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DATOS DO DEPARTAMENTO DE DEBUXO
O Departamento de debuxo, consta na súa organización dun membro, Amparo 

Bermúdez González, que ten ó seu cargo a impartición da materia e a xefatura 

do departamento:

A distribución dos grupos segundo as asignaturas, as optativas e o número de 

alumnos, é a seguinte:

1ºESO A--------------------------------------------------------19 alumnos /as

1ºESO B----------------------------------------------------------19 -alumnos/as 

3ºESO A e PDC-------------------------------------------------23  alumnos/as 

3ºESO B---------------------------------------------------------- 23  alumnos/as 

4ºESO A e B -------------------------------------------------8  alumnos/as 

1ºBACH --------------------------------------------------------3-alumnos/as

2ºBACH-------------------------------------------------------  3 alumnos/as 

 TOTAL    ----------------------------------------------------------98 alumnos/as

Accesibilidade da programación.

Ao  longo  do  curso  iranse  comprobando  os  logros  e  deficiencias  da 

programación.

As conclusións e valoracións plasmaranse na memoria final do curso e teranse 

en conta á hora de realizar a programación do curso próximo.

Entre  os  aspectos  a  ter  en  conta  na  avaliación  da  práctica  docente, 

analizaranse fundamentalmente: 

-Organización e ambiente na aula.

-Desenvolvemento en clase da programación.

-Relación entre obxectivos e contidos.

-Adecuación de obxectivos e contidos coas necesidades reais.

-Adecuación de medios e metodoloxía coas necesidades reais.

1. LEXISLACIÓN CURRICULAR
-  Lei  Orgánica  2/2006,  de  3  de  maio,  de  Educación  (BOE  núm.  106  de 

04/05/06)

1.1. Educación Secundaria Obrigatoria
-Real  Decreto  1631/2006,  de  29  de  decembro,  polo  que  se 
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establecen as ensinanzas mínimas correspondentes á Educación 

Secundaria Obrigatoria. (BOE de 5 de Xaneiro de 2007).

-Decreto  133/2007,  do  5  de  xullo  polo  que  se  regulan  as 

ensinanzas da Educación Secundaria Obrigatoria na Comunidade 

Autónoma de Galicia (DOG 13-07-2007)

-Orde do 30 de xullo de 2007 pola que se regulan os programas 

de  diversificación  curricular  na  Educación  Secundaria 

Obrigatoria(BOG 21-8-2007).

-Orde do 6  de setembro de 2007  pola  que  se  desenvolve  a 

implantación  da  Educación  secundaria  Obrigatoria  na 

Comunidade Autónoma de Galicia.(DOG 7-1-08).

1.2. Bacharelato.
-Real  Decreto  1467/2007  de  2  de  novembro  polo  que  se 

establece  a  estructura  do  bacharelato  e  se  fixan  as  súas 

ensinanzas mínimas.(BOE 6/9/07).

-Decreto  126/2008,  do  19  de  xuño,  polo  que  se  establece  a 

ordenación do currículo da bacharelato na comunidade autónoma 

de Galicia. (DOG 23-6-08)

-Orde  do  24  de  xuño  de  2008,  pola  que  se  desenvolve  a 

organización  e  o  currículo  das  ensinanzas  de  bacharelato  en 

Galicia (DOG 29-5-08). 

2.- INTRODUCCIÓN
2.1.- O Concepto das materias de educación plástica e visual e debuxo 
técnico. Competencias culturais e artísticas.
O  Debuxo é  un  término  que  está  presente  como  concepto  en  moitas 

actividades, no que determina o valor máis esencial delas mesmas, no feito 

mesmo de establecerse coma coñecemento.

Está  sempre  relacionado  con  movementos,  conductas  e  comportamentos. 

Enlaza coas actividades primordiais da expresión e a construcción vinculadas ó 

coñecemento,  na  descrición  das  ideas,  as  cousas,  e  os  fenómenos  de 

interpretación de feitos máis ou menos concretos.

A definición do debuxo como representación gráfica de calquera cousa ou idea 

sobre un plano, non é suficiente. A mesma palabra “debuxo” por si mesma está 
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chea de ambigüidades. Un debuxo pode ser unha viñeta de cómic, un gravado 

de Durero, un plano topográfico, tamén unha figura anatómica de Leonardo Da 

Vinci, unha imaxe dunha mancha de tinta de Miquel Barceló, o a sección dun 

carburador…

A  Linguaxe  visual transmítenos  as  ideas  mediante  imaxes.  As  imaxes 

gráficas, poden ser obras de arte plásticas,planos constructivos, iconos, sinais 

de tráfico, publicidade, imaxe dixital, televisión…

Cada  unha  destas  imaxes  gráficas  consta  de  forma  e  cor,  ordenadas  ou 

desordenadas, estéticas ou non, con múltiples intencionalidades. Chegados a 

este  punto,  atopámonos  cun  dos  máis  claros  obxectivos  da  asignatura  de 

Educación Plástica e Visual, ordenar e ser capaces de interpretalas imaxes. 

Enténdese a linguaxe visual coma un medio de expresión, nalgúns casos o 

único modo de expresar ideas ou sentimentos.

Coñecer  máis de  cerca  esta  linguaxe visual  é  practicamente imprescindible 

cando actualmente  vivimos  nunha sociedade dominada pola imaxe,  onde o 

vídeo,  a  fotografía,  e  as novas tecnoloxías  utilizan a imaxe como mensaxe 

directa  e  clara,  destinada  a  un  receptor,  que  debe  estar  preparado  para 

interpretala, e analizala o máis obxectivamente posible en moitos casos. 

A  comunicación visual,  diferenciase da linguaxe visual en que a  primeira 

pode ademais ser emitida pola natureza, polo que podemos dicir que hai dous 

tipos de comunicacións visuais,  as naturais e as artificiais,intencionais(feitas 

polo home).

Unha gran parte da información que recibimos é visual, outra é táctil, xa sexan 

naturais ou artificiais, bidimensionais ou tridimensionais, todas elas contribúen 

ó noso desenvolvemento como individuos.

A  Educación  Plástica  e  Visual,  tal  como planéase  no  ensino  secundario, 

permitiralle ó alumno aprender a ver a realidade no seu conxunto poñéndoo en 

condicións de expresarse, comunicarse potenciando a súa sensibilidade, a súa 

capacidade creativa, a imaxinación e as súas habilidades e destrezas grafico-

plásticas.

 Esta área contribúe pois ó desenvolvemento do pensamento diverxente, posto 

que moitas das propostas de traballo admitirían numerosas solucións.

No  ensino  secundario,  a  educación  plástica  e  visual,  non  está  orientada  á 

creación de artistas, se non á formación integral do alumnado achegando as 
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bases dun punto de vista distinto ó das outras áreas, para entre todos contribuír 

á  transmisión  do  coñecemento  humano,  formando   para  a  convivencia  en 

sociedade,  sempre  da  man  dos  mais  prezados  valores  que  rexen  esta 

sociedade, o respecto, a tolerancia, a convivencia e a paz. 

A  presente  área,  non  só  vai  por  tanto  encamiñada  en  proporcionarlle  ós 

alumnos  os  recursos  e  os  coñecementos  necesarios  que  lles  permitan 

observar, analizar, gozar e criticar a realidade visual. Tampouco facilitará só a 

expresión  creativa  e  a  comunicación  cos  demais  mediante  ó  dominio  da 

materia; se non que tamén contribuirá ó coñecemento do patrimonio artístico 

galego, nacional e internacional das obras e dos seus autores, a importancia da 

recuperación,  a  conservación  e  a  restauración  dos  bens,  así  coma  o 

recoñecemento da labor museística, das fundacións e dos organismos culturais 

que a través das súas exposicións permítennos moitas veces achegarnos a 

outras  culturas,  viaxar  a  outro  tempo,  a  outras  realidades  a  través  dunha 

linguaxe absolutamente universal e sen fronteiras.

Competencia cultural e artística.
Esta competencia supón coñecer, comprender, apreciar e valorar criticamente 

diferentes manifestacións culturais, artísticas e deportivas, utilizalas como fonte 

de enriquecemento e desfrute e consideralas como parte do patrimonio dos 

pobos.

Apreciar o feito cultural en xeral, e o feito artístico en particular, leva implícito 

dispoñer daquelas habilidades actitudes que permiten acceder ás súas distintas 

manifestacións,  así  como  habilidades  de  pensamento,  perceptivas  e 

comunicativas,  sensibilidade  e  sentido  estético  para  poder  comprendelas, 

valoralas, emocionarse e disfrutalas

Esta competencia implica poñer en xogo habilidades de pensamento diverxente 

e converxente, posto que comporta reelaborar ideas e sentimentos propios e 

alleos; atopar fontes, formas e canles de comprensión e expresión; planificar, 

avaliar e axustar os procesos necesarios para alcanzar uns resultados, xa sexa 

no ámbito persoal ou académico. Trátase, xa que logo, dunha competencia que 

facilita  tanto  expresarse  e  comunicarse  como  percibir,  comprender  e 

enriquecerse con diferentes realidades e produccións do mundo da arte e da 

cultura.

Require poñer en funcionamento a iniciativa,  a imaxinación e a creatividade 
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para  expresarse  mediante  códigos  artísticos  e,  na  medida  en  que  as 

actividades  culturais  e  artísticas  supoñen  en  moitas  ocasións  un  traballo 

colectivo,  cómpre  dispoñer  de  habilidades de cooperación  para  contribuír  á 

consecución dun resultado final, e ter conciencia da importancia de apoiar e 

apreciar as iniciativas e contribucións alleas.

A  competencia  artística  incorpora,  así  mesmo,  o  coñecemento  básico  das 

principais técnicas, recursos e convencións das diferentes linguaxes artísticas, 

así como das obras e manifestacións máis destacadas do patrimonio cultural. 

Ademais, supón identificar as relacións existentes entre esas manifestacións e 

a sociedade -a mentalidade e as posibilidades técnicas da época en que se 

crean,  ou coa persoa ou colectividade que as crea.  Isto significa tamén ter 

conciencia da evolución do pensamento, das correntes estéticas, das modas e 

dos gustos, así como da importancia representativa, expresiva e comunicativa 

que  os  factores  estéticos  desempeñaron  e  desempeñan  na  vida  cotiá  da 

persoa e das sociedades.

Supón  igualmente  unha  actitude  de  aprecio  da  creatividade  implícita  na 

expresión de ideas, experiencias ou sentimentos a través de diferentes medios 

artísticos, como a música, a literatura, as artes visuais e escénicas, ou das 

diferentes  formas  que  adquiren  as  chamadas  artes  populares.  Esixe,  así 

mesmo, valorar a liberdade de expresión, o dereito á diversidade cultural,  a 

importancia do diálogo intercultural e a realización de experiencias artísticas 

compartidas.

En síntese, o conxunto de destrezas que configuran esta competencia refírese 

tanto á habilidade para apreciar e desfrutar coa arte e outras manifestacións 

culturais,  como  a  aquelas  relacionadas  co  emprego  dalgúns  recursos   da 

expresión  artística  para  realizar  creacións  propias.  Implica  un  coñecemento 

básico  das  distintas  manifestacións  culturais,  artísticas  e  deportivas;  a 

aplicación de habilidades de pensamento diverxente e de traballo colaborativo,; 

unha actitude aberta,respectuosa e crítica cara á diversidade de expresións 

artísticas  e  culturais;  o  desexo  e  vontade  de  cultivar  a  propia  capacidade 

estética e creadora e un interese por participar na vida cultural e por contribuír 

á conservación do patrimonio cultural e artístico, tanto da propia comunidade 

como doutras.

A ensinanza secundaria obrigatoria entende a educación plástica e visual como 
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motor  do  desenvolvemento  das  capacidades  perceptivas,  estéticas  e 

expresivas da persoa.

A  sociedade  actual  posúe  unha  extraordinaria  capacidade  para  producir  e 

consumir  imaxes.  Estas  son  facilmente  transmisibles  e  chegan  a  toda  a 

cidadanía  a  través  dos  medios  de  comunicación,  constituíndo  un  poderoso 

medio de expresión, coñecemento e transformación da realidade, podéndose 

converter  nun medio de manipulación do pensamento das persoas. Cómpre 

potenciar, a través da análise e da valoración das mensaxes visuais, un xuízo 

crítico no alumnado co que poida alcanzar un criterio propio.

Na  educación  primaria,  o  desenvolvemento  das  capacidades  perceptivas, 

creativas e expresivas

exponse dun xeito global, nunha área integrada por contidos procedentes de 

distintos ámbitos. Na secundaria obrigatoria pódense adquirir destrezas e facer 

análises máis particulares e específicas.  Deste xeito a educación plástica e 

visual organízase coma unha materia independente.

A percepción visual é un proceso cognitivo relacionado co resto dos procesos 

cognitivos,  que  implica  un  conxunto  de  estratexias  básicas:  seleccionar, 

analizar,  distinguir,  relacionar,  etc.  Aínda  que  todas  as  áreas  do  currículo 

desenvolven a capacidade de observación do alumnado, a educación plástica e 

visual  incide  especificamente  no  desenvolvemento  da  percepción  e  no 

pensamento visual. A creación de imaxes e o coñecemento dos códigos que 

interveñen  neste  proceso,  así  como dos  fundamentos  da  linguaxe  visual  e 

plástica, axudarán ao desenvolvemento da capacidade creativa e imaxinativa 

da persoa á resolución dos procesos de creación artística.

A materia de educación plástica e visual debe contribuír a desenvolver dous 

aspectos  fundamentais  da formación,  estreitamente  relacionados entre  si:  a 

percepción e a representación, saber ver e saber facer. Os eixes que vertebran 

este currículo representan dúas cuestións fundamentais para a adquisición das 

capacidades que se pretenden: ensinar a ver, ensinar a representar.

Saber ver implica valorar o continxente da información visual e a análise crítica 

da realidade. Implica tamén a necesidade de educar na percepción que supón 

ser capaz de valorar criticamente unha información visual e mesmo chegar a 

conclusións persoais de acordo cunha escala de valores propia.

Saber facer implica a acción de investigación tendente á producción artístico-
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creativa  e  a  realización  de  representacións  expresivo-comunicativas, 

propiciando  a  adquisición  de  capacidades  creativas  Saber  facer  implica  a 

necesidade  de  educar  no  deseño,  planificación,  producción  e  creación  de 

mensaxes  icónicas,  que  supón  ser  capaz  de  expresarse  utilizando  códigos 

propios das linguaxes visuais.

O Debuxo Técnico  é un medio de expresión e comunicación indispensable, 

tanto non desenvolvemento de procesos de investigación científica, como na 

comprensión  gráfica  de  proxectos  tecnolóxicos,  non  que  ou  fin  último  é  a 

creación e fabricación dun producto.Resumindo, funciona como un medio de 

comunicación gráfico para transmitir ideas. 

Os instrumentos cos que conta ou Debuxo Técnico para transmitir ideas son a 

análise,  a  investigación,  a  expresión  e  a  comunicación.Estes  instrumentos 

contan  con:  trazados  xeométricos  e  descritivos  (Debuxo  Xeométrico  e 

Xeometría Descritiva), que se necesitan para a representación obxectiva dás 

formas  e  a  Normalización,  que  simplifica  e  universaliza  os  debuxos  e  as 

técnicas gráficas, que enriquecen a comunicación das representacións.

No  Bacharelato,  o  ensino  do  Debuxo  Técnico  ten  como  finalidade  o 

desenvolvemento  das  capacidades  de  abstracción  e  de  concepción 
espacial,  necesarias para a comprensión de trazados e convencionalismos, 

proporcionando unha valiosa axuda formativa de carácter xeral. 

O Debuxo Técnico ten que contribuír a que o alumnado adquira un nivel de 

coñecementos que lle permita relacionarse de forma gráfica nunha sociedade 

cada  día  máis  tecnificada,  valorando  as  vantaxes  que  isto  lle  produce  e 

axudándolle a comprender os problemas aos que no futuro deberá enfrontarse. 

Debe, ao mesmo tempo, servir  de enlace con futuros estudios, sexan estes 

profesionais ou universitarios. 

2.2.- Contribución das materias ao logro das competencias básicas (solo 
para ESO).
A competencia artística e cultural adquírese fundamentalmente a través da 

área  de  educación  plástica  e  visual,  estando  presente  ao  longo  de  todo  o 

currículo.

O alumnado aprende a mirar, ver, observar e percibir, e desde o coñecemento 

da linguaxe visual, a apreciar os valores estéticos e culturais das produccións 

artísticas do propio patrimonio cultural e do alleo. Contribúese tamén a acadar 
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esta  competencia  cando  se  experimenta  e  investiga  con  distintas  técnicas 

plásticas e visuais para expresarse a través da imaxe.

A  educación  plástica  e  visual colabora  na  adquisición  de  autonomía  e 
iniciativa persoal  dado que todo proceso de creación supón converter unha 

idea  nun  producto.  Incide  estreitamente  en  desenvolver  estratexias  de 

planificación,  de  previsión  de  recursos,  de  anticipación  e  avaliación  de 

resultados. Deste xeito, sitúa o alumnado ante un proceso que o obriga a tomar 

decisións  de  maneira  autónoma.  Todo  isto,  xunto  co  espírito  creativo,  a 

experimentación,  a  investigación  e  a  autocrítica,  fomentan  a  iniciativa  e 

autonomía persoal.

Esta  materia  constitúe  un  bo  vehículo  para  o  desenvolvemento  da 
competencia social e cidadá. Na medida en que a creación artística supoña 

un  traballo  en  equipo,  promoveranse  actitudes  de  respecto,  tolerancia, 

cooperación, flexibilidade e contribuirase á adquisición de habilidades sociais.

A reflexión sobre os procesos e experimentación creativa contribúe a favorecer 

a competencia de aprender a aprender que implica a aceptación dos propios 

erros como instrumento de mellora. 

A  importancia  que  adquiren  no  currículo  os  contados  relativos  ao  contorno 

audiovisual e multimedia, expresa o papel que se outorga a esta materia na 

adquisición da competencia no tratamento da información e, en particular, a 

que achega o mundo das imaxes. Ademais, o uso de recursos tecnolóxicos 

específicos non só supón un recurso válido para a producción de creacións 

visuais,  senón que pola  súa vez,  colabora  na  adquisición  da  competencia 
dixital.
A educación  plástica  e  visual  contribúe  á  adquisición  da  competencia  no 
coñecemento e  a  interacción no mundo físico mediante  a utilización  de 

procedementos  relacionados  co  método  científico,  como  a  observación,  a 

experimentación, o descubrimento e a reflexión e posterior análise. Así mesmo 

introduce valores de sustentabilidade e reciclaxe en canto as boas prácticas na 

utilización de materiais para a creación de obras.

Esta  área  contribúe  á  adquisición  da  competencia  matemática 
desenvolvendo  a  linguaxe  simbólica  e  profundando  no  coñecemento  de 

aspectos  espaciais  da  realidade,  mediante  a  xeometría  e  a  representación 

obxectiva das formas.
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A educación plástica e visual  enriquece a  capacidade comunicativa,  dado 

que, como toda forma de comunicación, posúe uns procedementos comúns 

que  permiten  facer  uso  duns  recursos  específicos  para  expresar  ideas, 

sentimentos  e  emocións  integrando  a  linguaxe  plástica  e  visual  con  outras 

imaxes.

2.3.- Contribución da asignatura ao Plan Lector do Centro.
   Dentro do proxecto lector, ó longo do curso planearanse actividades, que 

fomenten a lectura e a consulta de libros por parte do alumnado. 

No caso da Educación Plástica, atopámonos con actividades nas que haberá 

que ir á biblioteca cos alumnos co fin de consultar obra e artistas, coas que 

documentarse co obxectivo de realizar novas interpretacións de obras mestras 

de importantes artistas da historia do arte. 

Tamén fomentarase a lectura de comics, texto e imaxe que axudan a facer 

máis doada a lectura e crean un hábito lector. Comics como... Mafalda, Blake y 

Mortimer, Corto Maltés ou Persépolis axudan a cambiar a idea de comic = igual 

a lectura de neno pequeno.  Vendo realmente que se poden tratar asuntos 

serios a través desta linguaxe. Ao mesmo tempo que fomentamos a lectura 

tentamos tamén a que desenvolvan a parte gráfica, que descubran diferentes 

formas de crear a través da liña do debuxo. A plantexarse un modo de debuxar 

creativo e persoal, creando os seus propios debuxos.

No  caso  do  Debuxo  Técnico,  plantexaranse  actividades  de  consulta  e 

visualización  de  traballos  técnicos  editados  en  libros  de  enxeniería  e 

arquitectura,  así  coma  calquera  outro  tema  que  poda  ser  considerado  de 

interese e que se considere teña unha relación directa coa materia que nos 

ocupa.

2.4.- Contribución da asignatura ao Plan TIC do Centro.
En  referencia  ó  plan  TIC,  ademais  das  referencias  que  xa  aparecen  nos 

distintos  bloques  nos  que  se  estructuran  as  programacións  dos  distintos 

cursos, concretamente nos traballos de plástica e a través de propostas de 

proxección de cine de animación ,os debuxos en 3D,  a ilustración, o deseño, a 

fotografía…etc., tentaremos aproximar as novas tecnoloxías ós alumnos/as, xa 

que  hoxe  en  día  todo  este  tipo  de  imaxes  proceden  precisamente  dunha 

relación entre o debuxo manual e o deseño por ordenador.  
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No caso do debuxo técnico, amosaremos exercicios feitos por ordenador, para 

así  introducir  ó  alumnado  no  novo  marco  das  novas  tecnoloxías;  facendo 

mención ós programas que hoxe son aplicados a este tipo de tarefas.

3. PROGRAMACIÓNS 
3.1.- EPV  1º ESO.
3.1.1 Obxectivos
1. Recoñecer a importancia da imaxe nos medios de comunicación de masas, 

a  súa  influencia  no  pensamento  social  e  actuar  de  modo  crítico  ante  as 

mensaxes visuais.

2.  Valorar  a  expresión  plástica  como  medio  de  expresión  artística  de 

sociedades e culturas diferentes.

Apreciala como un xeito de entendemento e concordia entre pobos, valorando 

as súas similitudes e diferencia.

3.  Recoñecer,  comprender  e  valorar  as  manifestacións  da  cultura  galega, 

apreciando o patrimonio cultural e contribuíndo á súa conservación e mellora.

4.  Sensibilizar  o  alumnado  ante  o  goce  artístico  e  acadar  os  recursos 

suficientes para apreciar as diferentes representacións artísticas.

5.  Adquirir  e  empregar  con  precisión  a  terminoloxía  específica  da  linguaxe 

plástica e visual.

6. Desenvolver o pensamento lóxico e matemático na resolución do proceso 

creativo aplicado á representación de formas e espazos mediante o emprego 

das proporcións e da perspectiva.

7. Expresarse con creatividade, utilizando as diversas ferramentas e técnicas 

plásticas e visuais, relacionándoas con outras linguaxes e aplicando nas súas 

creacións as tecnoloxías da información e da comunicación mais axeitadas.

8. Utilizar a linguaxe plástica para expresar emocións e sentimentos, vivencias 

e  ideas,  contribuíndo  á  comunicación,  reflexión  crítica  e  respecto  entre  as 

persoas.

9. Planificar e reflexionar, de forma individual ou colectiva, sobre o proceso de 

realización dun obxecto partindo duns obxectivos prefixados e revisar e valorar, 

ao final de cada fase, o estado do seu desenvolvemento.

10.  Aplicar  as  distintas  técnicas  de  traballo  cooperativo  fomentando  a 

responsabilidade e favorecendo o diálogo e a comunicación.

11. Establecer unha actitude positiva ante os novos retos, admitindo os erros e 

13



valorando os acertos como parte do proceso de formación do individuo.

Tres primeiros cursos, neste caso falamos de 1ºEso e 3ºEso:

3.1.2.Contidos.
Bloque 1. Observar e comprender.

*  Lectura  de  imaxes,  recoñecendo  os  elementos  visuais,  conceptuais  e 

relacionais.

*  Recoñecemento  das  finalidades  comunicativa,  expresiva  e  estética  da 

comunicación visual.

* Exploración dos posibles significados dunha imaxe segundo o seu contexto 

expresivo e referencial, e descrición dos seus elementos formais.

* Interese pola observación sistemática.

Bloque 2. Interpretar, expresar e crear.

* Análise e realización de composicións utilizando os elementos conceptuais 

propios da linguaxe visual como elementos de descrición e expresión, tendo en 

conta conceptos de equilibrio, proporción e ritmo.

* Experimentación e exploración dos elementos que estructuran as formas e as 

imaxes (luz, forma, cor, textura, dimensión).

* Descubrimento e representación subxectiva das formas (posición, situación, 

ritmos, claroscuro, efectos visuais, imaxinación, fantasía).

*  Sensibilización  ante  as  variacións  visuais  producidas  polos  cambios 

lumínicos.

*  Experimentación  e  utilización  de  técnicas  en  función  das  intencións 

expresivas e descritivas.

* Realización de apuntamentos, boquexos e esquemas en todo o proceso de 

creación  (desde  a  idea  inicial  ata  a  elaboración  de  imaxes  e  formas), 

facilitándoo proceso de reflexión, autoavaliación e avaliación.

* Producción colectiva de obras plásticas en distintos soportes.

*  Representación  persoal  de  ideas,  en  base  a  uns  obxectivos,  utilizando  a 

linguaxe visual e plástica e manifestando iniciativa, creatividade e imaxinación.

* Construcción de formas tridimensionais en función dunha idea ou obxectivo 

con diversidade de materiais.

* Actitude responsable no desenvolvemento da obra propia ou colectiva.

Bloque 3. Contorno audiovisual e multimedia. 
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* Identificación da linguaxe visual en prensa, publicidade e televisión.

* Análise e experimentación dos procesos, técnicas e procedementos propios 

dos  medios  de  captura  e  manipulación  de  imaxes  fixas,  seriadas  e  en 

movemento, para producir mensaxes audiovisuais.

*  Experimentación  e  utilización  das  tecnoloxías  da  información  e  da 

comunicación para a procura, tratamento e creación de imaxes plásticas.

* Actitude crítica ante as necesidades de consumo creadas pola publicidade e 

rexeitamento  dos  elementos  desta  que  supoñan  discriminación  social,  de 

xénero ou racial.

*  Recoñecemento e valoración da presencia e influencia  da imaxe no noso 

tempo.

Bloque 4. Dimensión social e cultural.

* Análise de obras do patrimonio cultural propio detectando as similitudes e as 

diferenzas respecto doutras sociedades e culturas.

*  Determinación  dos  valores  plásticos  e  factores  persoais  e  sociais  que 

destaquen  nunha  obra  determinada  e  o  seu  autor,  realizando  esquemas e 

sínteses sobre algunhas obras para destacar os valores mais importantes.

*  Diferenciación  de  distintos  estilos  e  tendencias  das  artes  visuais, 

determinando  os  factores  plásticos,  simbólicos,  etc.  que  os  definen  e 

caracterizan.

* Valoración, respecto e gozo do patrimonio histórico- artístico, da obra allea e 

dos espazos de divulgación artística.

3.1.3. contidos mínimos.
Bloque 1. Observar e comprender.

*  Lectura  de  imaxes,  recoñecendo  os  elementos  visuais,  conceptuais  e 

relacionais.

* Interese pola observación sistemática.

Bloque 2. Interpretar, expresar e crear.

* Análise e realización de composicións utilizando os elementos conceptuais 

propios da linguaxe visual como elementos de descrición e expresión, tendo en 

conta conceptos de equilibrio, proporción e ritmo.

* Experimentación e exploración dos elementos que estructuran as formas e as 

imaxes (luz, forma, cor, textura, dimensión).
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* Producción colectiva de obras plásticas en distintos soportes.

*  Representación  persoal  de  ideas,  en  base  a  uns  obxectivos,  utilizando  a 

linguaxe visual e plástica e manifestando iniciativa, creatividade e imaxinación.

* Actitude responsable no desenvolvemento da obra propia ou colectiva.

Bloque 3. Contorno audiovisual e multimedia. 

* Identificación da linguaxe visual en prensa, publicidade e televisión.

*  Experimentación  e  utilización  das  tecnoloxías  da  información  e  da 

comunicación para a procura, tratamento e creación de imaxes plásticas.

*  Recoñecemento e valoración da presencia e influencia  da imaxe no noso 

tempo.

Bloque 4. Dimensión social e cultural.

* Análise de obras do patrimonio cultural propio detectando as similitudes e as 

diferenzas respecto doutras sociedades e culturas.

* Valoración, respecto e gozo do patrimonio histórico- artístico, da obra allea e 

dos espazos de divulgación artística.

3.1.4.Procedementos, instrumentos e Criterios de avaliación. 
1. Recoñecer  a linguaxe visual  e plástica como un modo de comunicación, 

tendo en conta as súas contribucións  no desenvolvemento das capacidades 

perceptivas, expresivas e estéticas do individuo.

Este criterio pretende avaliar se as alumnas e os alumnos son quen de apreciar 

a importancia da comunicación a través de linguaxes non verbais.

2.Representar obxectos e ideas de forma bidimensional ou tridimensional tendo 

en conta elementos visuais establecidos previamente e utilizando as bases dos 

sistemas proxectivos convencionais.

Este criterio pretende avaliar a progresión dos coñecementos xeométricos e se 

o  alumnado  é  capaz  de  tomar  decisións  especificando  os  obxectivos  e  as 

dificultades e propoñer e avaliar as consecuencias, elixindo a mellor solución.

3. Identificar os elementos constitutivos esenciais de obxectos e/ou aspectos 

da realidade (estructura, variacións de luz e cor, orientación espacial e textura) 

e de relación entre eles.

Con  este  criterio  compróbase  se  o  alumnado  é  capaz  de  identificar  as 
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calidades que determinan o valor físico, funcional e estético e de describir por 

medio de recursos plásticos as proporcións e as relacións de forma, cor, ritmo 

e  textura,  presentes  na  realidade  para  interpretala  obxectiva  ou 

subxectivamente.

4.  Diferenciar e recoñecer os procesos, técnicas, estratexias e materiais en 

imaxes do contorno audiovisual e multimedia. Mediante este criterio preténdese 

comprobar se o alumnado é capaz de utilizar e analizar os medios tecnolóxicos 

como instrumentos de expresión visual mostrando unha actitude crítica fronte 

ás manifestacións consumistas, insolidarias, sexistas e discriminatorias.

5.  Elaborar  e  participar,  activamente,  en  proxectos  de  creación  visual 

cooperativos  como,  por  exemplo,  produccións  videográficas  ou  plásticas, 

aplicando as estratexias propias e adecuadas da linguaxe plástica e visual.

Este criterio permite avaliar se o alumnado manifesta actitudes de respecto, 

tolerancia, flexibilidade e interese dentro dun equipo de traballo, así como se 

manexa axeitadamente os recursos, medios, ferramentas e técnicas que se 

empregan nos distintos procesos.

6.  Realizar  creacións  plásticas  seguindo  o  proceso de creación,  amosando 

interese, iniciativa, creatividade e imaxinación.

Mediante este criterio preténdese avaliar se o alumnado toma conciencia das 

necesidades  en  función  dos  obxectivos  e  de  valorar  criticamente  a  súa 

producción aceptando os propios erros como instrumento de mellora.

7. Elixir  e manexar os materiais máis adecuados para elaborar un producto 

visual  e  plástico  en  base  a  uns  obxectivos  prefixados  e  a  autoavaliación 

continua do proceso de realización.

Compróbase con este criterio se o alumnado é capaz de utilizar estratexias 

compositivas adecuadas, fai un bo uso das técnicas e diferencia a orixe e as 

variacións dos elementos visuais para realizar as súas propias creacións.

8. Diferenciar os estilos e as tendencias das artes visuais a través do tempo e 

atendendo á diversidade cultural.

Este criterio pretende avaliar se o alumnado é capaz de valorar as formas e as 

imaxes que propoñen as distintas expresións artísticas e o interese mostrado 

polo seu estudo, análise e interpretación.

Ademais de valorar a asimilación de conceptos, a correcta execución a través 

dos procedementos das distintas propostas e as actitudes fronte ó traballo na 
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aula, é preciso ter en conta o traballo diario do alumno.

Terase moi en conta o interese por a investigación de novas propostas, así 

como a súa curiosidade, o nivel de autoesixencia, e de respeto, o traballo en 

grupo se é o caso, e o resultado final de cada un dos traballos que realice ó 

longo do curso.

A  clase  vaise  plantexar  maiormente  práctica  e  con  carácter  de  avaliación 

continua,  aínda  que  nalgunhas  ocasións  poderán  plantexarse  probas  de 

exame. Ademais esixirase a realización e a entrega de todas e cada unha das 

propostas de traballo, non podendo ter opción de superar a asignatura sen a 

presentación de tódolos traballos que se propoñan. Unha vez presentados os 

traballos  ó  longo  de  tódalas  avaliacións,  teranse  en  conta  os  aspectos 

conceptuais,  procedimentais  e  actitudinais  de  cada  alumno/a  fronte  ó  seu 

traballo, nas proporcións porcentuais que se indican a continuación.

3.1.5.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 1ºESO

Dependendo da materia que se avalíe e dado o carácter práctico da materia 

teremos dúas maneiras de facer a avaliación:

A) A nota da Avaliación será  o resultado da avaliación dos conceptos, 
procedementos e actitudes do alumno; debéndose alcanzar a puntuación de 

5 puntos para   aprobar. O reparto será da seguinte maneira:

Apartado 1.-40% da nota á parte conceptual, referida á consecución por 

parte do alumno    dos contidos mínimos esixidos na programación e as 

posibles probas de examen.

Apartado 2. -40% da nota á parte procedimental,  mediante o traballo 

realizado na aula.

Apartado 3. -20% da nota á parte actitudinal, correspondéndose así coa 

actitude  do  alumno  con  respecto  á  asignatura,  así  coma  o 

comportamento social, e o respeto ós traballos alleos.

*Para a aplicación dos criterios de calificación antes mencionados será 

18



necesario:

1. A execución e entrega de tódolos traballos plantexados na aula 

na  data       fixada  polo  profesor.  (estas  datas  son  de  rigoroso 

cumprimento). O traballo non entregado terá a calificación de 0 puntos.

2. Será necesario acadar a calificación numérica de 3,5 nas notas 

dos traballos ou exames para poder facer media, tendo que repetir  o 

traballo ou exame ata acadar unha nota igual ou superior a 3,5 puntos.

• No caso de que o alumno non acade no exame de avaliación 
a  calificación  de  3,5  puntos,  para  poder  aplicar  os  criterios  de 
calificación.

a) Se ten todos os traballos entregados e con máis de 3,5 en cada 

un deles, a súa nota na avaliación será a nota do exame máis 1 punto.

b) Se non ten todos os traballos entregados ou nalgún menos de 3,5 

puntos, a súa nota será exclusivamente a nota do exame.

• No caso de que o alumno non acade nos traballos que ten 
que entregar en cada avaliación a calificación de 3,5 puntos( para 
poder  aplicar  os  criterios  de  avaliación)  ou  falten  traballos  por 
entregar.

a) Se ten o exame con máis de 3,5 puntos, a súa nota da avaliación 

será de 3 puntos.

b) Se ten o exame con menos de 3,5 puntos a nota da avaliación 

será a nota do exame.

B) A nota da avaliación será o resultado da avaliación dos procedementos 
e actitudes. Valorándose:

 Apartado 2. -80% da nota á parte procedimental.
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Apartado 3.-20% da nota á parte actitudinal.

• Así se a nota dos traballos fose inferior a 3,5 puntos  poder aplicar 

os criterios de avaliación ou faltasen traballos por entregar a nota da 

avaliación  será a nota media dos traballos.

3.1.6. Recuperar a avaliación suspensa. xunio e setembro. en 1º ESO

• Durante o curso o profesor realizará probas de recuperación por 
avaliacións e entregas de traballos con datas concretas do seguinte xeito: 

A)  alumnos  que  suspenderon  a  avaliación  por  falta  de  traballos  ou 

traballos  cunha calificación inferior a 3,5 puntos para poder aplicar os 

criterios de avaliación.

Estos  alumnos  deberán  repetir  os  traballos  suspensos  ou  non 

entregados no plazo fixado e unha vez entregados e avaliados cunha 

calificación  igual  ou  superior  a  3,5  aplicaránselle  os  criterios  de 

avaliación do curso correspondente. Si esto non sucedese continuarían 

coa mesma nota que tiñan.

B) Alumnos que suspenderon a avaliación por non ter un 3,5 no exame 

para  poder  aplicar  os criterios de  avaliación.  Estos  alumnos deberán 

repetir o exame ata obter unha calificación igual ou superior a 3,5 para 

poder  aplicarlles  os  criterios  do  curso  . Si  esto  non  sucedese 

continuarían coa mesma nota que tiñan.

• Se o alumno chegase a xunio coa materia suspensa

 Tería que realizar un exame e sería condición indispensable para poder 

realizalo ter entregados todolos traballos do curso e cunha nota superior 

ou igual a 5 puntos, dado o carácter práctico da materia. Neste exame o 

alumno deberá obter unha nota igual ou superior a 5 para aprobar. A 

nota do exame é a nota da recuperación.( Si non entregase os traballos 

ou a nota non chegase a 5, puntos nos traballos a nota da avaliacion 
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sería a nota dos traballos non podendo nunca ser superior a 3puntos). 

• Se o alumno chegase a setembro coa materia suspensa.

Tería dereito a facer un exame de setembro (previa entrega de tódolos 

traballos do curso e cunha nota igual  ou superior  a  5 puntos.  Neste 

exame o  alumno deberá  obter  unha nota  igual  ou  superior  a  5  para 

aprobar. A nota do exame é a nota da recuperación. ( Si non entregase 

os traballos ou a nota non chegase a 5, puntos nos traballos a nota da 

avaliacion sería a nota dos traballos non podendo nunca ser superior a 

3puntos). 

3.2.EPV 3º ESO

3.2.1. Obxectivos

1. Recoñecer a importancia da imaxe nos medios de comunicación de masas, 

a  súa  influencia  no  pensamento  social  e  actuar  de  modo  crítico  ante  as 

mensaxes visuais.

2.  Valorar  a  expresión  plástica  como  medio  de  expresión  artística  de 

sociedades e culturas diferentes.

Apreciala como un xeito de entendemento e concordia entre pobos, valorando 

as súas similitudes e diferencia.

3.  Recoñecer,  comprender  e  valorar  as  manifestacións  da  cultura  galega, 

apreciando o patrimonio cultural e contribuíndo á súa conservación e mellora.

4.  Sensibilizar  o  alumnado  ante  o  goce  artístico  e  acadar  os  recursos 

suficientes para apreciar as diferentes representacións artísticas.

5.  Adquirir  e  empregar  con  precisión  a  terminoloxía  específica  da  linguaxe 

plástica e visual.

6. Desenvolver o pensamento lóxico e matemático na resolución do proceso 

creativo aplicado á representación de formas e espazos mediante o emprego 
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das proporcións e da perspectiva.

7. Expresarse con creatividade, utilizando as diversas ferramentas e técnicas 

plásticas e visuais, relacionándoas con outras linguaxes e aplicando nas súas 

creacións as tecnoloxías da información e da comunicación mais axeitadas.

8. Utilizar a linguaxe plástica para expresar emocións e sentimentos, vivencias 

e  ideas,  contribuíndo  á  comunicación,  reflexión  crítica  e  respecto  entre  as 

persoas.

9. Planificar e reflexionar, de forma individual ou colectiva, sobre o proceso de 

realización dun obxecto partindo duns obxectivos prefixados e revisar e valorar, 

ao final de cada fase, o estado do seu desenvolvemento.

10.  Aplicar  as  distintas  técnicas  de  traballo  cooperativo  fomentando  a 

responsabilidade e favorecendo o diálogo e a comunicación.

11. Establecer unha actitude positiva ante os novos retos, admitindo os erros e 

valorando os acertos como parte do proceso de formación do individuo.

3.2.2.Contidos

Bloque 1. Observar e comprender.

*  Lectura  de  imaxes,  recoñecendo  os  elementos  visuais,  conceptuais  e 

relacionais.

*  Recoñecemento  das  finalidades  comunicativa,  expresiva  e  estética  da 

comunicación visual.

* Exploración dos posibles significados dunha imaxe segundo o seu contexto 

expresivo e referencial, e descrición dos seus elementos formais.

* Interese pola observación sistemática.

Bloque 2. Interpretar, expresar e crear.

* Análise e realización de composicións utilizando os elementos conceptuais 
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propios da linguaxe visual como elementos de descrición e expresión, tendo en 

conta conceptos de equilibrio, proporción e ritmo.

* Experimentación e exploración dos elementos que estructuran as formas e as 

imaxes (luz, forma, cor, textura, dimensión).

* Descubrimento e representación subxectiva das formas (posición, situación, 

ritmos, claroscuro, efectos visuais, imaxinación, fantasía).

*  Sensibilización  ante  as  variacións  visuais  producidas  polos  cambios 

lumínicos.

*  Experimentación  e  utilización  de  técnicas  en  función  das  intencións 

expresivas e descritivas.

* Realización de apuntamentos, boquexos e esquemas en todo o proceso de 

creación  (desde  a  idea  inicial  ata  a  elaboración  de  imaxes  e  formas), 

facilitándoo proceso de reflexión, autoavaliación e avaliación.

* Producción colectiva de obras plásticas en distintos soportes.

*  Representación  persoal  de  ideas,  en  base  a  uns  obxectivos,  utilizando  a 

linguaxe visual e plástica e manifestando iniciativa, creatividade e imaxinación.

* Construcción de formas tridimensionais en función dunha idea ou obxectivo 

con diversidade de materiais.

* Actitude responsable no desenvolvemento da obra propia ou colectiva.

Bloque 3. Contorno audiovisual e multimedia. 

* Identificación da linguaxe visual en prensa, publicidade e televisión.

* Análise e experimentación dos procesos, técnicas e procedementos propios 

dos  medios  de  captura  e  manipulación  de  imaxes  fixas,  seriadas  e  en 

movemento, para producir mensaxes audiovisuais.

*  Experimentación  e  utilización  das  tecnoloxías  da  información  e  da 
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comunicación para a procura, tratamento e creación de imaxes plásticas.

* Actitude crítica ante as necesidades de consumo creadas pola publicidade e 

rexeitamento  dos  elementos  desta  que  supoñan  discriminación  social,  de 

xénero ou racial.

*  Recoñecemento e valoración da presencia e influencia  da imaxe no noso 

tempo.

Bloque 4. Dimensión social e cultural.

* Análise de obras do patrimonio cultural propio detectando as similitudes e as 

diferenzas respecto doutras sociedades e culturas.

*  Determinación  dos  valores  plásticos  e  factores  persoais  e  sociais  que 

destaquen  nunha  obra  determinada  e  o  seu  autor,  realizando  esquemas e 

sínteses sobre algunhas obras para destacar os valores mais importantes.

*  Diferenciación  de  distintos  estilos  e  tendencias  das  artes  visuais, 

determinando  os  factores  plásticos,  simbólicos,  etc.  que  os  definen  e 

caracterizan.

* Valoración, respecto e gozo do patrimonio histórico- artístico, da obra allea e 

dos espazos de divulgación artística.

3.2.3.contidos mínimos.

Bloque 1 . Observar e comprender

*Recoñecemento  das  finalidades  comunicativa,  expresiva  e  estética  da 

comunicación visual.

* Exploración dos posibles significados dunha imaxe segundo o seu contexto 

expresivo e referencial, e descrición dos seus elementos formais.

Bloque 2. Interpretar, expresar e crear.

* Descubrimento e representación subxectiva das formas (posición, situación, 
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ritmos, claroscuro, efectos visuais, imaxinación, fantasía).

*  Sensibilización  ante  as  variacións  visuais  producidas  polos  cambios 

lumínicos.

*  Experimentación  e  utilización  de  técnicas  en  función  das  intencións 

expresivas  e  descritivas.  *  Realización  de  apuntamentos,  boquexos  e 

esquemas en todo o proceso de creación (desde a idea inicial ata a elaboración 

de  imaxes  e  formas),  facilitándoo  proceso  de  reflexión,  autoavaliación  e 

avaliación.

* Construcción de formas tridimensionais en función dunha idea ou obxectivo 

con diversidade de materiais.

Bloque 3. Contorno audiovisual e multimedia.

 * Análise e experimentación dos procesos, técnicas e procedementos propios 

dos  medios  de  captura  e  manipulación  de  imaxes  fixas,  seriadas  e  en 

movemento, para producir mensaxes audiovisuais.

* Actitude crítica ante as necesidades de consumo creadas pola publicidade e 

rexeitamento  dos  elementos  desta  que  supoñan  discriminación  social,  de 

xénero ou racial.

Bloque 4. Dimensión social e cultural.

*  Determinación  dos  valores  plásticos  e  factores  persoais  e  sociais  que 

destaquen  nunha  obra  determinada  e  o  seu  autor,  realizando  esquemas e 

sínteses sobre algunhas obras para destacar os valores mais importantes.

*  Diferenciación  de  distintos  estilos  e  tendencias  das  artes  visuais, 

determinando  os  factores  plásticos,  simbólicos,  etc.  que  os  definen  e 

caracterizan.

3.2.4.Procedementos, instrumentos e criterios de avaliación.
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1. Recoñecer  a linguaxe visual  e plástica como un modo de comunicación, 

tendo en conta as súas contribucións  no desenvolvemento das capacidades 

perceptivas, expresivas e estéticas do individuo.

Este criterio pretende avaliar se as alumnas e os alumnos son quen de apreciar 

a importancia da comunicación a través de linguaxes non verbais.

2.Representar obxectos e ideas de forma bidimensional ou tridimensional tendo 

en conta elementos visuais establecidos previamente e utilizando as bases dos 

sistemas proxectivos convencionais.

Este criterio pretende avaliar a progresión dos coñecementos xeométricos e se 

o  alumnado  é  capaz  de  tomar  decisións  especificando  os  obxectivos  e  as 

dificultades e propoñer e avaliar as consecuencias, elixindo a mellor solución.

3. Identificar os elementos constitutivos esenciais de obxectos e/ou aspectos 

da realidade (estructura, variacións de luz e cor, orientación espacial e textura) 

e de relación entre eles.

Con  este  criterio  compróbase  se  o  alumnado  é  capaz  de  identificar  as 

calidades que determinan o valor físico, funcional e estético e de describir por 

medio de recursos plásticos as proporcións e as relacións de forma, cor, ritmo 

e  textura,  presentes  na  realidade  para  interpretala  obxectiva  ou 

subxectivamente.

4.  Diferenciar e recoñecer os procesos, técnicas, estratexias e materiais en 

imaxes do contorno audiovisual e multimedia. Mediante este criterio preténdese 

comprobar se o alumnado é capaz de utilizar e analizar os medios tecnolóxicos 

como instrumentos de expresión visual mostrando unha actitude crítica fronte 

ás manifestacións consumistas, insolidarias, sexistas e discriminatorias.

5.  Elaborar  e  participar,  activamente,  en  proxectos  de  creación  visual 

cooperativos  como,  por  exemplo,  produccións  videográficas  ou  plásticas, 

aplicando as estratexias propias e adecuadas da linguaxe plástica e visual.

Este criterio permite avaliar se o alumnado manifesta actitudes de respecto, 
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tolerancia, flexibilidade e interese dentro dun equipo de traballo, así como se 

manexa axeitadamente os recursos, medios, ferramentas e técnicas que se 

empregan nos distintos procesos.

6.  Realizar  creacións  plásticas  seguindo  o  proceso de creación,  amosando 

interese, iniciativa, creatividade e imaxinación.

Mediante este criterio preténdese avaliar se o alumnado toma conciencia das 

necesidades  en  función  dos  obxectivos  e  de  valorar  criticamente  a  súa 

producción aceptando os propios erros como instrumento de mellora.

7. Elixir  e manexar os materiais máis adecuados para elaborar un producto 

visual  e  plástico  en  base  a  uns  obxectivos  prefixados  e  a  autoavaliación 

continua do proceso de realización.

Compróbase con este criterio se o alumnado é capaz de utilizar estratexias 

compositivas adecuadas, fai un bo uso das técnicas e diferencia a orixe e as 

variacións dos elementos visuais para realizar as súas propias creacións.

8. Diferenciar os estilos e as tendencias das artes visuais a través do tempo e 

atendendo á diversidade cultural.

Este criterio pretende avaliar se o alumnado é capaz de valorar as formas e as 

imaxes que propoñen as distintas expresións artísticas e o interese mostrado 

polo seu estudo, análise e interpretación.

Ademais de valorar a asimilación de conceptos, a correcta execución a través 

dos procedementos das distintas propostas e as actitudes fronte ó traballo na 

aula, é preciso ter en conta o traballo diario do alumno.

Terase moi en conta o interese por a investigación de novas propostas, así 

como a súa curiosidade, o nivel de autoesixencia, e de respeto, o traballo en 

grupo se é o caso, e o resultado final de cada un dos traballos que realice ó 

longo do curso.

A  clase  vaise  plantexar  maiormente  práctica  e  con  carácter  de  avaliación 

continua,  aínda  que  nalgunhas  ocasións  poderán  plantexarse  probas  de 
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exame. Ademais esixirase a realización e a entrega de todas e cada unha das 

propostas de traballo, non podendo ter opción de superar a asignatura sen a 

presentación de tódolos traballos que se propoñan. Unha vez presentados os 

traballos  ó  longo  de  tódalas  avaliacións,  teranse  en  conta  os  aspectos 

conceptuais,  procedimentais  e  actitudinais  de  cada  alumno/a  fronte  ó  seu 

traballo, nas proporcións porcentuais que se indican a continuación.

3.2.5. Criterios de calificación para o curso 3º ESO.

Dependendo da materia que se avalíe e dado o carácter práctico da materia 

teremos dúas maneiras de facer a avaliación:

A) A nota da Avaliación será  o resultado da avaliación dos conceptos, 
procedementos e actitudes do alumno; debéndose alcanzar a puntuación 
de 5 puntos para   aprobar. O reparto será da seguinte maneira:

Apartado 1.-40% da nota á parte conceptual, referida á consecución por 

parte do alumno    dos contidos mínimos esixidos na programación e as 

posibles probas de examen.

Apartado 2. -40%  da nota á parte procedimental, mediante o traballo 

realizado na aula.

Apartado 3. -20% da nota á parte actitudinal, correspondéndose así coa 

actitude  do  alumno  con  respecto  á  asignatura,  así  coma  o 

comportamento social, e o respeto ós traballos alleos.

*Para  a  aplicación  dos  criterios  de  calificación  antes  mencionados  será 

necesario:

1. A execución e entrega de tódolos traballos plantexados na aula na 

data      fixada polo profesor. (estas datas son de rigoroso cumprimento). 

O traballo non entregado terá a calificación de 0 puntos.

2. Será necesario acadar a calificación numérica de 3,5 nas notas 

dos traballos ou exames para poder facer media, tendo que repetir  o 

traballo ou exame ata acadar unha nota igual ou superior a 3,5 puntos.
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• No caso de que o  alumno non acade no exame de avaliación a 
calificación de 3,5 puntos, para poder aplicar os criterios de calificación.

a) Se ten todos os traballos entregados e con máis de 3,5 en cada 

un deles, a súa nota na avaliación será a nota do exame máis 1 punto.

b) Se non ten todos os traballos entregados ou nalgún menos de 3,5 

puntos, a súa nota será exclusivamente a nota do exame.

• No caso de que o alumno non acade nos traballos que ten que 
entregar  en  cada  avaliación  a  calificación  de  3,5  puntos(  para  poder 
aplicar os criterios de avaliación) ou falten traballos por entregar.

a) Se ten o exame con máis de 3,5 puntos, a súa nota da avaliación 

será de 3 puntos.

b) Se ten o exame con menos de 3,5 puntos a nota da avaliación 

será a nota do exame.

B) A nota da avaliación será o resultado da avaliación dos procedementos e 

actitudes. Valorándose:

 Apartado 2. -80% da nota á parte procedimental.

Apartado 3.-20% da nota á parte actitudinal.

• Así se a nota dos traballos fose inferior a 3,5 puntos para poder 

aplicar os criterios de avaliación ou faltasen traballos por entregar a nota 

da avaliación  será a nota media dos traballos.

3.2.6. Recuperar a avaliación suspensa. Xunio e setembro.

•             Durante  o  curso  o  profesor  realizará  probas  de  recuperación  por   

avaliacións e entregas de traballos con datas concretas do seguinte xeito: 

A)  alumnos  que  suspenderon  a  avaliación  por  falta  de  traballos  ou 
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traballos  cunha calificación inferior a 3,5 puntos para poder aplicar os 

criterios de avaliación.

Estos  alumnos  deberán  repetir  os  traballos  suspensos  ou  non 

entregados no plazo fixado e unha vez entregados e avaliados cunha 

calificación  igual  ou  superior  a  3,5  aplicaránselle  os  criterios  de 

avaliación do curso correspondente. Si esto non sucedese continuarían 

coa mesma nota que tiñan.

B) Alumnos que suspenderon a avaliación por non ter un 3,5 no exame 

para  poder  aplicar  os  criterios  de  avaliación.  Estos  alumnos deberán 

repetir o exame ata obter unha calificación igual ou superior a 3,5 para 

poder  aplicarlles  os  criterios  do  curso  .  Si  esto  non  sucedese 

continuarían coa mesma nota que tiñan.

•             Se o alumno chegase a xunio coa materia suspensa  

 Tería  que  realizar  un  exame  e  sería  condición  indispensable  para  poder 

realizalo ter entregados todolos traballos do curso e cunha nota superior ou 

igual a 5 puntos, dado o carácter práctico da materia. Neste exame o alumno 

deberá obter unha nota igual ou superior a 5 para aprobar. A nota do exame é 

a nota da recuperación.( Si non entregase os traballos ou a nota non chegase a 

5,  puntos nos traballos a nota da avaliacion sería  a nota dos traballos non 

podendo nunca ser superior a 3puntos). 

• Se o alumno chegase a setembro coa materia suspensa.

Tería  dereito  a  facer  un  exame  de  setembro  (previa  entrega  de  tódolos 

traballos do curso e cunha nota igual ou superior a 5 puntos. Neste exame o 

alumno deberá obter unha nota igual ou superior a 5 para aprobar. A nota do 

exame é a nota da recuperación. ( Si non entregase os traballos ou a nota non 

chegase  a  5,  puntos  nos  traballos  a  nota  da  avaliacion  sería  a  nota  dos 

traballos non podendo nunca ser superior a 3puntos).  
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3.3. EPV  4ºESO (optativa).
3.3.1. Obxectivos da area EPV 4º ESO* ( Competencias Básicas )
1. Recoñecer a importancia dá imaxe nos medios de comunicación de masas, 

a  súa  influencia  non  pensamento  social  e  actuar  de  modo  crítico  ante  as 

mensaxes visuais.*( CC ).
2.  Valorar  a  expresión  plástica  como  medio  de  expresión  artística  de 

sociedades e culturas diferentes. Apreciala como un modo de entendemento e 

concordia entre pobos, valorando as súas similitudes e diferenzas.*( CC, CS ).
3.  Recoñecer,  comprender  e  valorar  as  manifestacións  dá  cultura  galega, 

apreciando  ou patrimonio  cultural  e  contribuíndo  á  súa  conservación  e 

mellora.*( CC ).
4. Sensibilizar ou alumnado ante ou gozo artístico e acadar recursos abondos 

para apreciar as diferentes representacións artísticas.*( CC, CP ).

5.  Adquirir  e empregar  con  precisión  a  terminoloxía  específica  dá  linguaxe 

plástica e visual.*( CC, CS ).
6. Desenvolver ou pensamento lóxico e matemático na resolución do proceso 

creativo  aplicado  á  representación  de  formas  e  de  espazos  mediante  ou 

emprego dás proporcións e dá perspectiva.

*( CM ).
7.  Expresarse con creatividade, utilizando as diversas ferramentas e técnicas 

plásticas e visuais, relacionándoas con outras linguaxes e aplicando nas súas 

creacións as tecnoloxías dá información e dá comunicación máis axeitadas.*( 

CD ).
8. Utilizar a linguaxe plástica para expresar emocións e sentimentos, vivencias 

e  ideas,  contribuíndo  á  comunicación,  reflexión  crítica  e  respecto  entre  as 

persoas.*( CS ).
9. Planificar e reflexionar, de forma individual ou colectiva, sobre ou proceso de 

realización dun obxecto partindo duns obxectivos prefixados e revisar e valorar, 

ao final de cada fase, ou estado do seu desenvolvemento.*( CC, CS ).
10.  Aplicar  as  distintas  técnicas de  traballo  cooperativo  fomentando  a 

responsabilidade e favorecendo ou diálogo e a comunicación.*( CL )
11. Establecer unha actitude positiva ante vos novos retos, admitindo vos erros 
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e valorando vos acertos como parte do proceso de formación do individuo.*( 
CA, CP).

CC: Competencia cultural e artística.

CA: Competencia para aprender a aprender.

CD: Tratamento dá información e competencia dixital.

CF: Competencia non coñecemento e na interacción co mundo físico.

CS: Competencia social e cidadá.

CM: Competencia matemática.

CP: Autonomía e iniciativa persoal.

CL: Competencia en comunicación lingüística.

3.3.2. Contidos
Bloque 1. Procesos comúns á creación artística.
* Realización e seguimento do proceso de creación: bosquexo ou esquema, 

guión  ou  proxecto,  presentación  final  ou  maqueta  e  avaliación  (reflexión, 

autoavaliación e avaliación colectiva do proceso e do resultado final).

* Selección e utilización dás tecnoloxías dá información e dá comunicación nas 

produccións propias.

* Elaboración de proxectos plásticos de forma cooperativa.

*  Utilización  dá linguaxe plástica  e visual  para a  representación persoal  de 

ideas a partir de obxectivos.

* Iniciativa, creatividade e autoesixencia non proceso de creación artística e na 

superación dás creacións propias.

Bloque 2. Expresión plástica e visual.
* Técnicas de expresión gráfico-plástica (debuxo artístico, pintura e volume) e 

de gravado e reprografía.

* Realización de experiencias de experimentación con materiais diversos.

*  Interese  pola  busca  e  investigación  sobre  materiais,  soportes,  técnicas  e 

ferramentas cuns fins concretos.

Bloque 3. Artes gráficas e deseño.
* Valores funcionais e estéticos nas artes aplicadas.

* Fundamentos do deseño e dás súas técnicas gráfico-plásticas.

* Sintaxe dás linguaxes visuais do deseño e dá publicidade.

* Lectura e valoración dás imaxes do ámbito do deseño e dá publicidade.

Bloque 4. Imaxe e son.
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* Técnicas de expresión gráfico-plásticas aplicadas á imaxe fixa, seriada e en 

movemento.

* Recoñecemento e lectura de imaxes presentes en distintos soportes.

* Sintaxe dá linguaxe audiovisual.

* Integración de productos multimedia.

*Valoración crítica dá utilización dous medios audiovisuais e dás tecnoloxías dá 

información e dá comunicación como ferramentas para ou rexistro, tratamento, 

creación e difusión de productos audiovisuais

Bloque 5. Descrición obxectiva dás formas.
* Representación obxectiva dá realidade nun soporte bidimensional.

* Ámbitos de aplicación dous sistemas de representación.

* Normalización.

*Recoñecemento  e  lectura  de  representacións  bidimensionais  de  obras 

arquitectónicas e de obxectos e aparellos técnicos.

3.3.3. Contidos mínimos.
 1. PROCESOS COMÚNS Á CREACIÓN ARTÍSTICA.

• Realización e seguimento do proceso de creación: bosquexo ou 

esquema, guión ou proxecto, presentación final ou maqueta e avaliación 

(  reflexión,  autoavaliación  e  avaliación  colectiva  do  proceso  e  do 

resultado final)

• Utilización  da  linguaxe  plástica  e  visual  para  a  representación 

persoal de ideas a partir de obxectivos.

• Iniciativa,  creatividade  e  autoesixencia  no  proceso  de  creación 

artística e de creación artística e na superación das creacións propias.

2. EXPRESIÓN PLÁSTICA E VISUAL.

• Realización  de  experiencias  de  experimentación  con  materiais 

diversos.

3. ARTES GRÁFICAS E DESEÑO.

• Fundamentos do deseño e das súas técnicas gráfico-plásticas.

• Lectura  e  valoración  das  imaxes  do contorno  do  deseño  e  da 

publicidade.

4. IMAXE E SON.

• Técnicas  de  expresión gráfico-plásticas aplicadas á  imaxe  fixa, 

seriada e en movemento.
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• Recoñecemento  e  lectura  de  imaxes  presentes  en  distintos 

soportes.

5. DESCRICIÓN OBXECTIVA DAS FORMAS.

• Representación  obxectiva  da  realidade  nun  soporte 

bidimensional.

• Contornos de aplicación dos sistemas de representación.

3.3.4. Criterios de avaliación 
1. Tomar decisións especificando os obxectivos e as dificultades, propoñendo 

diversas opcións e avaliando cal é a mellor.

2.  Utilizar  recursos  informáticos  e  novas  tecnoloxías  non  proceso  de 

elaboración dá imaxe fotográfica, ou deseño gráfico, ou debuxo asistido por 

computador e a edición videográfica.

3.  Colaborar  na  realización  de  proxectos  plásticos  que  requiren  unha 

organización de forma cooperativa.

4. Realizar obras plásticas experimentando e utilizando diversidade de técnicas 

de expresión gráfico-plásticas (debuxo, volume, pintura, gravado...)

5. Utilizar a sintaxe propia dás formas visuais do deseño e dá publicidade para 

realizar proxectos concretos.

6. Elaborar obras multimedia e produccións videográficas utilizando as técnicas 

axeitadas ao medio.

7. Describir obxectivamente as formas, aplicando sistemas de representación e 

normalización.

Recoñecer e ler imaxes, obras e obxectos dous ámbitos visuais (obras de arte, 

de deseño, multimedia...).

3.3.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA  4º ESO
Dependendo da materia que se avalíe e dado o carácter práctico da materia 

teremos dúas maneiras de facer a avaliación:

A) A nota da Avaliación será  o resultado da avaliación dos conceptos, 
procedementos e actitudes do alumno; debéndose alcanzar a puntuación de 

5 puntos para   aprobar. O reparto será da seguinte maneira:

Apartado 1.-40% da nota á parte conceptual, referida á consecución por 

parte do alumno    dos contidos mínimos esixidos na programación e as 

posibles probas de examen.
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Apartado 2. -40% da nota á parte procedimental, mediante o traballo 

realizado na aula.

Apartado 3. -20% da nota á parte actitudinal, correspondéndose así coa 

actitude  do  alumno  con  respecto  á  asignatura,  así  coma  o 

comportamento social, e o respeto ós traballos alleos.

*Para  a  aplicación  dos  criterios  de  calificación  antes  mencionados  será 

necesario:

1. A execución e entrega de tódolos traballos plantexados na aula na 

data      fixada polo profesor. (estas datas son de rigoroso cumprimento). 

O traballo non entregado terá a calificación de 0 puntos.

2. Será necesario acadar a calificación numérica de 3,5 nas notas 

dos traballos ou exames para poder facer media, tendo que repetir  o 

traballo ou exame ata acadar unha nota igual ou superior a 3,5 puntos.

•             No  caso  de  que  o  alumno  non  acade  no  exame  de  avaliación  a   

calificación de 3,5 puntos, para poder aplicar os criterios de calificación.

a) Se ten todos os traballos entregados e con máis de 3,5 en cada 

un deles, a súa nota na avaliación será a nota do exame máis 1 punto.

b) Se non ten todos os traballos entregados ou nalgún menos de 3,5 

puntos, a súa nota será exclusivamente a nota do exame.

•             No caso de que o alumno non acade nos traballos que ten que entregar   

en cada avaliación a calificación de 3,5 puntos( para poder aplicar os criterios 

de avaliación) ou falten traballos por entregar.

a) Se ten o exame con máis de 3,5 puntos, a súa nota da avaliación 

será de 3 puntos.

b) Se ten o exame con menos de 3,5 puntos a nota da avaliación 

será a nota do exame.

B) A nota da avaliación será o resultado da avaliación dos procedementos 
e actitudes. Valorándose:
 Apartado 2. -80% da nota á parte procedimental.

Apartado 3.-20% da nota á parte actitudinal.

• Así se a nota dos traballos fose inferior a 3,5 puntos para  poder 
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aplicar os criterios de avaliación ou faltasen traballos por entregar a nota 

da avaliación  será a nota media dos traballos.

3.3.6. Recuperar a avaliación suspensa en 4º ESO. Xunio e setembro.

• Durante o curso o profesor realizará probas de recuperación por   
avaliacións e entregas de traballos con datas concretas do seguinte 
xeito: 

A) alumnos que suspenderon a avaliación por falta de traballos ou traballos 

cunha calificación inferior a 3,5 puntos para poder aplicar os criterios de 

avaliación.

Estos alumnos deberán repetir os traballos suspensos ou non entregados 

no plazo fixado e unha vez entregados e avaliados cunha calificación igual 

ou  superior  a  3,5  e  aplicaránselle  os  criterios  de  avaliación  do  curso 

correspondente. Si esto non sucedese continuarían coa mesma nota que 

tiñan.

B) Alumnos que suspenderon a avaliación por non ter un 3,5 no exame para 

poder aplicar os criterios de avaliación. Estos alumnos deberán repetir  o 

exame  ata  obter  unha  calificación  igual  ou  superior  a  3,5  para  poder 

aplicarlles os criterios do curso . Si esto non sucedese continuarían coa 

mesma nota que tiñan.

•           Se o alumno chegase a xunio coa materia suspensa  
 Tería que realizar un exame e sería condición indispensable para poder 

realizalo ter entregados todolos traballos do curso e cunha nota superior 

ou igual a 5 puntos, dado o carácter práctico da materia. Neste exame o 

alumno deberá obter unha nota igual ou superior a 5 para aprobar. A 

nota do exame é a nota da recuperación.( Si non entregase os traballos 

ou a nota non chegase a 5 puntos nos traballos a nota da avaliacion 

sería a nota dos traballos non podendo nunca ser superior a 3puntos). 

•           Se o alumno chegase a setembro coa materia suspensa.  
Tería dereito a facer un exame de setembro (previa entrega de tódolos 

traballos  do  curso  e  cunha nota  igual  ou  superior  a  5  puntos.  Neste 

exame o alumno deberá obter  unha nota  igual  ou  superior  a  5  para 

aprobar. A nota do exame é a nota da recuperación. ( Si non entregase 
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os traballos ou a nota non chegase a 5, puntos nos traballos a nota da 

avaliacion sería a nota dos traballos non podendo nunca ser superior a 

3puntos).

3.4. -DEBUXO TÉCNICO - 1ºBACHARELATO
3.4.1. Obxectivos.

1. Utilizar adecuadamente e con destreza tanto os instrumentos como a 

terminoloxía específica do debuxo técnico.

2. Valorar  a  importancia  que  ten  o  correcto  acabamento  e  a 

representación  do  debuxo  no  referido  á  diferenciación  dos  distintos 

trazos que o configuran, a súa exactitude e a limpeza e o coidado do 

soporte.

3. Considerar o debuxo técnico como unha linguaxe científica, valorando a 

necesidade  de  coñecer  a  súa  sintaxe  para  poder  expresar  e 

comprender a información.

4. Coñecer e comprender os principais fundamentos da xeometría métrica 

aplicada  para  resolver  problemas  de  configuración  e  descrición  de 

formas no plano.

5. Comprender e empregar os sistemas de representación para resolver 

problemas xeométricos no espazo e representar figuras tridimensionais 

no plano.

6. Valorar a universalidade da normalización no debuxo técnico e aplicar 

as  principais  normas  UNE  e  ISO  referidas  á  obtención,  posición  e 

acoutamento das vistas das formas descritas.

7. Conseguir a destreza e a rapidez necesarias ao empregar o esbozo e a 

perspectiva a man alzada como medios de expresión gráfica.

8. Planificar  e  reflexionar  sobre  o  proceso  de  realización  de  calquera 

construcción xeométrica tanto de forma individual como colectiva, sendo 

capaces de establecer con flexibilidade e responsabilidade as relacións 

necesarias naquelas actividades que requiran dun traballo colectivo.

9. Integrar  os  coñecementos  de  debuxo  técnico  dentro  dos  procesos 

tecnolóxicos e en aplicacións da vida cotiá,  revisando e valorando o 

estado  de  consecución  do  proxecto  ou  actividade  sempre  que  sexa 
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necesario.

10. Interesarse  polas  novas  tecnoloxías  e  os  programas  de  deseño, 

utilizando e valorando as súas posibilidades na elaboración dos planos 

técnicos dun proxecto.   

3.4.2. Contidos.
Arte e debuxo técnico.
-Orixe e principais feitos da historia do debuxo técnico.

-A xeometría na arte.

-A estética do debuxo técnico.

Debuxo xeométrico.
-Trazados elementais.

-Proporcionalidade e semellanza. Escalas.

-Trazado de polígonos regulares.

-Transformacións xeométricas no plano: transformacións isométricas.

-Trazado de tanxencias. Definición e trazado de curvas planas: óvalos, ovoides 

e volutas, espirais e hélices.

Sistemas de representación.
-Fundamentos e  finalidade  dos  distintos  sistemas  de  representación; 

características diferenciais.

-O sistema diédrico. Representación do punto, recta e plano; as súas relacións 

e operacións (transformacións) máis usuais.

-Os sistemas axonométricos: isometría e perspectiva cabaleira. Representación 

de sólidos.

-O sistema cónico: perspectiva central e oblicua.

Representación de  sólidos.  Análise  da  elección  do  punto  de  vista  na 

perspectiva cónica.

Normalización e elaboración de esbozos.
-Funcionalidade e estética da descrición e da representación técnica. Ámbitos 

de aplicación.  O concepto de normalización.  As normas fundamentais UNE, 

ISO.

-Tipoloxía de acabamentos e de presentación. O esbozo acoutado. Os planos. 
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O proxecto.

-Utilización de técnicas manuais, reprográficas e infográficas propias do debuxo 

técnico.

-A elaboración de esbozos. O esbozo e súa xestación creativa.

3.4.3. Contidos mínimos esixibles

Arte e debuxo técnico

• Orixe e principais feitos da historia do debuxo técnico.

Debuxo xeométrico

• Trazados elementais.

• Escalas.

• Trazado de polígonos regulares.

• Trazado de tanxencias.

• Problemas de enlaces.

• Definición y trazado de curvas planas: óvalos, ovoides y espirales.

• Definición y trazado de curvas técnicas: elipse, hipérbola y parabola.

Sistemas de representación

• O sistema diédrico:  punto,  recta  e  plano.  Interseccións.Paralelismo e 

perpendicularidade. Distancias.

• O sistema axonométrico: Isometría e perspectiva cabaleira.

• O sistema cónico: perspectiva frontal  e oblicua.

Normalización e elaboración de esbozos.

• Saber representar en sistema diédrico pezas dadas en perspectiva.

• Coñecer e utilizar correctamente as normas básicas de representación 

en vistas.

• Saber acotar correctamente.

3.4.4. Temporalización
Para elaborar a temporalización dá etapa de 1º de BACHARELATO para a 
área de DEBUXO TÉCNICO I seguiuse unha distribución por trimestres e 

39



bloques temáticos dos obxetivos, contidos e criterios de avaliación para cada 

unidade temática  (con desenvolvemento  temporal  e  secuencialización).  A 

distribución  dos  contidos  por  bloques  temáticos  realizarase  nos  catro 

bloques enumerados a continuación:

I. DEBUXO XEOMETRICO: Xeometría métrica aplicada.

II. XEOMETRÍA DESCRITIVA:     Sistemas de representación.

III. NORMALIZACIÓN

IV. ARTE E ORDENADOR. DESEÑO.

Dispondo de 4 horas semanais, a temporalización é a seguinte:

PRIMEIRO TRIMESTRE

Presentación da  materia  ao  alumnado e  modo de traballo  (2  primeiras 
sesións)

BLOQUE I. Debuxo Xeométrico

UNIDADE 1: Instrumentos de debuxo e trazados fundamentais do plano. 
(7 Sesións)

Obxectivos didácticos:

-Coñecer  instrumentos  e  soportes  do  debuxo,  o  seu  correcto  e  óptimo 

emprego e conservación.

-Distinguir os elementos xeométricos, nomenclatura e convencionalismos.

-Comprender o concepto de lugar xeométrico e a súa utilidade en problemas 

xeométricos.

-Resolución de problemas xeométricos sinxelos sobre segmentos, paralelas, 

perpendiculares e ángulos.

Contidos Conceptuais:

- Instrumentos de debuxo: soportes, trazadores, regra, compás, persoais...

- Distintos soportes, clases de papel. Características e óptimo uso.

- Lugares xeométricos: mediatriz, perpendicular, bisectriz, circunferencia. 

-  Ángulos:  construcción  con  compás,  persoais,  e  operacións.  Ángulos 

40



vinculados coa circunferencia e relacións entre eles. Arco capaz.

- Rectificacións.

- Teorema de Thales.

Contidos Procedimentais:

- Emprego da regra e o compás aplicado a operacións con segmentos

- Trazado de perpendiculares e paralelas. 

-  Construcción  de  ángulos (con regra  e compás)  e  operacións con eles: 

suma, resta, división e multiplicación.

- Rectificación de circunferencia ou curva.

Contidos Actitudinais:

-  Disposición  a  incorporar  á  linguaxe  gráfica  os  elementos  e  signos 

xeométricos.

-  Interese  polos  conceptos  de  lugar  xeométrico  e  valoración  das  súas 

aplicacións prácticas.

- Aprecio da importancia de aplicación que teñen os trazados xeométricos 

sinxelos en exercicios de maior complexidade. 

-  Valoración  da  limpeza  e  exactitude  non  traballo  a  realizar.  Bo  trato  e 

conservación dos traballos realizados e das materiais de debuxo.

Contido Transversal:

Importancia dos dereitos e deberes do consumidor, a comentar por mor da 

compra  do  material  de  debuxo.  Probas  que  se  poden  esixir,  cambios, 

devolucións...

Actividades de iniciación e de reforzo:

- Centraranse no dominio razoado das construccións xeométricas sinxelas: 

mediatrices,

bisectrices,  paralelismos...  construcción  de  ángulos  e  operacións, 

rectificacións...

Actividades de contidos:

-  Aplicación  destas  construccións,  de  forma  reiterativa,  en  planos  reais 

sinxelos.

- Trazar a circunferencia que pase por tres puntos non aderezados.

- Dado un triángulo rectángulo, trazar a circunferencia que o circunscriba.

- Creación de mallas ou estructuras.

Actividades de ampliación:
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-  Trazado de  figuras  poligonais  nas  que  haxa  que  utilizar,  á  vez,  varios 

problemas dos estudiados.

- Construcción de labirintos

- Actividades de croquización: debuxo a man alzada de elementos sinxelos a 

fin de adquisición de soltura necesaria.

Criterio de avaliación: 

-  Resolver  problemas  xeométricos  sinxelos  nos  que  interveñan  lugares 

xeométricos, creando figuras diversas no plano.

- Valoración do acabado e presentación dos traballos.

- Valoración do correcto uso e mantemento dos materiais.

-  Valoración  do  método  e  o  razoamento,  así  como  o  seu  acabado  e 

presentación.

Competencias básicas:

- Usar eficazmente os trazados fundamentais no plano como ferramentas da 

linguaxe  gráfica  para  resolver  problemas  e  realizar  construccións 

xeométricas  diversas  (Competencia  no  coñecemento  e  a  interacción  co 

mundo físico).

-  Valorar  a  importancia  do  dominio  dos  coñecementos  xeométricos  para 

favorecer a resolución de problemas e outros procesos creativos (Autonomía 

e iniciativa persoal).

- Desenvolver as habilidades que interveñen na aprendizaxe para conseguir 

que este proceso sexa cada vez máis eficaz e autónomo (Competencia para 

aprender a aprender).

UNIDADE  2:  Construccións  de  formas  poligonais  (I).Polígonos 
regulares e Irregulares, Triángulos. (4 sesións) 
Obxectivos didácticos:

-  Distinguir  os  polígonos  regulares  dos  irregulares  advertindo  as  súas 

características.

-  Identificar  a  figura  plana  máis  sinxela,  o  triángulo  coñecendo  a  súa 

tipoloxía, propiedades, liñas e puntos notables.

- Construír un triángulo a partir de lados e ángulos do mesmo, aplicando os 

conceptos  de  lugares  xeométricos  (arco  de  circunferencia,  arco  capaz, 

ángulos, perpendiculares...)

Contidos Conceptuais:
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- Distinción de polígonos regulares e irregulares.

-  Tipoloxía  dos  triángulos  en  base  aos  seus  lados  e  aos  seus  ángulos. 

Propiedades xerais e 

específicas dos triángulos.

- Puntos e liñas notables dos triángulos. 

Contidos Procedimentales:

- Construcción de polígonos irregulares dados os datos necesarios.

- Construcción de triángulos equiláteros, isósceles e escalenos a partir dos 

seus lados, ángulos e liñas notables.

- Aplicar conceptos de lugares xeométricos e propiedades.

Contidos Actitudinais:

- Interese por coñecer as propiedades dos triángulos e a súa clasificación.

-  Disposición  de  incorporar  á  linguaxe  cotiá  os  termos  altura,  mediana, 

mediatriz e bisectriz, usándovos con precisión.

Contido Transversal: 

- Educación viaria e educación moral e cívica a partir das actividades de 

ampliación.

Actividades de Iniciación e reforzo:

- Construcción de polígonos irregulares.

- Construcción de triángulos: equilátero dado o lado, escaleno dados os tres 

lados, isósceles dados dous lados desiguais e rectángulo dada a hipotenusa 

e un cateto.

Actividades de contidos:

- Construcción de triángulos: escaleno dados dous lados e un ángulo oposto 

ou dados dous ángulos e o lado en común, e isósceles dado o lado desigual 

e o ángulo oposto.

Actividades de ampliación:

-  De  desenvolvemento  transversal: Construcción  de  sinais  de  tráfico 

triangulares  (de  perigo),  circulares  (prohibición)  e  recomendación 

(cadradas). Valoración dun mural por grupos no que se representen zonas 

urbanas,  rurais,  montaña,  mar...  simbolicamente,  onde  colocaranse  os 

diferentes sinais onde mellor procedan. Este poderá ser exposto non centro. 

Reflexión  sobre  a  necesidade  e  utilidade  destes  sinais  e  ou  seu 

obedecimiento.
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Educación viaria e educación moral e cívica.
- Construcción de triángulos cando nos datos interveñen liñas notables.

Criterios de avaliación: 

-  Resolver  problemas  xeométricos  sinxelos  nos  que  interveñan, 

fundamentalmente, triángulos e crear formas e redes con eles.

- Valoración do método empregado e o seu razoamento.

- Valoración do acabado e a presentación.

Competencias básicas:

-  Usar  eficazmente polígonos como ferramentas da linguaxe gráfica para 

resolver  problemas  e  realizar  construccións  xeométricas  diversas 

(Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico).

-  Valorar  a  importancia  do  dominio  dos  coñecementos  xeométricos  para 

favorecer procesos creativos (Autonomía e iniciativa persoal).

- Desenvolver as habilidades que interveñen na aprendizaxe para conseguir 

que este proceso sexa cada vez máis eficaz e autónomo (Competencia para 

aprender a aprender).

-  Coñecer,  apreciar  e  valorar  criticamente  diferentes  manifestacións 

arquitectónicas  e  de  deseño,  en  que  aparezan  as  formas  poligonais  da 

unidade;  utilizalas como fonte de enriquecemento e goce,  e consideralas 

parte do patrimonio dos pobos (Competencia cultural e artística).

UNIDADE  3:  Construcción  de  formas  poligonais  (II).  Polígonos 
regulares. (5 Sesións)
Obxectivos didácticos:

- Desenvolver destrezas e habilidades que permitan ao alumno expresar con 

precisión, claridade e obxectividade solucións gráficas.

- Identificar os polígonos cuadriláteros e os polígonos regulares.

-  Construír  polígonos  regulares  convexos  e  estrelados  inscritos  nunha 

circunferencia a partir do radio da mesma, entendendo que isto é ou mesmo 

a dividir unha circunferencia en partes iguais.

- Construír polígonos regulares convexos e estrelados a partir ao lado.

Contidos Conceptuais:

-  Cuadriláteros,  definicións,  tipoloxía:  paralelogramos,  trapecios  e 

trapezoides. Propiedades.
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- Polígonos regulares convexos e estrelados. Definicións e propiedades.

Contidos Procedimentales:

- Construcción de cuadriláteros.

-  División da circunferencia  en partes iguais  e construcción de polígonos 

regulares  inscritos,  de  3  e  4  lados  e  os  seus  múltiplos  e  dun  número 

calquera de lados segundo ou método xeral.

- Construcción de polígonos regulares a partir ao lado, de 3 e 4 lados e os 

seus múltiplos e dun número calquera de lados segundo o método xeral.

- Construcción de polígonos estrelados.

Contidos Actitudinais:

-Curiosidade e interese por investigar sobre as formas poligonais regulares e 

o seu uso e emprego a través da historia do home e a súa arte, así como a 

súa presencia na natureza

-Sensibilidade  e  gusto  polo  rigor  e  pola  precisión  no  trazado  de 

composicións gráficas a base de redes poligonais.

Actividades de Iniciación, reforzo e de contidos:

-Construcción  dás  figuras  poligonais  propias  da  unidade;  cuadriláteros  e 

polígonos regulares dado o lado ou o radio da circunferencia en que están 

inscritos.

-Construcción de polígonos estrelados.

Actividades de ampliación:

-Aplicación  ao  trazado  de  composicións  gráficas  formadas  por  polígonos 

regulares.

-Deseñar un anagrama ou logotipo empregando formas poligonais.

-Procura e relación de formas poligonais na arte, a natureza, a química... 

Esta actividade pódese realizar en grupos de traballo.

Criterio de avaliación: 

-Resolver problemas xeométricos sinxelos nos que interveñan todo tipo de 

polígonos e crear formas ou composicións a partir deles.

-Valoración do acabado e presentación dos traballos.

Competencias básicas:

-  Usar  eficazmente polígonos como ferramentas da linguaxe gráfica para 

resolver  problemas  e  realizar  construccións  xeométricas  diversas 
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(Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico).

-  Valorar  a  importancia  do  dominio  dos  coñecementos  xeométricos  para 

favorecer procesos creativos (Autonomía e iniciativa persoal).

- Desenvolver as habilidades que interveñen na aprendizaxe para conseguir 

que este proceso sexa cada vez máis eficaz e autónomo (Competencia para 

aprender a aprender).

-  Coñecer,  apreciar  e  valorar  criticamente  diferentes  manifestacións 

arquitectónicas  e  de  deseño,  en  que  aparezan  as  formas  poligonais  da 

unidade;  utilizalas como fonte de enriquecemento e goce,  e consideralas 

parte do patrimonio dos pobos (Competencia cultural e artística).

UNIDADE 4: Relacións xeométricas e transformacións I. (5 sesións)
Obxectivos didácticos

-Valorar as relacións xeométricas de proporcionalidade relacionándoas coa 

razón  alxebraica,  e  prestando  atención  á  area  pola  súa  presencia  na 

arquitectura, e natureza.

-Dominar as relacións entre figuras xeométricas: translación, igualdade, xiro 

e simetría.

-Observar a gran importancia destas relacións xeométricas que van permitir 

ao  alumno  elaborar  solucións  razoadas  ante  problemas  xeométricos  no 

plano e no espacio.

Contidos Conceptuais:

-Conceptos de razón, media proporcional, potencia, proporción aúrea.
-Características  das  isometrías e  división  en  congruentes  (translación, 

igualdade, xiro) e anticongruentes (simetría central e axial).

Contidos Procedimentales:

-Construcción  de  cuarta  proporcional  a  tres  segmentos.  Construcción  de 

terceira e media proporcional a dous segmentos.

-Construcción da proporción aúrea e en base a ela ou pentágono e vos seus 

derivados.

-Construcción da figura simétrica doutra respecto dun punto ou respecto dun 

eixo.

-Trazado dunha figura igual a outra segundo diversos métodos.

-Construcción da figura trasladada doutra a partir do vector translación.

-Construcción da figura virada doutra, coñecendo o centro, ángulo e sentido 
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de xiro.

Contidos Actitudinais:

-Valoración  das  posibilidades  destas  relacións  e  Transf.  nos  deseños 

modulares.

Actividades de Iniciación e reforzo:

-Construcción  do  segmento  cuarta,  terceira  ou  media  proporcional. 

Proporción aúrea.

-Construcción por un procedemento, da figura igual a outra.

-Translación e xiro dunha figura dada.

-Translación e simetría dunha figura dada.

Actividades de contidos:

-Insistir con outros procedementos para conseguir ou mesmo fin.

-Realizar  composicións  modulares  cun  carácter  estético-expresivo, 

acompañando a imaxe dunha lenda que ou complemente ou explícito.

Actividades de ampliación:

-Aplicación destas transformacións ao debuxo técnico non campo do deseño 

modular.

-Estado dos módulos empregados na decoración árabe.
-Traballo  de  investigación:  presencia  deste  tipo  de  relacións  e 

transformacións na natureza e ou

deseño no seu modularidad (arquitectura, de interiores, industrial e gráfico)

Criterios de avaliación: 

-A partir de formas xeométricas elementais, viralas, trasladalas, aplicarlles 

unha simetría. Realizar con iso composicións de carácter estético-expresivo.

-Trazado razoado do pentágono.

-Valorarase o acabado e presentación dos traballos.

Competencias básicas:

- Usar eficazmente a proporción e contidos relativos como ferramentas da 

linguaxe  gráfica,  para  resolver  problemas  e  realizar  construccións 

xeométricas  diversas  (Competencia  no  coñecemento  e  a  interacción  co 

mundo físico).

- Valorar a importancia do dominio dous coñecementos xeométricos, para 

favorecer procesos creativos (Autonomía e iniciativa persoal).
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- Desenvolver as habilidades que interveñen na aprendizaxe, para conseguir 

que este proceso sexa cada vez máis eficaz e autónomo (Competencia para 

aprender a aprender).

- Coñecer, apreciar e valorar criticamente aplicacións relativas á proporción, 

presentes en manifestacións arquitectónicas e de deseño, utilizalas como 

fonte de enriquecemento e goce, e consideralas parte do patrimonio dous 

pobos (Competencia cultural e artística).

UNIDADE 5: Transf. Xeométricas II: equivalencia, homotecia, escala.(5 
sesións)
Obxectivos didácticos:

-Razoar a equivalencia entre formas.

-Comprender a homotecia en clave de razón aritmética.

-Adquirir con absoluta claridade ou concepto de escala, en clave de relación, 

e entendendo a súa correspondencia coa homotecia e o teorema de Thales.

-Aprender a construír unha escala e a aplicala.Deducir as medidas reais a 

escala.

-Adquirir  destreza  para  comparar  unhas  figuras  con  outras,  medidas, 

ángulos... que é tan necesaria para ou trazado de esbozo e debuxos a man 

alzada.

Contidos Conceptuais:

-Escalas. Definicións. Clases de escalas. O escalímetro.

-Equivalencias: entendendo o seu devir dás fórmulas matemáticas de áreas 

e a necesidade do emprego da media proporcional. 

-Concepto de homotecia. 

Contidos Procedimentales:

-Trazado  dunha  figura  equivalente  a  outra:  triángulos  equivalentes, 

cuadratura de polígonos, cuadratura do círculo, polígono equivalente a outro 

cun lado menos.

-Construcción dá figura homotética doutra a partir da razón de homotecia.

-Construcción dunha escala gráfica e construcción do triángulo universal de 

escalas. 

Contidos Actitudinais:

-Valoración  da  importancia  das  escalas  para  a  lectura  e  elaboración  de 

planos.
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-Valoración  da  relación  entre  a  escala,  o  tamaño  do  formato  e  a 

complexidade do plano.

Actividades de Iniciación e reforzo:

-Construcción de figuras equivalentes: triángulos equivalentes.

-Construcción de figuras homotéticas con razón positiva e negativa.

Actividades de contidos:

-Construcción  de  figuras  equivalentes:  cadrados  equivalentes  a  outros 

polígonos e ao círculo.

-Construcción de escalas de ampliación e de pequena reducción.

-Debuxar, ao dobre do seu tamaño, unha figura xeométrica polo método da 

cuadrícula.

Actividades de ampliación:

-Construcción de prisma cadrado da mesma capacidade que un cilindro de 

igual altura.

-Construcción de escalas de gran reducción. Uso do escalímetro sobre o 

plano.

Criterios de avaliación: 

-Transformación de equivalencia aplicada a figuras xeométricas.

-Transformación de homotecia sobre figuras xeométricas.

-Construír  diferentes  escalas  de  reducción  e  ampliación  e  aplicalas  a 

exercicios concretos.

-Decidir correctamente que tipo de escala aplicaría segundo papel e figura a 

representar.

Competencias básicas:

-  Usar  eficazmente as transformacións xeométricas como ferramentas da 

linguaxe  gráfica  para  resolver  problemas  e  realizar  construccións 

xeométricas  diversas  (Competencia  no  coñecemento  e  a  interacción  co 

mundo físico).

-Valorar  a  importancia  do  dominio  dos  coñecementos  xeométricos  para 

favorecer os procesos creativos (Autonomía e iniciativa persoal).

-Desenvolver as habilidades que interveñen na aprendizaxe para conseguir 

que este proceso sexa cada vez máis eficaz e autónomo (Competencia para 

aprender a aprender).
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UNIDADE 6: Tanxencias, enlaces e rectificacións. (5 Sesións)

Obxectivos didácticos:

-Resolver casos de enlaces entre dúas rectas ou entre curvas.

-Resolver casos de rectas tanxentes entre circunferencias e entre recta e 

circunferencia, situando os correspondentes puntos de tanxencia, razoando 

as posibles solucións.

- Lograr a precisión necesaria neste tipo de debuxos, comprendendo que un 

plano debe ser un traballo preciso e rápido.

Contidos Conceptuais:

-Consideracións sobre tanxencias. Puntos de tanxencia. Propiedades.

-Enlace de liñas.

-Rectificacións.

Contidos Procedimentais:

-Resolución  de  problemas  de  tanxencia  sinxelos.  Trazado  de  rectas 

tanxentes  a:  unha  circunferencia  por  un  punto  dado,  e  a  dúas 

circunferencias. 

-Trazado de enlace de liñas en casos prácticos. 

-Determinación gráfica da rectificación da circunferencia e de partes dela.

Contidos Actitudinais:

-Valoración da precisión e limpeza requirida neste tipo de problemas.

-Interese por determinar os puntos de tanxencia.

-Valoración das aplicacións prácticas dos problemas de tanxencia, presentes 

nos distintos deseños que nos rodean e das posibilidades que proporcionan.

Actividades de Iniciación e reforzo:

-Resolución  dos  problemas  de  tanxencia  que  se  propón  na  unidade 

didáctica.

Actividades de contidos:

-Resolución  de  problemas  de  tanxencias  nos  que  se  integren  unións 

sinxelas de liñas.

-Trazado de circunferencias tanxentes a outros elementos, coñecido o radio 

desta.

Actividades de ampliación:

-Aplicación dos problemas de tanxencias na representación de pezas reais 
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sinxelas: volantes, soportes, molduras...

Criterios de Avaliación: 

-Sinalización dos puntos de tanxencia e centros de circunferencias solución.

-Deseñar  e  resolver  formas  sinxelas  nas  que  interveñan  problemas  de 

tanxencias, enlaces de rectas, e enlaces de circunferencias.

-Aplicación razoada do procedemento máis idóneo en cada caso.

Competencias básicas:

- Usar eficazmente vos casos de tanxencias e conexións como ferramentas 

da  linguaxe  gráfica  para  resolver  problemas  e  realizar  construccións 

xeométricas  diversas  (Competencia  no  coñecemento  e  a  interacción  co 

mundo físico).

-  Valorar  a  importancia  do  dominio  dos  coñecementos  xeométricos  para 

favorecer a resolución de problemas e outros procesos creativos (Autonomía 

e iniciativa persoal).

- Desenvolver as habilidades que interveñen na aprendizaxe para conseguir 

que este proceso sexa cada vez máis eficaz e autónomo (Competencia para 

aprender a aprender).

UNIDADE 7: Curvas Técnicas. (4 sesións)
Obxectivos didácticos:

-Adquirir destreza gracias ao trazado das curvas técnicas.

-Distinguir e coñecer as propiedades das curvas técnicas.

-Recoñecer e distinguir a presencia destas curvas na realidade, apreciando 

a beleza que encerra a súa xeometría e descubrir as súas aplicacións nas 

distintas ramas da ciencia.

Contidos Conceptuais:

-Coñecemento da forma das curvas técnicas: óvalo, ovoide, espirais, volutas 

e hélices. Diferencias e definicións.

Contidos Procedimentais:

-Construcción do óvalo dado o eixo maior, o eixo menor ou os dous eixes.

-Construcción do ovoide coñecendo o eixo maior ou o eixo menor.

-Construcción da voluta e da espiral.

Contidos Actitudinais:

-Valoración da presencia destas curvas na realidade e das súas aplicacións 
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prácticas.

-Valoración  crítica  da  precisión  non  trazado  e  do  valor  dos  puntos  de 

tanxencia.

Actividades de Iniciación e reforzo:

-Construcción de óvalos e ovoides polo menos por un procedemento.

-Construcción de espirais a partir de polígonos.

Actividades de contidos:

-Debuxo da espiral de Arquímedes.

-Debuxo da espiral aúrea. Trazado de hélices.

-Construcción das curvas a partir de novos datos. 

Actividades de ampliación:

-Aplicacións prácticas destas curvas.

-Invención dun deseño propio no que se teñan que aplicar os coñecementos 

adquiridos  nesta  unidade.  O  deseño  pode  ser  unha  mascota,  e  pódese 

realizar por grupos .

Criterio de avaliación: 

-Construcción das curvas técnicas con precisión e limpeza.

-Relación destas formas con outras presentes na realidade.

Competencias básicas:

-  Valorar  a  importancia  do  dominio  dos  coñecementos  xeométricos  para 

favorecer a resolución de problemas e outros procesos creativos (Autonomía 

e iniciativa persoal).

-  Coñecer,  apreciar  e  valorar  criticamente  diferentes  manifestacións 

arquitectónicas  e  de  deseño,  nas  que  aparecen  as  curvas  técnicas  da 

unidade;  utilizalas como fonte de enriquecemento e goce,  e consideralas 

parte do patrimonio dos pobos (Competencia cultural e artística).

UNIDADE 8: Curvas Cónicas. (4 sesións)
Obxectivos didácticos:

-Distinguir elipse, hipérbola e parábola, recoñecendo as súas propiedades 

de lugar xeométrico.

-Relacionar os elementos notables das tres curvas: centro, vértices, focos, 

eixes, radios vectores, circunferencia principal e circunferencias focais.

-Adquirir destreza no trazado das cónicas.
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-Recoñecer e distinguir a presencia das cónicas na realidade, apreciando a 

beleza  que  garda  a  súa  xeometría  e  descubrir  as  súas  aplicacións  en 

campos de ciencia e tecnoloxía.

Contidos Conceptuais:

-Xeración  e  definicións  das  cónicas.  Elementos:  focos,  directrices, 

circunferencia  principal,  focais,  diámetros conxugados.  Propiedades como 

lugares xeométricos.

Contidos Procedimentales:

-Construccións  das  cónicas  por  puntos,  aplicando  a  súa  definición  e 

propiedades.

-Trazado da tanxente á curva nun punto, desde un punto e paralelas a unha 

dirección.

-Puntos de intersección dunha recta coas curvas.

Contidos Actitudinais:

-Disposición a incorporar á linguaxe cotiá os termos de focos, distancia focal, 

eixes, etc., usándoos con precisión.

-Coidado e precisión no trazado destas curvas.

-Interese por recoñecer estas curvas na natureza e na técnica, apreciando 

os seus valores estéticos e funcionais.

Contido Transversal: 

Lecer, consumo e ecoloxía (a partir de actividade de ampliación).

Actividades de Iniciación e reforzo:

-Seccionar un cono de plastilina formando elipses, hipérboles e parábolas, 

anotando os elementos importantes. A realizar por grupos.

-Construír  as  curvas  polo  menos  por  dous  procedementos  e  trazado  de 

tanxentes ás mesmas.

Actividades de contidos:

-Construcción das curvas por outros métodos. 

Actividades de ampliación:

-Trazado destas  curvas  por  medio  de  plantiñas  e  aplicación  en  deseños 

persoais  (xardíns,  sistemas  planetarios...),  como  deseño  da  portada  dun 

disco.

-Con motivo da realización da anterior actividade, debate e diálogo:  lecer, 
consumismo e ecoloxía, (educación ambiental e do consumidor)
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Criterios de avaliación: 

-Construír as cónicas a partir dous parámetros que a definen.

-Valoración da destreza non uso dos instrumentos de debuxo, exactitude e 

acabado final

Competencias básicas:

- Usar eficazmente as curvas cónicas como ferramentas da linguaxe gráfica 

para  resolver  problemas  e  realizar  construccións  xeométricas  diversas 

(Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico).

-Valorar  a  importancia  do  dominio  dos  coñecementos  xeométricos  para 

favorecer a resolución e problemas e outros procesos creativos (Autonomía 

e iniciativa persoal).

-Desenvolver as habilidades que interveñen na aprendizaxe para conseguir 

que este proceso sexa cada vez máis eficaz e autónomo (Competencia para 

aprender a aprender).

-Coñecer,  apreciar  e  valorar  criticamente  diferentes  manifestacións 

arquitectónicas  e  de  deseño,  nas  que  aparezan  as  curvas  cónicas  da 

unidade;  utilizalas como fonte de enriquecemento e goce,  e consideralas 

parte do patrimonio dos pobos (Competencia cultural e artística).

Traballo de recapitulación. 3 sesións.

Grupos  de  traballo  individual.  Cada  alumno  terá  que  responder  aos 

problemas individualmente pero poderá pór en común as súas opinións e 

solucións.

Exame escrito. 1 sesión.

Comentario da proba e recollida de opinións. 2 sesións.

Croquización e debuxo: desenvolvementos e bocetaxe. 2 sesións.

Desenvolvemento  de  figuras  radiadas  rectas.  Con  estas  figuras 

elaboraranse  bodegóns,  un  por  grupo,  para  ou  traballo  de  bocetaxe 

individual non que se variarán vos puntos de vista.

SEGUNDO TRIMESTRE
BLOQUE II. Xeometría descritiva
UNIDADE 9: Sistema diédrico (I). Fundamentos: punto, recta e plano. (8 
sesións)
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Obxectivos didácticos:

-Facer ver ao alumno que un corpo é un conxunto de puntos, rectas e planos 

e que comprenda que debe facer un estudo pormenorizado e co máximo 

detalle posible, dos tres elementos xeométricos: punto, recta e plano.

-Comprender o funcionamento do sistema diédrico e aprecialo como sistema 

de  representación  mundial,  que  permite,  xunto  co  coñecemento  da 

xeometría  plana,  representar  calquera  forma,  real  ou  imaxinada  sobre  o 

plano.

-Debuxar en sistema diédrico, resolvendo problemas do punto, a recta e o 

plano, empregando a 3ª proxección cando así se requira.

Contidos Conceptuais:

-Elementos do sistema diédrico: planos de proxección vertical, horizontal, 3ª 

proxección, L.T., 

planos bisectores, cota e afastamento... 

-Punto, recta e plano, as súas proxeccións, trazas.

-Indicación das diferentes posicións no espacio dun punto, unha recta e un 

plano. 

-Formas de definir un plano.

-Pertenzas.

Contidos Procedimentales:

-Determinación  das  proxeccións  dun  punto  en  diversas  posicións. 

Coordenadas.

-Proxeccións dunha recta. Determinación de trazas. 

-Representación do plano en diversas posicións. Resolución de casos de 

pertenzas.

-Plano con: 3 puntos non aderezados, 2 rectas que se cortan, punto e recta 

ou 2 rectas paralelas.

Contidos Actitudinais:

-Disposición  favorable  a  incorporar  á  linguaxe  cotiá  termos  como, 

proxección, L.T, trazas, cota, afastamento, etc., usándoos con precisión.

-Valorar  a  importancia  de  coñecer  as  posicións  dos  elementos  e  a  súa 

representación.

-Interese por avanzar no dominio do espacio.

-Considerar a universalidade desta linguaxe.
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Actividades de Iniciación e reforzo:

-Representación das proxeccións dun punto en distintas posicións.

-Representación da recta e o plano.

Se  é  necesario  recorrerase  a  esquemas  sinxelos  no  espacio  ou 

manipulación de elementos ou exemplos que clarifiquen o uso do diedro de 

papel.

Actividades de contidos:

-Trazado de rectas  que pertenzan a planos,  puntos  a  rectas e puntos  a 

planos.

-Definición do plano dados os datos que se estudian na unidade.

Actividades de ampliación:

-Representación  de  figuras  xeométricas  regulares  en  planos  horizontais, 

verticais ou perfil.

Criterios de avaliación: 

-Resolver problemas de representación dun punto, recta e plano, de forma 

razoada.

-Comprensión do funcionamento do sistema diédrico.

-Incorporación á linguaxe falada do vocabulario específico.

Competencias básicas:

-  Coñecer  o  uso  dos  distintos  sistemas  como  ferramentas  da  linguaxe 

gráfica,  para  representar  a  realidade (Competencia  no  coñecemento  e a 

interacción co mundo físico).

-  Valorar a importancia do dominio dos coñecementos sobre sistemas de 

representación,  para favorecer  procesos creativos (Autonomía e iniciativa 

persoal).

- Desenvolver as habilidades que interveñen na aprendizaxe, para conseguir 

que este proceso sexa cada vez máis eficaz e autónomo (Competencia para 

aprender a aprender).

-  Coñecer,  apreciar  e  valorar  criticamente  diferentes  manifestacións 

arquitectónicas  e  de  deseño,  nas  que  se  aplican  as  representacións  en 

diferentes  sistemas;  utilizalas  como  fonte  de  enriquecemento  e  goce,  e 

consideralas  parte  do  patrimonio  dos  pobos  (Competencia  cultural  e 

artística).

UNIDADE  10:  Sistema  diédrico  (II).  Paralelismo,  perpendicularidade, 
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mínima distancia entre dous puntos. (8 sesións )
Obxectivos didácticos:

-Comprender  posicións  de  paralelismo  e  perpendicularidade  e  a  súa 

representación no diedro

-Trasladar unha distancia dada sobre unha recta.

-Adestrar ao alumno no pensamento creativo ao que nos dá pé a xeometría 

descritiva. 

-Valoración da intuición e o razoamento.

-Dotar ao alumno das ferramentas necesarias para poder trazar non plano 

figuras tridimensionais.

Contidos Conceptuais:

-Paralelismo;  definición;  casos:  dúas  rectas,  dous  planos,  entre  recta  e 

plano.

-Perpendicularidade;  definición;  casos:  recta  e  plano,  dous  planos,  dúas 

rectas.

-Mínima distancia entre dous puntos.

Contidos Procedimentales:

-Trazado de elementos paralelos e perpendiculares no espacio. diédricas.

-Achar a mínima distancia entre dous puntos.

-Situar, desde un punto dunha recta, unha distancia dada (problema inverso 

de distancias).

Contidos Actitudinais:

-Familiarización cos fundamentos teóricos deste sistema.

-Valoración  utilidade  paralelismo  e  perpendicularidade,  para  desenvolver 

conceptos espaciais.

-Valoración da utilidade do problema inverso de distancias.

-Valoración do sistema diédrico como unha linguaxe universal e medio onde 

operar con precisión 

cos elementos de representación.

Actividades de Iniciación e reforzo:

-Trazado  de  2  rectas  paralelas,  de  dous  planos  paralelos,  e  de  recta 

perpendicular a plano.

Actividades de contidos:
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-Trazado dunha recta paralela a un plano (infinitas solucións)

-Trazado de planos perpendiculares (infinitas solucións)

-Trazado dunha recta perpendicular a outra (infinitas solucións)

-Mínima distancia entre dous puntos.

Actividades de ampliación:

-Problema inverso de distancias.

-Pensar como se resolvería a mínima distancia entre: recta e plano, dúas 

rectas paralelas, dous planos paralelos, e dúas rectas perpendiculares.

Criterios de avaliación: 

-Trazado  de  proxeccións  diédricas  de  rectas  e  planos  paralelos  e 

perpendiculares

-Determinación  da  mínima  distancia  entre  dous  puntos  e  do  problema 

inverso de distancias

-Valoración do razoamento das operacións.

-Valoración da pulcritude,  exactitude e limpeza,  que xa  debería ser unha 

constante.

Competencias básicas:

- Valorar a importancia do dominio dos coñecementos do sistema diédrico 

para favorecer procesos creativos (Autonomía e iniciativa persoal).

- Desenvolver as habilidades que interveñen na aprendizaxe para conseguir 

que este proceso sexa cada vez máis eficaz e autónomo (Competencia para 

aprender a aprender).

-  Coñecer,  apreciar  e  valorar  criticamente  diferentes  manifestacións 

arquitectónicas e de deseño, nas que se aplica a representación en sistema 

diédrico;  utilizalas como fonte de enriquecemento  e goce,  e  consideralas 

parte do patrimonio dous pobos (Competencia cultural e artística).

UNIDADE 11:  Sistema diédrico (III).  Abatementos.  Representación de 
figuras  planas  pechadas  e  tridimensionais  ocas  e  sólidas.  (7 
sesións )Obxectivos didácticos:

-Entender a necesidade e a importancia do sistema diédrico.

-Comprender  a  utilidade  dous  abatementos  e  aplicalos  cando  sexa 

necesario.

-Debuxar en sistema diédrico formas planas e tridimensionais resolvendo as 

operacións.
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Contidos Conceptuais:

-Abatementos sobre ou plano de proxección horizontal e vertical dun plano 

que conteña un punto ou unha recta. Recta charnela.

-Abatemento de trazas dun plano e dunha figura plana.

-Figuras radiadas rectas: prisma, cilindro, pirámide e cono.

Contidos Procedimentales:

-Abatemento do plano que contén a un punto ou a unha recta sobre os de 

proxección.

-Abatemento de traza vertical dun plano.

-Procura da verdadeira magnitude dunha figura.

Contidos Actitudinais:

-Valoración  do  estudo  dos  abatementos  como  medio  para  determinar  a 

verdadeira magnitude das figuras planas e para a construcción de figuras 

tridimensionais apoiadas sobre un plano oblicuo. 

-Valoración do sistema diédrico como linguaxe mundial preciso.

Actividades de Iniciación e reforzo:

-Abatemento dun plano cun punto nel contido.

-Abatemento dunha plano cunha recta nel contida.

-Abatemento de trazas dun plano.

Actividades de contidos:

-Abatemento dun plano cunha figura plana nel contida.

-Debuxo de formas radiadas rectas (prismas, pirámides, cilindros e conos 

rectos de revolución) apoiadas sobre planos oblicuos.

Actividades de ampliación:

-Construcción de formas radiadas oblicuas apoiadas no plano horizontal.

-Achar a súa sección cun plano proxectante.

-Achar a súa sección cun plano oblicuo.

Criterios de avaliación: 

-Utilizar  o  sistema  diédrico  para  representar  figuras  planas  e  volumes 

sinxelos.

-Pulcritude na resolución de problemas.

Competencias básicas:

- Valorar a importancia do dominio dos coñecementos do sistema diédrico 

para favorecer procesos creativos (Autonomía e iniciativa persoal).
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- Desenvolver as habilidades que interveñen na aprendizaxe para conseguir 

que este proceso sexa cada vez máis eficaz e autónomo (Competencia para 

aprender a aprender).

-  Coñecer,  apreciar  e  valorar  criticamente  diferentes  manifestacións 

arquitectónicas e de deseño, nas que se aplica a representación en sistema 

diédrico;  utilizalas como fonte de enriquecemento  e goce,  e  consideralas 

parte do patrimonio dos pobos (Competencia cultural e artística).

UNIDADE 12: Perspectiva Cilíndrica. Ortogonal (axonometría) e oblicua 
(perspectiva cabaleira ou perspectiva militar)(7 sesións)
Obxectivos didácticos:

-Iniciar ao alumno na representación de corpos mediante unha perspectiva. 

Neste momento, coa perspectiva axonométrica e as oblicuas: cabaleira e 

militar, entendéndoas como distintas posicións dúas eixes x,e,z..

-Familiarizar ao alumno cos coeficientes de reducción.

-Aprender a elixir uns datos do sistema para obter perspectivas, agradables 

á vista.

Contidos Conceptuais:

-Fundamentos  do  sistema  ortogonal.  Sistema  axonométrico:  isométrico, 

dimétrico, trimétrico.

-Escala isométrica.

-Perspectiva oblicua (cabaleira, militar e as súas aplicacións)

-Fundamentos dos sistemas ortogonal e oblicuo. Notacións. Coeficientes de 

reducción.

-Comprensión da vixencia do sistema diédrico na perspectiva.

Contidos Procedimentais:

-Representación do punto, recta e plano en axonometría e cabaleira.

-Construcción da circunferencia en perspectiva.

-Construcción de perspectivas axonométricas e oblicuas de figuras planas e 

corpos tridimensionais.

Contidos Actitudinais:

-Interese por coñecer a metodoloxía dos sistemas cilíndricos.

-Valoración  da  importancia  e  sinxeleza  que  supón  a  representación  de 

sólidos mediante as perspectivas isométrica e cabaleira.

-Valoración dá beleza destas construccións.
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Actividades de Iniciación e reforzo:

-Construcción de perspectivas isométrica de figuras planas poligonais

-Construcción de perspectiva cabaleira de figuras planas poligonais.

-Perspectiva isométrica e cabaleira do cubo e prismas.

-Lectura directa de superficies.

Actividades de contidos:

-Aplicación a perspectivas de corpos xeométricos en posicións sinxelas.

-Lectura inversa de superficies sinxelas.

-Creación de figuras inventadas, as súas vistas e perspectiva nun sistema 

estudiado.

-Debuxar  a  man  alzada  unha  esquina  da  clase  (triedro  trirrectángulo), 

interpretando como eixes axonométricos.

Actividades de ampliación:

-Aplicación  a  perspectivas  de  pezas  sinxelas  con  caras  oblicuas  e 

superficies curvas.

-Lectura inversa de figuras de maior complexidade.

Criterios de avaliación: 

-Realización  de perspectivas  isométrica e cabaleira  de obxectos  simples, 

definidos por vistas fundamentais e viceversa: obter as vistas a partir da súa 

perspectiva (lectura directa).

-Pulcritude  no  trazado  das  pezas,  deixando  definidos  os  eixes  e  liñas 

ocultas.

-Coñecemento dous dous tipos de perspectiva cilíndrica: ortogonal e oblicua. 

Coñecemento dos tres tipos de perspectiva ortogonal: isométrica, dimétrica e 

trimétrica.

Competencias básicas:

- Coñecer ou uso do sistema axonométrico como ferramentas da linguaxe 

gráfica  para  representar  a  realidade  (Competencia  no  coñecemento  e  a 

interacción co mundo físico).

-  Valorar  a  importancia  do  dominio  dos  coñecementos  do  sistema 

axonométrico  para  favorecer  procesos  creativos  (Autonomía  e  iniciativa 

persoal).

- Desenvolver as habilidades que interveñen na aprendizaxe para conseguir 

que este proceso sexa cada vez máis eficaz e autónomo (Competencia para 
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aprender a aprender).

-  Coñecer,  apreciar  e  valorar  criticamente  diferentes  manifestacións 

arquitectónicas e de deseño nas que se aplica a representación no sistema 

axonométrico,  e  utilizalas  como  fonte  de  enriquecemento  e  goce; 

consideralas  parte  do  patrimonio  dos  pobos  (Competencia  cultural  e 

artística).

UNIDADE 13: Perspectiva Cónica. Un e dous puntos de fuga. Historia. 
(6 sesións)
Obxectivos didácticos:

-Ser  capaz de utilizar  este  sistema de representación  para  o debuxo  de 

figuras sinxelas.

-Apreciar a investigación e a curiosidade como xerme que fai avanzar ao 

home, con motivo do estudo da historia da perspectiva cónica.

-Ser capaz de aplicar os fundamentos do sistema cónico ao debuxo artístico. 

Contidos Conceptuais:

-Elementos do sistema cónico: L.T., L.H., P.V., Plano do cadro, cono visual...

-Coñecemento da evolución deste sistema de representación.

Contidos Procedimentais:

-Representación  de  figuras  en  perspectiva  frontal  e  oblicua.Trazado  de 

interiores.

Contidos Actitudinais:

-Valoración  da  semellanza  entre  a  representación  dun  obxecto  neste 

sistema e a imaxe percibida polo ollo humano.

-Valoración da importancia da investigación e o desenvolvemento.

Contido Transversal: 

- Valoración do patrimonio (a partir das actividades de ampliación)

Actividades de Iniciación e reforzo:

-Debuxo en perspectiva frontal e oblicua dun cadrado e un cubo.

-Realización dun chan axedrezado en frontal e oblicua.

Actividades de contidos:

-Trazado  de  figuras  sinxelas  tridimensionais  neste  sistema,  tales  como: 

prisma recto de base triangular, pirámide recta de base cadrada, cilindro e 

cono rectos.
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Actividades de Ampliación:

-Representación de figuras tridimensionais compostas,  dadas a partir  das 

súas vistas, no sistema cónico, frontal e oblicuo.

Actividades de desenvolvemento transversal:

-A  partir  do  estudo  de  fotografías  de  monumentos,  analizar  a  súa 

perspectiva e recapacitar sobre a importancia do patrimonio: quen somos e 

de onde vimos.

-Representación da esfera.

-Tomando  obxectos  elaborados  no  primeiro  trimestre  (prismas,  cubos...), 

debuxar perspectivas variando o punto de vista.

Criterios de avaliación: 

-Correcta representación de figuras planas e tridimensionais sinxelas.

-Valoración da claridade de ideas sobre vos elementos deste sistema.

-Aprecio  polo  sistema de representación que nos permite  obter  as vistas 

dúas obxectos do

xeito máis similar á percepción dos obxectos na realidade.

Competencias básicas:

- Coñecer ou uso do sistema de perspectiva oblicua como ferramentas da 

linguaxe gráfica para representar a realidade (Competencia no coñecemento 

e a interacción co mundo físico).

-  Valorar  a  importancia  do  dominio  dos  coñecementos  do  sistema  de 

perspectiva  oblicua  para  favorecer  procesos  creativos  (Autonomía  e 

iniciativa persoal).

- Desenvolver as habilidades que interveñen na aprendizaxe para conseguir 

que este proceso sexa cada vez máis eficaz e autónomo (Competencia para 

aprender a aprender).

-  Coñecer,  apreciar  e  valorar  criticamente  diferentes  manifestacións 

arquitectónicas  e  de  deseño,  nas  que  se  aplica  a  representación  en 

perspectiva  oblicua;  utilizalas  como  fonte  de  enriquecemento  e  goce,  e 

consideralas  parte  do  patrimonio  dos  pobos  (Competencia  cultural  e 

artística).

Croquización e debuxo. 4 sesións.

En  conexión  coa  unidade  13:  perspectiva  cónica.  Debuxo  de  exteriores 

desde distintos puntos 
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de vista. Elección dun para a súa interpretación con técnica libre, buscando 

unha intención expresiva. Acompañarase dunha lenda que ou complemente.

Traballo de recapitulación. 5 sesións. 

Grupos  de  traballo  individual.  Cada  alumno  terá  que  responder  aos 

problemas individualmente pero poderá pór en común as súas opinións e 

solucións.

Exame escrito. 1 sesión.

Comentario dá proba e recollida de opinións. 2 sesións.

Croquización e debuxo. 1 sesión.

Encaixe  de  bodegón  e  atención  ás  calidades  superficiais  nun  área  dos 

obxectos, interpretando o resto das superficies. 
TERCEIRO TRIMESTRE
BLOQUE III: Normalización.
UNIDADE  14:  Normalización.  Principios  xerais  de  representación 
normalizada. Acoutación. Rotulación. (7 sesións)
Obxectivos didácticos:

-Concienciar ao alumno da importancia da normalización na vida do home.

-Interpretar correctamente os principios xerais de representación de corpos 

sobre un plano. Sistema europeo e americano.

-Comezar a acoutar corpos sinxelos e pezas de dificultade media.

-Iniciar non trazado correcto da rotulación, recoñecendo a súa importancia 

como complemento á parte gráfica dun plano.

Contidos Conceptuais:

-Introducción á normalización. Principios xerais de representación. Sistema 

europeo e americano. Elección de vistas.

-Acoutación,  regras  para  ou  acoutado.  Clases  de  liñas,  anchura, 

espaciamiento entre elas.

-Orde  de  prioridade  dás  liñas  coincidentes.  Terminación  dás  liñas  de 

referencia.

-Detalles a ter en conta no proceso de acoutación. Inscrición das cotas.

-Obxecto e características dá rotulación normalizada. 

Contidos Procedimentais:

-Realización de esbozo como fase previa á delineación

-Representación  pezas  segundo  as  súas  vistas  máis  apropiadas, 
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empregando o tipo de liñas que correspondan, segundo en cada caso. 

-Acoutar  respectando  as  normas  ISO.  Anchura,  espaciado  entre  elas, 

prioridade, terminacións, número de cotas a dar, inscricións...

-Práctica de rotulación a man e de rotulación con plantiñas.

Contidos Actitudinais:

-Interese  pola  normalización  do  debuxo  técnico  como  convencionalismo 

idóneo para simplificar, non só a producción, senón tamén a comunicación, 

dándolle carácter universal.

-Interese polo estudo previo dá peza antes de iniciar a súa acoutación.

-Apreciación da precisión que require e achega ou debuxo a man alzada, 

como medio  de  comunicación  e  a  súa  utilidade  como debuxo  previo  ao 

delineado.

-Valoración da importancia dunha correcta acoutación.

-Interese por progresar non trazado correcto da escritura normalizada.

Actividades de Iniciación e reforzo: 

-Vistas normalizadas de sólidos sinxelos.

-Rotulación  a  man  alzada  do  abecedario  normalizado  e  numeración,  en 

maiúsculas e minúsculas.

Actividades de contidos:

-Visualización de pezas. Lectura directa de pezas e acoutación.

-Rotulación de palabras de uso habitual nos caxetins.

Actividades de ampliación:

-Vistas normalizadas de sólidos de maior dificultade.

Rotulación con plantiñas normalizadas.

-Elaboración de pequenos planos de taller,  primeiramente a man alzada, 

para posteriormente ser delineados.

Criterios de avaliación: 

-Correcta  anotación  e  coidado  da  escritura,  semellándose  o  máximo  á 

normalizada.

-Trazado de escritura normalizada, valorando a uniformidade dás letras e a 

súa separación. 

Competencias básicas:

- Coñecer a razón de ser e valorar a función dá normalización que intervén 
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en todo proceso de fabricación industrial (Competencia no coñecemento e a 

interacción co mundo físico).

- Coñecer as normas que afectan ou debuxo técnico para realizar un uso 

eficaz  do,  segundo  sexa  ou  ámbito  de  aplicación  (Competencia  no 

coñecemento e a interacción co mundo físico).

BLOQUE IV: Arte e ordenador. Deseño.
UNIDADE 15: Novas tecnoloxías, uso do autocad. (8 sesións)
Obxectivos didácticos:

-Coñecer as posibilidades que nos brinda a informática no debuxo.

-Familiarización co funcionamento dalgún destes programas.

Contidos Conceptuais:

-Coñecemento dás ordes fundamentais que pode executar Autocad.

-Emprego do Autocad no debuxo industrial, arquitectónico e urbanístico.

-Coñecemento  dás capacidades e  aplicacións  do  software  de  edición  de 

imaxes (Photoshop, Corel Draw..)

Contidos Procedimentais:

-Orde liña, círculo, arco, polígono, texto...

-Atrapado de obxectos (final  e punto medio dun segmento, perpendicular, 

punto tanxente, intersección de dous segmentos...)

-Ordes de edición: borrado, copia, xiro, escala, recortar, alargar...).

-En Photoshop manexo de distintas ferramentas, paletas, capas, filtros...

Contidos Actitudinais:

-Valoración dá axuda que supón lestes programas informáticos na profesión, 

sen  menosprezar  por  iso  ou  traballo  manual  e  mental  desenvolvido  ata 

agora.

Actividades de Iniciación e reforzo:

-En Autocadr: debuxo dunha recta, un círculo, un pentágono e escritura dun 

texto.

-En Photoshop: uso dás ferramentas: brocha, lapis, selección. Comandos de 

edición: borrado, copiado, cortado e pegado.

Actividades de contidos:

-Trazado en Autocad dun cajetín non que figure: debuxado, comprobado, 

escala, sistema, nº lámina e título.

-Debuxo en Autocar de figuras xeométricas sinxelas planas.
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-Elección dun módulo e composición dunha rede a partir dela.

-Traballo  con  texto  en  Photoshop.  Ferramenta  tampón,  uns  das  capas, 

transparencias, distorsións e filtros.

Actividades de ampliación:

-Debuxar en Autocad, planta, alzado e perfil de figuras tridimensionais.

-Traballo con vectores en Photoshop.

Actividades  de  desenvolvemento  transversal:  Investigación  sobre  os 

sistemas informáticos aplicados ao deseño gráfico e retoque. Recapacitando 

no seu uso por parte dá publicidade e a imaxe publicitaria. Saúde e imaxe.
Criterios de avaliación: 

-Coñecemento dás posibilidades que brinda a informática no debuxo técnico.

-Construcción e manipulación de figuras planas sinxelas. Ou seu uso como 

módulo.

Competencias básicas:

- Incorporar o uso dás tecnoloxías da información e a comunicación como 

ferramentas  da  linguaxe  gráfica  (Competencia  no  coñecemento  e  a 

interacción co mundo físico).

- Valorar a importancia do dominio dos coñecementos das novas tecnoloxías 

nos procesos creativos (Autonomía e iniciativa persoal).

- Desenvolver as habilidades que interveñen na aprendizaxe para conseguir 

que este proceso sexa cada vez máis eficaz e autónomo (Competencia para 

aprender a aprender).

-Traballo de recapitulación. 4 sesións.

Grupos de traballo individual. Cada alumno terá que responder aos

problemas individualmente pero poderá pór en común as súas opinións e 

solucións.

Exame escrito. 1 sesión.

Comentario dá proba e recollida de opinións. 2 sesións

3.4.5- Procedementos e criterios de calificación
A avaliación será unha actividade sistemática, continua e integradora.Será 

unha  avaliación  individualizada e  correctora,  que  buscará  apreciar  os 

logros  do  alumnado  tendo  en  conta  o  nivel  do  que  parte.  Para  iso 

realizarase:
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Avaliación inicial ao principio do curso que nos permitirá saber o nivel de 

coñecementos  conceptuais,  procedimentais e actitudinais do grupo en 

xeral  por  unha  banda  e  do  alumno  en  particular  por  outra,  o  que  nos 

facilitará  adecuar  os  contidos  e  metodoloxía  da  programación  para  a 

consecución dos obxectivos do curso.

Constará  de:  Unha  serie  de  traballos  realizados  en  clase  a  partir  de 

coñecementos  básicos  de  cursos anteriores  e unha proba final  sobre  as 

posibilidades de relacionar eses coñecementos cos coñecementos básicos 

do curso actual.  Valoraranse mediante os resultados e a observación en 

clase das reaccións do alumnado ante eses problemas.

A avaliación ao longo do curso deberá informarnos do desenvolvemento da 

programación: dos seus logros e deficiencias á hora de levala á práctica e 

permitiranos en todo momento rectificar e solucionar erros e deficiencias, 

tanto  do  alumno como na  programación,  sempre  co  fin  de  conseguir  os 

obxectivos  xerais  marcados nun principio.Para  iso  usarase unha folla  de 

seguimento  con  cada  alumno,  onde  anotaranse  diariamente  todas  as 

deficiencias e progresos obtidos por cada alumno ao redor dos conceptos, 

procedementos e actitudes.

Que avaliar:

Na avaliación ao longo do curso teranse en conta os seguintes apartados:

• Caderno de clase, láminas e traballos  - Onde pódese observar o nivel 

de interese, limpeza, orde e claridade de ideas. Tamén  a capacidade do 

alumno para materializar, e comprender e asimilar os coñecementos, e a 

súa  capacidade  para  relacionarse  e  traballar  en  equipo  nos  traballos 

previstos para iso. Este apartado será ou  20% dá nota e nunca maior 

nota que a sacada nas probas que se realicen na aula.

• Probas  .-  Onde  a  profesora  poida  saber  que  coñecementos  ten  o 

alumno  individualmente  e  as  súas  posibilidades  de  expresarse  de 

xeito autónomo. Este apartado será ou  80% da nota. Estas probas 

realizaranse  ao  longo  de  cada  trimestre,  deixando  constancia  por 

escrito.

Nota: 
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 1. Será  imprescindible  para  superar  a  materia,  a  execución  e  entrega  de 

tódolos traballos plantexados na aula ,as datas de entrega dos traballos, son de 

rigoroso cumprimento, só variables en casos concretos, por razóns plenamente 

xustificadas. 

2. Para  a  aplicación  dos  criterios  de  calificación vixentes  en  plástica  será 

necesario ter un 3,5 como mínimo, nas notas dos traballos e do exame, tendo 

que volver  a  realizar  o  traballo  ou  repetir  o  exame ata alcanzar  unha nota 

mellor ou igual a 3,5 puntos. De non ser así, a nota da avaliación será a da 

parte que non está superada. Unha vez aprobada a parte suspensa ( ou unha 

vez alcanzado o 3,5 ) obterase a nota  aplicando os criterios de calificación. 

Esta nota deberá ser de 5 puntos no total para aprobar a materia.

Destes  apartados  informaráselle  ao  alumno  o  primeiro  día  de  clase 

(orientadora) para que saiba en todo momento a que aterse e en que 

dirección debe encamiñar os seus esforzos para superar óptimamente a 

materia.  Ademais  ao  finalizar  cada  trimestre  (logo  da  proba  escrita) 

farase unha media das notas (puntuando do 1 ao 10) e farase pública 

aos alumnos,  para  que lles  sirva  de  orientación.  Os alumnos han de 

tomar conciencia dos seus progresos e detectar as súas dificultades para 

intentar resolvelas.

3.4.6. Criterios de avaliación do currículo.

1. Resolver problemas xeométricos, valorando o método e o razoamento 

utilizados  na  súa  construcción,  así  como  o  seu  acabamento  e 

presentación.

2. Utilizar e construir escalas gráficas tanto para a interpretación como 

para a elaboración de planos e debuxos.

3. Deseñar e/ou producir formas non excesivamente complexas, que na 

súa definición conteñan enlaces entre circunferencia e recta e / ou 

entre circunferencias.

4. Elaborar  e  participar  activamente  en  proxectos  de  construcción 
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xeométrica cooperativos, aplicando estratexias propias adecuadas á 

linguaxe do debuxo técnico.

5. Utilizar o sistema diédrico para representar volumes sinxelos e formas 

poliédricas,  así  como  as  relacións  espaciais  entre  punto,  recta  e 

plano.

6. Realizar perspectivas axonométricas e cónicas de corpos, definidos 

polas súas vistas principais e viceversa, executadas a man alzada e/ 

ou deliñadas.

7. Representar  pezas  e  elementos  industriais  ou  de  construcción 

sinxelos,  valorando  a  correcta  aplicación  das  normas  referidas  a 

vistas, anotación e simplificación indicadas na representación.

8. Culminar  os  traballos  de  debuxo  técnico,  utilizando  os  deferentes 

procedementos e recursos gráficos, de forma que estes sexan claros, 

limpos e respondan ao obxectivo para o que foron realizados.

3.4.7.RECUPERAR A AVALIACIÓN SUSPENSA 1º DE BAC.

 • Durante o curso o profesor realizará probas de recuperación por 
avaliacións e entregas de traballos con datas concretas do seguinte 
xeito: 

A) alumnos que suspenderon a avaliación por falta de traballos ou 

traballos  cunha calificación inferior a 3,5 puntos para poder aplicar os 

criterios de avaliación.

Estos  alumnos  deberán  repetir  os  traballos  suspensos  ou  non 

entregados no plazo fixado e unha vez entregados e avaliados cunha 

calificación  igual  ou  superior  a  3,5  e  aplicaránselle  os  criterios  de 

avaliación  do  curso  correspondente.  Si  esto  non  sucedese 

continuarían coa mesma nota que tiñan.

B)  Alumnos  que  suspenderon  a  avaliación  por  non  ter  un  3,5  no 

exame para poder aplicar os criterios de avaliación. Estos alumnos 
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deberán repetir o exame ata obter unha calificación igual ou superior 

a  3,5  para  poder  aplicarlles  os  criterios  do  curso  .  Si  esto  non 

sucedese continuarían coa mesma nota que tiñan.

•             Se o alumno chegase a xunio coa materia suspensa  

 Tería que realizar un exame e sería condición indispensable para poder 

realizalo ter entregados todolos traballos do curso e cunha nota superior ou 

igual  a  3,5  puntos,  dado o carácter  práctico  da  materia.  Neste  exame o 

alumno deberá obter unha nota igual ou superior a 3,5 para poder aplicar os 

criterios de avaliación do curso.  A nota de xunio será a nota media dos 
traballos do curso e a nota do exame. O aprobado estará no 5.

* Si  non entregase os traballos ou a nota non chegase a 3,5 puntos nos 

traballos a nota da avaliacion sería a nota exclusivamente do exame non 

podendo nunca ser superior a 3puntos. 

•             Se o alumno chegase a setembro coa materia suspensa.  

Tería  dereito  a  facer  un  exame de  setembro  (previa  entrega  de  tódolos 

traballos do curso e cunha nota igual ou superior a 5 puntos. Neste exame o 

alumno deberá obter unha nota igual ou superior a 5 para aprobar. A nota do 

exame é a nota da recuperación. ( Si non entregase os traballos ou a nota 

non chegase a 5, puntos nos traballos a nota sería exclusivamente  a nota 

do exame non podendo nunca ser superior a 3puntos).

3.5. -DEBUXO TÉCNICO - 2ºBACHARELATO segundo a LOE. 
3.5.1.Obxectivos

1. Utilizar  adecuadamente  e  con  destreza  tanto  os  instrumentos 

como a terminoloxía específica do debuxo técnico.

2. Valorar  a  importancia  que  ten  o  correcto  acabamento  e  a 

representación  do  debuxo  no  referido  á  diferenciación  dos  distintos 

trazos que o configuran, a súa exactitude e a limpeza e o coidado do 

soporte.
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3. Considerar  o  debuxo  técnico  como  unha  linguaxe  científica, 

valorando a necesidade de coñecer a súa sintaxe para poder expresar e 

comprender a información.

4. Coñecer e comprender os principais fundamentos da xeometría 

métrica aplicada para resolver problemas de configuración e descrición 

de formas no plano.

5. Comprender  e  empregar  os  sistemas  de  representación  para 

resolver  problemas  xeométricos  no  espazo  e  representar  figuras 

tridimensionais no plano.

6. Valorar a universalidade da normalización no debuxo técnico e 

aplicar as principais normas UNE e ISO referidas á obtención, posición e 

acoutamento das vistas das formas descritas.

7. Conseguir  a  destreza  e  a  rapidez  necesarias  ao  empregar  o 

esbozo e a perspectiva a man alzada como medios de expresión gráfica.

8. Planificar e reflexionar sobre o proceso de realización de calquera 

construcción xeométrica tanto de forma individual como colectiva, sendo 

capaces de establecer con flexibilidade e responsabilidade as relacións 

necesarias naquelas actividades que requiran dun traballo colectivo.

9. Integrar os coñecementos de debuxo técnico dentro dos procesos 

tecnolóxicos  e  en  aplicacións  da  vida  cotiá,  revisando e  valorando o 

estado  de  consecución  do  proxecto  ou  actividade  sempre  que  sexa 

necesario.

10. Interesarse polas novas tecnoloxías e os programas de deseño, 

utilizando e valorando as súas posibilidades na elaboración dos planos 

técnicos dun proxecto.  

3.5.2.Contidos
Trazados xeométricos.

• Trazados no plano : ángulos na circunferencia, arco capaz.

• Proporcionalidade  e  semellanza:  escalas  normalizadas,  triángulo 

universal de escalas e de escalas transversais.

• Polígonos  :  construcción  de  triángulos,  aplicación  do  arco  capaz. 

Construcción de polígonos regulares a partir do lado.

• Potencia.
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• Transformacións xeométricas no plano: transformacións isomórficas: a 

homoloxía, a afinidade e a inversión.

• Tanxencias: aplicación dos conceptos de potencia e de inversión.

• Curvas cónicas e técnicas.

Sistemas de representación. 

• Sistema diédrico: abatementos, xiros e cambios de plano. Verdadeiras 

magnitudes e interseccións. Representacións de formas poliédricas e de 

revolución.  Representación  de  poliedros  regulares.  Obtención  de 

interseccións con rectas e planos. Obtención de desenvolvementos.

• Sistema axonométrico ortogonal  e  oblicuo:  fundamentos,  proxeccións, 

coeficientes  de  reducción.  Obtención  de  interseccións  e  verdadeiras 

magnitudes. Representación de figuras poliédricas e de revolución.

• Sistema  cónico:  fundamentos  e  elementos  do  sistema.  Perspectiva 

central e oblicua. Representación do punto, recta e plano. Obtención de 

interseccións.

• Sistema de planos acotados. Representación do punto, recta e plano; as 

súas relacións e operacións máis usuais.

Normalización.

• Análise e exposición das normas referentes ao debuxo técnico.

• Principios  de  representación:  posición  e  denominación  das  vistas  no 

sistema europeo e americano. Elección das vistas e vistas particulares.

• Principios  e  normas  xerais  de  acotación  no  debuxo  industrial  e  no 

debuxo de arquitectura e construcción.

3.5.3. contidos mínimos esixibles. Están baseados nas directrices xerais da 

materia  elaborada polo Grupo de traballo de Debuxo Técnico co motivo do 

novo marco lexislativo, derivado da implantacion da Lei Orgánica de Educación 

(LOE) para o exame de selectividade.

Trazados xeométricos.

• Trazados no plano: ángulos na circunferencia, división en partes iguais, 

concepto de arco capaz.

• Proporcionalidade  e  semellanza:  escalas  normalizadas,  triángulo 

universal de escalas.
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• Triángulos:  construcción  de  triángulos  a  partir  de  lados  e  ángulos, 

aplicación do arco capaz, coñecer os seus puntos máis notables.

• Polígonos: construcción de polígonos regulares a partir del lado.

• Potencia: concepto de potencia e inversión, aplicacións.

• Transformacións xeométricas no plano: homoloxía, afinidade e inversión.

• Tanxencias:  resolución  de  tanxencias  e  enlaces.  Aplicación  dos 

conceptos de potencia e inversión.

• Curvas cónicas e técnicas: construír cónicas a partir dos parámetros que 

as definen. Interseccións con rectas e rectas tanxentes, valorándose a 

precisión  na  definición  das  curvas  e  dos  puntos  de  intersección  ou 

tanxencia.

Sistemas de representación.
• Sistema diédrico: Abatementos, xiros e cambios de plano. Verdadeiras 

magnitudes e interseccións. Representación de formas poliédricas e de 

revolución. Representación de poliedros regulares.  Intersecciones con 

rectas e planos básicamente proxectantes na resolución de exercicios 

de  verdadeiras  magnitudes,  distancias  e  ángulos  cos  planos  de 

proxección.

• Sistema  axonométrico  ortogonal  e  oblicuo:  fundamentos  do  sistema, 

proxeccións  e  coeficientes  de  reducción.  Representación  de  formas 

poliédricas e de revolución. Representar corpos e figuras xeométricas en 

isometría, perspectiva cabaleira e militar a partir das súas proxeccións 

diédricas e á inversa valorándose a situación da figura.

• Sistema de planos acoutados: fundamentos.

• Sistema cónico: Fundamentos, elementos do sistema. Perspectiva lineal, 

central e oblicua sempre co plano do cadro vertical, empregando raios 

visuais ou puntos de medición.

Normalización

• Xeneralidades sobre normalización: que, como e cando é necesario 

normalizar no debuxo técnico.

• Principios de representación :  posición e denominación das vistas 

fundamentalmente no sistema europeo. Elección das vistas. Coñecer 

e empregar axeitadamente os distintos tipos de liñas normalizadas 
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en exercicios de esbozos. Aplicar correctamente as normas referidas 

a vistas, cortes e seccións.

• Acoutamento: principios e normas xerais de acoutamento no debuxo 

industrial e no debuxo arquitectónico.

3.5.4. Temporalización. 
BLOQUE I - DEBUXO XEOMÉTRICO 

UNIDADE 1: TRAZADOS NO PLANO

Trazados  fundamentais  no  plano:  Arco  capaz.  Cuadrilátero  inscritible. 

Teoremas do cateto e da altura.

Obxectivos didácticos

• Coñecer as propiedades  da bisectriz dun ángulo  rectilíneo, mixtilíneo, 

rectilíneo)

• Comprender o proceso e construcción de ángulos por suma ou resta de 

outros.

• Adquirir o concepto de arco capaz dun segmento baixo un ángulo dado.

• Coñecemento da media proporcional.

• Adquirir o concepto de figuras equivalentes.

Contidos conceptuais

Trazado de perpendiculares, paralelas e bisectrices. Construcción de ángulos. 

Arco Capaz. Media proporcional a dous segmentos. Figuras equivalentes.

Contidos actitudinais

• Curiosidade por  coñecelas propiedades da bisectriz  sobre todo como 

lugar xeométrico que é.

• Valorala  importancia  do  arco  capaz   na  resolución  de  problemas 

xeométricos.

• Interese polo   concepto de media proporcional  a dous segmentos e as 

súas numerosas aplicación prácticas.

• Recoñecer  a importancia que teñen as figuras equivalentes no   deseño 

industrial e gráfico.

Contado transversal

Facer aplicación á mellora da   calidade de vida dos   cidadáns , da valoración 

co  alumno da ao progreso en canto á   precisión, rapidez  e limpeza e,en 

definitiva, a unha obra ben feita.

Actividades

75



As  actividades desta unidade   centraranse na  construcción e división de 

ángulos en partes iguais , problemas  nos que intervenga  a construcción dun 

arco  capaz,  aplicación  da  media  proporcional  á  construcción  de  triángulos 

rectángulos e  construcción de figuras equivalentes.

Criterio de avaliación

A   vista  das  actividades  co  alumno/a  fixera,  preténdense  comprobar  si 

adquiriron os coñecementos básicos sobre o tema e si comprenden o alcance 

potencial do concepto lugar xeométrico.

UNIDADE  2: POTENCIA

Eixe radical e centro radical. Sección aúrea. Rectángulo aúreo.

Obxectivos didácticos

• Adquirir  o   concepto  de  potencia  dun  punto  respecto  dunha 

circunferencia.

• Utilizalos conceptos de “eixe radical “ e “centro radical” na resolución de 

problemas.

• Comprender qué é a sección áurea dun segmento e qué proporcións 

garda o rectángulo áureo.

Contidos conceptuais

Potencia  dun  punto  respecto  dunha  circunferencia.  Eixe  radical  de  dúas 

circunferencias:  concepto.  Eixe  radical  dunha circunferencia  e  un  punto,  de 

dous  puntos,  dunha  circunferencia  e  unha  recta.  Circunferencias  coaxiales. 

Centro  radical  de  tres  circunferencias.  Sección  áurea  dun  segmento. 

Rectángulo áureo.

Contidos actitudinais

• Valorala importancia do concepto de potencia como aplicación inmediata 

a problemas de tanxencia para simplificar  a súa resolución.

• Interese polo concepto de “relación áurea” ou harmonía de proporcións 

que  a cotío  áchanse en detalles constructivos de edificios.

Contido transversal

Facela aplicación desta unidade con visitas a edificios emblemáticos e estudio 

da súas formas e proporcións.

Actividades

As actividades desta unidade consisten na obtención do eixe radical de dúas 

circunferencias en diversos casos e o centro  radical de tres circunferencias 
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comprendendo o concepto de cada un destes elementos xeométricos.

Criterio de avaliación

Á vista  das  actividades  co   alumno/a  realizara,  evaluarase  si  asimilou  con 

claridade o  concepto de potencia e  as propiedades do eixe radical e do centro 

radical, así como si coñece as proporcións do rectángulo áureo.

UNIDADE 3: POLIGONOS

Rectas e puntos notables no triángulo. Construcción de triángulos. Análises e 

construcción de polígonos regulares convexos e estrelados.

Obxectivos didácticos

• Adquirilos conceptos de circuncentro,  baricentro,  incentro e ortocentro 

dun triángulo e a forma de obtelos graficamente.

• Comprendelas  propiedades  do  triángulo  e  do  cadrado  para  construír 

estes polígonos a partir duns datos suficientes.

• Saber construír os polígonos estrelados dun polígono regular.

• Saber  debuxar  un  polígono  regular  de  n  lados,  ben  por  un  método 

xeométrico, ben co transportador de ángulos.

Contidos conceptuais

Rectas  e  puntos  notables  no  triángulo.  Construcción  de  triángulos  e  de 

cadrados  a  partir  duns  datos  con  dificultade  media.  Número  de  polígonos 

estrelados  dun  polígono  regular  convexo  e  obtención  dos  mesmos. 

Construcción de polígonos regulares a partir do lado.

Contidos actitudinais

• Interese por coñecer as propiedades dos triángulos.

• Disposición de incorporar a linguaxe cotián os termos altura, mediana, 

mediatriz,  bisectriz,  incentro,  baricentro,  ortocentro  e  circuncentro,  usándoos 

con precisión.

• Valorar o saber construír calquera polígono regular convexo, e estrelado.

Contido transversal

A partir dun plano de rúas  no que predominen formas triangulares e cadradas 

e no que se indiquen sinais de tráfico horizontais e verticais, facer aplicación 

dunha correcta educación sial de conductores e peóns, fixando preferencias 

que en cada caso se produzan o incorporarse sinais e axentes.

Actividades

Normais: Obtención dos puntos notables do triángulo.
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De reforzo: Construcción dun triángulo e dun cadrado a partir duns datos con 

dificultade media.

De ampliación: Construcción de cualquera polígono regular a partir do lado e 

división dun arco de circunferencia en n partes iguais.

Criterio de avaliación

A partir das actividades realizadas polo alumno/a evaluarase á asimilación dos 

conceptos dos puntos e rectas notables do triángulo, así como a súa facilidade 

para construír  polígonos regulares convexos e estrelados.  Valorala  creación 

doutras formas e composicións de proporciones estéticas.

UNIDADE 4 : TRANSFORMACIONS XEOMÉTRICAS

Proxectividade e homografía. Homoloxía e afinidade     Inversión

Obxectivos didácticos

• Adquirilos  conceptos  de  “proxectividade”  e  “homografía”  e  de  ”forma 

xeométrica”.

• Coñecelas  transformacións  xeométricas  “homoloxía”  e  “afinidade”,  os 

elementos que interveñen e a forma de operar nestas transformacións.

• Adquirir  o concepto de inversión e a forma de obter  a  figura inversa 

dunha recta e dunha circunferencia.

Contidos conceptuais

Proxectividade.  Formas fundamentais  de  1ª,  2ª  e  3ª  categoría.  Homografía. 

Homoloxía  plana:  elementos dobres,  rectas límites e datos necesarios para 

definila.  Homoloxías  especiais.  Afinidade:  elementos.  Figura  afín  dunha 

circunferencia. Inversión: Definición e tipos, elementos e figuras dobres, rectas 

antiparalelas. Inverso dun  punto, dunha recta e dunha circunferencia.

Contidos actitudinais

• Interese por coñecer toda a teoría das transformacións xeométricas.

• Disposición  a  incorporar  a  linguaxe  cotián  os  termos  proxectividade, 

homografía,  homoloxía,  afinidade,  forma  fundamental,  haz,  sección, 

proxección,  elemento  dobre,  eixe,centro,  recta  límite,  razón  de  afinidade, 

inversión, rectas antiparalelas, etc.

• Valorar o saber construíla figura homóloga o afín de outra dada.

• Interese pola teoría de “inversión”.

Contido transversal

Concienciar o alumno sobre a importancia de coñecer os dereitos e deberes do 
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consumidor.  Pódese   facer  aplicación  á  merca  do  material  de  debuxo, 

indicando a calidade e probas que pode esixir en cada caso.

Actividades

Normais: Construcción de figuras homólogas ou afines de outras dadas.

De  reforzo:  Figura  afín  dunha  circunferencia.  Figura  inversa  dunha  recta  e 

dunha circunferencia

De ampliación: Figura homóloga dunha circunferencia.

Criterios de avaliación

Nesta  unidade  temática  evaluarase  a  visión  xeral  que  adquiriu  o  alumno/a 

sobre as transformacións xeométricas, en especial,  a idea clara de cada unha 

delas e dos elementos que interveñen. Valorarase á facilidade que ten  para, 

dada unha figura, achar a súa transformada seguindo unhas leis determinadas.

UNIDADE 5: TANXENCIAS

Tanxencias como aplicación dos conceptos de potencia e inversión.

Obxectivos didácticos

O  obxectivo  principal  desta  unidade  é  facer  aplicación  dos  conceptos  de 

“potencia” e  “inversión” na resolución de problemas de tanxencia.

Outro obxectivo é facer comprender o alumno que a aplicación dos conceptos 

de  “potencia”  e  “inversión”,  simplifica  a  resolución  de  certos  problemas  de 

tanxencias.

Contidos conceptuais

Operacións  auxiliares:  dilatación  e  simetría.  Resolución  de  tanxencias 

aplicando  o  concepto  de  potencia.  Resolución  de  tanxencias  aplicando  o 

concepto de inversión.

Contidos actitudinais

• Interese  pola  aplicación  das  dilatacións  (positiva  ou  negativa)  na 

resolución dalgún problema de tanxencias.

• Valorala aplicación das teorías de potencia ou inversión na resolución de 

problemas de tanxencias.

• Recoñecer a grande importancia desta unidade nas aplicacións prácticas 

reais do Debuxo Técnico.

Contido transversal

Educación para a saúde e calidade de vida.

Actividades
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Normais:  Resolución  de  problemas  de  tanxencias  facendo  aplicación  do 

concepto de potencia. Nalgún caso aplicar o método de dilatacións.

De  reforzo:  Resolución  de  problemas  de  tanxencia  facendo  aplicación  do 

concepto de inversión.

De ampliación: Resolver problemas de tanxencias que se presenten en planos 

de corpos sinxelos.

Criterios de avaliación

Nesta unidade temática valorarse a facilidade con que o alumno/a fai aplicación 

da potencia ou da inversión na  resolución de problemas de tanxencias.

Tamén  valorarase  a  súa  visión  para  detectar  e  resolver  os  problemas  de 

tanxencias que se presenten en planos técnicos sinxelos.

UNIDADE 6: CURVAS TECNICAS

Curvas cíclicas. Cicloide. Epicicloide. Hipocicloide. Pericicloide. Envolvente da 

circunferencia.

Obxectivos didácticos

Facer ver o alumno/a que as curvas cíclicas son as traxectorias que describe 

un punto dunha línea que roda sen esvarar sobre outra.

Coñecer  as aplicacións destas curvas en mecánica.

Contidos conceptuais

Concepto de curva cíclica. Base. Ruleta. Construcción por puntos da cicloide, 

epicicloide,  hipocicloide e pericicloide,  normal,  alargada e acurtada de cada 

unha  delas.  Recta  tanxente  nun  punto  destas  curvas.  Envolvente  dunha 

circunferencia.

Contidos actitudinais

• Valorala importancia do coñecemento destas curvas.

• Disposición  a  incorporar  a  linguaxe  cotián  os  novos  termos  para  o 

alumno:  nome  das  curvas,  base,  ruleta,  centro  instantáneo  de  rotación, 

envolvente, etc.

Contido transversal

Educación para la igualdade entre sexos.

Actividades

Normais: Construcción da normal de cada unha das curvas.

De reforzo: Construcción da acurtada de cada unha das curvas.

De  ampliación:  Construcción  da  alargada  de  cada  unha  das  curvas. 
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Construcción da envolvente da circunferencia.

Criterios de avaliación

Evaluaránse as ideas que asimilou o alumno/a sobre a teoría e construcción 

destas curvas.

Á avaliación anterior sumarase a perfección do trazado por puntos e unión dos 

mesmos a man o con axuda de plantillas.

UNIDADE 7: CURVAS CÓNICAS

A elipse. A hipérbola e a parábola. Tanxencias e puntos de intersección cunha 

recta. Outros problemas de cónicas.

Obxectivos didácticos

• Como complemento  os  coñecementos  sobre  estas  curvas  adquiridos 

polo alumno/a o curso pasado (propiedades e elementos que interveñen en 

cada unha delas) o obxectivo desta unidade é resolver problemas relacionados 

cas curvas cónicas.

• Profundizar no estudio destas curvas co trazado de tanxentes, puntos de 

intersección con unha recta, etc.

Contidos conceptuais

De cada cónica se estudia:  Trazado da tanxente  e normal  nun punto dela, 

tanxentes dende un punto exterior, tanxentes paralelas a unha dirección dada e 

puntos de intersección cunha recta.

Trazado  dos  eixes  dunha  elipse  a  partir  dunha  parella  de  diámetros 

conxugados.  Centro  de  curvatura  nun  punto.  División  da  elipse  en  partes 

iguais.

Asíntotas  da  hipérbola.  Construcción  dunha  cónica  a  partir  duns  datos 

determinados ca definen.

Contidos actitudinais

• Valora-la importancia do coñecemento destas curvas.

• Disposición  a  incorpora-la  linguaxe  cotiá  os  novos  termos  para  o 

alumno/a, normal, diámetro conxugado de outro, radio e centro de curvatura, 

asíntotas, etc.

• Recoñece-la aplicación destas curvas en debuxo técnico e debuxo de 

construcción.

Contido transversal

Facer aplicación a mellora da calidade de vida dos cidadáns, da valoración co 
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alumno da o progreso en canto á precisión, rapidez e limpeza e, en definitiva, a 

unha obra ben feita.

Actividades

Normais: Trazado de tanxentes ás cónicas e puntos de intersección con unha 

recta.

De reforzo: Determinación dos eixes dunha elipse a partir  dunha parella de 

diámetros conxugados. Centros de curvatura. Asíntotas da hipérbola.

De ampliación: Construcción dunha cónica a partir duns datos determinados ca 

definen.

Criterios de avaliación

Darase especial importancia á aplicación que fai o alumno/a dos elementos e 

propiedades das cónicas na resolución de problemas nos que se parte de uns 

datos que definen cada curva.

Valorarase  con  nota  menor  ó  criterio  anterior  a  perfección   do  trazado  e 

resolución dos exercicios.

BLOQUE II - XEOMETRIA DESCRIPTIVA

UNIDADE 8: SISTEMA DIEDRICO I

                    Interseccións de rectas e planos

Obxectivos didácticos

• Iniciar  o  alumno/a  nos  dous  problemas  da  máxima  importancia  en 

Xeometría Descritiva po-la súa aplicación constante: Intersección de planos e 

intersección de unha recta con un plano.

• Facilita-lo  problema de proxeccións dunha figura plana co empleo da 

afinidade como primeira aplicación.

Contidos conceptuais

Procedemento  xeral  para  acha-la  recta  intersección  de  dous  planos. 

Resolución deste problema en proxeccións variando a posición dos planos. 

Obtención do punto de intersección dunha recta con un plano (no espacio e en 

proxeccións). Determinación das proxeccións dunha figura plana a partir dunha 

delas, empleando a afinidade.

Contidos actitudinais

• Recoñece-la importancia que teñen os dous problemas en estudo, como 

operacións simples, po-la súa aplicación en calquera problema do espacio.

• Valora-la simplificación que se consigue o emplea-la afinidade para obter 
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unha das proxeccións dunha figura plana a partir de outra proxección.

Contido transversal

Facer un comentario sobre a educación moral e cívica do ser humano.

Importancia  que  ten  para  o  comportamento  de  cada  individuo  e  nas  súas 

relacións cos demais.

Actividades

Normais:  Intersección  de  dous  planos  en  posicións  sinxelas.  Intersección 

dunha recta e dun plano en xeral. Proxeccións dunha figura plana.

De reforzo: Intersección de dous planos en posicións de dificultade media.

De ampliación: Intersección dunha recta con un plano cando ambos teñen unha 

posición especial.

Criterios de avaliación

Avaliarase especialmente a comprensión por parte do alumno da resolución no 

espacio  dos  dous  problemas  estudados  e  o  seu  paso  en  cada  caso  a 

proxeccións diédricas.

UNIDADE 9: SISTEMA DIEDRICO II

Paralelismo, perpendicularidade e distancias. Verdadeiras magnitudes liñais.

Obxectivos didácticos

• Aprende-las condicións de paralelismo entre rectas e entre planos.

• Coñece-las  condicións  de  perpendicularidade  entre  recta  e  plano  e 

viceversa.

• Domina-las operacións a realizar no espacio para acha-la distancia entre 

dous puntos, entre punto e plano, entre punto e recta, entre planos paralelos e 

entre rectas paralelas.

• Aprender a pasa-las operacións anteriores o sistema diédrico.

Contidos conceptuais

Paralelismo entre rectas. Paralelismo entre planos. Paralelismo entre recta e 

plano.  Recta  perpendicular  a  un  plano.  Plano  perpendicular  a  unha  recta. 

Planos perpendiculares entre si.  Distancia entre dous puntos. Distancia dun 

punto a un plano. Distancia dun punto a unha recta. Distancia entre dous rectas 

paralelas e entre dous planos paralelos.

Contidos actitudinais

• Recoñecer  cos  problemas  de  paralelismo  e  perpendicularidade   son 

operacións simples.
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• Comprender cos problemas de distancias son operacións compostas, é 

dicir, formadas por varias operacións simples.

• Valora-la importancia que ten o sabe-las operacións do espacio que hai 

que efectuar en cada problema para pasalas a proxeccións.

Contido transversal

Educación para a paz.

Actividades

Normais:  Resolve-los  problemas  de  paralelismo,  perpendicularidade  e 

distancias nun caso xeral sinxelo.

De reforzo: Resolver estes mesmos problemas cando os datos, puntos, rectas 

o planos teñan algunha característica particular pola súa posición.

De ampliación: Resolver estes mesmos problemas cando os puntos sexan dos 

bisectores, as rectas de perfil e os planos en posicións de certa dificultade.

Criterios de avaliación

Especial avaliación darase o coñecemento da que é unha operación simple o 

unha operación composta, poñendo exemplos prácticos.

Valorarase de forma importante o coñecemento dos esquemas do espacio que 

permiten resolve-los problemas de distancia, distinguindo ben as operacións 

simples e orde de execución das mesmas.

UNIDADE 10: SISTEMA DIEDRICO III

Abatementos,  cambios  de  planos,  xiros  e  ángulos.  Verdadeiras  magnitudes 

liñais, superficiais e angulares.

Obxectivos didácticos

• Domina-los  tres  métodos  que  utiliza  a  Xeometría  Descritiva  para 

simplificar problemas ou para determina-la verdadeira magnitude de segmentos 

ou figuras planas.

• Domina-lo espacio mediante o coñecemento da teoría de ángulos.

Contidos conceptuais

Os  métodos  da  Xeometría  Descritiva.  Concepto  espacial  dos  abatementos, 

cambios de planos e xiros. Procedementos xerais no espacio para determina-lo 

ángulo que forman dous elementos.

Abatemento  dun  punto  e  dunha  recta  contida  nun  plano.  Abatemento  dun 

plano. Aplicación dos abatementos os problemas de verdadeiras magnitudes 

liñais  e  de  figuras  planas.  Proxeccións  dunha  circunferencia.  Novas 
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proxeccións dun punto, unha recta e un plano ó cambiar un dos planos de 

proxección. Xiro dun punto, dunha recta e dun plano. Ángulo de dúas rectas. 

Ángulo  de  recta  e  plano.  Ángulos  dunha recta  e  dun plano cos  planos de 

proxección.

Contidos actitudinais

• Disposición  a  incorpora-la  linguaxe  cotián  os  termos:  abatementos, 

charnela,  amplitude,  cambio  de  plano,  eixe  de  xiro,  etc.  Usándoos  con 

precisión.

• Curiosidade e interese por acha-la verdadeira magnitude ou forma de 

calquera elemento do espacio.

Contido transversal

Educación ambiental.

Actividades

Normais:  Centraranse  na  determinación  de  verdadeiras  magnitudes  liñais, 

superficiais e angulares.

De  reforzo:  Desenvolveranse  as  actividades  anteriores  con  elementos  en 

posicións moi favorables, realizando previamente o esquema do espacio que 

resolve o problema.

De ampliación: Partirase de elementos en posición de oblicuidade respecto os 

planos de proxección.

Criterios de avaliación

Aplica-lo  sistema  diédrico  para  a  obtención  de  verdadeiras  magnitudes 

empleando algún dos chamados “métodos” da xeometría descritiva.

Con este criterio pretendese avalia-la capacidade dos alumnos para elixir  o 

método máis adecuado de obte-la verdadeira magnitude dun segmento, dunha 

figura plana ou a amplitude dun ángulo, chegando incluso a saber utiliza-los 

tres métodos na resolución dun mesmo problema.

UNIDADE 11: SISTEMA DIEDRICO IV

Representación  de  poliedros  regulares.  Representación  de  superficies 

poliédricas  e  de  revolución.  Seccións  planas.  Intersección  con  unha  recta. 

Desenrolos e transformadas.

Obxectivos didácticos

• Facer  aplicación  de  toda  a  parte  instrumental  do  sistema  á 

representación de corpos, á determinación de seccións planas e ó trazado do 
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desenrolo e da transformada dunha sección.

• Comprender  que  todo  corpo  pode  descompoñerse  en  corpos 

xeométricos, macizos ou hocos.

• Representar  mediante  croquis  acotados,  seguindo  as  normas 

convencionais.

Contidos conceptuais

Coñecemento  dos  corpos  xeométricos:  Poliedros  regulares,  o  prisma,  a 

pirámide,  o  cono,  o  cilindro,  a  esfera  e  o  toro.  Propiedades  métricas  máis 

importantes. Concepto de desenrolo dunha superficie e transformada de unha 

sección.

Representación  diédrica,  en  diversas  posicións,  dos  corpos  xeométricos 

estudados.  Determinación  da  sección  plana  de  corpos.  Desenrolos  de 

superficies  e  transformada  dunha  sección  no  desenrolo:  aplicacións  ás 

superficies radiadas: prisma, pirámide, cono e cilindro.

Contidos actitudinais

• Curiosidade e interese por investigar sobre formas, sobre configuracións 

e sobre relacións xeométricas.

• Valoración da utilidade dos cambios de planos para la determinación de 

seccións e para o trazado do desenrolo.

• Interese  por  buscar  un  proxecto  de  resolución  de  problemas  sobre 

corpos e superficies, investigando a posibilidade de utilizar varios métodos.

Contidos transversais

Educación sexual.

Actividades

Normais:  Aplicacións  da  teoría  desta  unidade á  posición  máis  favorable  de 

cada corpo.

De  reforzo:  Insistir  no  mesmo  tipo  de  actividades  aplicadas  a  posicións 

particulares ou interesantes de cada corpo con respecto os planos.

De ampliación: Facer aplicación da homoloxía á obtención de seccións planas 

de superficies radiadas.

Criterios de avaliación

Desenrolar e construír un sólido poliédrico ou de revolución, a partir  da súa 

representación en diédrico, o que se lle practicou un corte oblicuo respecto os 

planos do sistema.
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Con este criterio pretendese avalia-la capacidade de compresión do espacio, 

así como a análise da forma realizado polo  alumno.

UNIDADE 12: SISTEMA DE PLANOS ACOTADOS

Fundamentos e aplicacións.

Obxectivos didácticos

• Adquiri-lo fundamento do sistema para representa-la superficie terrestre, 

auxiliándose de curvas de nivel  e de símbolos normalizados para o debuxo 

topográfico.

• Comprender que neste sistema de planos acotados é un sistema máis 

da Xeometría Descritiva, definido e reversible, e que polo tanto permite resolver 

calquera tipo de problema no plano e no espacio.

• Adquirir  unha  visión  xeral  do  debuxo  topográfico,  representando  a 

superficie terrestre cos seus accidentes naturais e artificiais.

Contidos conceptuais

Sistema de planos acotados. Fundamentos e aplicacións.

Representación  do  punto,  da  recta  e  do  plano.  Intersección  de  planos: 

aplicacións. Superficies topográficas. Perfiles. Debuxo topográfico.

Contidos actitudinais

• Curiosidade e interés por coñece-la metodoloxía deste sistema.

• Valoración  da  utilidade  deste  sistema  para  a  confección  de  planos 

topográficos.

Contidos transversais

Educación ó consumidor.

Actividades

Normais:  Exercicios  sinxelos  sobre  a  representación  dos  elementos 

xeométricos.

De  reforzo:  Aplicación  á  intersección  de  planos  e  os  súas  aplicacións   á 

determinación de perfiles e explanacións.

De ampliación: Confección dun pequeno plano topográfico.

Criterios de avaliación

Aplicar  o  sistema  de  planos  acotados  á  representación  de  perfiles  e  de 

explanacións, así como á confección dun plano topográfico.

Con este criterio pretendese avalia-la capacidade dos alumnos e das alumnas 

de aplica-lo sistema de planos acotados, unindo o sistema de representación 
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ca simboloxía normalizada propia do mesmo.

UNIDADE 13: SISTEMA AXONOMETRICO ORTOGONAL

Escala  isométrica.  Perspectiva  isométrica.  Perspectiva  isométrica  da 

circunferencia. Representación de corpos poliédricos e de revolución. Seccións 

planas.  Intersección  con  unha  recta.  Relación  do  sistema  axonométrico  co 

diédrico.

Obxectivos didácticos

• Iniciar  o  alumno  na  representación  de  corpos  mediante  unha 

perspectiva,  é  dicir,  mediante  unha  soa  vista  na  que  aparezan  as  tres 

dimensións. Neste caso, mediante unha perspectiva axonométrica.

• Familiariza-lo alumno ca escala isométrica.

• Adquirir soltura no trazado das elipses isométricas.

Contidos conceptuais

Escala  isométrica.  Perspectiva  axonométrica  isométrica  da  circunferencia. 

Perspectivas sen reducir. Perspectiva axonométrica de corpos poliédricos e de 

revolución. Seccións planas de corpos en perspectiva axonométrica. Puntos de 

intersección dunha recta con un corpo. Relación do sistema axonométrico co 

diédrico.

Contidos actitudinais

• Interese por coñece-la metodoloxía deste sistema.

• Valoración da importancia  e sencillez que supón a representación de 

sólidos mediante unha perspectiva isométrica.

Contidos transversais

Educación para a solidariedade.

Actividades

Normais: Resolución de problemas sinxelos sobre a metodoloxía do sistema.

De reforzo: Perspectiva isométrica da circunferencia e de corpos xeométricos 

sinxelos.

De ampliación: Perspectiva isométrica de corpos didácticos sinxelos.

Criterios de avaliación

• Analiza-lo  montaxe  de  obxectos  compostos  de  escasa  dificultade, 

utilizando para esto o sistema isométrico e as nocións de acotación axustadas 

a este sistema.

Por medio deste criterio pretendese comprobar si os alumnos e as alumnas 
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coñecen o sistema, na dobre vertente de expresión e comprensión. O uso das 

perspectivas destes montaxes  farase seguindo o coñecido efecto “explosión”, 

no  que  os  compoñentes  se  mantéñense  conectados  axialmente,  o 

suficientemente separados como para que a representación dun non entorpeza 

a lectura do outro.

• Desenrolar e construír un sólido poliédrico ou de revolución, a partir da 

súa representación en diédrico, o que se lle practicou un corte oblicuo respecto 

os planos fundamentais para debuxalo en axonometría.

Con este criterio pretendese avalia-la capacidade de comprensión do espacio, 

así como a análise da forma realizado polo alumnado.

UNIDADE  14:  SISTEMA  AXONOMETRICO  OBLICUO:  PERSPECTIVA 

CABALEIRA

Fundamentos do sistema. Coeficiente de reducción. Representación do punto, 

a recta e o plano. Intersección de planos e de recta con plano. Paralelismo. 

Distancias. Verdadeiras magnitudes. Perspectiva cabaleira da circunferencia. 

Representación  de  corpos  poliédricos  e  de  revolución.  Seccións  planas  e 

puntos de intersección cunha recta.

Obxectivos didácticos

• Inicia-lo alumno na representación en perspectiva cabaleira.

• Aprender  a  elixir  uns  datos  do  sistema  cos  que  obter  perspectivas 

estéticas, agradables á vista.

• Domina-las  operacións  a  realizar  neste  sistema e  saber  moverse  no 

mesmo.

Contidos conceptuais

Fundamentos do sistema. Datos do sistema. Valores de  e de . Notacións. 

Coeficiente de reducción. Representación do punto, da recta e do plano en 

diversas posicións. Situar puntos e rectas en planos. Intersección de planos e 

de  recta  con  plano.  Elementos  paralelos.  Distancia  entre  dous  puntos. 

Perspectiva de figuras planas nos planos do sistema. Perspectiva cabaleira da 

circunferencia. Perspectiva de corpos poliédricos e de revolución en posicións 

sinxelas.  Seccións  planas  de  corpos  xeométricos.  Puntos  de  intersección 

dunha recta con un corpo.

Contidos actitudinais

• Interese por coñece-la metodoloxía do sistema.
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• Valoración da importancia  e sencillez que supón a representación de 

sólidos mediante unha perspectiva cabaleira.

Contido transversal

Facer unha charla sobre o comportamento de cada ser humano baseado no 

lema “Dar de si antes de pensar en si”.

Actividades

Normais:  Exercicios  sobre  perspectivas  de  figuras  planas  poligonais  e  da 

circunferencia.

De  reforzo:  Aplicación  a  perspectivas  de  corpos  xeométricos  en  posicións 

sinxelas.

De ampliación: Aplicación a perspectivas de pezas sinxelas con caras oblicuas 

e superficies curvas.

Criterios de avaliación

Analiza-lo  montaxe de obxectos  compostos de escasa dificultade,  utilizando 

para esto a perspectiva cabaleira e as nocións de acotación axustadas a este 

sistema.

Por medio deste criterio pretendese comprobar si os alumnos e as alumnas 

coñecen o sistema, na dobre vertente de expresión e comprensión. O uso das 

perspectivas destes montaxes farase seguindo o coñecido efecto “explosión”, 

no  que  os  compoñentes  mantéñense  conectados  axialmente,  anque  o 

suficientemente separados como para que a representación dun non entorpeza 

a lectura do outro.

UNIDADE 15: SISTEMA CONICO DE PERSPECTIVA LINEAL(I)

Fundamentos e elementos do sistema.

Obxectivos didácticos

• Iniciar  o  alumno na representación  en perspectiva  cónica,  fixando os 

elementos definidores do sistema.

• Inicia-lo  alumno/a na nomenclatura e definición de tódolos elementos 

que interveñen neste sistema.

• Conseguir  co  alumno/a  familiarizase   co  trazado  de  figuras  planas 

situadas  no  plano  xeometral,  en  planos  verticais  e  en  planos  de  perfil, 

dominando as escalas de lonxitude, profundidade e altura.

Contidos conceptuais

Fundamentos  da  perspectiva  cónica.  Elementos  que  interveñen.  Clases  de 
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perspectiva  cónica.  Influencia  na perspectiva  do  aloxamento  e da altura do 

punto de vista. Representación do punto, a recta e o plano. Coordenadas dun 

punto: Escalas. Puntos de medida. Liñas de escalas.

Contidos actitudinais

• Interese por coñece-la metodoloxía do sistema cónico.

• Disposición  a  incorporar  ó  linguaxe  cotiá  os  termos  novos  para  o 

alumno: plano do cadro, punto de vista, liña de horizonte, plano de horizonte, 

punto principal,  puntos de distancia,  puntos métricos, punto de fuga, campo 

visual, ángulos e cono óptico, círculo de distancia. etc.

• Valoración da importancia  que ten a elección do punto de vista  para 

obter perspectivas agradables.

Contido transversal

Obter  fotografías  de  interiores  e  de  edificios  carismáticos  da  cidade  desde 

distintas posicións  estudia-las diferencias obtidas.

Actividades

Normais: Exercicios sobre a representación do punto, a recta e o plano nas 

diversas posicións.

De reforzo: Exercicios sobre perspectivas de figuras planas situadas no plano 

xeometral, nun plano vertical ou nun plano de perfil.

De  ampliación:  Debuxa-la  perspectiva  dun  interior  moi  sinxelo  combinando 

planos horizontais, frontais e de perfil.

Criterios de avaliación

• Valorarase en primeiro lugar a claridade de ideas do alumno/a en canto 

á perfecta comprensión de tódolos elementos que interveñen na perspectiva 

cónica.

• De forma importante valorarase a forma de manexa-las escalas para 

operar nas tres direccións importantes.

• Finalmente  valorarase  a  facilidade  co  que  o  alumno/a  se  move  no 

espacio neste sistema.

UNIDADE 16: SISTEMA CONICO DE PERSPECTIVA LINEAL(II)

Representación  de  superficies  poliédricas  e  de  revolución.  Trazado  de 

perspectivas de exteriores e de interiores.

Obxectivos didácticos

• Inicia-lo  alumno/a  no  trazado  de  perspectivas  cónicas  de  corpos 
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xeométricos sinxelos, ben sexan poliédricos ou con superficies curvas.

• Conseguir co alumno/a familiarizase co trazado de perspectivas cónicas 

de pezas e de elementos arquitectónicos,  exteriores e interiores.  En ambos 

casos os elementos a proxectar serán sinxelos e en posicións favorables.

Contidos conceptuais

Perspectiva cónica de corpos xeométricos e de pezas poliédricas, ben pasando 

do sistema diédrico ó cónico ou ben  obtendo directamente a perspectiva cos 

datos necesarios. Perspectiva cónica de corpos de revolución e de exteriores e 

interiores de elementos arquitectónicos sinxelos.

Contidos actitudinais

• Interese  por  progresar  no  coñecemento  e  forma  de  operar  neste 

sistema.

• Valora-la  sencillez  con  que  se  obteñen  as  perspectivas  cónicas  de 

puntos, rectas e planos, elementos que, configuran un obxecto, un interior ou 

un elemento arquitectónico, partindo do punto de vista, puntos de distancia e 

puntos métricos.

Contido transversal

Mentaliza-lo  alumno/a  sobre  a  inmensa  importancia  que  ten  o  coidado  e 

atención ós nosos maiores, cuxo mellor premio é a satisfacción interior po-los 

actos realizados.

Actividades

Normais:  Perspectiva  cónica  de  corpos  sinxelos  pasando  directamente  do 

sistema diédrico ó cónico.

De  reforzo:  Perspectiva  cónica  de  corpos  sinxelos  obtida  directamente  ca 

metodoloxía deste sistema.

De ampliación: Perspectiva cónica de elementos arquitectónicos sinxelos.

Criterios de avaliación

• Valorarase en primeiro lugar a facilidade que ten o alumno/a para situar 

o punto de vista con obxecto de obter perspectivas agradables.

• Valorarase a continuación a rapidez e limpeza do traballo rematado.

• Finalmente terase en conta a nomenclatura que agrega o alumno/a os 

elementos da perspectiva.

BLOQUE III

NORMALIZACION
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UNIDADE 17: DEBUXO INDUSTRIAL

Acotación.  Debuxo  de  arquitectura  e  construcción:  Acotación.  Cortes  e 

seccións.

Obxectivos didácticos

• Interpretar  correctamente  os  principios  xerais  de  representación  de 

corpos sobre un plano.

• Comezar  a  acotar  “con  sentido  común”  corpos  sinxelos  e  pezas  de 

dificultade media.

• Aprender a integrar os coñecementos co Debuxo Técnico proporciona 

dentro dos procesos de investigación científicos e tecnolóxicos.

• Familiarizarse  ca  acotación  e  representación  nos  debuxos  de 

arquitectura e construcción.

• Iniciar  na  metodoloxía  dos  cortes  e  seccións  como  normas  para 

simplifica-los debuxos industriais.

Contidos conceptuais

Regras para o acotado. Acotación funcional. Cotas de fabricación. Cotas de 

comprobación e control. Acotación nos planos de execución en arquitectura e 

construcción. Cortes e seccións. Raiados. Planos de corte. Representacións 

convencionais.

Contidos actitudinais

• Interese pola importancia que ten a acotación, tanto a numérica como a 

literal, nun plano industrial ou de construcción.

• Valora-la importancia que ten o estudo dunha peza ou dun mecanismo 

para poder acotala de acordo a principios de funcionalidade e de fabricación.

• Disposición a incorporar a linguaxe cotiá tódalas palabras e expresións 

técnicas que aparecen ó largo desta unidade e que son novas para o alumno/a.

• Intención  para  utiliza-los  cortes  e  seccións  necesarios  para  a 

simplificación e mellor comprensión dos corpos representados.

Contido transversal

Aplica-los  valores morais  e  éticos co  sentido  universal  en tódalas  relacións 

humanas e na actividade diaria do alumno/a.

Actividades

Normais: Acotación de planos sinxelos só cas cotas do debuxo.

De reforzo: Acotación de planos industriais sinxelos de acordo os principios de 
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funcionalidade e de fabricación da peza ou mecanismo representado.

De  ampliación:  Incorporar  os  planos  os  cortes  e  seccións  que  sexan 

necesarios.

Criterios de avaliación

• Valorarase a correcta disposición das cotas e de lendas para a completa 

definición do obxecto representado.

• Valorarase  a  corrección  co  alumno/a  faga  nun  plano  que  este  mal 

acotado (falta de cotas ou exceso das mesmas).

• Valorarase a correcta utilización dos termos técnicos utilizados en todo 

tipo de planos.

UNIDADE 18: ROSCAS .Representación gráfica e designación simplificada.

Obxectivos didácticos

• Aprender a representar e a designar unha superficie roscada, tanto si a 

rosca é interior como exterior.

• Aprende-la  completar  un  croquis  sinxelo  no  que aparezan elementos 

roscados, representándoos de forma simplificada e designando as rocas polo 

seu tipo, medida, sentido e número de entradas.

Contidos conceptuais

Superficies  roscadas:  Xeración.  Clasificación  das  roscas.  Representación 

simplificada das roscas: Roscas vistas e ocultas. Unións de pezas roscadas. 

Medición das roscas. Designación abreviada das roscas.

Contidos actitudinais

• Interese por coñece-las roscas como elemento de unión desmontable.

• Recoñece-la  simplicidade  que  supón  a  representación  abreviada  de 

calquera rosca mediante unha liña continua fina que representa o fondo da 

rosca.

• Valora-la importancia que ten a designación abreviada dun tipo de rosca 

mediante letras e números que a definen perfectamente.

• Disposición a incorporar ó linguaxe cotián os novos termos técnicos que 

aparecen nesta unidade: elemento de suxeición, xunta, fíos, filete, paso, dente 

de serra, tornillo, torca, peines de roscas ou galgas, etc.

Contido transversal

Mentalización para que o alumno/a teña como sentido da súa vida o fixarse nos 

máis desfavorecidos e non nos  que viven na opulencia.
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Actividades

Normais: Aprende-la clasificar e medir calquera tipo de rosca.

De  reforzo:  Representar  e  designar  correctamente  as  roscas  de  uso  máis 

frecuente.

De ampliación:  Representar  e  designar  correctamente roscas especiais,  por 

exemplo, trapecial, redonda, para vidro, etc. esquerdas e con varias entradas.

Criterios de avaliación

• Valorarase o coñecemento xeral das roscas como elemento de suxeición 

desmontable.

• Valorarase o debuxo de conxuntos roscados, tanto na representación 

como na designación.

• Valorarase o coñecemento dos signos (letras e números) que hai que 

colocar na acotación dunha rosca.

UNIDADE 19: SIMPLIFICACION DE DEBUXOS

Convencionalismos para a representación. Simboloxía.

Obxectivos didácticos

• Iniciar ó alumno/a no empleo de convencionalismos e símbolos para a 

simplificación dos planos industriais.

• Comprender  por  parte  do  alumno  que,  dada  a  gran  cantidade  de 

símbolos a utilizar seguindo a especialidade do plano, algún destes símbolos 

utilízanse con gran frecuencia e hai que coñece-los, outros, en cambios, poden 

ser obxecto de consulta nas normas.

Contidos conceptuais

Simboloxía.  Eixes  de  simetría.  Símbolos  de  “diámetro”  e  de  “cadrado”. 

Simplificación de taladros lisos e roscados. Debuxos de conxunto e montaxe. 

Supresión das frechas de cota.  A representación en perspectiva. Simplificación 

do acotado. Designación de taladros lisos e roscados. Abreviación de notas 

empleadas  usualmente  nunha  empresa.  Simboloxía  en  diversas 

especialidades: química industrial, eléctrica, tubarias, etc.

Contidos actitudinais

• Interese por coñece-lo que supón o empleo dunha simboloxía adecuada 

na confección dun plano industrial.

• Recoñece-los símbolos de uso máis frecuente de aqueles que poden ser 

obxecto de consulta nas normas UNE.
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• Disposición   a  incorpora-la  linguaxe  cotián  os  termos  técnicos  novos 

para o alumno/a e que aparecen nesta unidade: convencionalismo, símbolo 

normalizado, grafismo, lenda, boceto, plano de montaxe, brida, xunta, racor, 

válvula,  standardizar,  tornear,  fresar,  pasante,  cego,  macho,  femia,  nervio, 

chafrán, etc.

Contido transversal

Actuar na vida tendo presente o beneficio que nosas accións poden supor para 

o medio ambiente.

Actividades

Normais:  Aplica-los  símbolos  e  lendas  de  uso  máis  frecuente  nos  planos 

industriais.

De  reforzo:  Consulta  de  símbolos  aplicados  en  planos  de  tubarias  de 

instalacións eléctricas ou da industria química.

De ampliación: Partindo dun plano completo con vistas simétricas confeccionar 

outro no que se aplique a máxima simplificación.

Criterios de avaliación

• Valorarase o interés do alumno/a por coñece-los símbolos e lendas de 

uso máis frecuente.

• Valorarase a facilidade de consulta nas normas UNE dos símbolos de 

especialidades moi concretas e a aplicación dos mesmos.

UNIDADE 20: FORMATOS

Pregado para archivadores A4. Archivo e reproducción de planos.

Obxectivos didácticos

• Iniciar o alumno/a a sabe-lo que é un formato, cómo están normalizados, 

a relación da súas medidas e as gradacións e sinais de corte que poden levar 

incorporados os formatos.

• Aprender  a  pregar  un  formato  calquera  ata  reducilo  ó  formato 

A4(210x297).

• Domina-lo proceso de reproducción e arquivo de planos.

Contidos conceptuais

Formatos.  Elección e designación dos formatos.  Posición e dimensións dos 

cadros  de  rotulación.  Marxes  e  recadro.  Sinais  de  centrado.  Sinais  de 

orientación. Gradación métrica de referencia. Sistemas de coordenadas. Sinais 

de corte. Pregado de planos. Reproducción e arquivo de planos. Numeración 
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dos planos.

Contidos actitudinais

• Interese por coñece-lo tipo de formato a utilizar en cada aplicación.

• Recoñece-la importancia que ten a incorporación nun formato das sinais 

de centrado, de orientación e de corte.

• Disposición  a  incorpora-la  linguaxe  cotián  os  termos  técnicos  que 

aparecen nesta unidade:  formato,  arquivo,  soporte  gráfico,  series,  cadro de 

rotulación, gradación métrica, A4, A3, A2, A0, etc.

Actividades

Normais: Incorporar a varios formatos as sinais necesarias para comezar un 

plano.

De reforzo: Exercitarse no pregado de formatos grandes para reducilos ó A4.

De ampliación: Prácticas sobre reproducción e arquivo de planos.

Criterios de avaliación

adquiriu sobre esta unidade: coñece-los formatos, medidas e series, as sinais 

de identificación, pregado de planos, reproducción e arquivo dos mesmos

3.5.5. Criterios de calificación, procedementos de avaliación na aula. 
A  avaliación  será  unha  actividade  sistemática,  continua  e  integradora.Será 

unha avaliación individualizada e correctora, que buscará apreciar os logros do 

alumnado tendo en conta o nivel do que parte. Para iso realizarase:

Avaliación  inicial  ao  principio  do  curso  que  nos  permitirá  saber  o  nivel  de 

coñecementos conceptuais, procedimentais e actitudinais do grupo en xeral por 

unha banda e do alumno en particular por outra, o que nos facilitará adecuar os 

contidos e metodoloxía da programación para a consecución dos obxectivos do 

curso.

Constará  de:  Unha  serie  de  traballos  realizados  en  clase  a  partir  de 

coñecementos  básicos  de  cursos  anteriores  e  unha  proba  final  sobre  as 

posibilidades de relacionar eses coñecementos cos coñecementos básicos do 

curso actual. Valoraranse mediante os resultados e a observación en clase das 

reaccións do alumnado ante eses problemas.

A avaliación ao longo do curso deberá informarnos do desenvolvemento da 
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programación:  dos seus logros e deficiencias á hora de levala  á práctica e 

permitiranos en todo momento rectificar e solucionar erros e deficiencias, tanto 

do alumno como na programación, sempre co fin de conseguir os obxectivos 

xerais marcados nun principio.Para iso usarase unha folla de seguimento con 

cada alumno, onde anotaranse diariamente todas as deficiencias e progresos 

obtidos por cada alumno ao redor dos conceptos, procedementos e actitudes.

Que avaliar:
Na avaliación ao longo do curso teranse en conta os seguintes apartados:

• Caderno de clase, láminas e traballos- Onde pódese observar o 

nivel  de  interese,  limpeza,  orde  e  claridade  de  ideas.  Tamén   a 

capacidade do alumno para materializar,  e  comprender  e  asimilar  os 

coñecementos,  e  a  súa  capacidade  para  relacionarse  e  traballar  en 

equipo nos traballos previstos para iso. Este apartado será ou 20% dá 

nota e nunca maior nota que a sacada nas probas que se realicen na 

aula.

• Probas.- Onde a profesora poida saber que coñecementos ten o 

alumno individualmente e as súas posibilidades de expresarse de xeito 

autónomo. Este  apartado  será  ou  80%  da  nota.  Estas  probas 

realizaranse ao longo de cada trimestre, deixando constancia por escrito.

*Nota: 

 1.  Será  imprescindible  para  superar  a  materia,  a  execución  e  entrega  de 

tódolos traballos plantexados na aula ,as datas de entrega dos traballos, son de 

rigoroso cumprimento, só variables en casos concretos, por razóns plenamente 

xustificadas. 

2.  Para  a  aplicación  dos  criterios  de  calificación  vixentes  en  plástica  será 

necesario ter un 3,5 como mínimo, nas notas dos traballos e do exame, tendo 

que volver  a  realizar  o  traballo  ou  repetir  o  exame ata alcanzar  unha nota 

mellor ou igual a 3,5 puntos. De non ser así, a nota da avaliación será a da 

parte que non está superada. Unha vez aprobada a parte suspensa ( ou unha 

vez alcanzado o 3,5 ) obterase a nota  aplicando os criterios de calificación. 

Esta nota deberá ser de 5 puntos no total para aprobar a materia.

Destes  apartados  informaráselle  ao  alumno  o  primeiro  día  de  clase 
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(orientadora) para que saiba en todo momento a que aterse e en que dirección 

debe  encamiñar  os  seus  esforzos  para  superar  óptimamente  a  materia. 

Ademais ao finalizar cada trimestre (logo da proba escrita) farase unha media 

das notas (puntuando do 1 ao 10) e farase pública aos alumnos, para que lles 

sirva de orientación. Os alumnos han de tomar conciencia dos seus progresos 

e detectar as súas dificultades para intentar resolvelas.

3.5.6.Criterios de avaliación do currículo.

1. Resolver problemas xeométricos valorando ou método e ou razoamento dás 

construccións, ou seu acabamento e presentación.Coa aplicación deste criterio 

pretendese saber o nivel alcanzado no coñecemento e dominio dos trazados 

xeométricos no plano e a súa aplicación práctica na construcción de triángulos, 

cuadriláteros  e  polígonos  en  xeral  e  construcción  de  figuras  semellantes, 

equivalentes, homólogas ou afíns a outras dadas.

2. Executar debuxos técnicos a distinta escala, utilizando a escala establecida 

previamente e as escalas normalizadas.Tratase de valorar a capacidade para 

aplicar na práctica os conceptos relativos ás escalas así como o traballo con 

distintas escalas gráficas na execución ou reprodución de debuxos técnicos. 

Valorarase igualmente a destreza e a precisión.

3. Resolver problemas de tanxencias de xeito illado ou inseridos na definición 

dunha forma, xa sexa esta de carácter industrial ou arquitectónico. A través 

deste criterio valorarase, tanto o coñecemento teórico como a súa aplicación 

práctica  na  definición  de  formas  constituídas  por  enlaces.  Valorarase 

especialmente o proceso seguido na súa resolución e a precisión na obtención 

dos puntos de tanxencia.

4.  Resolver  problemas  xeométricos  relativos  ás  curvas  cónicas  en  que 

interveñan  elementos  principias  destas,  interseccións  con  rectas  ou  rectas 

tanxentes.  Trazar  curvas  técnicas  a  partir  da  súa  definición.Este  criterio 

permitirá  coñecer  o  grao  de  comprensión  adquirido  das  propiedades  e 

características das curvas cónicas e técnicas, para podelas definir graficamente 

a  partir  de  distintos  supostos.  Valorarase  ademais  do  proceso  seguido  na 

resolución do problema, a exactitude e precisión na definición das curvas ou 
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dous puntos de intersección ou tanxencia.

5. Utilizar o sistema diédrico para resolver problemas de posicionamento de 

puntos, rectas, figuras planas e corpos, e as relacións que establecen entre 

elas  no  espacio.  A  intención  deste  criterio  é  valorar  o  nivel  acadado  polo 

alumnado na comprensión do sistema diédrico e na utilización dos métodos da 

xeometría  descritiva  para  representar  formas  planas  ou  corpos  e  as  súas 

relacións.

6. Realizar a perspectiva dun obxecto definido polas súas vistas ou seccións e 

viceversa, executadas a man alzada e/ou delineadas.Pretendese avaliar con 

este  criterio  a  visión  espacial  desenvolta  e  a  capacidade de comprender  e 

relacionar  os  distintos  sistemas  de  representación  estudiados,  ademais  de 

valorar as habilidades e destrezas adquiridas no manexo dos instrumentos e no 

trazado a man alzada.

7.  Definir  graficamente  pezas  e  elementos  industriais  ou  de  construcción, 

aplicando correctamente as normas referidas a vistas, cortes, seccións, roturas 

e anotación.Establecese este criterio para avaliar en que medida o alumnado é 

capaz de elaborar os planos técnicos necesarios para describir e/ou fabricar un 

obxecto ou elemento, de acordo coas normas establecidas non debuxo técnico.

8. Empregar o sistema de planos acoutados, xa sexa para resolver problemas 

de interseccións, xa para obter o perfil dun terreo a partir dás súas curvas de 

nivel. Mediante a aplicación deste criterio, avaliarase o nivel de coñecemento 

do  sistema  de  planos  acoutados  para  utilizalos  na  resolución  de  casos 

prácticos. Así mesmo, a utilización de escalas permitirá igualmente, coñecer ou 

nivel de integración dos coñecementos que se van adquirindo.

9. Culminar os traballos de debuxo técnico, utilizando os diferentes recursos 

gráficos, de forma que estes sexan claros, limpos e respondan ao obxectivo 

para os que foron realizados.Con este criterio quérese valorar a capacidade 

para dar distintos tratamentos ou aplicar diferentes recursos gráficos ou ata 

informáticos, en función do tipo de debuxo que se vai realizar e das distintas 

finalidades  deste.  Este  criterio  deberá  integrarse  no  resto  de  criterios  de 

avaliación na medida que lles afecte.
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3.5.7.RECUPERAR A AVALIACIÓN SUSPENSA 2º DE BACHARELATO.
 • Durante o curso o profesor realizará probas de recuperación por 
avaliacións e entregas de traballos con datas concretas do seguinte xeito: 

A) alumnos que suspenderon a avaliación por falta de traballos ou traballos 

cunha  calificación  inferior  a  3,5  puntos  para  poder  aplicar  os  criterios  de 

avaliación.

Estos alumnos deberán repetir os traballos suspensos ou non entregados no 

plazo fixado e unha vez entregados e avaliados cunha calificación igual  ou 

superior  a  3,5  e  aplicaránselle  os  criterios  de  avaliación  do  curso 

correspondente. Si esto non sucedese continuarían coa mesma nota que tiñan.

B) Alumnos que suspenderon a avaliación por non ter un 3,5 no exame para 

poder aplicar os criterios de avaliación. Estos alumnos deberán repetir o exame 

ata obter unha calificación igual  ou superior  a 3,5 para poder aplicarlles os 

criterios do curso . Si esto non sucedese continuarían coa mesma nota que 

tiñan.

•             Se o alumno chegase a xunio coa materia suspensa  

 Tería  que  realizar  un  exame  e  sería  condición  indispensable  para  poder 

realizalo ter entregados todolos traballos do curso e cunha nota superior ou 

igual a 3,5 puntos, dado o carácter práctico da materia. Neste exame o alumno 

deberá obter unha nota igual ou superior a 3,5 para poder aplicar os criterios de 

avaliación do curso. A nota de xunio será a nota media dos traballos do curso e 

a nota do exame. O aprobado estará no 5.

*(  Si  non entregase os  traballos  ou  a  nota  non chegase a 3,5  puntos  nos 

traballos a nota da avaliacion sería  exclusivamente  a nota do exame, non 

podendo nunca ser superior a 3puntos). 

•             Se o alumno chegase a setembro coa materia suspensa.  

Tería  dereito  a  facer  un  exame  de  setembro  (previa  entrega  de  tódolos 

traballos do curso e cunha nota igual ou superior a 5 puntos. Neste exame o 

alumno deberá obter unha nota igual ou superior a 5 para aprobar. A nota do 

exame é a nota da recuperación. ( Si non entregase os traballos ou a nota non 

chegase a 5, puntos nos traballos a nota sería exclusivamente a nota do exame 
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non podendo nunca ser superior a 3puntos).

4.- METODOLOXÍA E MATERIAIS CURRICULARES.
As materias deste departamento, impartiranse nunha aula específica, no taller 

de  artes  plásticas,.  Aula  adaptada  ás  necesidades  das  materias  que  nos 

ocupan, xa que contan con mesas amplas, lavabo, armarios para a garda dos 

materiais…etc.

O departamento conta cun pequeno presuposto co que mercará algún material 

común. Pero a maiores, indicarase ós/ás alumnos/as unha lista de material que 

terán que mercar; no caso de Educación Plástica, block de debuxo, algunhas 

pinturas…no caso do  Debuxo Técnico,  terán  que  aportar  os  seus  propios 

útiles de precisión, e as láminas. Mentres que o Departamento facilitaralles a 

documentación mediante fotocopias, así como os formatos A3 para debuxar.

 En canto á metodoloxía,  as clases serán basicamente prácticas. Dentro de 

cada  bloque  temático  e  atendendo  a  cada  unidade  didáctica,  farase  unha 

exposición  teórica,  plantexando  posteriormente  a  actividade  a  realizar, 

estableceranse seguindo a dificultade, un número determinado de sesións, e 

unha data de entrega.

Os traballos realizaranse na aula específica xeralmente, e terán un seguimento 

constante por parte da profesora que realizará as aclaracións pertinentes no 

transcurso do tempo de realización de cada traballo, no día a día.

En  ocasións,  farense  uso  de  materiais  mass  media,  achegando  ós/ás 

alumnos/as  outros  medios  de  expresión  artística.  Xa  no  comezo  do  curso 

pártese  dun  bloque  de  imaxes  que  se  lles  proxectarán  ós/ás  alumnos 

amosándolles  traballos  realizados por  outros  alumnos,  mostrándolles  así  os 

posibles resultados das diferentes propostas didácticas que eles mesmos farán 

ó  longo  do  curso,  igualmente  verán  proxeccións  de  cine  de  animación, 

curtametraxes  animadas,  certames  publicitarios…directamente  relacionados 

cos temas de deseño e imaxe corporativa. Sempre cunha intención ilustradora 

doutros medios artísticos e plásticos, considerando que cada vez mais, estes 

medios lles resultan mais cercanos.

4.1.- Mínimos esixibles para a obtención dunha avaliación positiva.
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Os  contidos  mínimos  que  terán  que  superar  os/as  alumnos/as,  estarán 

relacionados, ademais de coa superación duns obxectivos mínimos en relación 

directa con cada proposta de traballo (no caso de Plástica) e da superación de 

propostas fundamentais básicas en xeometría…(no caso de Debuxo técnico) , 

ademais desto, o alumno debe mostrar unha actitude absoluta de esforzo ó 

marxe das súas dificultades, xa que recibirá o apoio que necesite, e os reforzos 

na aula necesarios para superar sen dificultade eses contados mínimos.

Por  outra  banda  o  resultado  do  traballo  diario  e  a  mostra  de  interese,  a 

realización dos traballos de aula, e o correcto comportamento xunto cos demais 

aspectos  xa  mencionados,  sumarían  a  consecución  dos  contados  mínimos 

esixidos. 

4.2.- Medidas de atención á diversidade.
No que respecta á atención á diversidade, e partindo dos contidos mínimos, 

tentarase, que os alumnos/as con máis dificultades para o aprendizaxe poidan 

cumprir os mínimos e acadar o aprobado, sendo moi importante o seu interese 

e esforzo en superarse. Á marxe de que a cada alumno/a se desenvolva máis 

ou menos ben na materia, primará ese esforzo pola aprendizaxe, a curiosidade 

e as ganas de aprender e mellorar.

Ademais  nos  cursos  de  Bacharelato  como  ven  se  especifica  no  apartado 

correspondente, teranse previstas actividades en cada unidade didáctica, de 

apoio e reforzo, co fin de facilitar a asimilación de conceptos ós/ás alumnos/as.

Dadas  as  condicións  dos  grupos  que  conforman  os  cursos  da  ESO  e  de 

Bacharelato,  grupos  reducidos  que  na  súa  maioría  non  superan  os  14 

alumnos/as,  a atención a casos especificamente notorios con problemas de 

aprendizaxe,  pode  resultar  mais  positiva  e  satisfactoria.  E  se  é  o  caso, 

atenderase con actividades de reforzo  que poidan axudar  ós  nenos/as  con 

máis  dificultades  para  superar  a  asignatura,  sen  ter  que  chegar  ás 

convocatorias de xuño e setembro, se o alumno/a responde e se esforza.

4.2.1. Atención ao alumnado da mobilidade Comenius.
No presente curso non sabemos todavía si participamos no programa.

4.3.-Contidos transversais.          
Entendendo  que  a  área  resulta  idónea  para  colaborar  con  determinados 

acontecementos da vida cotiá, tentarase participar nas Actividades de Nadal, 
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Entroido…  e  todos  aqueles  feitos  que  o  requiran,  escoitando  tamén  as 

propostas por parte dos alumnos, de posibles actividades complementarias que 

puideran xurdir.

Considérase moi positivo o feito de extrapolar a asignatura a outras actividades 

“alternativas” como medida de asimilación e utilidade dentro da sociedade e o 

desenvolvemento persoal das persoas; facendo mais visible a relación entre a 

área das artes plásticas có mundo que nos rodea. Aumentando así os valores 

estéticos e culturais  dos alumnos.

Outro aspecto a ter en conta, é a asociación con outras áreas do mesmo nivel 

educativo  ou  outro,  á  hora  de  realizar  traballos  en colaboración con outros 

departamentos.  Sirva  como  exemplo,  a  plantexamento  dun  concurso  de 

ilustración de textos en colaboración coa áreas de lingua galega, castelá…así 

como  a  decoración  dun  escenario  nunha  obra  de  teatro  dunha  actividade 

extraescolar, o mesmo abecedario grego utilizado na simboloxía dos ángulos 

en debuxo xeométrico, o deseño das etiquetas de productos do laboratorio de 

física  e  química  do  centro…etc.  ,estes  poderían  ser  algúns  exemplos  que 

entende este departamento, poderían ilustrar a mencionada colaboración con 

outras áreas.

4.4.- Actividades complementarias e extraescolares.
Considerando que a área de debuxo é ben ampla e aberta, enténdese que 

ademais do traballo na aula, e máis concretamente no taller de Plástica, outros 

medios, e outras actividades poden ser de moita utilidade para facer chegar ós 

alumnos as diferentes disciplinas artísticas, e as moitas formas de expresión 

que abarcaría a área de Educación Plástica e o Debuxo Xeométrico.

Entre estas propostas tentarase, seguindo a programación, e se o tempo de 

cada actividade o permite, empregar recursos didácticos de outra índole, xa 

sexan a Proxeccións de Animacións, Documentais ou Películas referidas ó 

mundo da expresión plástica e a arte. 

Tamén se tentará participar en concursos nos que os alumnos desenvolvan o 

traballo  na clase e vexan a aplicación práctica no mundo real:  creación de 

carteles, postais, logotipos...
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5.PROMOCIÓN DO ALUMNADO.

O Dpto. de EPV entende que para que un alumno promocione ten que aprobar 

os contidos mínimos do curso. Isto significa que aínda que non realizase o 100 

% dos  traballos,  o  Dpto.  apoiará  a  promoción  a  condición  de  que  a  nota 

conxunta en conceptos e procedementos non sexa inferior a un cinco. 

Os  alumnos  que  teñan  unha  nota  non  inferior  a  un  catro  terán  tamén 

posibilidades  de  promocionar,  atendendo  ao  conxunto  do  seu  rendemento 

escolar noutras áreas, a condición de que a actitude mostrada ao longo do 

proceso  de  aprendizaxe  sexa  positiva,  entendendo  por  esta:  unha 

participación activa na resolución dos problemas e exercicios propostos nas 

clases, facilitando o desenvolvemento das mesmas, e a asistencia regular 
á materia. No caso dos alumnos cunhas características especiais, por situación 

persoal ou por problemas na aprendizaxe ou con algún tipo de discapacidade 

física ou psíquica,  o  Dpto.  apoiará  o criterio  de promoción que a  xunta  de 

avaliación adopte.

O abandono da materia, entendendo por esta a non asistencia a clase, a falta 

de traballos, o non ter apuntes, ou non presentarse aos exames fará que o 

Dpto.  Se opoña á promoción  dun alumno no caso de que a  nota  de  EPV 

puidese ser determinante para a non promoción ao sumarse a outras áreas 

suspensas por este. É importante facer aquí a observación de que se o informe 

de  orientación  e  a  convicción  da  xunta  evaluadora  fosen  favorables  á 

promoción  dun  alumno  nestas  circunstancias,  con  carácter  excepcional 

permitirase a promoción.

6.-  Recuperación de asignaturas pendentes de cursos anteriores

Como o departamento non ten dispoñibilidade horaria para atender aos 

alumnos/as que non superasen a asignatura o curso anterior, o profesor de 

cada  grupo levará  un  seguimento  destes  alumn@s e  facilitaralles  a  axuda 

necesaria para adquirir os obxectivos mínimos plantexados.
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De acordo co artigo 12º do decreto 133/2007, do 5 de xullo (D.O.G.A. de 13 de 

xullo de 2007) polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria 

obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia o alumnado que promocione 

sen ter superadas todas as materias seguirá un programa de reforzo educativo 

destinado a  recuperar  as  aprendizaxes  non adquiridas  e  deberá  superar  a 

avaliación correspondente ao devandito programa. 

Para  o  adecuado  proceso  de  recuperación  este  departamento  determinará 

unha serie de actividades para cada nivel que  integrarán os contidos mínimos 

que  han  de  dominar,  por  ser  mínimos  e  básicos,  @s  alumn@s  coa  área 

pendente.

Os pasos a seguir polo departamento no desenvolvemento deste Plan serán:

• En setembro tomaráse nota d@s alumn@s que non superan a área na 

convocatoria extraordinaria.

• O profesor que imparta clase nun nivel será o encargado da recuperación 

da área d@s alumn@s aos que imparta clase nese curso. Neste caso ao 

haber un único profesor de Debuxo esa tarefa a realizaría eu.

• O profesor reunirase cos alumnos ao seu cargo e expoñeralles o plan de 

actuación  a  seguir.  Na  primeira  xuntanza  presentarase  o  traballo  ou 

actividades que terán que realizar e estas terán xa unha data de entrega 

que deberá cumplirse. Establecerase un calendario de xuntanzas puntuais 

para comentar  o  desenvolvemento das actividades,  recompilar  tarefas e 

comentar e resolver dúbidas. Tales xuntanzas  desenvolveranse durante os 

recreos, xa que non se dispón doutro momento libre común para todos e 

aínda a asistencia será voluntaria, exceptuando as que se marquen como 

obrigatorias  para  entrega  e  recollida  de  material.  Tomarase  nota  dos 

alumnos  que  asisten  ás  mesmas.  Por  suposto,  @  alumno@  poderá 

recorrer  ao  seu  profesor  de  área  ou  ao  profesor  encargado  da  súa 

recuperación para solucionar calquera dúbida cando o necesite.

• A  realización  das  tarefas  e  superación  positiva  das  mesmas  cunha 

calificación de 5 ou superior, exime ao alumn@  da realización do exame 

final de pendentes en maio. A nota que acadará o alumno será a media das 
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actividades.

• Si  o  alumn@  non  realizase  as  tarefas,  terá  que  facer  un  exame  de 

pendentes no mes de maio no que terá que sacar a cualificación de 5 ou 

máis para aprobar. 

7. REALIZACIÓN DE 1º BACHARELATO E 2ºBACHARELATO NO MESMO 
CURSO.

Ás veces os alumnos modifican a elección de materias ou simplemente non se 

ofertan  no  curso  anterior  e  poden  cursar  os  dous  cursos  nun.  Para  estes 

alumnos (neste curso unha alumna)  cursarán o curso 2º Bac coma o resto do 

alumnado e proporcionarásellle material  de 1ºbac para traballar coma se se 

tratara  dunha  pendente.  O  curso  2º  Bac  inclue  toda  a  materia  de  1  Bac 

ampliada, de tal xeito que si a persoa aproba o segundo curso ten que ter os 

coñecementos  do  primeiro  curso.  Por  ese  motivo  se  toma  a  decisión  de 

traballar a materia de primeiro coma unha pendente. Deste xeito:

• A  realización  das  tarefas  e  superación  positiva  das  mesmas  cunha 

calificación de 5 ou superior, exime ao alumn@  da realización do exame final 

de  pendentes  en  maio.  A  nota  que  acadará  o  alumno  será  a  media  das 

actividades.

• Si  o  alumn@ non  realizase  as  tarefas,  terá  que  facer  un  exame de 

pendentes no mes de Abril( xa que esta alumna remataría o curso 2º Bac no 

mes de Maio)  no que terá que sacar a cualificación de 5 ou máis para aprobar.
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