos tridimensionais 

sinxelos, visualizando 

intuitivamente a súa posición 

mediante perspectivas a man 

alzada, debuxando as súas 

proxeccións diédricas e obtendo a 

polas súas vistas principais, debuxando 

a man alzada axonometrías 

convencionais (isometrías e 

cabaleiras). 

 

DT1.B2.1.8. Determinar seccións 

planas de obxectos tridimensionais 

sinxelos, visualizando intuitivamente a 

súa posición mediante perspectivas a 

man alzada, debuxando as súas 

proxeccións diédricas e obtendo a súa 

verdadeira magnitude. 
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súa verdadeira magnitude. 

Debuxo 

Técnico I. 

1º de 

bacharelato 

B2.2. Representar formas 

tridimensionais sinxelas a partir de 

perspectivas, fotografías, pezas 

reais ou espazos do contorno 

próximo, utilizando o sistema 

diédrico ou, de ser o caso, o 

sistema de planos cotados, 

dispondo de acordo coa norma as 

proxeccións suficientes para a súa 

definición e identificando os seus 

elementos de xeito inequívoco. 

DT1.B2.2.1. Comprende o 

funcionamento do sistema de 

planos cotados como unha variante 

do sistema diédrico que permite 

rendibilizar os coñecementos 

adquiridos, ilustra as súas principais 

aplicacións mediante a resolución 

de problemas sinxelos de pertenza 

e intersección e obtén perfís dun 

terreo a partir das súas curvas de 

nivel.  

CAA  DT1.B2.2.1. Comprender o 

funcionamento do sistema de planos 

cotados como unha variante do 

sistema diédrico que permite 

rendibilizar os coñecementos 

adquiridos, ilustra as súas principais 

aplicacións mediante a resolución de 

problemas sinxelos de pertenza e 

intersección e obtén perfís dun terreo 

a partir das súas curvas de nivel. 

Debuxo 

Técnico I. 

1º de 

bacharelato 

B2.3. Debuxar perspectivas de 

formas tridimensionais a partir de 

pezas reais ou definidas polas súas 

proxeccións ortogonais, 

seleccionando a axonometría 

axeitada ao propósito da 

representación, dispondo a 

posición dos eixes en función da 

importancia relativa das caras que 

se desexen amosar e utilizando, de 

ser o caso, os coeficientes de 

DT1.B2.3.1. Realiza perspectivas 

isométricas de corpos definidos 

polas súas vistas principais, coa 

axuda de utensilios de debuxo 

sobre taboleiro, representando as 

circunferencias situadas en caras 

paralelas aos planos coordenados 

como óvalos en lugar de elipses, 

simplificando o seu trazado. 

DT1.B2.3.2. Realiza perspectivas 

cabaleiras ou planimétricas 

(militares) de corpos ou espazos 

CCEC  DT1.B2.3.1. Realizar perspectivas 

isométricas de corpos definidos polas 

súas vistas principais, coa axuda de 

utensilios de debuxo sobre taboleiro, 

representando as circunferencias 

situadas en caras paralelas aos planos 

coordenados como óvalos en lugar de 

elipses, simplificando o seu trazado. 

DT1.B2.3.2. Realizar perspectivas 

cabaleiras ou planimétricas (militares) 

de corpos ou espazos con 

circunferencias situadas en caras 
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redución determinados. con circunferencias situadas en 

caras paralelas a un só dos planos 

coordenados, dispondo a súa 

orientación para simplificar o seu 

trazado. 

paralelas a un só dos planos 

coordenados, dispondo a súa 

orientación para simplificar o seu 

trazado. 

Debuxo 

Técnico I. 

1º de 

bacharelato 

B2.4. Debuxar perspectivas cónicas 

de formas tridimensionais a partir 

de espazos do contorno ou 

definidas polas súas proxeccións 

ortogonais, e valorar o método 

seleccionado, considerando a 

orientación das caras principais 

respecto do plano do cadro e a 

repercusión da posición do punto 

de vista sobre o resultado final. 

DT1.B2.4.1. Comprende os 

fundamentos da perspectiva cónica 

e clasifica a súa tipoloxía en función 

da orientación das caras principais 

respecto ao plano do cadro e a 

repercusión da posición do punto 

de vista sobre o resultado final, 

determinando o punto principal, a 

liña do horizonte, os puntos de fuga 

e os seus puntos de medida. 

DT1.B2.4.2. Debuxa coa axuda de 

utensilios de debuxo perspectivas 

cónicas centrais de corpos ou 

espazos con circunferencias 

situadas en caras paralelas a un só 

dos planos coordenados, dispondo 

a súa orientación para simplificar o 

seu trazado. 

DT1.B2.4.3. Representa formas 

sólidas ou espaciais con arcos de 

CCL,CSIEE,CMCCT  DT1.B2.4.1. Comprender os 

fundamentos da perspectiva cónica e 

clasifica a súa tipoloxía en función da 

orientación das caras principais 

respecto ao plano do cadro e a 

repercusión da posición do punto de 

vista sobre o resultado final, 

determinando o punto principal, a liña 

do horizonte, os puntos de fuga e os 

seus puntos de medida. 

DT1.B2.4.2. Debuxar coa axuda de 

utensilios de debuxo perspectivas 

cónicas centrais de corpos ou espazos 

con circunferencias situadas en caras 

paralelas a un só dos planos 

coordenados, dispondo a súa 

orientación para simplificar o seu 

trazado. 
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circunferencia en caras horizontais 

ou verticais, debuxando 

perspectivas cónicas oblicuas coa 

axuda de utensilios de debuxo, 

simplificando a construción das 

elipses perspectivas mediante o 

trazado de polígonos circunscritos, 

trazándoas a man alzada ou coa 

axuda de patróns de curvas. 

DT1.B2.4.3.  NON. 

Debuxo 

Técnico I. 

1º de 

bacharelato 

B3.1. Valorar a normalización 

como convencionalismo para a 

comunicación universal que 

permite simplificar os métodos de 

produción, asegurar a calidade dos 

produtos, posibilitar a súa 

distribución e garantir a súa 

utilización polo destinatario final. 

DT1.B3.1.1. Describe os obxectivos 

e os ámbitos de utilización das 

normas UNE, EN e ISO, e relaciona 

as específicas do debuxo técnico 

coa súa aplicación para a elección e 

a dobra de formatos, para o 

emprego de escalas, para 

establecer o valor representativo 

das liñas, para dispor as vistas e o 

seu  acoutamento. 

 

CCL  DT1.B3.1.1. NON 

Debuxo 

Técnico I. 

1º de 

B3.2. Aplicar as normas nacionais, 

europeas e internacionais 

relacionadas cos principios xerais 

DT1.B3.2.1. Obtén as dimensións 

relevantes de corpos ou espazos 

representados utilizando escalas 

CSIEE,CAA,CMCCT,CMCCT  DT1.B3.2.1. Obter as dimensións 

relevantes de corpos ou espazos 

representados utilizando escalas 
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bacharelato de representación, formatos, 

escalas, acoutamento e métodos 

de proxección ortográficos e 

axonométricos, considerando o 

debuxo técnico coma linguaxe 

universal, valorando a necesidade 

de coñecer a súa sintaxe e 

utilizándoo de forma obxectiva 

para a interpretación de planos 

técnicos e a elaboración de 

bosquexos, esquemas, esbozos e 

planos. 

normalizadas. 

DT1.B3.2.2. Representa pezas e 

elementos industriais ou de 

construción, aplicando as normas 

referidas aos principais métodos de 

proxección ortográficos, 

seleccionando as vistas 

imprescindibles para a súa 

definición, dispóndoas 

axeitadamente e diferenciando o 

trazado de eixes, liñas vistas e 

ocultas. 

DT1.B3.2.3. Cota pezas industriais 

sinxelas identificando as cotas 

necesarias para a súa correcta 

definición dimensional e 

dispóndoas de acordo coa norma. 

DT1.B3.2.4. Cota espazos 

arquitectónicos sinxelos 

identificando as cotas necesarias 

para a súa correcta definición 

dimensional e dispóndoas de 

acordo coa norma. 

DT1.B3.2.5. Representa obxectos 

con ocos mediante cortes e 

normalizadas. 

DT1.B3.2.2. Representar pezas e 

elementos industriais ou de 

construción, aplicando as normas 

referidas aos principais métodos de 

proxección ortográficos, seleccionando 

as vistas imprescindibles para a súa 

definición, dispóndoas axeitadamente 

e diferenciando o trazado de eixes, 

liñas vistas e ocultas. 

DT1.B3.2.3. NON  

DT1.B3.2.4. Cotar espazos 

arquitectónicos sinxelos identificando 

as cotas necesarias para a súa correcta 

definición dimensional e dispóndoas 

de acordo coa norma. 

DT1.B3.2.5. Representar obxectos con 

ocos mediante cortes e seccións, 

aplicando as normas básicas 

correspondentes. 
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seccións, aplicando as normas 

básicas correspondentes. 
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04) ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE ASOCIADAS A CADA BLOQUE DE CONTIDO.                                                                  

Curso 1º  Bacha  TÁBOA 2_ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE   

Materia Bloque Obx Contidos Actividades de aprendizaxe 

 

 

Tem_ 

Horas 

Debuxo Técnico I. 

1º de bacharelato 

Bloque 1. Xeometría 

e Debuxo técnico 

b,d,

e,g,i

,l,m 

 

 

 

 

 

 

 

B1.1. Trazados xeométricos. 

B1.2. Instrumentos e materiais do debuxo 

técnico. 

B1.3. Recoñecemento da xeometría na 

natureza. 

 

B1.4. Identificación de estruturas xeométricas 

 Exposición do tema. 

Visualiza e practica: 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/11_ejercicios_de_dibujo_tec

nico/curso/intro.html 

Visualiza, analiza e comenta: 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/mas-por-menos/aventura-del-

saber-serie-mas-menos-mundo-espirales/1291428/  

B1.1- B1.2- Repaso dos contidos básicos. Realiza 

operacións gráficas con segmentos: suma, resta, 

división, produto. Theorema de Thales Realiza os 

exercicios propostos de Proporcionalidade directa 

ou inversa. media, terceira, cuarta proporcional. 

División aúrea dun segmento..…  

B1.1- B1.2 - B1.3. -Visualiza e fai o posterior análise 

gráfico das relacións xeométricas presentes en 

  

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/11_ejercicios_de_dibujo_tecnico/curso/intro.html
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/11_ejercicios_de_dibujo_tecnico/curso/intro.html
http://www.rtve.es/alacarta/videos/mas-por-menos/aventura-del-saber-serie-mas-menos-mundo-espirales/1291428/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/mas-por-menos/aventura-del-saber-serie-mas-menos-mundo-espirales/1291428/
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na arte. 

 

B1.5. Valoración da xeometría como 

instrumento para o deseño gráfico, industrial e 

arquitectónico. 

 

B1.6. Trazados fundamentais no plano.  

B1.7. Operacións con segmentos. 

B1.8. Mediatriz. 

B1.9. Paralelismo e perpendicularidade.  

 

 

 

 

 

B1.10. Determinación de lugares xeométricos. 

Aplicacións. 

 

 

 

formas naturais.  

B1.4.- Visualiza e analiza as relacións xeométricas 

presentes nas obras de arte propostas. 

 B1.5. -Realiza o esbozo anotado e o delineado. 

Análise en obxectos de uso cotián, portaminas, afía 

lapis, moedeiro  e dun espazo de uso común, aula, 

sala de estar  dos elementos gráficos 

configuradores da súa forma. 

B1.5. -Realiza o esbozo anotado e o delineado. De 

pezas xeométricas sinxelas 

B1.6. - B1.7.- B1.8. -B1.9.- B1.10.  Repaso dos 

contidos básicos. Realiza operacións gráficas 

aplicando os trazados fundamentais do plano. 

Evidencia as súas propiedades como Lugar 

Xeométrico. 

B1.10.-Realiza os exercicios  propostos para unha  

boa comprensión dos lugares xeométricos: Círculo, 

elipse, hipérbole e parábola. Comproba as súas 

propiedades.  

B1.10- Documenta o emprego destas curvas en 

obras de inxeniería ou arquitectura. 

B1.11. Visualiza, analiza e comenta: 
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B1.11. Elaboración de formas baseadas en 

redes modulares. 

 

 

B1.12. Circunferencia e círculo. 

 

B1.13. Ángulos. 

B1.14.Trazado de polígonos regulares. 

B1.15. Resolución gráfica de cuadriláteros e 

polígonos. 

B1.16. Representación de formas planas. 

 

 

 

 

 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/mas-por-menos/aventura-del-

saber-serie-mas-menos-geometria-se-hace-arte/1291007/ 

B1.11. – realiza redes compositivas de malla 

cadrada e triangular. Inscribe nelas circunferencias, 

e recrea un ritmo compositivo.  

B1.11B1.11B1.12.- Realiza diversos métodos de 

rectificación gráfica da circunferencia así como  das 

súas partes. 

B1.12.- Realiza a demostración gráfica dos ángulos 

na circunferencia. 

B1.13- Manexa o porta- ángulos.Realiza operacións 

gráficas con escuadra e cartabón de ángulos así 

como operacións sinxelas.: Suma, resta, trazado da 

bisectriz dun vértice inaccesible. 

B1.14.- B1.3. Analiza nas imaxes propostas o 

emprego de plantas poligonais para fortificacións 

aso longo da histoira: 

www.badajozcapitalenlafrontera.com 

B1.14.-Realiza o trazado de polígonos regulares por 

diferentes métodos gráficos a partir do lado ou do 

radio. 

Visualiza e practica: 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/mas-por-menos/aventura-del-saber-serie-mas-menos-geometria-se-hace-arte/1291007/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/mas-por-menos/aventura-del-saber-serie-mas-menos-geometria-se-hace-arte/1291007/
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCO2UwYim9McCFQNAGgod0esBDQ&url=http%3A%2F%2Fwww.badajozcapitalenlafrontera.com%2Ffortificaciones_abaluartadas.htm&psig=AFQjCNFfFZVrCEd-Lbn1LtFZZEbBx_iZhw&ust=1442243550804633
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B1.17. Trazado de formas proporcionais. 

 

 

 

 

 

B1.18. Resolución gráfica de triángulos.  

B1.19. Determinación, propiedades e 

aplicacións dos seus puntos notables. 

B1.20. Proporcionalidade e semellanza.  

B1.21. Análise de trazado de formas poligonais 

por triangulación, radiación e itinerario. 

B1.22. Construción e utilización de escalas 

gráficas. 

B1.23. Transformacións xeométricas 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/11_ejercicios_de_dibujo_tec

nico/curso/intro.html 

Realiza os exercicios propostos de polígonos 

regulares estrelados. 

B1.16. B1. 20-B1.21. –B1..20 – B1..23. - analiza e 

debuxa segundo a escala pedida diferentes  formas 

planas. 

B1.15.-Debuxa con útiles os diferentes  

cuadriláteros a partir dos datos dados. Debuxa o 

rectángulo áureo. 

Visiona, analiza e comproba: 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/mas-por-menos/aventura-del-

saber-serie-mas-menos-numero-aureo/1290977/ 

B1.17. B1.20. B1.22. - B1.23 --Realiza os exercicios 

propostos sobre: Proporcionalidade directa ou 

inversa. Media, terceira, cuarta proporcional. 

División áurea dun segmento. Semellanza e escalas. 

Escalas: escala numérica e gráfica. Construción de 

escalas gráficas. Tipos. Aplicacións. Aplicación de 

escalas na lectura de mapas, e en planos diversos. 

Equivalencia e homotecia. 

B1.14.Realiza o trazado de polígonos regulares por 

diferentes métodos gráficos a partir do lado ou do 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/11_ejercicios_de_dibujo_tecnico/curso/intro.html
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/11_ejercicios_de_dibujo_tecnico/curso/intro.html
http://www.rtve.es/alacarta/videos/mas-por-menos/aventura-del-saber-serie-mas-menos-numero-aureo/1290977/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/mas-por-menos/aventura-del-saber-serie-mas-menos-numero-aureo/1290977/
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elementais: xiro, translación, simetría 

homotecia e afinidade. Identificación de 

invariantes. Aplicacións. 

 

radio. 

B1.18 - B1.19. Realiza a construción de triángulos 

aplicando o método axeitado segundo os datos. 

Sinala os seus puntos e rectas notables. Indica as 

súas propiedades. 

B1.23. Visualiza e comenta: 

http://recursostic.educacion.es/canals/web/materiales_didacticos/GE-

TR-75/index.html 

B1. 23 - Visualiza, analiza e comenta: 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/mas-por-menos/aventura-del-

saber-serie-mas-menos-movimientos-plano/1283084/ 

Debuxo Técnico I. 

1º de bacharelato 

Bloque 1. Xeometría 

e Debuxo técnico 

b,d,

e,g,i

,l 

B1.24. Tanxencias e enlaces. 

 

B1.25. Resolución de problemas básicos de 

tanxencias e enlaces. Aplicacións. 

 

 

 

 

 B1.24. Analiza nas imaxes e nas pezas xeométricas 

propostas os diferentes tipos de tanxencias e 

enlaces que se presenten: tanxencias entre recta e 

circunferencia, e entre circunferencias. Presta 

especial atención á relación entre o punto de 

tanxencia e o radio de curvatura. Visualiza e 

practica: 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/11_ejercicios_de_dibujo_tec

nico/curso/intro.html 

B1.25. Realiza graficamente, procurando a máxima 

exactitude os diferentes exercicios  de tanxencias e 

enlaces.que se propoñen:Tanxencia entre curvas; 

relación entre o punto de tanxencia e os centros de 

  

http://recursostic.educacion.es/canals/web/materiales_didacticos/GE-TR-75/index.html
http://recursostic.educacion.es/canals/web/materiales_didacticos/GE-TR-75/index.html
http://www.rtve.es/alacarta/videos/mas-por-menos/aventura-del-saber-serie-mas-menos-movimientos-plano/1283084/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/mas-por-menos/aventura-del-saber-serie-mas-menos-movimientos-plano/1283084/
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/11_ejercicios_de_dibujo_tecnico/curso/intro.html
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/11_ejercicios_de_dibujo_tecnico/curso/intro.html
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B1.26. Construción de curvas técnicas, óvalos, 

ovoides e espirais. 

 

 

 

 

 

curvatura. Circunferencia que pase por tres puntos. 

Casos notables de tanxencia: liña tanxente a unha 

curva nun punto desta. Circunferencia tanxente a 

unha liña nun punto desta. Circunferencias de radio 

dado tanxentes a unha liña e que pasen por un 

punto exterior. Circunferencias de radio dado 

tanxentes a dúas liñas que se cortan. 

Circunferencias tanxentes a tres liñas que se cortan 

en triángulo. Circunferencias de radio dado 

tanxentes a outra nun punto desta. Circunferencia 

tanxente a outra nun punto desta e que pase por 

un punto exterior. Liñas tanxentes comúns 

interiores ou exteriores a dúas circunferencias 

B1.26.- Analiza  e clasifica nas imaxes propostas a 

presenza de diferentes tipos de curvas de compás.  

B1.26. Realiza os exercicios propostos de  de pezas 

que presenten 

curvas técnicas: 

B1.26. Realiza os exercicios propostos para aplicar 

coa máxima exactitude, a partir dos datos dados,  o 

trazado das curvas xeométricas:  

- Curvas alabeadas: hélice cilíndrica. 

Curvas planas: curvas técnicas: ovalos, ovoides. 

Espirais: espiral de Arquímedes,   volutas, 



220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1.27. Aplicacións da xeometría ao deseño 

arquitectónico e industrial. 

 

B1.28. Xeometría e novas tecnoloxías. 

 

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

 

B1.30. Exercicios de aplicación de trazado de 

tanxencias e enlaces. 

envolventes... Curvas cíclicas: cicloide, epicicloide, 

hipocicloide. 

Visualiza e practica: 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/11_ejercicios_de_dibujo_tec

nico/curso/intro.html 

 Óvalos construción a partir do seu eixe maior, do 

seu eixe menor.  

Ovoides :construción a partir do seu eixe maior ou 

do seu eixe menor - Espirais: construción a partir 

dun triángulo, dun cadrado e dun polígono 

calquera. Espiral xónica. Debuxa a espiral áurea e 

busca exemplos na natureza onde estea presente. 

B1.27. Visualiza e analiza nas imaxes propostas,as 

diferentes aplicacións da xeometría ao deseño 

arquitectónico e industrial. 

 Mira o programa Geogebra de software libre que 

reúne xeometría, álxebra e análise ao tempo que é 

bastante intuitivo. 

http://www.geogebra.org/cms/index.php?option=com_frontpage&Ite

mid=1 

B1.28.- 21. 29. -Visita e explora: a Web de José 

Antonio Cuadrado, dedicada ao Debuxo Técnico. 

Permite visualizar en 3D das pezas propostas, así 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/11_ejercicios_de_dibujo_tecnico/curso/intro.html
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/11_ejercicios_de_dibujo_tecnico/curso/intro.html
http://www.geogebra.org/cms/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.geogebra.org/cms/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
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como a súa representación tanto en sistemas de 

medida como de perspectiva. 

Verás que ofrece posibilidade de interacción e 

resolver os exercicios que se propoñen, imprímeos 

e comproba se é correcta a solución. 

http://jcuadra2.wix.com/cuadrado 

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

B1.30.Realiza coa máxima exactitude e limpeza os 

exercicios propostos  de tanxencias e enlaces, 

tendo en conta os conceptos de eixo radical e 

centro radical. 

Debuxo Técnico I. 

1º de bacharelato 

Bloque 2. Sistemas 

de representación 

b,d,

e,g,i

,l 

B2.1. Fundamentos dos sistemas de 

representación. 

 

 

B2.2. Sistemas de representación na arte. 

 

B2.3. Evolución histórica dos sistemas de 

representación. 

 

B2.4. Sistemas de representación e debuxo 

 B2.1 Visión xeral dos sistemas diédrico, cónico 

axonométrico e dos planos acoutados: 

Características fundamentais de cada un deles. O 

seu uso na ciencia e na técnica. 

B2.2. Visiona, analiza e documenta o emprego de 

Sistemas de representación na arte. 

B2.3.  Realiza unha pequena investigación que 

evidencie a evolución histórica dos sistemas de 

representación. 

 

B2.4. - B2.5.. Criterios de selección.Analiza as 

  

http://jcuadra2.wix.com/cuadrado
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técnico. Ámbitos de  

aplicación.  

 

B2.5. Vantaxes e inconvenientes. Criterios de 

selección. 

 

B2.6. Clases de proxección. 

B2.7. Sistemas de representación e novas 

tecnoloxías. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

similitudes e diferenzas entre os sistemas de 

representación no debuxo técnico.  Sinala os 

diferentes ámbitos de aplicación e clasifícaos 

segundo a súa idoneidade. 

B2.6. Realiza unha táboa que recolla as diferentes 

clases de proxeccións. Indica os subsistemas do 

sistema axonométrico. E explica as diferenzas entre 

eles. 

Sinala as diferenzas entre a perspectiva cabaleira e 

a perspectiva militar. 

Debuxa un sólido sinxelo que evidencie as súas 

características. 

B2.7. B2.8. -Visualiza, analiza e practica de ser 

posible,  a construción mediante Auto Cad dunha 

peza sinxela, nas direccións que se engaden, de 

video tutoriais:Juan Hernani Romero 

Isometría 10 / En: Auto 20Cad 2013 
https://www.youtube.com/watch?v=5mBfI-bZAmM 

AutoCad 2013 Isocírculos -Proyecciones 

Isométricas cilíndricas 11 / 20  

https://www.youtube.com/watch?v=9ZaY0AOihBw  

AutoCad 2013 - PLOT - IMPRIMIR - TRAZAR desde Model 

https://www.youtube.com/channel/UComJGRfCldbCmduv0ZnWIFg
https://www.youtube.com/watch?v=5mBfI-bZAmM
https://www.youtube.com/watch?v=9ZaY0AOihBw
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B2.9. Sistema diédrico. 

 

B2. 10. Procedementos para a obtención das 

proxeccións diédricas. 

 

B2.11. Disposición normalizada.  

 

B2.12. Reversibilidade do sistema. Número de 

proxeccións suficientes.  

 

B2.13. Representación e identificación de 

puntos, rectas e planos. Posicións no espazo. 

Paralelismo e perpendicularidade. Pertenza e 

intersección. 

 

 

Space 13 / 20 
https://www.youtube.com/watch?v=eBjQuDv2UDs 

Auto CAD 2013 Configuración de Acotutamento e Dimensionado 12 / 

20  

https://www.youtube.com/watch?v=DMYcWoafid0 

https://www.youtube.com/watch?v=eBjQuDv2UDs 

B2.8. Documenta: Realiza unha comparativa entre 

o programa de deseño vectorial  Adobe Illustrator e 

o editor Inkscape.. Se fose posible, realiza unha 

mesma peza sinxela en cada un dos programas. 

    

B2.9. Realiza en cartón os dous planos de 

proxección de xeito que poidas articulalos e 

visualizar os cuadrantes que subdividen o espazo 

neste sistema. 

B2. 10. Realiza a “caixa cúbica despregable” 

proposta . Realiza correspondéndose en 

perpendicular as vistas que sobre cada unha delas 

se obteñen do volume sinxelo proposto. Debúxaa  

logo  nun folio de xeito que obteñas un esquema 

da súa disposición. 

B2.11. Debuxa a posición normalizada segundo a 

Norma UNE  de planta, alzado, perfil dereito, perfil 

esquerdo, e vista inferior. 

https://www.youtube.com/watch?v=eBjQuDv2UDs
https://www.youtube.com/watch?v=DMYcWoafid0
https://www.youtube.com/watch?v=eBjQuDv2UDs
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B2.14. Proxeccións diédricas de sólidos e 

espazos sinxelos. 

ttps://www.youtube.com/watch?v=UViZiDnP0_Q 

B2.12. Realiza as vistas diédricas dun obxecto 

sinxelo dado pola súa perspectiva cabaleira. 

Debuxar a perspectiva cabaleira dun obxecto 

sinxelo dado polas súas proxeccións diédricas. A 

partir dunha peza dada realizar o número de vistas 

suficientes para a completa definición da mesma. 

B2.13. Analiza, estuda e debuxa a man alzada o 

Alfabeto do punto no sistema diédrico, segundo o 

cuadrante que ocupe, e logo debúxaos con 

instrumentos. 

- Analiza, estuda e debuxa a man alzada o Alfabeto 

da recta no sistema diédrico, nunha representación 

do espazo convencional e logo debuxa  as súas 

diferentes posicións explicadas, con instrumentos. 

- Analiza, estuda e debuxa a man alzada o Alfabeto 

do plano  no sistema diédrico , nunha 

representación do espazo convencional e logo 

debuxa  as súas diferentes posicións explicadas, 

con instrumentos. 

-Analiza, estuda e debuxa a man alzada, nunha 

representación do espazo convencional, as 

relacións de paralelismo entre rectas, entre planos, 

entre recta e plano, e logo debuxa os mesmos con 
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B2.15. Seccións planas. Determinación da súa 

verdadeira magnitude.  

 

B2.16. Procedementos para a obtención e 

disposición das proxeccións diédricas. 

(EPÍGRAFE REPETIDO IGUAL AO B2. 10.) 

( Entendemos que se quería dicir: 

Procedementos para a obtención de 

verdadeira medida. Métodos Operativos) 

 

 

B2.17. Visualización e debuxo a man alzada de 

axonometrías a partir das vistas principais de 

pezas sinxelas. 

 

B2.18. Seccións planas. Determinación da súa 

verdadeira magnitude. (EPÍGRAFE REPETIDO 

IGUAL AO B2.15) 

instrumentos. 

-Realiza os exercicios propostos para comprender a 

determinación dun plano no sistema diédrico. 

- Realiza os exercicios propostos para o estudio da 

perpendicularidade entre rectas, entre planos e 

entre recta e plano. 

- Realiza os exercicios propostos para o estudio da 

Distancia, aplicando  perpendicularidade, entre 

rectas, entre planos e entre recta e plano. 

-Analiza, estuda e realiza os exercicios propostos 

para comprender a relación de Pertenza, e situar 

de xeito correcto: puntos en rectas e recta en 

planos. 

-Analiza, estuda e realiza os exercicios propostos 

para comprender a relación de Pertenza, e situar 

de xeito correcto figuras planas dadas, sobre 

planos dados. 

- Analiza, estuda e realiza os exercicios propostos 

para comprender a i relación de intersección entre 

rectas, entre planos, e entre recta e plano. 

B2.14.- Realiza os exercicios propostos de pezas 

dadas pola súa perspectiva  e obtén as súas 
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proxeccións diédricas. 

Realiza o esbozo anotado de  espazos sinxelos, 

procurando cumprir as normas UNE de anotación. 

Visualiza e repasa: 

Pasos para dibujar Vistas, de: Javier Mulet Pradera 

https://www.youtube.com/watch?v=AfL0EfwG-3 

B2.15.- B2.16.- B2.18.  Realiza, con instrumentos de 

medida, os exercicios propostos nos que se 

evidencie a sección que un plano dado produce 

nun corpo sinxelo.  

Realiza, con instrumentos de medida, os exercicios 

propostos nos que se evidencie a sección que un 

plano dado produce nun corpo sinxelo  a obtención 

da súa verdadeira forma e magnitude: 

- Exercicios de aplicación de Abatementos e 

rebatementos. 

- Exercicios de aplicación de Xiros. 

- Exercicios de aplicación de Cambio de Planos. 

Visualiza e repasa: 

Determinar a sección en proxección e verdadeira 

https://www.youtube.com/channel/UCw5BWQ97kngnCYuvMLk_chw
https://www.youtube.com/watch?v=AfL0EfwG-3
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medida dun plano proxectante nun cono recto : de 

Juan Carlos García. 

https://www.youtube.com/watch?v=7woxw6Xtiag 

B2.17. Realiza os exercicios propostos  de 

Visualización, e debuxa a man alzada, perspectivas 

axonométricas a partir das vistas principais de 

pezas sinxelas dadas. 

Debuxo Técnico I. 

1º de bacharelato 

Bloque 2. Sistemas 

de representación 

b,d,

e,g,i

,l 

B2.19. Sistema de planos cotados: aplicacións.  B2.19. Analiza, estuda e compara as características 

do Sistema Acotado, coas dos outros sistemas de 

representación que coñeces.    

- Reflexiona e compara: Que significa que o sistema 

de planos cotados sexa reversible? Tamén o é o 

sistema diédrico? E o sistema axonométrico? E o 

sistema cónico? 

- Documenta exemplos prácticos de aplicación do 

sistema cotado. 

Realiza os exercicios propostos para comprender o 

alfabeto do punto, da recta e do plano no sistema 

cotado. 

- Realiza os exercicios propostos de aplicación 

topográfica á obtención de curvas de nivel. 

- Realiza os exercicios propostos para comprender 

  

https://www.youtube.com/watch?v=7woxw6Xtiag
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a representación de sólidos sinxelos no sistema 

cotado. 

- Realiza os exercicios propostos para a obtención 

das limatesas  nunha cuberta sinxela. 

-Realiza os exercicios propostos para a obtención 

de desmontes e terrapléns. 

http://dibujotecni.com/acotado/sistema-de-planos-acotados-la-recta/ 

Debuxo Técnico I. 

1º de bacharelato 

Bloque 2. Sistemas 

de representación 

b,d,

e,g,i

,l 

B2.25. Sistema cónico central. 

 

 

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

cono visual. 

 

B2.27. Determinación do punto de vista e 

orientación das caras principais. 

 

 

 

 B2.25.- Analiza, estuda e compara as 

características do sistema cónico coas dos outros 

sistemas de representación que coñeces. 

B2.25.-Experimenta a importancia do punto de 

vista: debuxa á man alzada un mesmo obxecto fixo, 

cambiando ti de posición, para comprender mellor 

a determinación da perspectiva segundo a 

situación do espectador.  

B2.26.-Debuxa á man alzada o espazo subdividido 

polos diferentes planos que conforman sistema.  

B2.27.- Debuxa á man alzada o instituto, situándote 

diante a cafetería Tokio. Evidencia onde concorren 

as liñas superior e inferior que o encadran. 

Remarca as liñas, superior e inferior, que definen as 

fiestras e fíxate no seu punto de concurso. Indica 

como son as verticais. Que tipo de perspectiva 

  

http://dibujotecni.com/acotado/sistema-de-planos-acotados-la-recta/
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B2.28. Paralelismo. Puntos de fuga. Puntos 

métricos. 

 

B2.29. Representación simplificada da 

circunferencia. 

 

 

B2.30. Sistema cónico oblicuo. 

 

B2.31. Representación simplificada da 

circunferencia. 

 

B2.32. Representación de sólidos nos 

diferentes sistemas. 

dirías que é? 

- Debuxa á man alzada un dos corredores do 

instituto, situándote ao fondo . Remarca as liñas, 

superior e inferior que o definen , así como as que 

xeran as partes superiores e inferiores tanto das 

fiestras como das portas das aulas, fíxate no seu 

punto de concurso. Onde crees que se xuntan? Que 

tipo de perspectiva dirías que é? 

B2.28.Realiza os exercicios propostos para 

comprender a perspectiva cónica central ou 

paralela, de sólidos sinxelos, aplicando os puntos 

métricos. 

Visualiza, analiza e executa a: 

Perspectiva cónica dunha escaleira: Fidel Rodríguez 

del Moral. 

https://www.youtube.com/watch?v=x95K5G-_x0I 

B2.28.-Realiza os exercicios propostos para 

comprender a perspectiva cónica central ou 

paralela, dunha peza sinxela dada polas súas vistas 

diédricas e indicado o punto de vista, aplicando o 

método de prolongacións. 

B2. 29.Realiza os exercicios propostos para 

comprender a correcta representación de curvas 

https://www.youtube.com/watch?v=x95K5G-_x0I
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en  perspectiva cónica central.  

B2.30. Realiza os exercicios propostos para 

comprender a perspectiva cónica oblicua  de 

sólidos sinxelos, aplicando o método de puntos 

métricos no sistema cónico oblicuo. 

Visualiza, analiza e executa: 

Perspectiva cónica oblicua dunha peza: Juan Carlos 

García. 

https://www.youtube.com/watch?v=CccJ4-X6TWM 

B2.30.Realiza os exercicios propostos para 

comprender a perspectiva cónica oblicua dunha 

peza sinxela dada polas súas vistas diédricas e 

indicado o punto de vista, aplicando o método de 

prolongacións. 

B2.31. Realiza os exercicios propostos para 

comprender a correcta representación de curvas 

en  perspectiva cónica oblicua, estando  estas 

situadas en planos verticais ou paralelos ao plano 

xeometral. 

B2.32. Realiza  en perspectiva cónica central e 

oblicua, as pezas dadas polas súas vistas diédricas 

ou polas súas perspectivas axonométricas.  

https://www.youtube.com/watch?v=CccJ4-X6TWM
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Debuxo Técnico I. 

1º de bacharelato 

Bloque 3. 

Normalización 

b,d,

e,g,i

,l 

B3.1. Elementos da normalización consonte a 

normativa. 

B3.1. Investiga como xorden as normas e debuxo 

técnico, DIN,ISO e UNE. Reflexiona e comenta a súa 

aportación á racionalidade e comprensión do 

traballo. 

B3.1- B3.5  - B2.7.  Documenta o ámbito de 

aplicación das normas de acoutamento. Analizar 

preferencias, similitudes e diferenzas entre  a súa 

aplicación ao debuxo arquitectónico ou  ao debuxo 

industrial.Visualiza : 

Normas de Acotado. o Dimensionado en Dibujo Técnico:  

https://www.youtube.com/watch?v=UViZiDnP0_Q 

B3.1- B. 34.-B3.5 Realiza os exercicios de anotación 

propostos para coñecer, distinguir, e aplicar con 

corrección os diferentes modos de anotar segundo 

sexan: formas básicas no plano, ou no espazo,. Así 

como realizar unha correcta anotación de 

elementos angulares ou lineais.  

B3.1- B3.5   Aplica aos exercicios propostos para 

realizar as súas proxeccións diédricas, alzado, 

planta e lateral dereito, as normas de anotación 

correspondentes da UNE 1032 –ISO 5456-2: 1996 

tanto en debuxos delineados como en croquis, de 

pezas dadas polo seu debuxo isométrico, 

  

https://www.youtube.com/watch?v=UViZiDnP0_Q
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repartindo as cotas de modo conveniente. 

B3.5   B3.1- Aplica aos exercicios propostos de 

anotación de pezas, as normas de anotación 

correspondentes da UNE 1.039-94. Procurar que 

non se repita ou sobre ningunha cota, pero que 

tampouco falte.  

B3.5   B3.1Realiza: dada a perspectiva isométrica 

dunha peza mecánica pídese: 

- A) debuxa, a escala natural no Sistema Europeo 

de representación, (UNE 1.032) as vistas precisas 

para definir correctamente o sólido. 

-B) Acouta as vistas debidamente para a súa 

correcta  interpretación (UNE 1.039) 

Debuxo Técnico I. 

1º de bacharelato 

Bloque 3. 

Normalización 

b,d,

e,g,i

,l 

B3.2. Proxecto: necesidade e ámbito de 

aplicación das normas. 

 

 

 

B3.3. Formatos. Dobra de planos. 

 

 B3.2. B3.3. B3.4. B3.5. B3.6. - Realiza o croquizado 

a man alzada dunha peza dada, tomando as súas 

dimensións con auxilio do calibrador ou Pé de rei, 

procurando aplicar con corrección as normas de 

acoutamento, tanto no tocante a posición de liñas 

de cota e auxiliares de cota, como na disposición e 

boa forma da numeración. Non esquecer ningunha 

das medidas precisas. Procura evitar a 

redundancia. 

 B3.4. B3.5. B3.6. - B3.2. B3. Realiza o plano de 
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B3.4. Vistas. Liñas normalizadas. 

 

B3.5. Aplicacións da normalización 

 

 

 

 

 

 

 

B3.6. Escalas. Cotación. 

 

B3.7. Debuxo industrial. 

 

 

B3.8. Debuxo arquitectónico. 

 

 

taller da peza dada: 

 realizando o despece das partes se fose preciso, 

aplicando as normas de anotación da UNE 1032,  

de xeito que o proxecto poida ser debidamente 

interpretado, á escala solicitada. 

B3.4. B3.5. B3.6. - B3.2. B3.Completa o proxecto 

coa perspectiva que se solicite da peza dada. 

B3.3.-Documenta, analiza e practica o pregado de 

planos segundo as normas de pregado. 

B3.4.  - B3.5   Realiza as practicas  propostas de 

delineado e rotulado para acadar unha correcta 

representación técnica do traballo segundo as 

normas de acoutamento, empregando con 

corrección as liñas de cota, auxiliares de cota, 

situación das cifras e grosor adecuado das liñas 

empregadas. 

B3.6. Realiza a escala gráfica e a correspondente 

contraescala, indicada en cada un dos exercicios 

propostas.  

B3.6 Realiza mediante o  triángulo de escalas, a 

escala  gráfica proposta. 

B3.6-Realiza o cambio de escala proposto mediante 
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B3.9. Cortes e seccións. 

o emprego de escalímetro. 

B3.7. Documenta e Analiza o ámbito de aplicación  

do Debuxo  Industrial.  Indica as súas variantes 

segundo o campo de aplicación e evidencia os 

sistemas de representación máis idóneos. 

B3.8. Documenta e Analiza o ámbito de aplicación 

do Debuxo Arquitectónico tanto como detalle o 

como  tratamento do espazo. Relación coa 

antropometría e importancia da finalidade 

construtiva. 

Referencia o emprego de seccións e planos de 

detalle, así como as escalas de aplicación máis 

frecuentes. 

B3.8.Documenta os  medios de expresión 

característicos do Debuxo arquitectónico. 

Visualiza e practica: Dibujo técnico y cad por 

Antonio Castilla 

http://trazoide.com/ejercicios-de-dibujo-tecnico/ 

. B3.9. Realiza a man alzada cortes ao cuarto e 

seccións ao medio nas pezas propostas en 

perspectiva isométrica para visualizar os cambios. 

Realiza posteriormente as novas proxeccións 

http://trazoide.com/ejercicios-de-dibujo-tecnico/


235 

 

diédricas da peza xa cortada. 

 

B3.9. Realiza  nos exercicios propostos as seccións 

indicadas, tanto en pezas dadas polas súas vistas, 

como nas dadas en perspectiva. 
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05) INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PARA CADA ESTANDAR DE APRENDIZAXE.                                                                                        

Curso  1º Bacha. TÁBOA 3_INSTRUMENTOS DE AVALICIACIÓN 

Materia Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 

(incluíndo o criterio de corrección, si é o caso) 

Debuxo Técnico I. 1º de 

bacharelato 

DT1.B1.1.1. Deseña, modifica ou reproduce formas baseadas en redes 

modulares cadradas coa axuda do escuadro e o cartabón, utilizando 

recursos gráficos para destacar claramente o trazado principal 

elaborado das liñas auxiliares utilizadas. 

DT1.B1.1. 2. Determina coa axuda de regra e compás os principais 

lugare 

s xeométricos de aplicación aos trazados fundamentais no plano, e 

comproba graficamente o cumprimento das condicións establecidas. 

DT1.B1.1.3. Relaciona as liñas e os puntos notables de triángulos, 

cuadriláteros e polígonos coas súas propiedades, e identifica as súas 

aplicacións. 

DT1.B1.1.4. Comprende as relacións métricas dos ángulos da 

circunferencia e o círculo, describe as súas propiedades e identifica as 

súas posibles aplicacións. 

DT1.B1.1.5. Resolve triángulos coa axuda de regra e o compás, 

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

principios xeométricos elementais, e xustifica o procedemento 

utilizado. 

DT1.B1.1.6. Deseña, modifica ou reproduce cuadriláteros e polígonos 

analizando as relacións métricas esenciais e resolvendo o seu trazado 

  

OS INSTRUMENTOS E AVALIACIÓN SERÁN: 

 

A OBSERVACIÓN  E CORRECCIÓN DIRECTA DO TRABALLO 

DIARIO NA AULA. 

 

OS EXERCICIOS QUE SE PROPOÑEN E REALIZAN CADA DÍA. 

AS PROBAS ORAIS E ESCRITAS. 

OS EXAMES. 

 

-  
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Materia Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 

(incluíndo o criterio de corrección, si é o caso) 

por triangulación, radiación, itinerario ou relacións de semellanza. 

DT1.B1.1.7. Reproduce figuras proporcionais determinando a razón 

idónea para o espazo de debuxo dispoñible, construíndo a escala 

gráfica correspondente en función da apreciación establecida e 

utilizándoa coa precisión requirida. 

DT1.B1.1.8. Comprende as características das transformacións 

xeométricas elementais (xiro, translación, simetría, homotecia e 

afinidade), identificando as súas invariantes, e aplícaas para a 

resolución de problemas xeométricos e para a representación de 

formas planas. 

Debuxo Técnico I. 1º de 

bacharelato 

DT1.B1.2.1. Identifica as relacións entre puntos de tanxencia, centros 

e raios de circunferencias, analizando figuras compostas por enlaces 

entre liñas rectas e arcos de circunferencia. 

DT1.B1.2.2. Resolve problemas básicos de tanxencias coa axuda de 

regra e compás, aplicando con rigor e exactitude as súas propiedades 

intrínsecas, e utilizando recursos gráficos para destacar claramente o 

trazado principal elaborado das liñas auxiliares utilizadas. 

DT1.B1.2.3. Aplica os coñecementos de tanxencias á construción de 

óvalos, ovoides e espirais, e relaciona a súa forma coas principais 

aplicacións no deseño arquitectónico e industrial. 

DT.B1.2.4. Deseña a partir dun bosquexo previo ou reproduce á 

escala conveniente figuras planas que conteñan enlaces entre liñas 

rectas e arcos de circunferencia, indicando graficamente a 
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Materia Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 

(incluíndo o criterio de corrección, si é o caso) 

construción auxiliar utilizada, os puntos de enlace e a relación entre 

os seus elementos. 

Debuxo Técnico I. 1º de 

bacharelato 

DT1.B2.1.1. Identifica o sistema de representación empregado a 

partir da análise de debuxos técnicos, ilustracións ou fotografías de 

obxectos ou espazos, e determina as características diferenciais e os 

elementos principais do sistema. 

DT1.B2. 1. 2. Establece o ámbito de aplicación dos principais sistemas 

de representación, e ilustra as súas vantaxes e os seus inconvenientes 

mediante o debuxo a man alzada dun mesmo corpo xeométrico 

sinxelo. 

DT1.B2.1.3. Selecciona o sistema de representación idóneo para a 

definición dun obxecto ou espazo, analizando a complexidade da súa 

forma, a finalidade da representación, a exactitude requirida e os 

recursos informáticos dispoñibles. 

DT1B2.1.4. Comprende os fundamentos do sistema diédrico e 

describe os procedementos de obtención das proxeccións e a súa 

disposición normalizada. 

DT1.B2.1.5. Comprende o funcionamento do sistema diédrico, 

relacionando os seus elementos, convencionalismos e notacións coas 

proxeccións necesarias para representar inequivocamente a posición 

de puntos, rectas e planos, e resolve problemas de pertenza, 

intersección e verdadeira magnitude. 

DT1.B2.1.6. Deseña ou reproduce formas tridimensionais sinxelas, 
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Materia Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 

(incluíndo o criterio de corrección, si é o caso) 

debuxando a man alzada as súas vistas principais no sistema de 

proxección ortogonal establecido pola norma de aplicación, dispondo 

as proxeccións suficientes para a súa definición e identificando os 

seus elementos de xeito inequívoco. 

DT1.B2.1.7. Visualiza no espazo perspectivo formas tridimensionais 

sinxelas definidas suficientemente polas súas vistas principais, 

debuxando a man alzada axonometrías convencionais (isometrías e 

cabaleiras). 

DT1.B2.1.8. Determina seccións planas de obxectos tridimensionais 

sinxelos, visualizando intuitivamente a súa posición mediante 

perspectivas a man alzada, debuxando as súas proxeccións diédricas e 

obtendo a súa verdadeira magnitude. 

Debuxo Técnico I. 1º de 

bacharelato 

DT1.B2.2.1. Comprende o funcionamento do sistema de planos 

cotados como unha variante do sistema diédrico que permite 

rendibilizar os coñecementos adquiridos, ilustra as súas principais 

aplicacións mediante a resolución de problemas sinxelos de pertenza 

e intersección e obtén perfís dun terreo a partir das súas curvas de 

nivel.  

  

Debuxo Técnico I. 1º de 

bacharelato 

DT1.B2.3.1. Realiza perspectivas isométricas de corpos definidos 

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

taboleiro, representando as circunferencias situadas en caras 

paralelas aos planos coordenados como óvalos en lugar de elipses, 
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Materia Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 

(incluíndo o criterio de corrección, si é o caso) 

simplificando o seu trazado. 

DT1.B2.3.2. Realiza perspectivas cabaleiras ou planimétricas 

(militares) de corpos ou espazos con circunferencias situadas en caras 

paralelas a un só dos planos coordenados, dispondo a súa orientación 

para simplificar o seu trazado. 

Debuxo Técnico I. 1º de 

bacharelato 

DT1.B2.4.1. Comprende os fundamentos da perspectiva cónica e 

clasifica a súa tipoloxía en función da orientación das caras principais 

respecto ao plano do cadro e a repercusión da posición do punto de 

vista sobre o resultado final, determinando o punto principal, a liña 

do horizonte, os puntos de fuga e os seus puntos de medida. 

DT1.B2.4.2. Debuxa coa axuda de utensilios de debuxo perspectivas 

cónicas centrais de corpos ou espazos con circunferencias situadas en 

caras paralelas a un só dos planos coordenados, dispondo a súa 

orientación para simplificar o seu trazado. 

DT1.B2.4.3. Representa formas sólidas ou espaciais con arcos de 

circunferencia en caras horizontais ou verticais, debuxando 

perspectivas cónicas oblicuas coa axuda de utensilios de debuxo, 

simplificando a construción das elipses perspectivas mediante o 

trazado de polígonos circunscritos, trazándoas a man alzada ou coa 

axuda de patróns de curvas. 

  

Debuxo Técnico I. 1º de 

bacharelato 

DT1.B3.1.1. Describe os obxectivos e os ámbitos de utilización das 

normas UNE, EN e ISO, e relaciona as específicas do debuxo técnico 

  



241 

 

Materia Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 

(incluíndo o criterio de corrección, si é o caso) 

coa súa aplicación para a elección e a dobra de formatos, para o 

emprego de escalas, para establecer o valor representativo das liñas, 

para dispor as vistas e para acoutamento. 

Debuxo Técnico I. 1º de 

bacharelato 

DT1.B3.2.1. Obtén as dimensións relevantes de corpos ou espazos 

representados utilizando escalas normalizadas. 

DT1.B3.2.2. Representa pezas e elementos industriais ou de 

construción, aplicando as normas referidas aos principais métodos de 

proxección ortográficos, seleccionando as vistas imprescindibles para 

a súa definición, dispóndoas axeitadamente e diferenciando o trazado 

de eixes, liñas vistas e ocultas. 

DT1.B3.2.3. Cota pezas industriais sinxelas identificando as cotas 

necesarias para a súa correcta definición dimensional e dispóndoas 

de acordo coa norma. 

DT1.B3.2.4. Cota espazos arquitectónicos sinxelos identificando as 

cotas necesarias para a súa correcta definición dimensional e 

dispóndoas de acordo coa norma. 

DT1.B3.2.5. Representa obxectos con ocos mediante cortes e 

seccións, aplicando as normas básicas correspondentes. 
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19) UNIDADES DIDÁCTICAS -Iº BACHARELATO LOMCE 

 

 

 

 

 

 

 



243 

 

CURSO 1º 

Bacharelato 

CONTIDOS 

Unidade 1 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE COM 

CLAVE 

OBXECTIVOS TEMPORALIZ

ACIÓN 
RECURSOS DE AULA 

B1.1. Trazados 

xeométricos. 

 

B1.2. 

Instrumentos e 

materiais do 

debuxo técnico. 

 

B1.3. 

Recoñecement

o da xeometría 

na natureza. 

 

B1.4. 

Identificación 

de estruturas 

xeométricas na 

arte. 

B1.5. 

Valoración da 

Exposición do tema. 

Visualiza, analiza e comenta: 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/mas-por-menos/aventura-del-saber-serie-

mas-menos-mundo-espirales/1291428/ 

 B1.1- B1.2- Repaso dos contidos básicos. Realiza 

operacións gráficas con segmentos: suma, resta, división, 

produto. Theorema de Thales Realiza os exercicios 

propostos . 

B1.1- B1.2 - B1.3. -Visualiza e fai o posterior análise gráfico 

das relacións xeométricas presentes en formas naturais.  

B1.4.- Visualiza e analiza as relacións xeométricas 

presentes nas obras de arte propostas. 

 B1.5. -Realiza o esbozo anotado e o delineado. Análise en 

obxectos de uso cotián, portaminas, afía lapis, moedeiro  e 

dun espazo de uso común, aula, sala de estar  dos 

elementos gráficos configuradores da súa forma. 

B1.6. - B1.7.- B1.8. -B1.9.- B1.10.  Repaso dos contidos 

básicos. Realiza operacións gráficas aplicando os trazados 

fundamentais do plano. Evidencia as súas propiedades 

 

CSIEE, 

CMCCT, 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL,CD,CM

CCT,CAA,CS

IEE,CCEC 

 

 

b,d,e,g,i,l,m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º Tri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regra, escuadra, cartabón, 

compás, semicírculo de 

encerado. Xiz de cores. 

Canón. Ordenador. 

Na aula de EPV encerado 

dixital. 

Modelos de corpos 

xeométricos. 

Modelos de peza para 

croquizado. 

Calibradores. 

Encerado. 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/mas-por-menos/aventura-del-saber-serie-mas-menos-mundo-espirales/1291428/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/mas-por-menos/aventura-del-saber-serie-mas-menos-mundo-espirales/1291428/
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xeometría 

como 

instrumento 

para o deseño 

gráfico, 

industrial e 

arquitectónico 

B1.6. Trazados 

fundamentais 

no plano.  

B1.7. 

Operacións con 

segmentos. 

B1.8. Mediatriz. 

B1.9.Paralelism

o e 

perpendicularid

ade. 

B1.10. 

Determinación 

de lugares 

xeométricos. 

Aplicacións. 

B1.11. 

Elaboración de 

formas 

baseadas en 

como Lugar Xeométrico. 

B1.10.-Realiza os exercicios  propostos para unha  boa 

comprensión dos lugares xeométricos: Círculo, elipse, 

hipérbole e parábola. Comproba as súas propiedades.  

B1.10- Documenta o emprego destas curvas en obras de 

inxiniería ou arquitectura. 

B1.11. Visualiza, analiza e comenta: 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/mas-por-menos/aventura-del-saber-serie-

mas-menos-geometria-se-hace-arte/1291007/ 

B1.11. – realiza redes compositivas de malla cadrada e 

triangular. Inscribe nelas circunferencias, e recrea un ritmo 

compositivo.  

B1.13- Manexa o porta- ángulos. Realiza operacións 

gráficas, con escuadra e cartabón,  de trazado de ángulos 

así como operacións sinxelas: Suma, resta, trazado da 

bisectriz dun vértice inaccesible… 

B1.11- B1.12.- Realiza diversos métodos de rectificación 

gráfica da circunferencia así como  das súas partes. 

B1.12.- Realiza a demostración gráfica dos ángulos na 

circunferencia. 

B1.14.- B1.3. Analiza nas imaxes propostas o emprego de 

plantas poligonais para fortificacións aso longo da historia: 

 

 

 

 

CAA 

 

 

 

CCL,CSIEE,C

MCCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b,d,e,g,i,l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/mas-por-menos/aventura-del-saber-serie-mas-menos-geometria-se-hace-arte/1291007/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/mas-por-menos/aventura-del-saber-serie-mas-menos-geometria-se-hace-arte/1291007/
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redes 

modulares. 

B1.12.  

Circunferencia 

e círculo. 

. B1.13. Ángulos 

 

B1.14.Trazado 

de polígonos 

regulares. 

B3.2.1. Obtén 

as dimensións 

relevantes de 

corpos ou 

espazos 

representados 

utilizando 

escalas 

normalizadas. 

B2.1. 

Fundamentos dos 

sistemas de 

representación. 

B2.2. Sistemas de 

http://www.badajozcapitalenlafrontera.com/fortificaciones_abaluartadas.htm 

B1.14.-Realiza o trazado de polígonos regulares por 

diferentes métodos gráficos a partir do lado ou do radio. 

B3.2.1.Realiza lectura de escalas sobre mapa. 

 B3.2.1.Realiza os exercicios propostos de ampliación e 

redución das figuras propostas. 

B3.2.1.Realiza escalas gráficas, escalas volantes, e triángulo 

de escalas nas proporcións propostas. 

B2.1 Visión xeral dos sistemas diédrico, cónico 

axonométrico e dos planos acoutados: Características 

fundamentais de cada un deles. O seu uso na ciencia e na 

técnica. 

 

B2.2. Visiona, analiza e documenta o emprego de Sistemas 

de representación na arte. Busca un exemplo no románico, 

outro no gótico e un terceiro no barroco. 

Visiona e pon en común : 

http://www.pauloporta.com/Xeometria/xeo.html 

B2.4. - B2.5.. Criterios de selección. Analiza as similitudes e 

diferenzas entre os sistemas de representación no debuxo 

técnico.  Sinala os diferentes ámbitos de aplicación e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL,CD,CM

CCT,CAA,CS

IEE,CCEC 

 

CCEC 

 

 

 

 

b,d,e,g,i,l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.badajozcapitalenlafrontera.com/fortificaciones_abaluartadas.htm
http://www.pauloporta.com/Xeometria/xeo.html
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representación 

na arte 

 

B2.4. Sistemas de 

representación e 

debuxo técnico. 

Ámbitos de 

aplicación.  

B2.9. Sistema 

diédrico. 

B2. 10. 

Procedementos 

para a 

obtención das 

proxeccións 

diédricas. 

B2.11. 

Disposición 

normalizada.  

B2.12. 

Reversibilidade 

do sistema. 

Número de 

proxeccións 

suficientes.  

B2.13. 

Representación 

clasifícaos segundo a súa idoneidade. 

B2.9. Realiza en cartón os dous planos de proxección de 

xeito que poidas articulalos e visualizar os cuadrantes que 

subdividen o espazo neste sistema. 

 

B2. 10. Realiza a “caixa cúbica despregable” proposta. 

Realiza correspondéndose en perpendicular as vistas que 

sobre cada unha delas se obteñen do volume sinxelo 

proposto. Debúxaa  logo  nun folio de xeito que obteñas un 

esquema da súa disposición. 

B2.11. Debuxa a posición normalizada segundo a Norma 

UNE  de planta, alzado, perfil dereito, perfil esquerdo, e 

vista inferior. 

ttps://www.youtube.com/watch?v=UViZiDnP0_Q 

B2.12. Realiza as vistas diédricas dun obxecto sinxelo dado 

pola súa perspectiva cabaleira. Debuxar a perspectiva 

cabaleira dun obxecto sinxelo dado polas súas proxeccións 

diédricas. A partir dunha peza dada realizar o número de 

vistas suficientes para a completa definición da mesma. 

 

B2.13. Analiza, estuda e debuxa a man alzada o Alfabeto 

do punto no sistema diédrico, segundo o cuadrante que 

ocupe, e logo debúxaos con instrumentos. 

 

 

 

CCL,CD,CM

CCT,CAA,CS

IEE,CCEC 

 

CCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b,d,e,g,i,l 
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e identificación 

de puntos, 

rectas e planos. 

Posicións no 

espazo. 

Paralelismo e 

perpendicularid

ade. Pertenza e 

intersección. 

B2.14. 

Proxeccións 

diédricas de 

sólidos e espazos 

sinxelos. 

B2.3. Evolución 

histórica dos 

sistemas de 

representación. 

B2.17. 

Visualización e 

debuxo a man 

alzada de 

axonometrías a 

partir das vistas 

principais de 

pezas sinxelas. 

- Analiza, estuda e debuxa a man alzada o Alfabeto da 

recta no sistema diédrico, nunha representación do espazo 

convencional e logo debuxa  as súas diferentes posicións 

explicadas, con instrumentos. 

-Analiza, estuda e debuxa a man alzada, nunha 

representación do espazo convencional, as relacións de 

paralelismo entre rectas, entre planos, entre recta e plano, 

e logo debuxa os mesmos con instrumentos. 

-Realiza os exercicios propostos para comprender a 

determinación dun plano no sistema diédrico. 

-Analiza, estuda e realiza os exercicios propostos para 

comprender a relación de Pertenza, e situar de xeito 

correcto: puntos en rectas e recta en planos. 

 Analiza, estuda e realiza os exercicios propostos para 

comprender a relación de intersección entre rectas, entre 

planos, e entre recta e plano. 

B2.14.- Realiza os exercicios propostos de pezas dadas pola 

súa perspectiva convencional  e obtén as súas proxeccións 

diédricas. 

B2.14.- Realiza o esbozo anotado de  espazos sinxelos, 

procurando cumprir as normas UNE de anotación. 

Visualiza e repasa: Pasos para dibujar Vistas, de: Javier Mulet 

Praderahttps://www.youtube.com/watch?v=AfL0EfwG-3 

 

 

 

 

 

 

 

CCL,CD,CM

CCT,CAA,CS

IEE,CCEC 

 

CCEC 

 

 

 

 

CCL 

 

 

 

b,d,e,g,i,l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCw5BWQ97kngnCYuvMLk_chw
https://www.youtube.com/channel/UCw5BWQ97kngnCYuvMLk_chw
https://www.youtube.com/watch?v=AfL0EfwG-3
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B2.20. Sistema 

axonométrico. 

B2.21. 

Fundamentos 

do sistema. 

Disposición dos 

eixes e 

utilización dos 

coeficientes de 

redución. 

 

B3.1. Elementos 

da 

normalización 

consonte a 

normativa. 

 

 

B3.4. Vistas. 

Liñas 

normalizadas. 

 

B2.3. A partir das imaxes propostas fai unha síntese dos 

principais sistemas para plasmar a tridimensionalidade no 

plano a través da  Historia. Observa A Enciclopedia, de 

Diderot e D`Alambert. 

B2.17. Realiza os exercicios propostos  de Visualización, e 

debuxa a man alzada, perspectivas axonométricas a partir 

das vistas principais de pezas sinxelas dadas. 

B2.20.- Analizar, estudar e comparar as características do 

sistema axonométrico coas dos outros sistemas de 

representación que coñeces. 

B2.21-Definir e poñer exemplos dun triedro trirrectángulo. 

Debuxar á man alzada a subdivisión espacial mediante os 

tres planos do sistema. 

B2.21-Realiza os exercicios propostos para comprender as 

diferentes proxeccións dun punto nas caras do triedro. 

B3.1. Investiga como xorden as normas e debuxo técnico, 

DIN, ISO e UNE. Reflexiona e comenta a súa aportación á 

racionalidade e comprensión do traballo. 

B3.1- B3.5  - B2.7.  Documenta o ámbito de aplicación das 

normas de acoutamento. Analiza preferencias, similitudes 

e diferenzas entre  a súa aplicación ao debuxo 

arquitectónico ou  ao debuxo industrial. 

Visualiza: Normas de Acotado. o Dimensionado en Dibujo Técnico: 

 

 

 

 

CCL,CD,CM

CCT,CAA,CS

IEE,CCEC, 

 

 

CCEC 

b,d,e,g,i,l 

 

 

 

 

b,d,e,g,i,l 
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https://www.youtube.com/watch?v=UViZiDnP0_Q 

B3.1- B. 34.-B3.5 Realiza os exercicios de anotación 

propostos para coñecer, distinguir, e aplicar con corrección 

os diferentes modos de anotar segundo sexan: formas 

básicas no plano, ou no espazo. Así como realizar unha 

correcta anotación de elementos angulares ou lineais.  

B3.1- B3.4. - B3.5   Aplica aos exercicios propostos para 

realizar as súas proxeccions diédricas, alzado, planta e 

lateral dereito, as normas de anotación correspondentes 

da UNE 1032 –ISO 5456-2: 1996 tanto en debuxos 

delineados como en croquis., de pezas dadas polo seu 

debuxo isométrico, repartindo as cotas de modo 

conveniente. 

B3.5   B3.1- Aplica aos exercicios propostos de anotación 

de pezas, as normas de anotación correspondentes da UNE 

1.039-94. Procurar que non se repita ou sobre ningunha 

cota, pero que tampouco falte.  

B3.5   B3.1 - Dada a perspectiva isométrica dunha peza 

mecánica: 

- A) debuxa, a escala natural no Sistema Europeo de 

representación, (UNE 1.032) as vistas precisas para definir 

correctamente o sólido. 

-B) Acota as vistas debidamente para a súa correcta  

interpretación (UNE 1.039) 

https://www.youtube.com/watch?v=UViZiDnP0_Q
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B3.4.  - B3.5   Realiza as practicas  propostas de delineado e 

rotulado para acadar unha correcta representación técnica 

do traballo segundo as normas de acoutamento, 

empregando con corrección as liñas de cota, auxiliares de 

cota, situación das cifras e grosor adecuado das liñas 

empregadas. 
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CURSO 1º 

bacharelato 

CONTIDOSUni

dade 2 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE COM 

CLAVE 

OBXECTIVOS TEMPORA

LIZACIÓN 

RECURSOS DE AULA 

B1.1. Trazados 

xeométricos. 

 

B1.5. 

Valoración da 

xeometría 

como 

instrumento 

para o deseño 

gráfico, 

industrial e 

arquitectónico

. 

B1.10. 

Determinació

n de lugares 

xeométricos. 

Aplicacións. 

 

B1.14.Trazado 

B1.1- B1.2- Realiza os exercicios propostos de 

Proporcionalidade directa ou inversa. media, terceira, 

cuarta proporcional. División aúrea dun segmento..…  

 

B1.5. -Realiza o esbozo anotado e o delineado. De 

pezas xeométricas sinxelas. 

 

 

 

B1.6. - B1.7.- B1.8. -B1.9.- B1.10.  Repaso dos contidos 

básicos. Realiza operacións gráficas aplicando os 

trazados fundamentais do plano. Evidencia as súas 

propiedades como Lugar Xeométrico. 

B1.10.-Realiza os exercicios  propostos para unha  boa 

comprensión dos lugares xeométricos: Círculo, elipse, 

hipérbole e parábola. Comproba as súas propiedades. 

B1.10- Documenta o emprego destas curvas en obras 

CAA,CSIEE 

 

 

 

CSIEE,CMC

CT,CAA, 

 

 

 

 

CSIEE,CMC

CT,CAA 

 

 

b,d,e,g,i,l,m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º Tri  
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de polígonos 

regulares. 

B1.15. 

Resolución 

gráfica de 

cuadriláteros 

e polígonos. 

 

 

 

 

B1.16. 

Representació

n de formas 

planas. 

B1.17. 

Trazado de 

formas 

proporcionais 

B1.18. 

Resolución 

gráfica de 

triángulos.  

 

de inxeniería ou arquitectura. 

 

 

B1.14.-Realiza os exercicios propostos de polígonos 

regulares estrelados. 

 

 

B1.15. Realiza os exercicios propostos para 

comprender as propiedades dos cuadriláteros e 

realizar a súa correcta representación gráfica según os 

datos dados. 

 

B1.15.-Debuxa con útiles os diferentes  cuadriláteros a 

partir dos datos dados. Debuxa o rectángulo áureo. 

Visiona, analiza e comproba: 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/mas-por-menos/aventura-del-saber-

serie-mas-menos-numero-aureo/1290977/ 

B1.15. Realiza os exercicios propostos para realizar a 

correcta representación gráfica das formas planas 

propostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSIEE,CMC

CT,CAA 

 

 

 

 

CSIEE,CMC

CT,CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/mas-por-menos/aventura-del-saber-serie-mas-menos-numero-aureo/1290977/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/mas-por-menos/aventura-del-saber-serie-mas-menos-numero-aureo/1290977/
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B1.19. 

Determinació

n, 

propiedades e 

aplicacións 

dos seus 

puntos 

notables. 

 

B1.20. 

Proporcionali

dade e 

semellanza.  

 

B1.21. Análise 

de trazado de 

formas 

poligonais por 

triangulación, 

radiación e 

itinerario. 

B1.22. 

Construción e 

utilización de 

escalas 

gráficas. 

B1.16. B1. 20-B1.21. –B1..20 – B1..23. - analiza e 

debuxa segundo a escala pedida diferentes  formas 

planas. 

 

 

 

 

 

B1.18. Realiza os exercicios propostos para acadar a 

correcta resolución gráfica de triángulos a partir dos 

datos dados e empregando o método xeométrico 

solicitado. 

 

 

B1.19. Realiza, coa máxima exactitude,  os exercicios 

propostos para acadar a correcta resolución gráfica de 

triángulos e determinar, evidenciando as súas 

propiedades, os seus puntos notables. 

 

 

 

 

 

 

 

CCL,CD,CM

CCT,CAA,CS

IEE,CCEC, 

 

 

 

 

CCL,CD,CM

CCT,CAA,CS

IEE,CCEC, 

 

 

 

 

 

 

 

b,d,e,g,i,l 
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B1.23. 

Transformació

ns 

xeométricas 

elementais: 

xiro, 

translación, 

simetría 

homotecia e 

afinidade. 

Identificación 

de 

invariantes. 

Aplicacións. 

 

 

B2.13. 

Representació

n e 

identificación 

de puntos, 

rectas e 

planos. 

Posicións no 

espazo. 

 

B1.20. Realiza os exercicios propostos para acadar a 

correcta resolución gráfica de figuras planas nas que 

apliques principios de  Proporcionalidade directa ou 

inversa e semellanza axial ou radial, segundo o 

enunciado que a proposta presente. 

 

 

B1.21. Realiza os exercicios propostos para acadar a 

correcta resolución gráfica de formas poligonais por 

triangulación, radiación e itinerario. a partir dos datos 

dados. 

 

 

 

 

B1.17. B1.20. B1.22. - B1.23 --Realiza os exercicios 

propostos sobre: Proporcionalidade directa ou 

inversa. Media, terceira, cuarta proporcional. División 

áurea dun segmento. Semellanza e escalas. Escalas: 

escala numérica e gráfica. Construción de escalas 

gráficas. Tipos. Aplicacións. Aplicación de escalas na 

lectura de mapas, e en planos diversos. Equivalencia e 

CCEC, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b,d,e,g,i,l 
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Paralelismo e 

perpendiculari

dade. 

Pertenza e 

intersección. 

 

 

 

B2.14. 

Proxeccións 

diédricas de 

sólidos e 

espazos 

sinxelos. 

 

B2.17. 

Visualización e 

debuxo a man 

alzada de 

axonometrías 

a partir das 

vistas 

principais de 

pezas sinxelas.  

homotecia. 

 

B1.23 –Realiza, procurando a máxima exactitude, os 

exercicios propostos sobre as diferentes aplicación 

das transformacións no plano aplicando: xiro, 

translación, simetría homotecia e afinidade. 

Identificación de invariantes.  

 

B1. 23 - Visualiza, analiza e comenta: 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/mas-por-menos/aventura-del-saber-

serie-mas-menos-movimientos-plano/1283084/ 

 

 

B2.13.- Realiza os exercicios propostos para 

comprender as diferentes relacións entre puntos, liñas 

e planos no espazo, e a súa representación no sistema 

diédrico. 

B2.13.- Realiza os exercicios propostos para 

comprender a determinación dun plano no sistema 

diédrico. 

- Realiza os exercicios propostos para o estudio da 

perpendicularidade entre rectas, entre planos e entre 

 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/mas-por-menos/aventura-del-saber-serie-mas-menos-movimientos-plano/1283084/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/mas-por-menos/aventura-del-saber-serie-mas-menos-movimientos-plano/1283084/
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B2.20. 

Sistema 

axonométrico. 

 

B2.22. 

Sistema 

axonométrico 

ortogonal, 

perspectivas 

isométricas, 

dimétricas e 

trimétricas. 

 

B3.1. 

Elementos da 

normalización 

consonte a 

normativa 

B3.5. 

Aplicacións da 

normalización 

 

 

recta e plano. 

- Realiza os exercicios propostos para o estudio da 

Distancia, aplicando  perpendicularidade, entre rectas, 

entre planos e entre recta e plano. 

-Analiza, estuda e realiza os exercicios propostos para 

comprender a relación de Pertenza, e situar de xeito 

correcto: puntos en rectas e recta en planos. 

-Analiza, estuda e realiza os exercicios propostos para 

comprender a relación de Pertenza, e situar de xeito 

correcto figuras planas dadas, sobre planos dados. 

- Analiza, estuda e realiza os exercicios propostos para 

comprender a relación de intersección entre rectas, 

entre planos, e entre recta e plano. 

 

 

B2.14.- Realiza os exercicios propostos de pezas dadas 

nunha perspectiva convencional e obtén as súas 

proxeccións diédricas. 

Realiza o esbozo anotado de  espazos sinxelos, 

procurando cumprir as normas UNE de anotación. 
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B2.17. Realiza os exercicios propostos  de 

Visualización, e debuxa á man alzada, perspectivas 

axonométricas a partir das vistas principais de pezas 

sinxelas dadas. 

 

 

 

B2.20 Realiza  a mesma peza nas distintas 

axonometrías ortogonais e oblicuas.  

 

22.- B2.21. - B2. - Realiza os exercicios propostos para 

obter o debuxo isométrico de figuras planas e 

polígonos regulares. 

 

 

 

 

B3.1- B. 34.-B3.5 Realiza os exercicios de anotación 

propostos para coñecer, distinguir, e aplicar con 

corrección os diferentes modos de anotar segundo 

sexan: formas básicas no plano, ou no espazo, así 

como realizar unha correcta anotación de elementos 
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angulares ou lineais.  

B3.1- B3.5   Aplica aos exercicios propostos para 

realizar as súas proxeccions diédricas, alzado, planta e 

lateral dereito, as normas de anotación 

correspondentes da UNE 1032 –ISO 5456-2: 1996 

tanto en debuxos delineados como en croquis, de 

pezas dadas polo seu debuxo isométrico, repartindo 

as cotas de modo conveniente. 

B3.5   B3.1- Aplica aos exercicios propostos de 

anotación de pezas, as normas de anotación 

correspondentes da UNE 1.039-94. Procurar que non 

se repita ou sobre ningunha cota, pero que tampouco 

falte.  

Visiona e practica:  

http://trazoide.com/sistema-

axonometrico/:http://ntic.educacion.es/w3//recursos/bachillerato/dibujo

/tecnico/normalizacion/index.htm 

 

 

 

 

 

http://trazoide.com/sistema-axonometrico/
http://trazoide.com/sistema-axonometrico/
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/bachillerato/dibujo/tecnico/normalizacion/index.htm
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/bachillerato/dibujo/tecnico/normalizacion/index.htm
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CURSO 1º 

bacharelato 

CONTIDOS 

Unidade 3 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE COM 

CLAVE 

OBXECTIVOS TEMPORA

LIZACIÓN 

RECURSOS DE AULA 

B1.24. 

Tanxencias e 

enlaces. 

 

 

B1.25. 

Resolución de 

problemas 

básicos de 

tanxencias e 

enlaces. 

Aplicacións. 

 

 

 

 

B1.26. 

Construción 

de curvas 

técnicas, 

B1.24. Analiza nas imaxes e nas pezas xeométricas 

propostas os diferentes tipos de tanxencias e enlaces 

que se presenten: tanxencias entre recta e 

circunferencia, e entre circunferencias. Presta especial 

atención á relación entre o punto de tanxencia e o 

radio de curvatura.  

 

B1.25. Realiza graficamente, procurando a máxima 

exactitude os diferentes exercicios  de tanxencias e 

enlaces que se propoñen: Tanxencia entre curvas; 

relación entre o punto de tanxencia e os centros de 

curvatura. Circunferencia que pase por tres puntos. 

Casos notables de tanxencia: liña tanxente a unha 

curva nun punto desta. Circunferencia tanxente a 

unha liña nun punto desta. Circunferencias de radio 

dado tanxentes a unha liña e que pasen por un punto 

exterior. Circunferencias de radio dado tanxentes a 

dúas liñas que se cortan. Circunferencias tanxentes a 

tres liñas que se cortan en triángulo. Circunferencias 

de radio dado tanxentes a outra nun punto desta. 

Circunferencia tanxente a outra nun punto desta e 

que pase por un punto exterior. Liñas tanxentes 

comúns interiores ou exteriores a dúas 

CMCCT,CA

A,CSIEE, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b,d,e,g,i,l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º Tri  
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óvalos, 

ovoides e 

espirais. 

 

B1.28. 

Xeometría e 

novas 

tecnoloxías. 

 

B1.29. 

Aplicacións de 

debuxo 

vectorial en 

2D.  

 

B1.30. 

Exercicios de 

aplicación de 

trazado de 

tanxencias e 

enlaces. 

B3.5 

Aplicacións da 

normalización 

circunferencias. 

Visualiza e practica: 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/11_ejercicios_de_dibujo_tecnico

/curso/intro.html 

B1.26. Realiza os exercicios propostos para aplicar coa 

máxima exactitude, a partir dos datos dados,  o 

trazado das curvas seguintes curvas xeométricas: - 

Curvas alabeadas: hélice cilíndrica. Curvas planas: 

curvas técnicas: óvalo, ovoides. Espirais: espiral de 

Arquímedes, volutas, envolventes. Curvas cíclicas: 

cicloide, epicicloide, hipocicloide. 

 B1.28.- 21. 29. -Visita e explora: a Web de José 

Antonio Cuadrado, dedicada ao Debuxo Técnico. 

Permite o visionado en 3D das pezas propostas, así 

como a súa representación tanto en sistemas de 

medida como de perspectiva. Verás que ofrece 

posibilidade de interaccionar e resolver os exercicios 

que se propoñen, imprímeos e comproba se é 

correcta a solución. 

http://jcuadra2.wix.com/cuadrado 

B1.30.Realiza coa máxima exactitude e limpeza os 

exercicios propostos  de tanxencias e enlaces, tendo 

en conta os conceptos de eixo radical e centro radical 

 

 

 

 

 

 

 

CCL,CD,CM

CTT,CAA,CS

IEE,CCEC, 

 

 

CCEC 

 

 

 

 

CCEC 

 

 

 

 

b,d,e,g,i,l 

 

 

b,d,e,g,i,l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b,d,e,g,i,l 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/11_ejercicios_de_dibujo_tecnico/curso/intro.html
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/11_ejercicios_de_dibujo_tecnico/curso/intro.html
http://jcuadra2.wix.com/cuadrado
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B2.21. 

Fundamentos 

do sistema. 

Disposición 

dos eixes e 

utilización dos 

coeficientes 

de redución. 

B2.22. 

Sistema 

axonométrico 

ortogonal, 

perspectivas 

isométricas, 

dimétricas e 

trimétricas. 

 

 

B2.24. 

Aplicación do 

óvalo 

isométrico 

como 

representació

B3.5   Realiza as practicas  propostas de delineado e 

rotulado para acadar unha correcta representación 

técnica do traballo segundo as normas de 

acoutamento empregando con corrección as liñas de 

cota, auxiliares de cota, situación das cifras e grosor 

adecuado das liñas empregadas. 

 B2.22.- B2.21. - - Realiza os exercicios propostos para 

comprender as proxeccións dun punto nas caras do 

triedro. 

B2.22.- B2.21. - - Realiza os exercicios propostos para 

comprender as proxeccións dunha  recta nas caras do 

triedro. 

B2.22.- B2.21. - - Realiza os exercicios propostos para 

comprender a obtención das  trazas dun plano coas 

caras do triedro. 

B2.22.- B2.21. - - Realiza os exercicios propostos para 

comprender as relacións de paralelismo entre rectas, 

entre planos e entre recta e plano no sistema 

axonométrico. 

B2.22.- B2.21. - - Realiza os exercicios propostos para 

comprender a relación de pertenza entre punto e 

recta, e entre recta e plano, no sistema axonométrico. 

22.- B2.21. - B2. - Realiza os exercicios propostos para 

obter o debuxo isométrico de figuras planas e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCEC 

 

 

 

 

 

b,d,e,g,i,l 

 

 

 

 

b,d,e,g,i,l 

 

 

 

b,d,e,g,i,l 

 

b,d,e,g,i,l 
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n simplificada 

de formas 

circulares. 

 

B1.27. 

Aplicacións da 

xeometría ao 

deseño 

arquitectónico 

e industrial. 

B2.22. 

Sistema 

axonométrico 

ortogonal, 

perspectivas 

isométricas, 

dimétricas e 

trimétricas. 

 

 

 

 

 

polígonos regulares. 

B2.22.- B2.21. Visualiza, analiza e comenta: 

https://www.youtube.com/watch?v=UG56M2N8S2c 

Debuxa  en isométrico sobre redes isométricas: Javier 

Mulet Pradera 

https://www.youtube.com/watch?v=DZtB5Nou_qc 

B2.24. realiza a perspectiva isométrica de pezas dadas 

polas súas proxeccións diédricas, en perspectiva 

isométrica, empregando para representar 

circunferencias o óvalo isométrico. 

 

B1.27. Analiza o emprego das curvas planas estudadas 

a elementos de deseño arquitectónico, ou de 

inxiniería e mesmo de deseño industrial. 

 

B2.22. Visualiza reflexiona e comenta: 

AXONOMÉTRICO: RAFAEL MONEO 

https://dibujoarquitectonicoetsaun.wordpress.com/2014/11/12/axonome

trico-rafael-moneo/ 

RIETVELD – Shröder House 

https://dibujoarquitectonicoetsaun.wordpress.com/2014/11/05/composic

 

 

 

 

 

 

CCEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b,d,e,g,i,l 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UG56M2N8S2c
https://www.youtube.com/watch?v=DZtB5Nou_qc
https://dibujoarquitectonicoetsaun.wordpress.com/2014/11/12/axonometrico-rafael-moneo/
https://dibujoarquitectonicoetsaun.wordpress.com/2014/11/12/axonometrico-rafael-moneo/
https://dibujoarquitectonicoetsaun.wordpress.com/2014/11/05/composicion-intencion/
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B2.23. 

Sistema 

axonométrico 

oblicuo: 

perspectivas 

cabaleiras e 

militares. 

 

 

B3.7. Debuxo 

industrial 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

ion-intencion/ 

Visiona, analiza e comenta: http://www.alvaraalto.fi/ 

: http://www.alvaraalto.fi/ 

http://hablemosunpocodetodo.blogspot.com.es/2010/01/muebles-de-

arquitecto-alvar-aalto.html 

http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Casa_Estudio_Alvar_Aalto 

 

B3.7. Documenta e Analiza o ámbito de aplicación  do 

Debuxo  Industrial.  Indica as súas variantes segundo o 

campo de aplicación e evidencia os sistemas de 

representación máis idóneos. 

Visualiza: https://www.youtube.com/watch?v=Ano61cpdTK4  

Visualiza: http://dibujoindustrial.es/ 

 

B2.23. Analiza as similitudes e diferenzas entre a 

axonometría oblicua e a ortogonal.  

B2.23- Analiza, estuda e compara as similitudes e 

diferenzas do sistema axonométrico oblicuo coas do 

outros sistema axonométrico ortogonal. 

B2.23- Realiza a perspectiva cabaleira das pezas 

propostas, aplicando o correspondente coeficiente de 

https://dibujoarquitectonicoetsaun.wordpress.com/2014/11/05/composicion-intencion/
http://www.alvaraalto.fi/
http://www.alvaraalto.fi/
http://hablemosunpocodetodo.blogspot.com.es/2010/01/muebles-de-arquitecto-alvar-aalto.html
http://hablemosunpocodetodo.blogspot.com.es/2010/01/muebles-de-arquitecto-alvar-aalto.html
http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Casa_Estudio_Alvar_Aalto
https://www.youtube.com/watch?v=Ano61cpdTK4
http://dibujoindustrial.es/


264 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2.15. 

Seccións 

planas. 

Determinació

n da súa 

verdadeira 

magnitude  

 

 

 

redución. 

B2.23-  Documenta diferentes aplicacións da 

perspectiva militar. 

 B2.23- Realiza a perspectiva cabaleira militar das 

pezas propostas, aplicando o correspondente 

coeficiente de redución. 

Visita e analiza: 

http://fresno.pntic.mec.es/raguila/caballera/web%20caballera/Presentati

on_Files/index.html 

- B2.23- Analiza as diferenzas presentadas pola 

diferente angulación dos eixes normalizados. - B2.23- 

Analiza e compara as diferenzas presentada polos 

diferentes coeficientes de redución. 

B2.15.- B2.16.- B2.18.  Realiza, con instrumentos de 

medida, os exercicios propostos nos que se evidencie 

a sección que un plano dado produce nun corpo 

sinxelo.  

Realiza, con instrumentos de medida, os exercicios 

propostos nos que se evidencie a sección que un 

plano dado produce nun corpo sinxelo  a obtención da 

súa verdadeira forma e magnitude: 

- Realiza os exercicios propostos de aplicación de 

Abatementos e rebatementos. 

http://fresno.pntic.mec.es/raguila/caballera/web%20caballera/Presentation_Files/index.html
http://fresno.pntic.mec.es/raguila/caballera/web%20caballera/Presentation_Files/index.html
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B3.9. Cortes e 

seccións. 

 

- Exercicios de aplicación de Xiros. 

- Exercicios de aplicación de Cambio de Planos. 

Visualiza e repasa: 

Determinar a sección en proxección y verdadeira 

medida dun plano proxectante nun cono recto  

Visualiza e practica: Dibujo técnico y cad por Antonio 

Castilla 

http://trazoide.com/ejercicios-de-dibujo-tecnico/  

 

 B3.9. Realiza á man alzada cortes ao cuarto e seccións 

ao medio nas pezas propostas en perspectiva 

isométrica para visualizar os cambios. Realiza 

posteriormente as novas proxeccións diédricas da 

peza xa cortada. 

B3.9. Realiza  nos exercicios propostos as seccións 

indicadas, tanto en pezas dadas polas súas vistas, 

como nas dadas en perspectiva.Visualiza: 

https://www.youtube.com/watch?v=7woxw6Xtiag 

 

http://trazoide.com/ejercicios-de-dibujo-tecnico/
https://www.youtube.com/watch?v=7woxw6Xtiag
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CURSO 1º 

bacharelato 

CONTIDOS 

Unidade 4 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE COM 

CLAVE 

OBXECTIVOS TEMPORA

LIZACIÓN 

RECURSOS DE AULA 

B25. Sistema 

cónico 

central. 

B2.26. 

Elementos do 

sistema. Plano 

do cadro e 

cono visual. 

B2.27. 

Determinació

n do punto de 

vista e 

orientación 

das caras 

principais. 

 

B2.28. 

Paralelismo. 

Puntos de 

B2.25.- Analiza, estuda e compara as características do 

sistema cónico coas dos outros sistemas de 

representación que coñeces. 

B2.25.-Experimenta a importancia do punto de vista: 

debuxa á man alzada un mesmo obxecto fixo, 

cambiando ti de posición, para comprender mellor a 

determinación da perspectiva segundo a situación do 

espectador.  

B2.26.-Debuxa á man alzada o espazo subdividido 

polos diferentes planos que conforman sistema.  

B2.27.- Debuxa á man alzada o instituto, situándote 

diante a cafetería Tokio. Evidencia onde concorren as 

liñas superior e inferior que o encadran. Remarca as 

liñas, superior e inferior, que definen as fiestras e 

fíxate no seu punto de concurso. Indica como son as 

verticais. Que tipo de perspectiva dirías que é? 

B2.27.- - Debuxa á man alzada un dos corredores do 

instituto, situándote ao fondo . Remarca as liñas, 

superior e inferior que o definen , así como as que 

CCL,CSIEE,C

MCCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL,CSIEE,C

MCCT 

 

 

b,d,e,g,i,l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º Tri  
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fuga. Puntos 

métricos. 

 

 

B2.29. 

Representació

n simplificada 

da 

circunferencia

. 

 

B1.24. 

Tanxencias e 

enlaces. 

 

B1.25. 

Resolución de 

problemas 

básicos de 

tanxencias e 

enlaces. 

Aplicacións. 

 

B3.9. Cortes e 

xeran as partes superiores e inferiores tanto das 

fiestras como das portas das aulas, fíxate no seu 

punto de concurso. Onde crees que se xuntan? Que 

tipo de perspectiva dirías que é? 

B2.28.Realiza os exercicios propostos para 

comprender a perspectiva cónica central ou paralela, 

de sólidos sinxelos, aplicando os puntos métricos. 

Visualiza, analiza e executa a: 

Perspectiva cónica dunha escaleira: Fidel Rodríguez 

del Moral.https://www.youtube.com/watch?v=x95K5G-_x0I 

 

B2.28.-Realiza os exercicios propostos para 

comprender a perspectiva cónica central ou paralela, 

dunha peza sinxela dada polas súas vistas diédricas e 

indicado o punto de vista, aplicando diferentes 

métodos. 

 

B2. 29.Realiza os exercicios propostos para 

comprender a correcta representación de curvas en  

perspectiva cónica central.  

B1.24. -B1.25. Realiza graficamente, procurando a 

máxima exactitude os diferentes exercicios  de 

tanxencias e enlaces que se propoñen.  

 

 

 

 

CMCCT, 

CAA, CSIEE, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMCCT,CA

A,CSIEE 

 

 

 

b,d,e,g,i,l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b,d,e,g,i,l 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x95K5G-_x0I
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seccións. 

 

B1.28. 

Xeometría e 

novas 

tecnoloxías. 

 

 

 

B1.29. 

Aplicacións de 

debuxo 

vectorial en 

2D.  

. 

 

 

 

 

 

B1.25. Realiza  graficamente procurando a máxima 

exactitude  os exercicios de tanxencias e enlaces que 

se propoñen. 

 

 

 

B3.9. Realiza  nos exercicios propostos as seccións 

indicadas, tanto en pezas dadas polas súas vistas, 

como nas dadas en perspectiva. 

 

B1.28. Visita algunha páxina de Xeometría dinámica, 

visualiza as características do programa Geo gebra. 
http://tube.geogebra.org/student/m1136635 

Visualiza: 

B1.29. http://www.pauloporta.com/Xeometria/xeo.html 

 

B3.8. Documenta e Analiza ro ámbito de aplicación do 

Debuxo Arquitectónico tanto como detalle o como  

tratamento do espazo. Relación coa antropometría e 

importancia da finalidade construtiva. 

Referencia o emprego de seccións e planos de detalle, 

así como as escalas de aplicación máis frecuentes. 

 

 

 

 

 

 

 

CMCCT,CA

A,CSIEE,CCL 

 

 

 

 

 

b,d,e,g,i,l 

 

http://tube.geogebra.org/student/m1136635
http://www.pauloporta.com/Xeometria/xeo.html
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B3.5. 

Aplicacións da 

normalización 

 

B3.8. Debuxo 

arquitectónico 

B3.28.Documenta os  medios de expresión 

característicos do Debuxo  

Visiona, analiza e comenta: 

http://www.educacontic.es/blog/enamorate-de-la-geometria 

B3.8. Visiona, analiza e comenta: 

https://dibujoarquitectonicoetsaun.wordpress.com/ 

Realiza as practicas propostas facendo debuxos do natural dalgunha 

construción sinxela da contorna. Mantén as proporcións, toma medidas e 

fai logo o seu delineado acoutado. 

 

B3.5   Realiza as practicas  propostas de delineado e 

rotulado para acadar unha correcta representación 

técnica do traballo segundo as normas de 

acoutamento, empregando con corrección as liñas de 

cota, auxiliares de cota, situación das cifras e grosor 

adecuado das liñas empregadas 

 

http://www.educacontic.es/blog/enamorate-de-la-geometria
https://dibujoarquitectonicoetsaun.wordpress.com/
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CURSO 1º 

bacharelato 

CONTIDOS 

Unidade 5 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE COM 

CLAVE 

OBXECTIVOS TEMPORA

LIZACIÓN 

RECURSOS DE AULA 

B2.30. 

Sistema 

cónico 

oblicuo. 

 

B2.31.Represe

ntación 

simplificada 

da 

circunferencia

. 

B2.32. 

Representació

n de sólidos 

nos diferentes 

sistemas. 

B3.9. Cortes e 

seccións. 

B3.5. 

B2.30. Realiza os exercicios propostos para 

comprender a perspectiva cónica oblicua  de sólidos 

sinxelos, aplicando o método de puntos métricos no 

sistema cónico oblicuo.Visualiza, analiza e executa: 

Perspectiva cónica oblicua dunha peza: Juan Carlos 

García. 

https://www.youtube.com/watch?v=CccJ4-X6TWM 

B2.30. Realiza os exercicios propostos para 

comprender a perspectiva cónica oblicua  dunha peza 

sinxela dada polas súas vistas diédricas e indicando o 

punto de vista, aplicando o método de prolongacións. 

B2.31.Realiza os exercicios propostos para 

comprender a correcta representación de curvas en 

perspectiva cónica oblicua, estando estas situadas en 

planos verticais ou paralelos ao plano xeometral. 

B2.32. Realiza en perspectiva cónica central e oblicua, 

as pezas dadas polas súas vistas diédricas ou polas 

súas perspectivas axonométricas. 

B3.9. Realiza  nos exercicios propostos as seccións 

CCL,CSIEE,C

MCCT 

 

 

 

CCL,SSIEE,C

MCCT, 

 

 

 

CCI,CSIEE,C

AA,CMCTT, 

 

 

b,d,e,g,i,l 

 

 

 

 

 

 

 

b,d,e,g,i,l 

b,d,e,g,i,l 

 

b,d,e,g,i,l 

 

3º Tri  

https://www.youtube.com/watch?v=CccJ4-X6TWM
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Aplicacións da 

normalización 

B2.19. 

Sistema de 

planos 

cotados: 

aplicacións. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1.28. 

Xeometría e 

novas 

tecnoloxías. 

B1.29. 

Aplicacións de 

debuxo 

indicadas, tanto en pezas dadas polas súas vistas, 

como nas dadas en perspectiva. 

B3.5   Realiza as practicas  propostas de delineado e 

rotulado para acadar unha correcta representación 

técnica do traballo segundo as normas de 

acoutamento, empregando con corrección as liñas de 

cota, auxiliares de cota, situación das cifras e grosor 

adecuado das liñas empregadas 

B2.19. Analiza, estuda e compara as características do 

Sistema Cotado, coas dos outros sistemas de 

representación que coñeces.    

- Reflexiona e compara: Que significa que o sistema de 

planos acoutados sexa reversible? Tamén o é o 

sistema diédrico? E o sistema axonométrico? E o 

sistema cónico? 

- Documenta exemplos prácticos de aplicación do 

sistema Cotado. 

-Realiza os exercicios propostos para comprender o 

alfabeto do punto, da recta e do plano no sistema 

cotado. 

- Realiza os exercicios propostos de aplicación 

topográfica á obtención de curvas de nivel. 

- Realiza os exercicios propostos para comprender a 

representación de soldos sinxelos no sistema cotado. 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

CCL,CD,CM

CTT, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b,d,e,g,i,l 

 

 

 

 

b,d,e,g,i,l 

 

 

 

 

 



272 

 

vectorial en 

2D.  

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

B3.8. Debuxo 

arquitectónico 

 

 

 

 

 

- Realiza os exercicios propostos para a obtención das 

limatesas e limafoxas nunha cuberta sinxela. 

- Realiza os exercicios propostos para a obtención de 

desmontes e terrapléns. 

http://dibujotecni.com/acotado/sistema-de-planos-acotados-la-recta/ 

 

B1.28- B1.29. Direcciónes de descarga gratuíta de 

programas: GIMP. InsKape. 

http://www.softonic.com/s/programas-dise%C3%B1o-grafico-dibujo-

vectorial-gratis-en-espa%C3%B1ol:linux 

Iníciate, se fose posible, no emprego dalgún destes 

programas libres, para realizar con eles como 

ferramenta algún dos exercicios que xa fixeches 

previamente polo método tradicional. 

B3.8.Documenta os  medios de expresión 

característicos do Debuxo arquitectónico. 

Visita e analiza: 

http://www.alvaraalto.fi/ 

http://hablemosunpocodetodo.blogspot.com.es/2010/01/muebles-de-

arquitecto-alvar-aalto.html 

http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Casa_Estudio_Alvar_Aalto 

Visita e analiza: La casa de la cascada de Frank lloyd 

 

 

 

 

CCL,CD,CM

CTT, 

 

 

 

 

 

 

 

b,d,e,g,i,l 

 

 

 

http://dibujotecni.com/acotado/sistema-de-planos-acotados-la-recta/
http://www.softonic.com/s/programas-diseño-grafico-dibujo-vectorial-gratis-en-español:linux
http://www.softonic.com/s/programas-diseño-grafico-dibujo-vectorial-gratis-en-español:linux
http://www.alvaraalto.fi/
http://hablemosunpocodetodo.blogspot.com.es/2010/01/muebles-de-arquitecto-alvar-aalto.html
http://hablemosunpocodetodo.blogspot.com.es/2010/01/muebles-de-arquitecto-alvar-aalto.html
http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Casa_Estudio_Alvar_Aalto
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B3.5. 

Aplicacións da  

normalización 

 

wright  

https://www.youtube.com/watch?v=eYiSld-fm38 

https://www.youtube.com/watch?v=GqfiHvxUviI 

http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Casa_de_la_Cascada 

 

B3.5   Realiza as practicas  propostas de delineado e 

rotulado para acadar unha correcta representación 

técnica do traballo segundo as normas de 

acoutamento, empregando con corrección as liñas de 

cota, auxiliares de cota, situación das cifras e grosor 

adecuado das liñas empregadas. 

Procura una boa disposición espacial dos elementos 

para que a lámina ofreza una aparencia de orde e 

limpeza. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eYiSld-fm38
https://www.youtube.com/watch?v=GqfiHvxUviI
http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Casa_de_la_Cascada
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CURSO 1º 

bacharelato 

CONTIDOS 

Unidade 6 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE COM 

CLAVE 

OBXECTIVOS TEMPORA

LIZACIÓN 

RECURSOS DE AULA 

 

B3.2. 

Proxecto:  

necesidade e 

ámbito de 

aplicación das 

normas. 

 

B3.4. Vistas. 

Liñas 

normalizadas. 

 

 

B3.5. 

Aplicacións da 

normalización 

Visita e analiza: 

http://dibujo.ramondelaguila.com/?page_id=3121 

- B3.2. B3.3. B3.4. B3.5. B3.6. - Realiza o croquizado a 

man alzada dunha peza dada, tomando as súas 

dimensións con auxilio do calibrador ou Pé de rei, 

procurando aplicar con corrección as normas de 

acoutamento, tanto no tocante a posición de liñas de 

cota e auxiliares de cota, como na disposición e boa 

forma da numeración. Non esquecer ningunha das 

medidas precisas. Procura evitar a redundancia. 

 

-B3.4. B3.5. B3.6. - B3.2. B3. Realiza o plano de taller 

da peza dada: 

 -Debuxa a vista de conxunto.  O despece das partes  

coas vistas que precisen.  Aplica as normas de 

anotación da UNE 1032,  de xeito que o proxecto 

poida ser debidamente interpretado. Realiza,  á escala 

solicitada, a perspectiva  que se pida do conxunto  ou 

CAA,CSIEE,

CMCCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b,d,e,g,i,l 

 

 

 

b,d,e,g,i,l 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º Tri  

http://dibujo.ramondelaguila.com/?page_id=3121
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B3.6. Escalas.  

Acoutamento. 

B3.3. 

Formatos. 

Dobra de 

planos. 

 

da peza que se solicite. 

 

- B3.2. B3.3. B3.4. B3.5. B3.6. – Realiza todo o proceso 

descriptivo dunha pirámide recta de base pentagonal 

regular. Obtén a sección plana que lle dea o plano 

proposto, e realiza o seu desenrrolo e a súa 

transformada.  

- B3.2. B3.3. B3.4. B3.5. B3.6.- Sitúa sobre un plano 

dobremente oblicuo dado una pirámide, un cilindro 

ou un prisma, de características determinadas. 

Aplicación de Abatemento, Rebatemento, e Xiro. 

 

B3.3.-Documenta, analiza e practica o pregado de 

planos segundo as normas de pregado. 

B3.4.  - B3.5   Realiza as practicas  propostas de 

delineado e rotulado para acadar unha correcta 

representación técnica do traballo segundo as normas 

de anotación, empregando con corrección as liñas de 

cota, auxiliares de cota, situación das cifras e grosor 

adecuado das liñas empregadas. 

 

B3.6. Realiza a escala gráfica e a correspondente 

contraescala, indicada en cada un dos exercicios 

 

CAA,CSIEE,

CMCCT 
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propostas.  

 

B3.6 Realiza mediante o  triángulo de escalas, a escala  

gráfica proposta. 

 

B3.6-Realiza o cambio de escala proposto mediante o 

emprego de escalímetro. 
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DEBUXO TÉCNICO- 2º  BACHARELATO 

 

 

 

 

 

 



278 

 

 
2º de bacharelato currículo 

 Debuxo Técnico II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. Xeometría e debuxo técnico  

 b 

 d 

 e 

 g 

 i 

 l 

 B1.1. Resolución de problemas xeométricos. 

 B1.2. Proporcionalidade. Rectángulo áureo. 
Aplicacións. 

 B1.3. Construción de figuras planas equivalentes. 

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

 B1.5. Aplicacións. 

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

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

 B1.1. Resolver problemas de tanxencias mediante 
a aplicación das propiedades do arco capaz, 
dos eixes e centros radicais e/ou da 
transformación de circunferencias e rectas por 
inversión, indicando graficamente a construción 
auxiliar utilizada, os puntos de enlace e a 
relación entre os seus elementos. 

 DT2.B1.1.1. Identifica a estrutura xeométrica 
de obxectos industriais ou arquitectónicos a 
partir da análise de plantas, alzados, 
perspectivas ou fotografías, sinalando os 
seus elementos básicos e determinando as 
principais relacións de proporcionalidade. 

 CCL 

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

 CMCCT 

 DT2.B1.1.3. Transforma por inversión figuras 
planas compostas por puntos, rectas e 
circunferencias describindo as súas 
posibles aplicacións á resolución de 
problemas xeométricos. 

 CAA 

 DT2.B1.1.4. Selecciona estratexias para a 
resolución de problemas xeométricos 
complexos, analizando as posibles 
solucións e transformándoos por analoxía 
noutros problemas máis sinxelos. 

 CSIEE 

 DT2.B1.1.5. Resolve problemas de tanxencias 
aplicando as propiedades dos eixes e 
centros radicais, e indicando graficamente a 
construción auxiliar utilizada, os puntos de 
enlace e a relación entre os seus 
elementos. 

 CMCCT 
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 Debuxo Técnico II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 b 

 d 

 e 

 g 

 i 

 l 

 B1.9. Trazado de curvas cónicas e técnicas. 

 B1.10. Curvas cónicas. Orixe, determinación e 
trazado da elipse, a parábola e a hipérbole. 

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

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

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

 B1.2. Debuxar curvas cíclicas e cónicas e 
identificar os seus principais elementos, 
utilizando as súas propiedades fundamentais 
para resolver problemas de pertenza, tanxencia 
ou incidencia. 

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

 CCL 

 DT2.B1.2.2. Resolve problemas de pertenza, 
intersección e tanxencias entre liñas rectas 
e curvas cónicas, aplicando as súas 
propiedades, e xustifica o procedemento 
utilizado. 

 CAA 

 DT2.B1.2.3. Traza curvas cónicas logo de 
determinar os elementos que as definen, 
tales como eixes, focos, directrices, 
tanxentes ou asíntotas, resolvendo o seu 
trazado por puntos ou por homoloxía 
respecto á circunferencia. 

 CSIEE 

 b 

 d 

 e 

 g 

 i 

 l 

 B1.8. Transformacións xeométricas. Aplicacións.  

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

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

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

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

 B1.3. Relacionar as transformacións homolóxicas 
coas súas aplicacións á xeometría plana e aos 
sistemas de representación, valorando a 
rapidez e a exactitude nos trazados que 
proporciona a súa utilización. 

 DT2.B1.3.1. Comprende as características das 
transformacións homolóxicas, identifica os 
seus invariantes xeométricos e describe as 
súas aplicacións. 

 CCL 

 DT2.B1.3.2. Aplica a homoloxía e a afinidade á 
resolución de problemas xeométricos e á 
representación de formas planas. 

 CSIEE 

 DT2.B1.3.3. Deseña a partir dun bosquexo 
previo ou reproduce á escala conveniente 
figuras planas complexas, e indica 
graficamente a construción auxiliar utilizada. 

 CMCCT 

 Bloque 2. Sistemas de representación  



280 

 

 Debuxo Técnico II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 b 

 d 

 e 

 g 

 i 

 l 

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

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

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

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

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

 B2.6. Xiro dun corpo xeométrico. Aplicacións. 

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

 B2.8. Afinidade entre proxeccións.  

  B2.9. Problema inverso ao abatemento. 

 B2.10. Corpos xeométricos no sistema diédrico. 

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

 B2.12. Determinación das súas seccións principais. 

 B2.13. Representación de prismas e pirámides. 

 B2.1. Valorar a importancia da elaboración de 
debuxos a man alzada para desenvolver a 
visión espacial, analizando a posición relativa 
entre rectas, planos e superficies, identificando 
as súas relacións métricas para determinar o 
sistema de representación axeitado e a 
estratexia idónea que solucione os problemas 
de representación de corpos ou espazos 
tridimensionais. 

 DT2.B2.1.1. Comprende os fundamentos ou 
principios xeométricos que condicionan o 
paralelismo e a perpendicularidade entre 
rectas e planos, utilizando o sistema 
diédrico ou, de ser o caso, o sistema de 
planos cotados como ferramenta base para 
resolver problemas de pertenza, posición, 
mínimas distancias e verdadeira magnitude. 

 CAA 

 DT2.B2.1.2. Representa figuras planas 
contidas en planos paralelos, 
perpendiculares ou oblicuos aos planos de 
proxección, trazando as súas proxeccións 
diédricas. 

 CSIEE 

 DT2.B2.1.3. Determina a verdadeira 
magnitude de segmentos, ángulos e figuras 
planas utilizando xiros, abatementos ou 
cambios de plano en sistema diédrico e, de 
ser o caso, no sistema de planos cotados. 

 CAA 

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

 CSIE 

 b 

 d 

 e 

 g 

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

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

 B2.2. Representar poliedros regulares, pirámides, 
prismas, cilindros e conos mediante as súas 
proxeccións ortográficas, analizando as 
posicións singulares respecto aos planos de 
proxección, determinando as relacións métricas 

 DT2.B2.2.1. Representa cilindros e conos de 
revolución aplicando xiros ou cambios de 
plano para dispor as súas proxeccións 
diédricas en posición favorable para 
resolver problemas de medida. 

 CMCCT 

 CAA 
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 Debuxo Técnico II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 i 

 l  

 B2.16. Interseccións. 

 B2.17. Xiros, abatementos ou cambios de plano 
para determinar a verdadeira magnitude de 
elementos de pezas tridimensionais. 

entre os seus elementos, as seccións planas 
principais e a verdadeira magnitude ou 
desenvolvemento das superficies que os 
conforman. 

 DT2.B2.2.2. Determina a sección plana de 
corpos ou espazos tridimensionais 
formados por superficies poliédricas, 
cilíndricas, cónicas e/ou esféricas, 
debuxando as súas proxeccións diédricas e 
obtendo a súa verdadeira magnitude. 

 CMCCT 

 DT2.B2.2.3. Acha a intersección entre liñas 
rectas e corpos xeométricos coa axuda das 
súas proxeccións diédricas ou a súa 
perspectiva, indicando o trazado auxiliar 
utilizado para a determinación dos puntos 
de entrada e saída. 

 CMCCT 

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

 CAA 

 b 

 d 

 e 

 g 

 i 

 l 

 B2.18. Sistemas axonométricos ortogonais. 

 B2.19. Posición do triedro fundamental.  

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

 B2.21. Determinación de coeficientes de redución. 

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

 B2.23. Representación de figuras planas.  

 B2.24. Representación simplificada da 
circunferencia. 

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

 B2.3. Debuxar axonometrías de poliedros 
regulares, pirámides, prismas, cilindros e conos, 
dispondo a súa posición en función da 
importancia relativa das caras que se desexen 
amosar e/ou da conveniencia dos trazados 
necesarios, utilizando a axuda do abatemento 
de figuras planas situadas nos planos 
coordenados, calculando os coeficientes de 
redución e determinando as seccións planas 
principais. 

 DT2.B2.3.1. Comprende os fundamentos da 
axonometría ortogonal, clasificando a súa 
tipoloxía en función da orientación do 
triedro fundamental, determinando o 
triángulo de trazas e calculando os 
coeficientes de redución. 

 CMCCT 

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

 CCEC 

 DT2.B2.3.3. Determina a sección plana de 
corpos ou espazos tridimensionais 
formados por superficies poliédricas, 
debuxando isometrías ou perspectivas 
cabaleiras. 

 CMCCT 
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 Debuxo Técnico II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 3. Documentación gráfica de proxectos  

 B 

 d 

 e 

 g 

 i 

 l 

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

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

 B3.3. Proxecto: tipos e elementos. 

 B3.4. Planificación de proxectos.  

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

 B3.6. Elaboración das primeiras ideas.  

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

 B3.8. Presentación de proxectos. 

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

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

 B3.11. Elaboración de debuxos cotados. 

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

 B3.1. Elaborar bosquexos, esbozos e planos 
necesarios para a definición dun proxecto 
sinxelo relacionado co deseño industrial ou 
arquitectónico, valorar a exactitude, a rapidez e 
a limpeza que proporciona a utilización de 
aplicacións informáticas, planificar de maneira 
conxunta o seu desenvolvemento, revisar o 
avance dos traballos e asumir as tarefas 
encomendadas con responsabilidade. 

 DT2.B3.1.1. Elabora e participa activamente 
en proxectos cooperativos de construción 
xeométrica, aplicando estratexias propias 
adecuadas á linguaxe do debuxo técnico.  

 CSC 

 DT2.B3.1.2. Identifica formas e medidas de 
obxectos industriais ou arquitectónicos, a 
partir dos planos técnicos que os definen. 

 CMCCT 

 DT2.B3.1.3. Debuxa bosquexos a man alzada 
e esbozos cotados para posibilitar a 
comunicación técnica con outras persoas. 

 CCEC 

 DT2.B3.1.4. Elabora esbozos de conxuntos 
e/ou pezas industriais ou obxectos 
arquitectónicos, dispondo as vistas, os 
cortes e/ou as seccións necesarias, 
tomando medidas directamente da 
realidade ou de perspectivas a escala, 
elaborando bosquexos a man alzada para a 
elaboración de debuxos cotados e planos 
de montaxe, instalación, detalle ou 
fabricación, de acordo coa normativa de 
aplicación.  

 CCEC 

 b 

 d 

 e 

 g 

 i 

 l 

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

 B3.14. Debuxo vectorial 2D. Debuxo e edición de 
entidades. Creación de bloques. Visibilidade de 
capas. 

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

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

 B3.2. Presentar de xeito individual e colectivo os 
bosquexos, os esbozos e os planos necesarios 
para a definición dun proxecto sinxelo 
relacionado co deseño industrial ou 
arquitectónico, valorar a exactitude, a rapidez e 
a limpeza que proporciona a utilización de 
aplicacións informáticas, planificar de maneira 
conxunta o seu desenvolvemento, revisar o 
avance dos traballos e asumir as tarefas 
encomendadas con responsabilidade. 

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

 CD 

 DT2.B3.2.2. Representa obxectos industriais 
ou arquitectónicos coa axuda de programas 
de debuxo vectorial 2D, creando entidades, 
importando bloques de bibliotecas, editando 
obxectos e dispondo a información 
relacionada en capas diferenciadas pola 
súa utilidade. 

 CD 
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 Debuxo Técnico II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

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

 DT2.B3.2.3. Representa obxectos industriais 
ou arquitectónicos utilizando programas de 
creación de modelos en 3D, inserindo 
sólidos elementais, manipulándoos ata 
obter a forma buscada, importando modelos 
ou obxectos de galerías ou bibliotecas, 
incorporando texturas, seleccionando o 
encadramento, a iluminación e o punto de 
vista adecuado ao propósito buscado. 

 CD 

 DT2.B3.2.4. Presenta os traballos de debuxo 
técnico utilizando recursos gráficos e 
informáticos, de xeito que estes sexan 
claros e limpos, e que respondan ao 
obxectivo para os que se realizaron. 

 CD 
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03) CRITERIOS DA AVALILACIÓN RELACIONADOS COS RESPECTIVOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS 

BÁSICAS.                  Curso 2º Bacha. TÁBOA 1_MÍNIMOS ESIXIBLES  

Materia Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Mínimos esixibles 

Bloque 1. Xeometría e debuxo técnico 

 B1.1. Resolver problemas 

de tanxencias mediante a 

aplicación das 

propiedades do arco 

capaz, dos eixes e centros 

radicais e/ou da 

transformación de 

circunferencias e rectas 

por inversión, indicando 

graficamente a 

construción auxiliar 

utilizada, os puntos de 

enlace e a relación entre 

os seus elementos 

 DT2.B1.1.1. Identifica a estrutura xeométrica de obxectos industriais ou 
arquitectónicos a partir da análise de plantas, alzados, perspectivas ou fotografías, 
sinalando os seus elementos básicos e determinando as principais relacións de 
proporcionalidade. 

 CCL DT2.B1.1.1.                     SI 

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

 CMCCT DT2.B1.1.2.                     SI 

 DT2.B1.1.3. Transforma por inversión figuras planas compostas por puntos, rectas e 
circunferencias describindo as súas posibles aplicacións á resolución de problemas 
xeométricos. 

 CAA DT2.B1.1.3.                    SI 

 DT2.B1.1.4. Selecciona estratexias para a resolución de problemas xeométricos 
complexos, analizando as posibles solucións e transformándoos por analoxía 
noutros problemas máis sinxelos. 

 CSIEE  DT2.B1.1.4.                    SI 

 DT2.B1.1.5. Resolve problemas de tanxencias aplicando as propiedades dos eixes e 
centros radicais, e indicando graficamente a construción auxiliar utilizada, os 
puntos de enlace e a relación entre os seus elementos. 

 CMCCT DT2.B1.1.5                      SI 

 

 

 

Debuxo 

Técnico II- 

2º de 

B1.2. Debuxar curvas 

cíclicas e cónicas e 

identificar os seus 

principais elementos, 

DT2.B.1.2.1. Comprende a orixe das curvas cónicas e as relacións 

métricas entre elementos, describe as súas propiedades e 

identifica as súas aplicacións. 

 CCL DT2.B.1.2.1                    SI 
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Materia Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Mínimos esixibles 

Bloque 1. Xeometría e debuxo técnico 

bacharelato utilizando as súas 

propiedades 

fundamentais para 

resolver problemas de 

pertenza, tanxencia ou 

incidencia. 

DT2.B1.2.2. Resolve problemas de pertenza, intersección e 

tanxencias entre liñas rectas e curvas cónicas, aplicando as súas 

propiedades, e xustifica o procedemento utilizado. 

 CAA DT2.B1.2.2                     SI 

DT2.B1.2.3. Traza curvas cónicas logo de determinar os 

elementos que as definen, tales como eixes, focos, directrices, 

tanxentes ou asíntotas, resolvendo o seu trazado por puntos ou 

por homoloxía respecto á circunferencia 

 CSIEE DT2.B1.2.3.                      SI 

Debuxo 

Técnico II- 

2º de 

bacharelato 

B1.3. Relacionar as 

transformacións 

homolóxicas coas súas 

aplicacións á xeometría 

plana e aos sistemas de 

representación, 

valorando a rapidez e a 

exactitude nos trazados 

que proporciona a súa 

utilización 

 

 DT2.B1.3.1. Comprende as características das transformacións 
homolóxicas, identifica os seus invariantes xeométricos e describe 
as súas aplicacións. 

 CCL DT2.B1.3.1                         NON    

 

 

 

 

 DT2.B1.3.2. Aplica a homoloxía e a afinidade á resolución de 
problemas xeométricos e á representación de formas planas. 

 CSIEE DT2.B1.3.2.                         SI     

 DT2.B1.3.3. Deseña a partir dun bosquexo previo ou reproduce á 
escala conveniente figuras planas complexas, e indica graficamente 
a construción auxiliar utilizada. 

 CMCCT DT2.B1.3.3.                     SI   
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Materia Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Mínimos esixibles 

Bloque II. Sistemas de Representación 

 B2.1. Valorar a 

importancia da 

elaboración de debuxos 

a man alzada para 

desenvolver a visión 

espacial, analizando a 

posición relativa entre 

rectas, planos e 

superficies, identificando 

as súas relacións 

métricas para determinar 

o sistema de 

representación axeitado 

e a estratexia idónea que 

solucione os problemas 

de representación de 

corpos ou espazos 

tridimensionais. 

DT2.B2.1.1. Comprende os fundamentos ou principios 

xeométricos que condicionan o paralelismo e a 

perpendicularidade entre rectas e planos, utilizando o sistema 

diédrico ou, de ser o caso, o sistema de planos cotados como 

ferramenta base para resolver problemas de pertenza, posición, 

mínimas distancias e verdadeira magnitude. 

 CAA DT2.B2.1.1.                SI      

DT2.B2.1.2. Representa figuras planas contidas en planos 

paralelos, perpendiculares ou oblicuos aos planos de 

proxección, trazando as súas proxeccións diédricas. 

 

 

 CSIEE DT2.B2.1.2.                  SI      

DT2.B2.1.3. Determina a verdadeira magnitude de segmentos, 

ángulos e figuras planas utilizando xiros, abatementos ou 

cambios de plano en sistema diédrico e, de ser o caso, no 

sistema de planos cotados. 

 CAA DT2.B2.1.3.                  SI            
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DT2.B2.1.4. Representa o hexaedro ou cubo en calquera 

posición respecto aos planos coordenados, o resto dos 

poliedros regulares, prismas e pirámides en posicións 

favorables, coa axuda das súas proxeccións diédricas, 

determinando partes vistas e ocultas 

 CSIE DT2.B2.1.4                     SI 

Debuxo 

Técnico II- 

2º de 

bacharelat

o 

B2.2. Representar 

poliedros regulares, 

pirámides, prismas, 

cilindros e conos 

mediante as súas 

proxeccións ortográficas, 

analizando as posicións 

singulares respecto aos 

planos de proxección, 

determinando as 

relacións métricas entre 

os seus elementos, as 

seccións planas 

principais e a verdadeira 

magnitude ou 

desenvolvemento das 

superficies que os 

conforman. 

DT2.B2.2.1. Representa cilindros e conos de revolución aplicando xiros 
ou cambios de plano para dispor as súas proxeccións diédricas en 
posición favorable para resolver problemas de medida. 

 CMCCT 

 CAA 

DT2.B2.2.1.                     SI 

DT2.B2.2.2. Determina a sección plana de corpos ou espazos 
tridimensionais formados por superficies poliédricas, cilíndricas, 
cónicas e/ou esféricas, debuxando as súas proxeccións diédricas e 
obtendo a súa verdadeira magnitude. 

 CMCCT DT2.B2.2.2.                       SI 

 DT2.B2.2.3. Acha a intersección entre liñas rectas e corpos 
xeométricos coa axuda das súas proxeccións diédricas ou a súa 
perspectiva, indicando o trazado auxiliar utilizado para a 
determinación dos puntos de entrada e saída. 

 CMCCT DT2.B2.2.3                  SI  

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

 CAA DT2.B2.2.4                 SI 
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Debuxo 

Técnico II- 

2º de 

bacharelat

o 

B2.3. Debuxar 

axonometrías de 

poliedros regulares, 

pirámides, prismas, 

cilindros e conos, 

dispondo a súa posición 

en función da 

importancia relativa das 

caras que se desexen 

amosar e/ou da 

conveniencia dos 

trazados necesarios, 

utilizando a axuda do 

abatemento de figuras 

planas situadas nos 

planos coordenados, 

calculando os 

coeficientes de redución 

e determinando as 

seccións planas 

principais. 

 DT2.B2.3.1. Comprende os fundamentos da axonometría ortogonal, 
clasificando a súa tipoloxía en función da orientación do triedro 
fundamental, determinando o triángulo de trazas e calculando os 
coeficientes de redución. 

 CMCCT DT2.B2.3.1.                 SI 

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

 CCEC DT2.B2.3.2.              SI       

 

 

 

 

DT2.B2.3.3.                  SI       

 

 

 

 

 

 

 

 DT2.B2.3.3. Determina a sección plana de corpos ou espazos 
tridimensionais formados por superficies poliédricas, debuxando 
isometrías ou perspectivas cabaleiras. 

 

 CMCCT 
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Bloque 3. Documentación gráfica de proxectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B3.1. Elaborar 

bosquexos, esbozos e 

planos necesarios para a 

definición dun proxecto 

sinxelo relacionado co 

deseño industrial ou 

arquitectónico, valorar a 

exactitude, a rapidez e a 

limpeza que proporciona 

a utilización de 

aplicacións informáticas, 

planificar de maneira 

conxunta o seu 

desenvolvemento, 

revisar o avance dos 

traballos e asumir as 

tarefas encomendadas 

con responsabilidade. 

 DT2.B3.1.1. Elabora e participa activamente en proxectos 
cooperativos de construción xeométrica, aplicando estratexias 
propias adecuadas á linguaxe do debuxo técnico.  

 CSC DT2.B3.1.1.                  SI     

 

 

 

 DT2.B3.1.2. Identifica formas e medidas de obxectos industriais ou 
arquitectónicos, a partir dos planos técnicos que os definen. 

 CMCCT DT2.B3.1.2                   SI     

 

 

 

 DT2.B3.1.3. Debuxa bosquexos a man alzada e esbozos cotados para 
posibilitar a comunicación técnica con outras persoas. 

 CCEC DT2.B3.1.3.            SI     
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 DT2.B3.1.4. Elabora esbozos de conxuntos e/ou pezas industriais ou 
obxectos arquitectónicos, dispondo as vistas, os cortes e/ou as 
seccións necesarias, tomando medidas directamente da realidade 
ou de perspectivas a escala, elaborando bosquexos a man alzada 
para a elaboración de debuxos cotados e planos de montaxe, 
instalación, detalle ou fabricación, de acordo coa normativa de 
aplicación.  

 CCEC DT2.B3.1.4              SI    

 B3.2. Presentar de xeito 

individual e colectivo os 

bosquexos, os esbozos e 

os planos necesarios 

para a definición dun 

proxecto sinxelo 

relacionado co deseño 

industrial ou 

arquitectónico, valorar a 

exactitude, a rapidez e a 

limpeza que proporciona 

a utilización de 

aplicacións informáticas, 

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

 CD DT2.B3.1.4              SI     

 

 

 

 DT2.B3.2.2. Representa obxectos industriais ou arquitectónicos coa axuda de 
programas de debuxo vectorial 2D, creando entidades, importando bloques de 
bibliotecas, editando obxectos e dispondo a información relacionada en capas 
diferenciadas pola súa utilidade. 

 CD DT2.B3.2.2.                SI 
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planificar de maneira 

conxunta o seu 

desenvolvemento, 

revisar o avance dos 

traballos e asumir as 

tarefas encomendadas 

con responsabilidade 

 DT2.B3.2.3. Representa obxectos industriais ou arquitectónicos utilizando 
programas de creación de modelos en 3D, inserindo sólidos elementais, 
manipulándoos ata obter a forma buscada, importando modelos ou obxectos de 
galerías ou bibliotecas, incorporando texturas, seleccionando o encadramento, a 
iluminación e o punto de vista adecuado ao propósito buscado. 

 CD DT2.B3.2.3.                NON   

 DT2.B3.2.4. Presenta os traballos de debuxo técnico utilizando recursos gráficos e 
informáticos, de xeito que estes sexan claros e limpos, e que respondan ao 
obxectivo para os que se realizaron. 

 CD DT2.B3.2.4.                   SI 
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04) ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE ASOCIADA A CADA BLOQUE DE CONTIDO.                                                                                                                     

Curso 2º  Bacha.  TÁBOA 2_ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE   

Materia 

DEBUXO 

TÉCNICO II- 

2º de 

Bacharelato 

 

BLOQUE 

 

Obx 

 

Contidos 

 

 

Actividades de aprendizaxe 

 

Tem_ 

Horas 

Bloque 1. Xeometría e debuxo técnico 

Debuxo 

Técnico II- 

2º de b 

Debuxo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 

1. 

Xeometr

ía e 

debuxo 

técnico 

 

 

 

 

 

 b 

 d 

 e 

 g 

 i 

l 

 

 

 

 d 

 e 

 g 

 i 

 

 B1.1. Resolución de problemas xeométricos. 

 B1.2. Proporcionalidade. Rectángulo áureo. Aplicacións. 

 B1.3. Construción de figuras planas equivalentes. 

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

 B1.5. Aplicacións. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1.1., B1.2 ,B1.3 Afonda nos coñecementos xa adquiridos en 

Primeiro de Bacharelato, nos  diversos casos  de triángulos, 

cuadriláteros, paralelogramos e polígonos. 

 

B1.1., B1.2 ,B1.3, B1.4  Realiza de exercicios de triángulos, 

cuadriláteros, paralelogramos e polígonos partindo de datos 

encadeados. 

 

B1.1,B1.2,B1.3,Realiza de maneira gráfica de diversos exercicios de 

rectificación da circunferencia e de equivalencias entre triángulos, 

polígonos e cadrado equivalente a un círculo (cuadratura do 

círculo). Equicomposición. 

 1º  

TRIMES

TRE 
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Técnico II- 

2º de 

Bacharelato 

 

 

 

 

 

 

 

Debuxo 

Técnico II- 

2º de 

bacharelato 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 

1. 

Xeometr

ía e 

debuxo 

técnico 

l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b 

 d 

 e 

 g 

 i 

l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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

 

 

 

 

 B1.8. Transformacións xeométricas. Aplicacións.  

 

 

 

 

 

 

 B1.9. Trazado de curvas cónicas e técnicas. 

 B1.10. Curvas cónicas. Orixe, determinación e trazado da elipse, 
a parábola e a hipérbole. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

B1.1., B1.2 ,B1.3, B1.4, B1.5.   Realiza as construcións propostas de 

aplicación de cuarta, media  e terceira proporcional. Realiza 

construcións gráficas sobre proporcionalidade directa e inversa 

coñecendo a razón de semellanza.  

 

B1.4., B1.5. Debuxa diferentes casos de triángulos mediante 

aplicación de Arco Capaz, segundo os datos proporcionados. 

 

B1.1., B1.2 ,B1.3  Sección áurea, define e realiza a obtención de 

segmentos áureos. Analiza e identifica as proporcións áureas na 

natureza, no corpo humano, en construcións arquitectónicas e en 

obras de arte. 

 

B1.1., B1.2 ,B1.3. Análise de diversas obras de arte, de diferentes 

momentos históricos, baseadas nestas construcións xeométricas. 

Realiza  diversas construcións de plantas poligonais e lacerías. 

 

B1.4., Realiza ángulos na circunferencia. Define e realiza 

graficamente o  arco capaz para un segmento determinado e baixo 

un ángulo dado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º 

TRIMES

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

. 

 

 

 

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

 

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

 

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

 

   

 

 

 

 

 

 

 

B1.1.,  B1.6.   Debuxa pezas mecánicas de dificultade media en 

orde crecente para aplicación de tanxencias. Procurando a 

máxima limpeza e exactitude. 

B1.6,B1.7, B.12 Realiza de forma  gráfica  diversos exercicios de 

tanxencias de graduada complexidade aplicando os conceptos de 

potencia, eixo radical , centro radical , feixe coaxial,inversión, 

homotecia en función da posición relativa entre as circunferencias 

dadas. 

 B1.8. Transformacións isométricas, isomórficas  e anamórficas. 

Razón simple de tres puntos. Razón dobre de catro puntos. 

Cuaterna armónica. Transformacións proxectivas. Homografía. 

Correlación.  Realiza os exercicios propostos de: Traslación, xiro ou 

rotación e homotecia. 

. B1.9 Representa as diferentes curvas técnicas óvalos, 

ovoides,espirais, cicloides …e , curvas cónicas e analiza  as súas 

aplicacións no deseño industrial 

B1.9,B1.10,B1.11,B1.12. Realiza graficamente, aplicando o método 

proposto, e a partir dos datos dados os diversos casos estudados 

de curvas cónicas,: elipse, parábola, hipérbole, indicando os seus 

puntos notables e propiedades. Trazado de rectas tanxentes desde 

un punto da curva, desde un punto exterior e paralelas a unha 

dirección dada. Intersección dunha recta coas curvas cónicas. 

 

 

 

 

 

 

3º 

TRIMES

TRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º 

TRIMES

TRE 



295 

 

Encontrar a súa utilización no deseño arquitectónico, urbanístico  

e industrial. Realizar sobre un  obxecto de uso cotián o estudio das 

curvas  e enlaces presentes na súa forma.  

 

 

B1.11. Realiza exercicios de aplicación das curvas cíclicas 

estudadas, a partir dos datos dados, esmerándose na limpeza e 

exactitude do acabado: Cicloide, epicicloide, 

hipocicloide.(Acurtada e alargada). Evolvente. Cardioide. Senoide. 

Lemniscata de gerono. 

B1.12. Axiomas, demostración gráfica. Realiza graficamente os 

exercicios propostos de pertenza, intersección e tanxencia entre 

liñas e rectas e curvas cónicas aplicando as súas propiedades. 

 

 

 

B1.13. Realiza de xeito gráfico, con exactitude e limpeza os 

exercicios propostos de Homografía: homoloxía,rectas límite, 

propiedades.  Teorema das tres homoloxías. Afinidade, 

homotecia, traslación, simetría. xiro. Debuxa a construción de 

diversos casos de figuras homólogas determinadas: Homólogo dun 

punto, dun polígono, dunha circunferencia.  

B1.13. Realiza construcións de sólidos en diferentes perspectivas 

lineais partindo do concepto de homoloxía 
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B1.14 . Realiza de xeito gráfico, con exactitude e limpeza, os 

exercicios propostos de afinidade  (homoloxía afín) a partir dos 

datos dados. Transformación dun paralelogramo nun cadrado, 

dunha circunferencia nunha elipse. 

B1.15. Realiza as construcións propostos aplicando  

proporcionalidade e escalas. . Realiza escalas gráficas de redución 

e de ampliación. Construción da escala decimal de transversais. . 

Realiza  o triangulo universal de escalas. Analiza a resolución  

gráfica dos exercicios propostos de cambio de escala. 

B1.15. Dada unha figura plana debuxala con limpeza e corrección á 

escala pedida. 
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, 

Bloque 2. Sistemas de representación 

Debuxo 

Técnico II- 

2º de 

bacharelato 

Bloque 2. 

Sistemas 

de 

representa

ción 

l b 

d 

e 

g 

i 

l 

 

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

 

 

 

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

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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

 

 

 

 

 

 B2.6. Xiro dun corpo xeométrico. Aplicacións. 

 

B2.1. Representación diédrica dos puntos, rectas, e planos,  de 

posición determinada dados. 

B2.1.  B2.2.Realiza os exercicios propostos de  operacións 

fundamentais: pertenza, paralelismo e perpendicularidade, no 

sistema diédrico: entre punto e recta, punto e plano, recta e 

plano así como de planos entre si. Conter varias rectas de 

diferentes tipos nun mesmo plano. E dada unha recta, contela en 

planos diferentes. 

B2.1. , B2.2. . Realiza as trazas dos planos que se propoñan, a 

partir de rectas que se corten, ou paralelas, ou de recta e punto 

ou de tres puntos que non estean en liña recta. Debuxa as trazas 

dos planos que se propoñan cos planos de proxección, có plano 

de perfil e cos planos bisectores. 

B2.1. B2.2. . Realiza diversos exercicios de aplicación de 

paralelismo entre rectas, entre recta e plano ou entre planos. 

Resolve problemas de intersección entre rectas e planos nos 

diferentes casos 

B2.3,B2.4,B2.5, B2.6, B2.7.   Debuxa a verdadeira magnitude dun 

segmento ou dunha figura plana mediante abatemento directo, 

xiro, ou cambio de planos. 

B2.4, Debuxa as proxeccións diédricas das figuras planas que se 

propoñan, ben sobre os planos de proxección ben sobre 

diferentes tipos de planos. Comparativa entre o diédrico directo 

 1º  

TRIMEST

RE 

2º 

TRIMEST

RE 

3º 

TRIMEST

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

 

 

 

 B2.8. Afinidade entre proxeccións.  

 B2.9. Problema inverso ao abatemento. 

 B2.10. Corpos xeométricos no sistema diédrico. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B2.12. Determinación das súas seccións principais. 

 

 

 B2.13. Representación de prismas e pirámides 

 

 

 

 

 

 

 

e o diédrico clásico. 

B2.3, B2.5, B2.6, B2.7.  B2.8.    Resolve graficamente, con 

aplicación dos diferentes métodos operativos, a verdadeira 

magnitude dos ángulos que forma unha recta ou un plano cos 

planos de proxección. Ángulos entre rectas, planos. Diédrico 

directo  

B2.6, B2.7,  B2.9,  B2.12. Debuxa os puntos de intersección 

dunha recta cun sólido, e a súa verdadeira magnitude sinalando 

segundo as normas as partes vistas e ocultas..  

B2.8.    Debuxa a verdadeira medida dunha sección plana 

mediante aplicación da relación de afinidade. 

B2.9,  Sitúa unha figura plana dada sobre un plano determinado 

mediante rebatemento 

B2.9,B2.10, B2.12,B2.13,B2.14 Sitúa circunferencias ou polígonos 

sobre un plano determinado mediante rebatemento e levantar o 

sólido do que é base,  dada a súa altura, aplicando os métodos 

operativos máis convenientes. 

B2.10, B2.12,B2.13,B2.14. Realiza as proxeccións diédricas de 

sólidos, pirámides e cono rectos e oblicuos, en diversas posicións 

respecto aos planos de proxección. 

B2.10, B2.12,B2.13,B2.14,B2.15,B2.16.Seccionar por diversos 

planos a pirámide e o cono. Obter  os puntos de penetración 

dunha recta na pirámide  e no cono 

B2.10, B2.12,B2.13,B2.14.Realiza as proxeccións diédricas de 

sólidos, primas e cilindros rectos e oblicuos, en diversas 

 

 

 

 

 

 

 1º  

TRIMEST

RE 

2º 

TRIMEST

RE 

3º 

TRIMEST

RE 
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posicións respecto aos planos de proxección. 

B2.10, B2.12,B2.13,B2.14,B2.15,B2.16.Secciona por diversos 

planos a prismas e cilindros. Obter  os puntos de penetración 

dunha recta no prisma e no cilindro. 

B2.10, B2.12,B2.13,B2.14.Realiza as proxeccións diédricas de 

sólidos, dunha esfera,, en diversas posicións respecto aos planos 

de proxección. 

B2.10, B2.12,B2.13,B2.14,B2.15,B2.16.Secciona por diversos 

planos a esferas. Obter  os puntos de penetración dunha recta 

na esfera. 

B2.10, B2.12,B2.13,B2.14 Sitúa  circunferencias ou polígonos 

sobre un plano determinado mediante rebatemento e levantar o 

sólido do que é base,  dada a súa altura, aplicando os métodos 

operativos máis convenientes. 

B211. Debuxa  con exactitude, limpeza e precisión, as 

proxeccións diédricas dos poliedros regulares  en diversas 

posicións respecto aos planos de proxección.  

B2.12. Obtén  en cada un dos poliedros dados,  as súas seccións 

principais, así como a sección plana producida neles por 

diferentes tipos de planos secantes e a súa verdadeira 

magnitude. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Debuxo 

Técnico II- 

2º de 

bacharelato 

Bloque 2. 

Sistemas 

de 

representa

b 

d 

e 

g 

i 

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

 

 

 

 B2.15. Determinación de seccións planas e elaboración de 

B2.13.  Obter as proxeccións diédricas dos corpos dados prismas, 

pirámides, cilindros, cono, esfera, aplicando cambio de planos 

para acadar  unha posición óptima dos elementos.  

B2.14, B2.15.  Representación de seccións planas  no prisma, 

 

 1º  

TRIMEST
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ción l desenvolvementos. 

 

 B2.16. Interseccións. 

 

 

 

B2.17. Xiros, abatementos ou cambios de plano 

para determinar a verdadeira magnitude de 

elementos de pezas tridimensionais. 

pirámide ,cono, cilindro, esfera por diferentes planos. e 

penetración dunha recta na súa superficie indicando partes 

vistas e ocultas. 

 B2.14,   B2.15  B2.16. Realizar graficamente cortes nos sólidos  

estudados por diferente tipo de planos, sinalando  os puntos de 

intersección cunha recta dada,. así como a transformada,  o 

desenrolo e a verdadeira magnitude da sección e das caras do 

volume. 

B2.17 Aplicar os métodos operativos: xiro, abatemento, cambio 

de plano, elixindo  o máis conveniente para obter a solución do 

exercicio proposto de xeito óptimo. 

B2.17 Obter a posición máis favorable dun sólido dado aplicando 

o método operativo: xiro ou cambio de plano para obter a 

verdadeira magnitude da sección plana producida por un plano 

determinado. 

RE 

2º 

TRIMEST

RE 

3º 

TRIMEST

RE 

 

 

 

 

 

Debuxo 

Técnico II- 

2º de 

bacharelato 

 

 

 

 

Bloque 2. 

Sistemas 

de 

representa

ción 

 

 

b 

d 

e 

g 

i 
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 B2.18. Sistemas axonométricos ortogonais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B2.19. Posición do triedro fundamental.  

 

 

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

 

B2.18. Realiza exercicios de máis profundidade que os feitos  no 

pasado curso, sobre a representación de sólidos nas 

axonometrías. Realizar graficamente as diferentes posicións de 

punto, recta e plano no Sistema Isométrico. . Debuxa tanto as 

proxeccións secundarias como a directa 

 

B2.18. Diferenza con claridade as axonometrías ortogonais das 

oblicuas. 

Conten varias rectas de diferentes tipos nun mesmo plano  e 

dada unha recta, contela  

 

1º  

TRIMEST

RE 

 

2º 

TRIMEST

RE 

3º 

TRIMEST
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 B2.21. Determinación de coeficientes de redución. 

 

 

 

 

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

 

 

 B2.23. Representación de figuras planas.  

 

 

 B2.24. Representación simplificada da circunferencia. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en planos diferentes: paralelos ou oblicuos aos planos 

axonométricos. Debuxa as trazas dos planos que se propoñan, a 

partir de rectas que se corten, ou paralelas, ou de recta e punto 

ou de tres puntos que non estean en liña recta.    

B2.18 Realiza diversos exercicios de aplicación de paralelismo 

entre rectas, entre recta e plano ou entre planos no Sistema 

Isométrico. Resolve problemas de intersección entre rectas e 

planos en diferentes casos no sistema Isométrico 

B2.19.Realiza o abatemento do Triedro Trirrectángulo e obter 

graficamente as escalas axonométricos nos diversos casos. Obter  

a verdadeira magnitude dunha figura plana mediante 

abatemento das caras do triedro. 

B2.20. Debuxa a gradación dos eixos. Abatemento e 

rebatemento dos planos de proxección en isométrica, dimétrica 

e trimétrica. 

B2.21. Debuxa as construcións gráficas precisas para obter os 

coeficientes de redución de calquera sistema axonométrico 

 

B2.22. Realiza as perspectivas propostas de sólidos sinxelos nos 

diversos tipos de axonometría ortogonal para ver as súas 

similitudes e diferenzas en función da posición do triedro sobre 

os planos de proxección. 

B2.23. Realiza as perspectivas de figuras planas dadas, de xeito 

directo ou con aplicación de rebatementos e aplicando o 

coeficiente de redución solicitado. 

RE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1º  
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B2.24. Realiza a representación da circunferencia simplificada 

por métodos de construción diversos ou con emprego de 

plantillas normalizadas en isométrico, en cada un dos planos de 

proxección.. 

B2.25 Realiza a perspectiva de prismas, pirámides, cilindros, 

conos, e poliedros así como de pezas diversas en perspectiva 

Isométrica, Dimétrica e Trimétrica aplicando o coeficiente de 

redución indicado.  

B2.18,B2.19,B2.20,B2.21,B2.23,B2.24,B2.25.Realizar o 

abatemento do Triedro Trirrectángulo e obter graficamente as 

escalas axonométricos nos diversos casos. Obter  a verdadeira 

magnitude dunha figura plana mediante abatemento das caras 

do triedro 

B2.18,B2.19,B2.20,B2.21,B2.23,B2.24,B2.25. Realiza diversos 

exercicios de aplicación de paralelismo entre rectas, entre recta 

e plano ou entre planos no Sistema Isométrico.Resolve 

problemas de intersección entre rectas e planos en diferentes 

casos no sistema Isométrico 

B2.18,B2.19,B2.20,B2.21,B2.23,B2.24,B2.25.Realiza  as 

perspectivas de figuras planas dadas, de xeito directo ou con 

aplicación de rebatementos e aplicando o coeficiente de 

redución solicitado. 

B2.18,B2.19,B2.20,B2.21,B2.23,B2.24,B2.25.Diferenciar con 

claridade as axonometrías ortogonais das oblicuas. 

B2.18,B2.19,B2.20,B2.21,B2.23,B2.24,B2.25.Realiza as 

perspectivas propostas de distintos sólidos  con algunha 

RE 

2º 

TRIMEST

RE 

3º 

TRIMEST

RE 
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superficie curva, nos diversos tipos de axonometría ortogonal 

para ver as súas similitudes e diferenzas en función da posición 

do triedro sobre os planos de proxección. 

. B2.18,B2.19,B2.20,B2.21,B2.23,B2.24,B2.25.Realiza as 

perspectivas propostas de distintos sólidos  con algunha 

superficie curva, nos diversos tipos de axonometría ortogonal 

para ver as súas similitudes e diferenzas en función da posición 

do triedro sobre os planos de proxección. 

B2.18,B2.19,B2.20,B2.21,B2.23,B2.24,B2.25.Representa un 

mesmo sólido e seccionalo, en diversas perspectivas 

axonométricas e en perspectiva proxectiva. Estudando as súas 

diferenciais posibilidades descritivas. 

 B2.18,B2.19,B2.20,B2.21,B2.23,B2.24,B2.25.Realiza  a descrición 

dun espazo sinxelo en diversas perspectivas axonométricas e en 

perspectiva proxectiva. Estudando as súas diferenciais 

posibilidades descritivas 

 

 

Bloque 3. Documentación gráfica de proxectos 

Debuxo 

Técnico II- 

2º de 

bacharelato 

Bloque 

3. 

Docume

ntación 

gráfica 

de 

proxecto

s 

e 

g 

i 

l 

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

 

 

 

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

 

 

 

 

 B3.3. Proxecto: tipos e elementos. 

 

 B3.1 Dada unha peza tridimensional sinxela. Realizar o seu 

bosquexo acoutado e posterior delineado coas vistas precisas. 

Elabora a perspectiva  pedida  con seccións se fose o caso. 

B3.1 Elabora partindo dun espazo sinxelo proposto, real ou 

imaxinario, ( habitación, despacho…)unha mesa, moble librería e 

cadeira para o mesmo. Fonte  e bancos para unha praza  publica… 

. Realiza unha descrición obxectiva dos elementos presentes, así 

como a elaboración  do proxecto técnico do mesmo. 

 1º  

TRIMES

TRE 
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 B3.4. Planificación de proxectos.  

 

 

 

 

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

 

 B3.6. Elaboración das primeiras ideas.  

 

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

 

 B3.8. Presentación de proxectos. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B3.2 Efectúa un dossier no que se recollan as fases principais na 

elaboración  dun proxecto. Breve introdución da evolución 

histórica. 

B3.3 Indaga sobre as similitudes e diferenzas procesuais na fase de 

elaboración dun proxecto segundo  o seu ámbito de aplicación ou 

as fases de desenvolvemento. 

  B3.4 Elabora unha “carpeta- dossier” completa e ordenada do 

proxecto:     Bosquexos, esbozos e planos a man alzada cotados. 

Plano de situación, de conxunto, de montaxe, de instalación, de 

detalle. Realiza a man alzada en axonometría, perspectiva lineal, 

os debuxos dun mesmo elemento. 

B3.5 Realiza a planificación das fases de elaboración dun proxecto 

tipo, na orde máis conveniente para unha boa execución. 

B3.6 Achegamento ao  proceso proxectual. .Documentación.  

Chuvia de ideas. E esbozos. 

B3.7 Documenta , compara, explica… os diferentes tipos de planos 

sinalando as diferenzas e semellanzas  así como o seu ámbito de 

aplicación. 

B3.8 Documenta as normas que afectan á presentación dun 

proxecto normalizado. 

B3.9  Elabora  a documentación gráfica dun proxecto técnico a 

partir dunha peza proposta, debidamente estudada  na fase de 

bosquexos, cumprindo todos os parámetros: Memoria, 

fotografías, planos (plantas ou alzados e seccións) acoutados e a 

escala máis conveniente. Representación tridimensional, (extruída 

 

 

 

 

 

 

 

2º 

TRIMES

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

 

 

 B3.11. Elaboración de debuxos cotados. 

 

 

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

se fose preciso por ter pezas móbiles) Maqueta de conxunto e 

fotografía da mesma. 

B3.10  Realiza debuxos a man alzada dos elementos propostos,  

procurando limpeza,´proporción, e claridade formal que permitan 

unha boa comprensión da peza. 

B3.11  Realiza nas pezas, corpos ou planeamentos propostos as 

debidas notacións suxeitas á norma. 

 B3.12 Realiza  un despece dun obxecto dado elaborando: o 

croquis coas vistas precisas para unha boa lectura da mesma 

empregando a escala máis conveniente . acoutado da peza dada. 

Representación tridimensional, (extruída se fose preciso por ter 

pezas móbiles) 

 

Debuxo 

Técnico II- 

2º de 

bacharelato 

Bloque 

3. 

Docume

ntación 

gráfica 

de 

proxecto

s 

 b 

 d 

 e 

 g 

 i 

l 

 

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

 

 B3.14. Debuxo vectorial 2D. Debuxo e edición de entidades. 
Creación de bloques. Visibilidade de capas. 

 

 

  

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

 

 

 

  

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

 

B3.13 Realiza unha presentación sobre as posibilidades das novas 

tecnoloxías no campo do debuxo técnico. 

B3.14 Realiza exercicios  de debuxo técnico aplicando programas 

informáticos tipo CAD. 

B3.15 Realiza  unha presentación en volume  do proxecto elixido 

nun programa 3D tipo Google SketchUp  Make 

B3.16 Realiza presentacións en programas informáticos coidado a 

elección do punto de vista,e procurando unha  iluminación que 

resalte os volumes. 

B3.17 Resolve mediante recursos informáticos exercicios de 

3º 

TRIMES

TRE 

 



306 

 

 

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

debuxo técnico.  

B3.1,(…), B3.17.Analiza e realiza un proxecto completo sobre a 

presentación dun produto  no mercado ( debuxos acoutados a 

man alzada do obxecto , bosquexos coloreados a man alzada, 

deseños  acoutados e  coloreados realizado en perspectivas 

técnicas do mesmo). 
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05) INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE.                                                                                                                          

2º Bacha. TÁBOA 3_INSTRUMENTOS DE AVALICIACIÓN 

Materia Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 

(incluíndo o criterio de corrección, si é o caso) 

Debuxo Técnico II- 2º de 

bacharelato 

+ DT2.B1.1.1. Identifica a estrutura xeométrica de obxectos industriais 

ou arquitectónicos a partir da análise de plantas, alzados, perspectivas 

ou fotografías, sinalando os seus elementos básicos e determinando as 

principais relacións de proporcionalidade 

Observación directa. 

Probas gráficas escritas.  

Traballos  gráficos sobre propostas. 

Debuxo Técnico II- 2º de 

bacharelato 

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

  

  DT2.B1.1.3. Transforma por inversión figuras planas compostas por puntos, rectas e 
circunferencias describindo as súas posibles aplicacións á resolución de problemas 
xeométricos. 

  

  DT2.B1.1.4. Selecciona estratexias para a resolución de problemas xeométricos complexos, 
analizando as posibles solucións e transformándoos por analoxía noutros problemas máis 
sinxelos. 

  

  DT2.B1.1.5. Resolve problemas de tanxencias aplicando as propiedades dos eixes e centros 
radicais, e indicando graficamente a construción auxiliar utilizada, os puntos de enlace e a 
relación entre os seus elementos. 

  

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

  

  DT2.B1.2.2. Resolve problemas de pertenza, intersección e tanxencias entre liñas rectas e 
curvas cónicas, aplicando as súas propiedades, e xustifica o procedemento utilizado. 

  

bacharelato  DT2.B1.2.3. Traza curvas cónicas logo de determinar os elementos que as definen, tales como 
eixes, focos, directrices, tanxentes ou asíntotas, resolvendo o seu trazado por puntos ou por 
homoloxía respecto á circunferencia. 

  

  DT2.B1.3.1. Comprende as características das transformacións homolóxicas, identifica os seus 
invariantes xeométricos e describe as súas aplicacións. 

 

  DT2.B1.3.2. Aplica a homoloxía e a afinidade á resolución de problemas xeométricos e á 
representación de formas planas. 
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Materia Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 

(incluíndo o criterio de corrección, si é o caso) 

  DT2.B1.3.3. Deseña a partir dun bosquexo previo ou reproduce á escala conveniente figuras 
planas complexas, e indica graficamente a construción auxiliar utilizada. 

 

Bloque 2. Sistemas de representación 

 
 DT2.B2.1.1. Comprende os fundamentos ou principios xeométricos que condicionan o 

paralelismo e a perpendicularidade entre rectas e planos, utilizando o sistema diédrico ou, de 
ser o caso, o sistema de planos cotados como ferramenta base para resolver problemas de 
pertenza, posición, mínimas distancias e verdadeira magnitude. 

Observación directa. 

Probas gráficas escritas.  

Traballos  gráficos sobre propostas. 

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

oblicuos aos planos de proxección, trazando as súas proxeccións diédricas. 
 

  DT2.B2.1.3. Determina a verdadeira magnitude de segmentos, ángulos e figuras planas 
utilizando xiros, abatementos ou cambios de plano en sistema diédrico e, de ser o caso, no 
sistema de planos cotados. 

 

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

 

  DT2.B2.2.1. Representa cilindros e conos de revolución aplicando xiros ou cambios de plano 
para dispor as súas proxeccións diédricas en posición favorable para resolver problemas de 
medida. 

 

  DT2.B2.2.2. Determina a sección plana de corpos ou espazos tridimensionais formados por 
superficies poliédricas, cilíndricas, cónicas e/ou esféricas, debuxando as súas proxeccións 
diédricas e obtendo a súa verdadeira magnitude. 

 

  DT2.B2.2.3. Acha a intersección entre liñas rectas e corpos xeométricos coa axuda das súas 
proxeccións diédricas ou a súa perspectiva, indicando o trazado auxiliar utilizado para a 
determinación dos puntos de entrada e saída. 

 

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

 

  DT2.B2.3.1. Comprende os fundamentos da axonometría ortogonal, clasificando a súa tipoloxía 
en función da orientación do triedro fundamental, determinando o triángulo de trazas e 
calculando os coeficientes de redución. 
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Materia Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 

(incluíndo o criterio de corrección, si é o caso) 

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

 

  DT2.B2.3.3. Determina a sección plana de corpos ou espazos tridimensionais formados por 
superficies poliédricas, debuxando isometrías ou perspectivas cabaleiras. 

 

Bloque 3. Documentación gráfica de proxectos 

 
 DT2.B3.1.1. Elabora e participa activamente en proxectos cooperativos de construción 

xeométrica, aplicando estratexias propias adecuadas á linguaxe do debuxo técnico.  
Observación directa. 

Probas gráficas escritas. Traballos  gráficos sobre propostas. 

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

planos técnicos que os definen. 
 

  DT2.B3.1.3. Debuxa bosquexos a man alzada e esbozos cotados para posibilitar a 
comunicación técnica con outras persoas. 

 

  DT2.B3.1.4. Elabora esbozos de conxuntos e/ou pezas industriais ou obxectos arquitectónicos, 
dispondo as vistas, os cortes e/ou as seccións necesarias, tomando medidas directamente da 
realidade ou de perspectivas a escala, elaborando bosquexos a man alzada para a 
elaboración de debuxos cotados e planos de montaxe, instalación, detalle ou fabricación, de 
acordo coa normativa de aplicación.  

 

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

 

  DT2.B3.2.2. Representa obxectos industriais ou arquitectónicos coa axuda de programas de 
debuxo vectorial 2D, creando entidades, importando bloques de bibliotecas, editando 
obxectos e dispondo a información relacionada en capas diferenciadas pola súa utilidade. 

 

  DT2.B3.2.3. Representa obxectos industriais ou arquitectónicos utilizando programas de 
creación de modelos en 3D, inserindo sólidos elementais, manipulándoos ata obter a forma 
buscada, importando modelos ou obxectos de galerías ou bibliotecas, incorporando texturas, 
seleccionando o encadramento, a iluminación e o punto de vista adecuado ao propósito 
buscado. 

 

  DT2.B3.2.4. Presenta os traballos de debuxo técnico utilizando recursos gráficos e informáticos, 
de xeito que estes sexan claros e limpos, e que respondan ao obxectivo para os que se 
realizaron. 
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19) UNIDADES DIDÁCTICAS- 2º BACHARELATO  
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CURSO 

2º bacharelato 

Unidade 1 

CONTIDOS 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE 
COM 

CLAVE 

OBXEC

TIVOS 

TEMPO

RALIZA

CIÓN 

RECURSOS DE 

AULA 

B1.1. Resolución de 
problemas xeométricos. 

B1.2. Proporcionalidade. 
Rectángulo áureo. 
Aplicacións. 

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

B1.5. Aplicacións. 

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

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

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

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

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

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

B1.1., B1.2 ,B1.3, B1.4, B1.5.   Realiza as construcións propostas de aplicación 

de cuarta, media  e terceira proporcional. Realiza construcións gráficas sobre 

proporcionalidade directa e inversa coñecendo a razón de semellanza.  

 

B1.1., B1.2 ,B1.3  Sección áurea, define e realiza a obtención de segmentos 

áureos. Analiza e identifica as proporcións áureas na natureza, no corpo 

humano, en construcións arquitectónicas e en obras de arte. 

 

B1.1., B1.2 ,B1.3. Análise de diversas obras de arte, de diferentes momentos 

históricos, baseadas nestas construcións xeométricas. Realiza  diversas 

construcións de plantas poligonais e lacerías. 

 

B1.15. Realiza as construcións propostos aplicando  proporcionalidade e 

escalas. . Realiza escalas gráficas de redución e de ampliación. Construción da 

escala decimal de transversais. . Realiza  o triangulo universal de escalas. 

Analiza a resolución  gráfica dos exercicios propostos de cambio de escala. 

 

B1.15. Dada unha figura plana debuxala con limpeza e corrección á escala 

CCL      

CMCCT   

CAA        

CSIEE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 

d. 

e. 

g. 

i. 

l. 

 

 

 

 

 

 

 

b. 

1º  

TRIME

STRE 

 CAÑÓN 

ORDENADOR 

PIZARRA 

REGLA, ESCUADRA, 

CARTABÓN, 

SEMICÍRCULO 

COMPAS, 

POLIEDROS, 

CALIBRADORES 

SÓLIDOS 

XEOMÉTRICOS 
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B2.6. Xiro dun corpo 
xeométrico. Aplicacións. 

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

B2.8. Afinidade entre 
proxeccións.  

B2.9. Problema inverso ao 
abatemento. 

B2.10. Corpos xeométricos 
no sistema diédrico. 

 

B2.12. Determinación das 
súas seccións principais. 

B2.13. Representación de 
prismas e pirámides. 

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

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

B2.16. Interseccións. 

 

pedida. 

 

B1.15 Realiza exercicios de semellanza de figuras planas aplicando homotecia e 

escalas. 

B2.1. Representación diédrica dos puntos, rectas e planos,  de posición 

determinada dados. 

B2.1.  B2.2. . Realiza os exercicios propostos de  operacións fundamentais: 

pertenza, paralelismo e perpendicularidade, no sistema diédrico: entre punto e 

recta, punto e plano, recta e plano así como de planos entre si. Contén varias 

rectas de diferentes tipos nun mesmo plano. E dada unha recta, contela en 

planos diferentes. 

B2.1. , B2.2. . Realiza as trazas dos planos que se propoñan, a partir de rectas 

que se corten, ou paralelas, ou de recta e punto ou de tres puntos que non 

estean en liña recta. Debuxa as trazas dos planos que se propoñan cos planos 

de proxección, có plano de perfil e cos planos bisectores. 

B2.1. B2.2.Realiza diversos exercicios de aplicación de paralelismo entre rectas, 

entre recta e plano ou entre planos. Resolve problemas de intersección entre 

rectas e planos nos diferentes casos. 

B2.3,B2.4,B2.5, B2.6, B2.7.   Debuxa a verdadeira magnitude dun segmento ou 

dunha figura plana mediante abatemento directo, xiro, ou cambio de planos. 

B2.4, Debuxa as proxeccións diédricas das figuras planas que se propoñan, ben 

sobre os planos de proxección ben sobre diferentes tipos de planos. 

Comparativa entre o diédrico directo e o diédrico clásico. 

 B2.3, B2.5, B2.6, B2.7.  B2.8.    Resolve graficamente, con aplicación dos 

 

 

 

 

 

CAA        

CSIEE  

 

 

     

CMCCT  

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. 

e. 

g. 

i. 

l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 

d. 



313 

 

diferentes métodos operativos, a verdadeira magnitude dos ángulos que forma 

unha recta ou un plano cos planos de proxección. Ángulos entre rectas, planos. 

Diédrico directo  

B2.6, B2.7,  B2.9,  B2.12. Debuxa os puntos de intersección dunha recta cun 

sólido, e a súa verdadeira magnitude sinalando segundo as normas as partes 

vistas e ocultas..  

B2.8.Debuxa a verdadeira medida dunha sección plana mediante aplicación da 

relación de afinidade. 

B2.9,  Sitúa unha figura plana dada sobre un plano determinado mediante 

rebatemento. 

 B2.9,B2.10, B2.12,B2.13,B2.14 Sitúa circunferencias ou polígonos sobre un 

plano determinado mediante rebatemento e levantar o sólido do que é base,  

dada a súa altura, aplicando os métodos operativos máis convenientes. 

B2.10, B2.12,B2.13,B2.14. Realiza as proxeccións diédricas de sólidos, pirámides 

e cono rectos e oblicuos, en diversas posicións respecto aos planos de 

proxección. 

B2.10, B2.12,B2.13,B2.14,B2.15,B2.16.Secciona por diversos planos á pirámide 

e o cono. Obtén os puntos de penetración dunha recta na pirámide  e no cono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMCCT  

CAA 

 

 

 

e. 

g. 

i. 

l. 
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CURSO 

2º bacharelato 

Unidade 2 

CONTIDOS 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE 
COM 

CLAVE 

OBXEC

TIVOS 

TEMP

ORALI

ZACIÓ

N 

RECURSOS DE 

AULA 

B1.1. Resolución de 
problemas xeométricos. 

 

B1.2. Proporcionalidade. 
Rectángulo áureo. 
Aplicacións. 

 

B1.3. Construción de 
figuras planas 
equivalentes. 

 

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

 

B1.5. Aplicacións. 

 

B2.18. Sistemas 
axonométricos ortogonais. 

 

B2.19. Posición do triedro 
fundamental.  

 

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

 

B1.1., B1.2 ,B1.3 Afonda nos coñecementos xa adquiridos en Primeiro de 

Bacharelato, nos  diversos casos  de triángulos, cuadriláteros, paralelogramos e 

polígonos. 

 

B1.1., B1.2 ,B1.3, B1.4  Realiza de exercicios de triángulos, cuadriláteros, 

paralelogramos e polígonos partindo de datos encadeados. 

 

B1.1,B1.2,B1.3,Realiza de maneira gráfica de diversos exercicios de rectificación 

da circunferencia e de equivalencias entre triángulos, polígonos e cadrado 

equivalente a un círculo (cuadratura do círculo). Equicomposición. 

 

B1.4., Realiza ángulos na circunferencia. Define e realiza graficamente o  arco 

capaz para un segmento determinado e baixo un ángulo dado.  

 

B1.4., B1.5. Debuxa diferentes casos de triángulos mediante aplicación de Arco 

Capaz, segundo os datos proporcionados. 

CCL,C

MCCT,

CAA,C

SIEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 

d. 

e. 

g. 

i. 

l. 

 

 

 

 

 

 

 

1º 

TRIME

STRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAÑÓN 

ORDENADOR 

PIZARRA 

REGLA, ESCUADRA, 

CARTABÓN, 

SEMICÍRCULO 

COMPAS, 

POLIEDROS, 

CALIBRADORES 

SÓLIDOS 

XEOMÉTRICOS 
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B2.21. Determinación de 
coeficientes de redución. 

 

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

 

B2.23. Representación de 
figuras planas.  

 

B2.24. Representación 
simplificada da 
circunferencia. 

 

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

 

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

 

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

 

B3.3. Proxecto: tipos e 
elementos. 

 

 

 

B2.18. Realiza exercicios de máis profundidade que os feitos  no pasado curso, 

sobre a representación de sólidos nas axonometrías. Realizar graficamente as 

diferentes posicións de punto, recta e plano no Sistema Isométrico. . Debuxa 

tanto as proxeccións secundarias como a directa 

 

B2.18. Diferenza con claridade as axonometrías ortogonais das oblicuas. 

Conten varias rectas de diferentes tipos nun mesmo plano  e dada unha recta, 

contela  

en planos diferentes: paralelos ou oblicuos aos planos axonométricos. . Debuxa 

as trazas dos planos que se propoñan, a partir de rectas que se corten, ou 

paralelas, ou de recta e punto ou de tres puntos que non estean en liña recta.    

 

B2.18 Realiza diversos exercicios de aplicación de paralelismo entre rectas, 

entre recta e plano ou entre planos no Sistema Isométrico. Resolve problemas 

de intersección entre rectas e planos en diferentes casos no sistema 

Isométrico.. 

 

B2.19. Realiza o abatemento do Triedro Trirrectángulo e obter graficamente as 

escalas axonométricos nos diversos casos. Obtén a verdadeira magnitude 

dunha figura plana mediante abatemento das caras do triedro. 
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B2.20. Debuxa a gradación dos eixos. Abatemento e rebatemento dos planos de 

proxección en isométrica, dimétrica e trimétrica. 

 

B2.21. Debuxa as construcións gráficas precisas para obter os coeficientes de 

redución de calquera sistema axonométrico 

 

B2.22. Realiza as perspectivas propostas de sólidos sinxelos nos diversos tipos 

de axonometría ortogonal para ver as súas similitudes e diferenzas en función 

da posición do triedro sobre os planos de proxección. 

 

B2.23. Realiza as perspectivas de figuras planas dadas, de xeito directo ou con 

aplicación de rebatementos e aplicando o coeficiente de redución solicitado. 

 

B2.24. Realiza a representación da circunferencia simplificada por métodos de 

construción diversos ou con emprego de plantillas normalizadas en isométrico, 

en cada un dos planos de proxección.. 

 

B2.25 Realiza a perspectiva de prismas, pirámides, cilindros, conos, e poliedros 

así como de pezas diversas en perspectiva Isométrica, Dimétrica e Trimétrica 

aplicando o coeficiente de redución indicado. 
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B3.1 Dada unha peza tridimensional sinxela. Realizar  o seu bosquexo acoutado 

e posterior delineado coas vistas precisas. Elaborar a perspectiva  pedida  con 

seccións se fose o caso. 

B3.1 Elabora partindo dun espazo sinxelo proposto ,real ou imaxinario, ( 

habitación con mesa e cadeira dun piso,  fonte e bancos nunha praza  publica… 

) unha descrición obxectiva dos elementos presentes, así como a elaboración  

do proxecto técnico do mesmo. 

B3.2 Efectúa un dossier no que se recollan as fases principais na elaboración  

dun proxecto. Breve introdución da evolución histórica. 

B3.3 Indaga sobre as similitudes e diferenzas procesuais na fase de elaboración 

dun proxecto segundo  o seu ámbito de aplicación ou as fases de 

desenvolvemento. 

 

 

 

 

 

CD          

CSC          

CMCCT 

CCEC 

e. 

g. 

i. 

l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



318 

 

 

CURSO 

2º bacharelato 

Unidade 3 

CONTIDOS 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE 
COM 

CLAVE 

OBXEC

TIVOS 

TEMP

ORALI

ZACIÓ

N 

RECURSOS DE 

AULA 

B1.8. Transformacións 
xeométricas. Aplicacións.  

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

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

B2.10. Corpos xeométricos 
no sistema diédrico. 

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

B2.12. Determinación das 
súas seccións principais. 

B2.13. Representación de 
prismas e pirámides. 

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

B2.15. Determinación de 
seccións planas e 
elaboración de 

B1.8. Transformacións isométricas, isomórficas  e anamórficas. Razón simple de 

tres puntos. Razón dobre de catro puntos. Cuaterna armónica. Transformacións 

proxectivas. Homografía. Correlación.  Realiza os exercicios propostos de: 

Traslación, xiro ou rotación e homotecia. 

B1.13. Realiza de xeito gráfico, con exactitude e limpeza os exercicios propostos 

de Homografía: homoloxía,rectas límite, propiedades.  Teorema das tres 

homoloxías. Afinidade, homotecia, traslación, simetría. xiro. Debuxa a 

construción de diversos casos de figuras homólogas determinadas: Homólogo 

dun punto, dun polígono, dunha circunferencia.  

B1.13. Realiza construcións de sólidos en diferentes perspectivas lineais 

partindo do concepto de homoloxía 

B1.14 . Realiza de xeito gráfico, con exactitude e limpeza, os exercicios 

propostos de afinidade  (homoloxía afín) a partir dos datos dados. 

Transformación dun paralelogramo nun cadrado, dunha circunferencia nunha 

elipse. 

B2.10, B2.12,B2.13,B2.14. Debuxa as proxeccións diédricas de sólidos, primas e 

cilindros rectos e oblicuos, en diversas posicións respecto aos planos de 

proxección. 

B2.10, B2.12,B2.13,B2.14,B2.15,B2.16.Secciona por diversos planos a prismas e 

CCL,C

MCCT,

CAA,C

SIEE,C

MCCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 

d. 

e. 

g. 

i. 

l. 

 

 

 

 

 

 

 

2º 

TRIME

STRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAÑÓN 

ORDENADOR 

PIZARRA 

REGLA, ESCUADRA, 

CARTABÓN, 

SEMICÍRCULO 

COMPAS, 

POLIEDROS, 

CALIBRADORES 

SÓLIDOS 

XEOMÉTRICOS 



319 

 

desenvolvementos. 

B2.16. Interseccións. 

 

B2.17. Xiros, abatementos 
ou cambios de plano para 
determinar a verdadeira 
magnitude de elementos 
de pezas tridimensionais. 

 

B2.18. Sistemas  

axonométricos 
ortogonais. 

 

B2.19. Posición do 
triedro fundamental.  

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

 

B2.21. Determinación de 
coeficientes de redución. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

B2.23. Representación 
de figuras planas. 

 

 

 

 

cilindros. Obtén os puntos de penetración dunha recta no prisma e no cilindro. 

B2.11. Debuxa con exactitude, limpeza e precisión, as proxeccións diédricas dos 

poliedros regulares  en diversas posicións respecto aos planos de proxección.  

B2.12. Obtén, en cada un dos poliedros dados,  as súas seccións principais, así 

como a sección plana producida neles por diferentes tipos de planos secantes e 

a súa verdadeira magnitude. 

B2.13.  Obtén as proxeccións diédricas dos corpos dados prismas, pirámides, 

cilindros, cono, esfera, aplicando cambio de planos para acadar  unha posición 

óptima dos elementos.  

B2.14, B2.15.  Representa as  seccións planas  no prisma, pirámide ,cono, 

cilindro, esfera por diferentes planos. e penetración dunha recta na súa 

superficie indicando partes vistas e ocultas. 

 B2.14,   B2.15  B2.16. Realiza graficamente cortes nos sólidos  estudados por 

diferente tipo de planos, sinalando  os puntos de intersección cunha recta 

dada,. así como a transformada,  o desenrolo e a verdadeira magnitude da 

sección e das caras do volume. 

B2.17 Aplica os métodos operativos: xiro, abatemento, cambio de plano, 

elixindo  o máis conveniente para obter a solución do exercicio proposto de 

xeito óptimo. 

B2.17 Obtén a posición máis favorable dun sólido dado aplicando o método 

operativo: xiro ou cambio de plano para obter a  verdadeira magnitude da 

sección plana producida por un plano determinado. 

B2.18,B2.19,B2.20,B2.21,B2.23,B2.24,B2.25. Realiza diversos exercicios de 

aplicación de paralelismo entre rectas, entre recta e plano ou entre planos no 

Sistema Isométrico.Resolve problemas de intersección entre rectas e planos en 

 

CSIE,C

MCCT,

CAA, 
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B2.24. Representación 
simplificada da 
circunferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

diferentes casos no sistema Isométrico. 

 

B2.18,B2.19,B2.20,B2.21,B2.23,B2.24,B2.25. Realiza as perspectivas de figuras 

planas dadas, de xeito directo ou con aplicación de rebatementos e aplicando o 

coeficiente de redución solicitado. 

 

B2.18,B2.19,B2.20,B2.21,B2.23,B2.24,B2.25.Diferenza con claridade as 

axonometrías ortogonais das oblicuas. 

  

B2.18,B2.19,B2.20,B2.21,B2.23,B2.24,B2.25. Realiza as perspectivas propostas 

de distintos sólidos  con algunha superficie curva, nos diversos tipos de 

axonometría ortogonal para ver as súas similitudes e diferenzas en función da 

posición do triedro sobre os planos de proxección. 

 

CCEC d. 

e. 

g. 

i. 

l. 
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CURSO 

2º bacharelato 

Unidade 4 

CONTIDOS 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE 
COM 

CLAVE 

OBXEC

TIVOS 

TEMP

ORALI

ZACIÓ

N 

RECURSOS DE 

AULA 

B1.1. Resolución de 
problemas xeométricos. 

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

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

B1.9. Trazado de curvas 
cónicas e técnicas. 

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

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

B2.2. Resolución de 

problemas de pertenza, 
incidencia, paralelismo e 
perpendicularidade. 

B1.1.,  B1.6.   Debuxa  as pezas mecánicas de dificultade media en orde 

crecente para aplicación de tanxencias. Procurando a máxima limpeza e 

exactitude. 

B1.6,B1.7, B.12 Realiza de forma  gráfica  diversos exercicios de tanxencias de 

graduada complexidade aplicando os conceptos de potencia, eixo radical , 

centro radical , feixe coaxial,inversión, homotecia en función da posición 

relativa entre as circunferencias dadas..  

. B1.9 Representa as diferentes curvas técnicas óvalos, ovoides,espirais, 

cicloides …e , curvas cónicas e analiza  as súas aplicacións no deseño industrial 

B1.12. Axiomas, demostración gráfica. Realiza graficamente os exercicios 

propostos de pertenza, intersección e tanxencia entre liñas e rectas e curvas 

cónicas aplicando as súas propiedades 

B1.9,B1.10,B1.11,B1.12. Realiza graficamente, aplicando o método proposto, e 

a partir dos datos dados os diversos casos estudados de curvas cónicas,: elipse, 

parábola, hipérbole, indicando os seus puntos notables e propiedades. Trazado 

de rectas tanxentes desde un punto da curva, desde un punto exterior e 

paralelas a unha dirección dada. Interseción dunha recta coas curvas cónicas. 

Encontrar a súa utilización no deseño arquitectónico, urbanístico  e industrial. 

Realizar sobre un  obxecto de uso cotián o estudio das curvas  e enlaces 

CCL.C

MCCT,

CAA, 

CSIEE 
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B2.18. Sistemas 
axonométricos 
ortogonais. 

B2.19. Posición do 
triedro fundamental.  

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

B2.21. Determinación de 
coeficientes de redución. 

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

B2.23. Representación 
de figuras planas. 

B2.24. Representación 
simplificada da 
circunferencia. 

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

B3.4. Planificación de 
proxectos.  

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

B3.6. Elaboración das 
primeiras ideas.  

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

B3.8. Presentación de 
proxectos. 

B3.9. Elaboración da 

presentes na súa forma.  

B2.2. Analiza, explica  os conceptos de perpendicularidade, paralelismo e 

distancia en diédrico. Representa e debuxa os exercicios propostos. 

B2.18,B2.19,B2.20,B2.21,B2.23,B2.24,B2.25.Realiza as perspectivas propostas 

de distintos sólidos  con algunha superficie curva, nos diversos tipos de 

axonometría ortogonal para ver as súas similitudes e diferenzas en función da 

posición do triedro sobre os planos de proxección. 

 

. 

B2.18,B2.19,B2.20,B2.21,B2.23,B2.24,B2.25.Representa un mesmo sólido e 

seccionalo, en diversas perspectivas axonométricas e en perspectiva proxectiva. 

Estudando as súas diferenciais posibilidades descritivas. 

 

 B2.18,B2.19,B2.20,B2.21,B2.23,B2.24,B2.25.Realiza a descrición dun espazo 

sinxelo en diversas perspectivas axonométricas e en perspectiva proxectiva. 

Estudando as súas diferenciais posibilidades descritivas 

proxecto segundo  o seu ámbito de aplicación ou as fases de desenvolvemento. 

  B3.4 Elabora unha “carpeta- dossier” completa e ordenada do proxecto:                                        

Bosquexos, esbozos e planos a man alzada cotados. Plano de situación, de 

conxunto, de montaxe, de instalación, de detalle. Realizar en axonometría, 

perspectiva lineal e debuxo por computador dun mesmo elemento. 

B3.5 Realiza a planificación das fases de elaboración dun proxecto tipo, na orde 

máis conveniente para unha boa execución. 

 

 

 

 

 

CAA, 

CSIE, 

CAA,  

CMCC

T,CCEC 
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documentación gráfica dun 
proxecto gráfico, industrial 
ou arquitectónico sinxelo. 

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

B3.11. Elaboración de 
debuxos cotados. 

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

B3.6 Achegamento ao  proceso proxectual. .Documentación.  Chuvia de ideas. E 

esbozos. 

B3.7 Documenta diferentes tipos de planos sinalando as diferenzas e 

semellanzas  así como o seu ámbito de aplicación. 

B3.8 Documenta as normas que afectan á presentación dun proxecto 

normalizado. 

B3.9  Elabora  a documentación gráfica dun proxecto técnico a partir dunha 

peza proposta, debidamente estudada  na fase de bosquexos, cumprindo todos 

os parámetros: Memoria, fotografías, planos (plantas ou alzados e seccións) 

acoutados e a escala máis conveniente. Representación tridimensional, extruída 

se fose preciso por ter pezas móbiles) Maqueta de conxunto e fotografía da 

mesma. 

B3.10  Realiza debuxos a man alzada sos elementos propostos,  procurando 

limpeza,´proporción, e claridade formal que permitan unha boa comprensión 

da peza. 

B3.11  Realiza nas pezas, corpos ou planeamentos propostos as debidas 

acoutacións suxeitas á norma. 

 B3.12 Realiza  un despece dun obxecto dado elaborando: o croquis coas vistas 

precisas para unha boa lectura da mesma empregando a escala máis 

conveniente . acoutado da peza dada. Representación tridimensional, (extruída 

se fose preciso por ter pezas móbiles) 
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CURSO 

2º bacharelato 

Unidade 5 

CONTIDOS 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE 
COM 

CLAVE 

OBXEC

TIVOS 

TEMP

ORALI

ZACIÓ

N 

RECURSOS DE 

AULA 

 

 

B1.9. Trazado de curvas 
cónicas e técnicas. 

 

B1.10. Curvas cónicas. 
Orixe, determinación e 
trazado da elipse, a 
parábola e a hipérbole 

 

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

 

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

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

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

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

 

B1.9. B1.10  B1.12. Realiza graficamente, aplicando o método proposto, e a 

partir dos datos dados os diversos casos estudados de curvas cónicas: elipse, 

parábola, hipérbole, indicando os seus puntos notables e propiedades. Trazado 

de rectas tanxentes desde un punto da curva, desde un punto exterior e 

paralelas a unha dirección dada. Interseción dunha recta coas curvas cónicas. 

Encontra a súa utilización no deseño arquitectónico, urbanístico  e industrial. 

Realizar sobre un  obxecto de uso cotián o estudio das curvas  e enlaces 

presentes na súa forma.  

B1.12. Axiomas, demostración gráfica. Realiza graficamente os exercicios 

propostos de pertenza, intersección e tanxencia entre rectas e curvas cónicas 

aplicando as súas propiedades 

B1.11. Realiza exercicios de aplicación das curvas cíclicas estudadas, a partir dos 

datos dados, esmerándose na limpeza e exactitude do acabado: Cicloide, 

epicicloide, hipocicloide (Acortada e alargada). Evolvente. Cardioide. Senoide. 

Lemniscata de gerono. 

B2.3, B2.5, B2.6, B2.7.  B2.8.   Procedemento directo. Resolve graficamente, con 

aplicación dos diferentes métodos operativos, a verdadeira magnitude dos 

ángulos que forma unha recta ou un plano cos planos de proxección.  

B2.3, B2.5, B2.6, B2.7.  B2.8.  Procedemento directo.   Resolve graficamente, 

 

 

 

 

 

CCL        

CMCC

T,CAA,

CSIEE 

 

 

 

 

 

 

CCL,CA

b. 

d. 

e. 

g. 

i. 

l. 

 

 

 

 

 

 

 

b. 

3º 

TRIME

STRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAÑÓN 

ORDENADOR 

PIZARRA 

REGLA, ESCUADRA, 

CARTABÓN, 

SEMICÍRCULO 

COMPAS, 

POLIEDROS, 

CALIBRADORES 

SÓLIDOS 

XEOMÉTRICOS 



325 

 

Aplicacións. 

B2.6. Xiro dun corpo 
xeométrico. Aplicacións. 

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

B2.8. Afinidade entre 
proxeccións.  

B2.12. Determinación das 
súas seccións principais. 

B2.13. Representación de 
prismas e pirámides. 

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

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

B2.16. Interseccións. 
B2.25. Representación de 
corpos xeométricos e 
espazos arquitectónicos. 
Seccións planas. 
Interseccións 

 

con aplicación dos diferentes métodos operativos, a verdadeira magnitude dos 

ángulos que forman dúas rectas que se cortan, unha recta cun plano, ángulo 

entre dous planos que se cortan.Diédrico  e diédrico directo. 

B2.10, B2.12,B2.13,B2.14.Constrúe as proxeccións diédricas de sólidos, dunha 

esfera. 

B2.10, B2.12,B2.13,B2.14,B2.15,B2.16.Seccionar por diversos planos a esferas. 

Obter  os puntos de penetración dunha recta na esfera. 

B2.18,B2.19,B2.20,B2.21,B2.23,B2.24,B2.25.Representa un mesmo sólido e 

seccionalo, en diversas perspectivas axonométricas e en perspectiva proxectiva. 

Estudando as súas diferenciais posibilidades descritivas. 

 B2.18,B2.19,B2.20,B2.21,B2.23,B2.24,B2.25.Realiza  a descrición dun espazo 

sinxelo en diversas perspectivas axonométricas e en perspectiva proxectiva. 

Estudando as súas diferenciais posibilidades descritivas 

B2.25. Secciona por planos determinados os corpos xeométricos propostos. 

Obter os puntos de intersección dunha recta cunha superficie dada. 

Realiza a perspectiva extrusionada ou en explosión, de obxectos sinxelos con 

pezas móbiles. 

Realiza a perspectiva extrusionada de espazos arquitectónicos.  

 

A,CSIE
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CURSO 

2º bacharelato 

Unidade 6 

CONTIDOS 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE 
COM 

CLAVE 

OBXEC

TIVOS 

TEMP

ORALI

ZACIÓ

N 

RECURSOS DE 

AULA 

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

B3.14. Debuxo vectorial 
2D. Debuxo e edición de 
entidades. Creación de 
bloques. Visibilidade de 
capas. 

 

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

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

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

B3.13 Realiza unha presentación sobre as posibilidades das novas tecnoloxías 

no campo do debuxo técnico. 

B3.14 Realiza exercicios  de debuxo técnico aplicando programas informáticos 

tipo CAD. 

B3.15 Realiza unha presentación en volume  do proxecto elixido nun programa 

3D tipo SketchUp Make 

B3.16 Realiza presentacións en programas informáticos coidado a elección do 

punto de vista,e procurando unha  iluminación que resalte os volumes. 

B3.17 Resolver mediante recursos informáticos exercicios de debuxo técnico.  

B3.1,(…), B3.17.Analiza e realiza un proxecto completo sobre a presentación 

dun produto  no mercado ( debuxos acoutados a man alzada do obxecto , 

bosquexos coloreados a man alzada, deseños  acoutados e  coloreados 

realizado en perspectivas técnicas do mesmo). 

CD 

 

 

 

 

 

 

CSC        

CMCCT 

CCEC 

b. 

d. 

e. 

g. 

i. 

l. 

 

 

 

 

 

3º 

TRIME

STRE 

CAÑÓN 

ORDENADOR 

PIZARRA 

REGLA, ESCUADRA, 

CARTABÓN, 

SEMICÍRCULO 

COMPAS, 

POLIEDROS, 

CALIBRADORES 

SÓLIDOS 

XEOMÉTRICOS 
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En Vigo a 20 de Octubre de 2020 

 

 

 

O X.D.  Olimpio  M. Pérez Castro 


