
DEBUXO TÉCNICO I.       1º BACHARELATO 

BLOQUES DE CONTIDOS  

UNIDADE 1: XEOMETRÍA MÉTRICA APLICADA 

 UNIDADE 2: XEOMETRÍA DESCRIPTIVA. 

UNIDADE 3: NORMALIZACIÓN 

Contidos conceptuais: 

UNIDADE 1: XEOMETRÍA MÉTRICA APLICADA 

- O material fundamental e o seu uso. 

- Trazados fundamentais no plano: Elementos básicos. Ángulos. Distancias. Lugares 

xeométricos. 

- A circunferencia e o círculo. Propiedades fundamentais. Ángulos na circunferencia. Arco  

capaz. Rectificación aproximada de arcos de circunferencia. 

-Proporcionalidade e semellanza. Escalas.  

- Transformacións xeométricas. Traslación, xiro e homotecia 

- Polígonos. Relacións métricas. Triángulos, cuadriláteros, polígonos regulares  e 

estrelados. 

- Tanxencias básicas e enlaces. 

- Curvas técnicas: óvalos, ovoides e espirais. 

- Curvas cónicas: elipse, hipérbola  e parábola. 

UNIDADE 2: XEOMETRÍA DESCRIPTIVA. 

-Sistemas de representación. Fundamentos. 

- Sistema diédrico. O punto a recta e o plano  

- Interseccións.  Posicións relativas.  

- Paralelismo e perpendicularidade. Distancias. 

- Axonometría ortogonal. Perspectiva Isométrica. 

-Axonometría oblicua. Perspectiva cabaleira. 

UNIDADE 3: NORMALIZACIÓN 

 - Normalización.  

- Liñas, escritura e formatos. 

 - Acotación normalizada. 

 

AVALIACIÓN. 

O/a alumno/a o rematar o curso deberá ser quen de: 

Resolver problemas xeométricos nos que interveñan puntos, liñas ou polígonos seguindo 

métodos racionais claros e comprobables, utilizando as súas relacións e transformacións e 

ofrecendo acabados precisos e pulcros. 

Manexar as escalas gráficas e numéricas con destreza, sendo capaz de pasar dunhas a 

outras e de relacionalas coa realidade. 

Resolver problemas de tanxencia amosando tanto a súa comprensión conceptual como a 

súa execución gráfica precisa. 



Construir con destreza as curvas técnicas e cónicas a partir dos  parámetros que as definen 

así como as súas relacións de tanxencia e intersección con rectas. 

Usar o sistema diédrico para representar desde puntos e liñas ata sólidos poliédricos e de 

revolución, mesmo cunha das súas caras oblicuas ós planos de proxección. 

Representar as vistas e/ou seccións dun obxecto a partir dunha axonometría e viceversa. 

Partindo das súas vistas, desenvolver ou construir un sólido poliédrico ou de revolución ó 

que se lle practicou un corte oblicuo respecto ós planos de proxección. 

Representar obxectos sinxelos compostos de varias pezas, que se dispoñen segundo os 

eixos axonométricos e empregar as normas de acoutación. 

Aplicar o sistema de representación e recursos gráficos mis axeitados á realidade que se 

pretende representar. 

 

CUALIFICACIÓN 

A avaliación en Debuxo Técnico ha de referirse á comprensión e utilización desta linguaxe, ó 

saber comunicarse con ela ben como receptor ou como emisor da mensaxe. O dominio dos 

procedementos é polo tanto  fundamental e o dominio conceptual é importante na corrección das 

produccións. 

A superación da asignatura acadarase coa cualificación positiva das probas efectuadas ó 

longo do curso, e coa superación dos traballos prácticos propostos. 

A materia dividirase en tres avaliacións parciais, que non teñen que coincidir coas unidades 

temáticas definidas. En cada unha destas tres avaliacións farase alomenos unha proba individual 

escrita. Cada proba contará cun número de exercicios, nos que estará especificado o seu valor 

para obter a cualificación final da mesma. As probas calificaranse sobre 10 puntos e superarán a 

proba aqueles alumnos que obteñan alomenos cinco puntos. Sobre a puntuación total acadada 

restaranse os seguintes puntos: falta de anotacións claridade e limpeza do exercicio = 1 punto, as 

faltas de ortografía = 0,2 puntos cada unha, e as tildes= 0,1 ptos c/u. 

Cando nunha mesma avaliación se faga máis dunha proba, obterase a cualificación pola 

media aritmética das cualificacións parciais, sempre que se acaden polo menos tres puntos en 

cada unha delas, e os contidos non sexan os mesmos. O número de exames poderá variar en 

función da temporalización, e decir, poderase reducir ou ampliar o número de exames referente ás 

partes.  

Prevense probas de recuperación parciais en número de unha por avaliación parcial, máis 

una rec. final en maio, a excepción da terceira, que por razóns de calendario so se poderá 

recuperar na proba final de maio que permitirá ademáis a recuperación daquelas avaliacións 

parciais non superadas ó longo do curso, ou da totalidade da materia, e na que se aplicarán os 

mesmos criterios de cualificación que nas probas parciais. 

Para a superación da materia, tanto en xuño como en setembro, esíxese a superación de 

todas e cada unha das unidades que a compoñen, así como a realización de tódolos traballos 

prácticos propostos ó longo do curso. 

 



DEBUXO TÉCNICO II.       2º BACHARELATO 

BLOQUES DE CONTIDOS  

Os contidos divídense en tres bloques temáticos: 

UNIDADE 1: XEOMETRÍA MÉTRICA APLICADA 

UNIDADE 2: XEOMETRÍA DESCRIPTIVA. 

UNIDADE 3: NORMALIZACIÓN 

UNIDADE 1: XEOMETRÍA MÉTRICA APLICADA 

- Trazados fundamentais no plano.  

- Proporcionalidade e semellanza.   

- Polígonos e equivalencia entre formas xeométricas. Triángulos. Cuadriláteros. 

Construcción de polígonos regulares. Figuras equivalentes 

- Tanxencias I: aplicación do concepto de potencia. Eixo radical. Centro radical. 

- Tanxencias II: aplicación do concepto de inversión. 

- Curvas cíclicas ou de rodadura. 

- Curvas cónicas: tanxencias e intersección con rectas. 

- Transformacións proxectivas: homoloxía e afinidade. 

UNIDADE 2: XEOMETRÍA DESCRIPTIVA. 

- Sistemas de representación. Ámbitos de utilización. .Vistas diédricas 

- Interseccións. Posicións relativas. Distancias. 

- Verdadeira magnitude na representación. Ángulos. 

- Superficies poliédricas convexas. 

- Superficies radiadas. Seccións e desenvolvementos. 

- Sistema axonométrico ortogonal. 

- Interseccións con rectas e planos. Seccións planas. 

- Sistema axonométrico oblicuo: Perspectiva cabaleira. 

-Verdadeira magnitude. Seccións planas. Sombras. 

- Sistema cónico. 

 - Cónica frontal e oblicua. 

UNIDADE 3: NORMALIZACIÓN 

- Normalización.  

- Liñas, escritura e formatos. 

 - Acotación normalizada. 

- Cortes, seccións e roturas. 

 

AVALIACIÓN EN 2º DE BACHARELATO   

Executar debuxos técnicos empregando as distintas escalas normalizadas. 

Resolver problemas xeométricos nos que se aprecia a aplicación dos conceptos de 

proxectividade e homografía das tanxencias. 

Aplicar as curvas cónicas á resolución de problemas técnicos nos que interveña a súa 

definición. 



Realizar as láminas e proxectos solicitados cun acabado coidado e correcta presentación. 

Aplicar o sistema diédrico para a representación de formas poliédricas e determinar formas 

e magnitudes verdadeiras a partir de desenvolvementos e sección, empregando métodos de xiro, 

abatemento e cambios de plano. 

Plasmar gráficamente un obxecto a partir das vistas fundamentais ou da súa perspectiva. 

Aplicar a normalización na representación de pezas sinxelas e de elementos industriais ou 

de construcción. 

Seleccionar aqueles elementos posicionais do sistema cónico que, na perspectiva dun 

obxecto, ofrecen unha representación idónea do mesmo. 

Presentar os proxectos e debuxos técnicos propostos utilizando as ferramentas gráficas 

apropiadas. 

 Realizar as láminas e proxectos solicitados cun acabado coidado e correcta presentación. 

 

Cualificación. 

A avaliación en Debuxo Técnico ha de referirse á comprensión e utilización desta linguaxe, ó 

saber comunicarse con ela ben como receptor ou como emisor da mensaxe. O dominio dos 

procedementos é polo tanto  fundamental e o dominio conceptual é importante na corrección das 

produccións. 

A superación da asignatura acadarase coa cualificación positiva das probas efectuadas ó 

longo do curso, e coa superación dos traballos prácticos propostos. 

A materia dividirase en tres avaliacións parciais, que non teñen que coincidir coas unidades 

temáticas definidas. En cada unha destas tres avaliacións farase alomenos unha proba individual 

escrita. Cada proba contará cun número de exercicios, nos que estará especificado o seu valor 

para obter a cualificación final da mesma. As probas calificaranse sobre 10 puntos e superarán a 

proba aqueles alumnos que obteñan alomenos cinco puntosSobre a puntuación total acadada 

restaranse os seguintes puntos: falta de anotacións claridade e limpeza do exercicio = 1 punto, as 

faltas de ortografía = 0,2 puntos cada unha, e as tildes= 0,1 ptos c/u. 

Cando nunha mesma avaliación se faga máis dunha proba, obterase a cualificación pola 

media aritmética das cualificacións parciais, sempre que se acaden polo menos tres puntos en 

cada unha delas, e os contidos non sexan os mesmos. O número de exames poderá variar en 

función da temporalización, e decir, poderase reducir ou ampliar o número de exames referente ás 

partes.  

Prevense probas de recuperación parciais en número de unha por avaliación parcial, máis 

una rec. final en maio, a excepción da terceira, que por razóns de calendario so se poderá 

recuperar na proba final de maio que permitirá ademáis a recuperación daquelas avaliacións 

parciais non superadas ó longo do curso, ou da totalidade da materia, e na que se aplicarán os 

mesmos criterios de cualificación que nas probas parciais. 

Para a superación da materia, tanto en xuño como en setembro, esíxese a superación de 

todas e cada unha das unidades que a compoñen, así como a realización de tódolos traballos 

prácticos propostos ó longo do curso. 


