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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 

1.1 Centro e alumnado. 

O I.E.S. de Vilalonga está situado nunha zona rural, no lugar de A Salgueira, 
parroquia de Vilalonga, concello de Sanxenxo (Pontevedra) e comezou  a súa 
actividade en novembro de 1980 como instituto de Formación Profesional. En 1989 
fundiuse baixo a denominación actual co Instituto de Bacharelato que se creara ao 
seu carón. As dúas actividades económicas máis influentes son a vitivinícola e a de 
servizos no turismo. A ligazón do alumnado a estas actividades inflúe, ao longo do 
curso e sobre todo na convocatoria extraordinaria de setembro, no rendemento 
académico do alumnado. 

A oferta educativa do Centro abarca desde a ESO e o Bacharelato (Científico-
Tecnolóxico e de Humanidades e Ciencias Sociais), os Ciclos Formativos de Grao 
Medio (Xestión Administrativa e Electromecánica de Vehículos) e Superior 
(Administración e Finanzas), a Formación Profesional Básica (Mantemento de 
Vehículos e servizos Administrativos) até a ensinanza de adultos (Nivel II de 
Educación Secundaria de Adultos e a Oferta Modular do Ciclo Medio de Xestión 
Administrativa). 

Respecto do alumnado, debemos distinguir dous grupos: o que chega para cursar o 1º 
curso nos distintos niveis e os que xa son alumnos do Centro nos demais cursos. No 
primeiro grupo atópase o alumnado de 1º de ESO, que provén maioritariamente dos 
tres centros adscritos de Primaria, (Vilalonga, Nantes e Noalla), mentres que en 1º de 
Bacharelato a procedencia é do noso Centro (4º de ESO), do IES de Sanxenxo, do IES 
de Meaño e do centro concertado Abrente. No que respecta aos Ciclos Formativos, 
unha parte do alumnado tamén é do propio Centro e o resto ten distinta orixe: 
Sanxenxo, Meaño, O Grove e mesmo Pontevedra. Nos restantes cursos de ESO, 
Bacharelato e Ciclos o alumnado é o que prosegue os seus estudos, ao que 
ocasionalmente se suma algún outro que cambia de centro por diversos motivos. 

Actualmente o número de alumnos e alumnas está en torno aos 700 , cun claustro 
arredor dos 73 membros. 

O centro ten unha metodoloxía clásica aínda que se está a facer unha aposta polo uso 
das novas tecnoloxías. Temos pantalla dixital e conexión a internet en todas as aulas. 
Non obstante, os problemas coa conexión a internet persisten. 

Dada a situación actual sobrevida polo COVID, as medidas de atención a diversidade 
sufriron unha importante merma desaparecendo os desdobres en 1º de ESO, as clases 
de PROA de Lengua, Lingua e Matemáticas ou a sección bilíngüe en 1º ESO. 

Ademais, algúns espazos tales como a AULA DE DEBUXO, tamén desapareceron para 
converterse en aulas, o que supón un grave prexuizo para algunhas materias do 
Departamento tales como o Debuxo Artístico e incluso o Debuxo Técnico, dado que a 
posibilidade de deixar os trazados no encerado dunha clase para a outra xa non 
existe. Ademais, xa non dispoñemos nin de biblioteca de aula nin dun lugar propio 
para almacenar os  materiais de apoio ou  o material que lle viñamos prestando ao 
alumnado como por exemplo as plantillas. 

Todo o profesorado dispón dunha hora de titoría no seu horario e os titores da ESO 
ademais dispoñen dunha hora de titoría presencial co alumnado ao que axuda a que 
haxa unha maior comunicación entre os profesores, as familias e o alumnado. 

En canto ás familias podemos analizar varios aspectos. 



1º. A pouca valoración do feito educativo e a importancia do diñeiro como meta 
social provocan unha escasa participación na vida do Centro, sendo isto unha queixa 
xeneralizada, tanto do profesorado como dos propios representantes da ANPA. 

2º. A relación co profesorado é xeralmente correcta. 

Á vista dos datos anteriores e da información extraída das diferentes xuntas de 
avaliación e da avaliación de diagnóstico, revélase que un sector do noso alumnado 
da E.S.O. presenta: 

- Atraso no proceso de maduración persoal 

- Ausencia de hábitos de traballo. 

- Atraso no proceso de aprendizaxe das áreas instrumentais. 

- Escasa motivación e interese cara a aprendizaxe. 

 

1.2 Obxectivos adaptados ao contexto do centro e do alumnado. 

 

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle 
permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha 
conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do 
Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a 
corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 
sustentabilidade.  

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 
responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e 
resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 
mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións 
existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e 
a non discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou 
social, con atención especial ás persoas con discapacidade. 

As capacidades recollidas nos tres anteriores epígrafes (a, b e c) son fundamentais 
a hora de construír os alicerces dunha comunidade cohesionada que poda 
autorreproducirse mellorando o clima socioeducativo do que o noso centro é 
unha peza fundamental, xa que debemos ter en conta sempre que somos o único 
centro de bacharelato do concello de Sanxenxo. Os nosos alumnos e alumnas 
formarán nun futuro inmediato a nova xeración de cidadáns de pleno dereito que 
xogarán un papel clave na nosa comunidade, tanto política como socioeducativa. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias 
para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento 
persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua 
castelá. 



f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. Tendo en 
conta que una das principais actividades económicas da contorna do noso centro 
é o turismo, é fundamental dotar destas ferramentas ao noso alumnado, sen 
esquecer que para o ámbito universitario é fundamental o manexo das linguas 
estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 
comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 
antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito 
solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 
habilidades básicas propias da modalidade elixida. Debemos de ter en conta sempre 
que preparamos desde o bacharelato a futuros alumnos universitarios e de ciclos 
formativos superiores polo que este obxectivo é fundamental. O noso alumnado 
goza dunha ampla oferta de formación tanto científica coma tecnolóxica, situada 
no ámbito máis próximo na USC ou na Universidade de Vigo, así como numerosos 
ciclos formativos superiores localizados na propia provincia. Polo que a 
consecución de dito obxectivo en alto grado é fundamental para garantir o éxito 
académico posterior que repercutirá a medio e longo prazo no propio 
desenvolvemento económico do ámbito do noso centro a través da preparación de 
profesionais cualificados e competentes. 

l) Na liña do exposto no punto anterior debemos facer comprender os elementos e 
os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer 
e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das 
condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio 
ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao 
territorio galego e a súa propia comarca. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 
iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. Estas 
capacidades son esenciais a hora do desenvolvemento persoal así como no acceso 
ao mercado laboral ou en estudos superiores, por non esquecer a propia 
actividade empresarial. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como 
fontes de formación e enriquecemento cultural. Estas capacidades están destinadas 
tanto a formación persoal como a profesional e pública, nunha contorna 
especialmente depredada polo urbanismo descontrolado, ausente en moitos casos 
dun patrón estético respectuoso con entorno histórico-artístico e natural, é 
indispensable a formación estética e crítica dos futuros cidadáns de pleno dereito 
para que dita dinámica poda chegar a romperse. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e 
social, e impulsar condutas e hábitos saudables. Debemos ter en conta que a nosa 
comarca foi no pasado un dos maiores centros de entrada de estupefacientes, así 
como estar alerta dos elevados índices de  hábitos tóxicos (tabaquismo, 
alcoholismo, sedentarismo, obesidade, etc.) que azotan Galicia en xeral e a nosa 
comarca en particular. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. Nun 
contexto poboacional tan disgregado e disperso como é o propio das Rías Baixas 



na que a nosa comarca é un lugar central cobra especial relevancia esta 
capacidade. O uso do transporte, tanto público como privado, é indispensable 
para a mobilidade na nosa contorna, polo que formar individuos concienciados 
redundará de maneira especialmente positiva. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e 
contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. Os 
nosos alumnos e alumnas han de ser conscientes do importante que é a 
conservación de todos estes elementos por si mesmos e como aportación a 
conservación global. 

 

1.3 Reparto dos grupos entre o profesorado da materia. 

 

No presente curso 2020-2021, dous profesores con destino definitivo no centro 
forman parte do Departamento de Debuxo: 
 

ALBA PIÑEIRO MARTÍNEZ.  Profesora titora. 
 

EDUARDO PÉREZ BAAMONDE. Xefe de Seminario. 
 
O reparto de horas da materia Debuxo Técnico no presente curso, así como o 
número de grupos, é o seguinte: 
 
 

1º de BACHARELATO: 4 horas (1 grupo con catro horas semanais.) 
2º de BACHARELATO: 4 horas (1 grupo con catro horas semanais.) 
 
 

 



2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 

CLAVE.  

“As competencias clave son aquelas que todas as persoas precisan para a súa 
realización e o seu desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa, a 
inclusión social e o emprego” (Decreto 86/2015 do 25 de xuño, polo que se establece 
o currículo da educación secundaria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de 
Galicia). O novo currículo baséase na potenciación da aprendizaxe por competencias 
que se vai caracterizar pola súa transversalidade, o seu dinamismo e o seu carácter 
integral. Este proceso débese abordar desde todas as materias de coñecemento, nun 
proceso de desenvolvemento e de nivel de adquisición constantes o longo da vida. O 
noso Departamento, neste sentido, contribuirá deseñando tarefas e situacións de 
aprendizaxe, tal e como establece o citado Decreto, que posibiliten este 
desenvolvemento e que lle permitan ós alumnos e alumnas avanzar en máis dunha 
competencia ó mesmo tempo na procura das capacidades que lles posibiliten aplicar 
de xeito integrado os contidos propios do curso no que se atopan coa fin de lograr a 
realización adecuada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos. 

As competencias clave do currículo a desenvolver serán as seguintes: 

a) Comunicación lingüística (CCL). 
b) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCCT).  
c) Competencia dixital (CD). 
d) Aprender a aprender (CAA).  
e) Competencias sociais e cívicas (CSC). 
f) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
g) Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

CUALIFICACIÓN DAS COMPETENCIAS: 
 
Para cualificar as competencias ponderamos con valor a unidade en función da 
seguinte táboa na que se rexistra o número de veces que se traballan ditas 
competencias ao longo do curso: 
 

1º de BACH:   

 

2º de BACH: 

 

CCEC= 3                                

CSIEE= 9                           

CAA= 7 

CCL= 4 

CSC= 0 

CD= 1 

CMCCT= 8 

 

CCEC= 3 

CSIEE= 6 

CAA= 7 

CCL= 3 

CSC= 1 

CD= 4 

CMCCT= 



8 
 



9 
 

3. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

AVALIABLE DOS SEGUINTES ASPECTOS: TEMPORALIZACIÓN, GRAO 

MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA, 

COMPETENCIAS CLAVE E  INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

Estándares imprescindibles non adquiridos no curso 2019/2020. 
 
 

3.1.Debuxo Técnico. 1º de bacharelato. 

 

Obxec
tivos 

Estándares de aprendizaxe Estándares de aprendizaxe.Grao 
mínimo. 

Compe-
tencias 
clave 

Tempo-
raliza-
ción 

Instrumentos de 
avaliación. 

                                                     Bloque 1. Xeometría e debuxo técnico. 

 b 

 d 

 e 

 g 

 i 

 l 

 m 

 DT1.B1.1.1. Deseña, modifica ou 
reproduce formas baseadas en 
redes modulares cadradas coa 
axuda do escuadro e o cartabón, 
utilizando recursos gráficos para 
destacar claramente o trazado 
principal elaborado das liñas 
auxiliares utilizadas. 

 DT1.B1.1.1. Deseña, modifica ou 
reproduce formas baseadas en 
redes modulares cadradas coa 
axuda do escuadro e o cartabón, 
utilizando recursos gráficos para 
destacar claramente o trazado 
principal elaborado das liñas 
auxiliares utilizadas. 

 CSIEE  T1  Lámina 

 DT1.B1.1. 2. Determina coa 
axuda de regra e compás os 
principais lugares xeométricos 
de aplicación aos trazados 
fundamentais no plano, e 
comproba graficamente o 
cumprimento das condicións 
establecidas. 

 DT1.B1.1. 2. Determina coa 
axuda de regra e compás os 
principais lugares xeométricos 
de aplicación aos trazados 
fundamentais no plano, e 
comproba graficamente o 
cumprimento das condicións 
establecidas. 

 CMCCT  T1  Proba 
teórico-
práctica 

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

 DT1.B1.1.3. Relaciona a maioría 
das liñas e os puntos notables de 
triángulos, cuadriláteros e 
polígonos coas súas propiedades, 
e identifica as súas aplicacións. 

 CAA  T1  Proba 
teórico-
práctica 

 Lámina. 

 DT1.B1.1.4. Comprende as 
relacións métricas dos ángulos 
da circunferencia e o círculo, 
describe as súas propiedades e 
identifica as súas posibles 
aplicacións. 

 DT1.B1.1.4. Comprende as 
relacións métricas dos ángulos 
da circunferencia e o círculo e 
identifica as súas posibles 
aplicacións. 

 CAA  T1  Proba 
teórico-
práctica. 

 

 DT1.B1.1.5. Resolve triángulos 
coa axuda de regra e compás, 
aplicando as propiedades das 
súas liñas e os puntos notables, 
e os principios xeométricos 
elementais, e xustifica o 
procedemento utilizado. 

 DT1.B1.1.5. Resolve triángulos 
coa axuda de regra e compás, 
aplicando as propiedades das 
súas liñas e os puntos notables, 
e os principios xeométricos 
elementais. 

 CMCCT  T1  Proba 
teórico-
práctica. 

 Lámina. 

 DT1.B1.1.6. Deseña, modifica ou  DT1.B1.1.6. Deseña, modifica ou  CSIEE  T1  Proba 
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Obxec
tivos 

Estándares de aprendizaxe Estándares de aprendizaxe.Grao 
mínimo. 

Compe-
tencias 
clave 

Tempo-
raliza-
ción 

Instrumentos de 
avaliación. 

reproduce cuadriláteros e 
polígonos analizando as 
relacións métricas esenciais e 
resolvendo o seu trazado por 
triangulación, radiación, 
itinerario ou relacións de 
semellanza. 

reproduce cuadriláteros e 
polígonos analizando as 
relacións métricas esenciais. 

teórico-
práctica 

 Lámina. 

 DT1.B1.1.7. Reproduce figuras 
proporcionais determinando a 
razón idónea para o espazo de 
debuxo dispoñible, construíndo 
a escala gráfica correspondente 
en función da apreciación 
establecida e utilizándoa coa 
precisión requirida. 

 DT1.B1.1.7. Reproduce figuras 
proporcionais determinando a 
razón idónea para o espazo de 
debuxo dispoñible, construíndo a 
escala gráfica correspondente 
en función da apreciación 
establecida e utilizándoa coa 
precisión requirida. 

 CSIEE  T1 

 T2 

 T3 

 Proba 
teórico-
práctica. 

 Lámina. 

 DT1.B1.1.8. Comprende as 
características das 
transformacións xeométricas 
elementais (xiro, translación, 
simetría, homotecia e 
afinidade), identificando as súas 
invariantes, e aplícaas para a 
resolución de problemas 
xeométricos e para a 
representación de formas 
planas. 

 DT1.B1.1.8. Comprende as 
características das 
transformacións xeométricas 
elementais (xiro, translación, 
simetría, homotecia e 
afinidade). 

 CAA  T1  Proba 
teórico-
práctica 

 b 

 d 

 e 

 g 

 i 

 l 

 DT1.B1.2.1. Identifica as 
relacións entre puntos de 
tanxencia, centros e raios de 
circunferencias, analizando 
figuras compostas por enlaces 
entre liñas rectas e arcos de 
circunferencia. 

 DT1.B1.2.1. Identifica as 
relacións entre puntos de 
tanxencia, centros e raios de 
circunferencias, analizando 
figuras compostas por enlaces 
entre liñas rectas e arcos de 
circunferencia. 

 CMCCT  T2  Proba 
teórico-
práctica 

 Lámina 

 DT1.B1.2.2. Resolve problemas 
básicos de tanxencias coa axuda 
de regra e compás, aplicando 
con rigor e exactitude as súas 
propiedades intrínsecas, e 
utilizando recursos gráficos para 
destacar claramente o trazado 
principal elaborado das liñas 
auxiliares utilizadas. 

 DT1.B1.2.2. Resolve problemas 
básicos de tanxencias coa axuda 
de regra e compás, aplicando 
con certo rigor e exactitude as 
súas propiedades intrínsecas. 

 CAA  T2  Proba 
teórico-
práctica. 

 Lámina. 

 DT1.B1.2.3. Aplica os 
coñecementos de tanxencias á 
construción de óvalos, ovoides e 
espirais, e relaciona a súa forma 
coas principais aplicacións no 
deseño arquitectónico e 
industrial. 

 DT1.B1.2.3. Aplica os 
coñecementos de tanxencias á 
construción de óvalos, ovoides e 
espirais, e relaciona a súa forma 
coas principais aplicacións no 
deseño arquitectónico e 
industrial. 

 CSIEE  T2  Proba 
teórico-
práctica. 

 Lámina. 

 DT1.B1.2.4. Deseña a partir dun 
bosquexo previo ou reproduce á 
escala conveniente figuras 
planas que conteñan enlaces 
entre liñas rectas e arcos de 
circunferencia, indicando 
graficamente a construción 

 DT1.B1.2.4. Deseña a partir dun 
bosquexo previo ou reproduce á 
escala conveniente figuras 
planas sinxelas que conteñan 
enlaces entre liñas rectas e 
arcos de circunferencia, 
indicando graficamente a 

 CSIEE  T2  Lámina. 

 Proba 
teórico-
práctica. 
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Obxec
tivos 

Estándares de aprendizaxe Estándares de aprendizaxe.Grao 
mínimo. 

Compe-
tencias 
clave 

Tempo-
raliza-
ción 

Instrumentos de 
avaliación. 

auxiliar utilizada, os puntos de 
enlace e a relación entre os seus 
elementos. 

construción auxiliar utilizada, os 
puntos de enlace. 

                                                      Bloque 2. Sistemas de representación 

 b 

 d 

 e 

 g 

 i 

 l 

 DT1.B2.1.1. Identifica o sistema 
de representación empregado a 
partir da análise de debuxos 
técnicos, ilustracións ou 
fotografías de obxectos ou 
espazos, e determina as 
características diferenciais e os 
elementos principais do sistema. 

 DT1.B2.1.1. Identifica o sistema 
de representación empregado a 
partir da análise de debuxos 
técnicos, ilustracións ou 
fotografías de obxectos ou 
espazos, e determina as 
características diferenciais e os 
elementos principais do sistema. 

 CCL  T2  Tarefa 

 DT1.B2. 1. 2. Establece o ámbito 
de aplicación dos principais 
sistemas de representación, e 
ilustra as súas vantaxes e os seus 
inconvenientes mediante o 
debuxo a man alzada dun 
mesmo corpo xeométrico 
sinxelo. 

 DT1.B2. 1. 2. Establece o ámbito 
de aplicación dos principais 
sistemas de representación. 

 CCL  T2  Tarefa 

 DT1.B2.1.3. Selecciona o 
sistema de representación 
idóneo para a definición dun 
obxecto ou espazo, analizando a 
complexidade da súa forma, a 
finalidade da representación, a 
exactitude requirida e os 
recursos informáticos 
dispoñibles. 

 DT1.B2.1.3. Selecciona o 
sistema de representación 
idóneo para a definición dun 
obxecto ou espazo. 

 CD  T2  Tarefa 

 DT1B2.1.4. Comprende os 
fundamentos do sistema 
diédrico e describe os 
procedementos de obtención das 
proxeccións e a súa disposición 
normalizada. 

 DT1B2.1.4. Comprende os 
fundamentos do sistema diédrico 
e describe os procedementos de 
obtención das proxeccións e a 
súa disposición normalizada. 

 CMCCT  T1 

 T2 

 Proba 
teórico-
práctica 

 DT1.B2.1.5. Comprende o 
funcionamento do sistema 
diédrico, relacionando os seus 
elementos, convencionalismos e 
notacións coas proxeccións 
necesarias para representar 
inequivocamente a posición de 
puntos, rectas e planos, e 
resolve problemas de pertenza, 
intersección e verdadeira 
magnitude. 

 DT1.B2.1.5. Comprende o 
funcionamento do sistema 
diédrico, relacionando os seus 
elementos, convencionalismos e 
notacións coas proxeccións 
necesarias para representar 
inequivocamente a posición de 
puntos, rectas e planos, e 
resolve problemas de pertenza, 
intersección e verdadeira 
magnitude. 

 CAA  T3  Proba 
teórico-
práctica 

 DT1.B2.1.6. Deseña ou 
reproduce formas 
tridimensionais sinxelas, 
debuxando a man alzada as súas 
vistas principais no sistema de 
proxección ortogonal 
establecido pola norma de 
aplicación, dispondo as 
proxeccións suficientes para a 

 DT1.B2.1.6. Deseña ou 
reproduce formas 
tridimensionais sinxelas, 
debuxando a man alzada as súas 
vistas principais no sistema de 
proxección ortogonal 
establecido pola norma de 
aplicación, dispondo as 
proxeccións suficientes para a 

 CSIEE  T1 

 T3 

 Proba 
teórico-
práctica 
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Obxec
tivos 

Estándares de aprendizaxe Estándares de aprendizaxe.Grao 
mínimo. 

Compe-
tencias 
clave 

Tempo-
raliza-
ción 

Instrumentos de 
avaliación. 

súa definición e identificando os 
seus elementos de xeito 
inequívoco. 

súa definición e identificando os 
seus elementos de xeito 
inequívoco. 

 DT1.B2.1.7. Visualiza no espazo 
perspectivo formas 
tridimensionais sinxelas 
definidas suficientemente polas 
súas vistas principais, 
debuxando a man alzada 
axonometrías convencionais 
(isometrías e cabaleiras). 

 DT1.B2.1.7. Visualiza no espazo 
perspectivo formas 
tridimensionais sinxelas 
definidas suficientemente polas 
súas vistas principais, 
debuxando a man alzada 
axonometrías convencionais 
(isometrías e cabaleiras). 

 CMCCT  T1 

 T3 

 Tarefa. 

 Proba 
teórico-
práctica. 

 DT1.B2.1.8. Determina seccións 
planas de obxectos 
tridimensionais sinxelos, 
visualizando intuitivamente a 
súa posición mediante 
perspectivas a man alzada, 
debuxando as súas proxeccións 
diédricas e obtendo a súa 
verdadeira magnitude. 

 DT1.B2.1.8. Determina seccións 
planas de obxectos 
tridimensionais sinxelos. 

 CCEC  T3  

 Proba 
teórico-
práctica 

 b 

 d 

 e 

 g 

 i 

 l 

 DT1.B2.2.1. Comprende o 
funcionamento do sistema de 
planos cotados como unha 
variante do sistema diédrico que 
permite rendibilizar os 
coñecementos adquiridos, 
ilustra as súas principais 
aplicacións mediante a 
resolución de problemas sinxelos 
de pertenza e intersección e 
obtén perfís dun terreo a partir 
das súas curvas de nivel.  

 DT1.B2.2.1. Comprende o 
funcionamento do sistema de 
planos cotados como unha 
variante do sistema diédrico que 
permite rendibilizar os 
coñecementos adquiridos e 
obtén perfís dun terreo a partir 
das súas curvas de nivel.  

 CAA  T1 

 T3 

 Tarefa. 

 Proba 
teórico-
práctica 

 b 

 d 

 e 

 g 

 i 

 l 

 DT1.B2.3.1. Realiza perspectivas 
isométricas de corpos definidos 
polas súas vistas principais, coa 
axuda de utensilios de debuxo 
sobre taboleiro, representando 
as circunferencias situadas en 
caras paralelas aos planos 
coordenados como óvalos en 
lugar de elipses, simplificando o 
seu trazado. 

 DT1.B2.3.1. Realiza perspectivas 
isométricas de corpos sinxelos 
definidos polas súas vistas 
principais, coa axuda de 
utensilios de debuxo sobre 
taboleiro, representando as 
circunferencias situadas en caras 
paralelas aos planos 
coordenados como óvalos en 
lugar de elipses, simplificando o 
seu trazado. 

 CCEC  T1 

 T3 

 Proba 
teórico-
práctica. 

 Lámina. 

 DT1.B2.3.2. Realiza perspectivas 
cabaleiras ou planimétricas 
(militares) de corpos ou espazos 
con circunferencias situadas en 
caras paralelas a un só dos 
planos coordenados, dispondo a 
súa orientación para simplificar 
o seu trazado. 

 DT1.B2.3.2. Realiza perspectivas 
cabaleiras ou planimétricas 
(militares) de corpos ou espazos 
con circunferencias situadas en 
caras paralelas a un só dos 
planos coordenados. 

 CCEC  T1 

 T3 

 Proba 
teórico-
práctica. 

 Lámina. 

 b 

 d 

 e 

 g 

 DT1.B2.4.1. Comprende os 
fundamentos da perspectiva 
cónica e clasifica a súa tipoloxía 
en función da orientación das 
caras principais respecto ao 

 DT1.B2.4.1. Comprende os 
fundamentos da perspectiva 
cónica e clasifica a súa tipoloxía 
en función da orientación das 
caras principais respecto ao 

 CCL  T3  Proba 
teórico-
práctica. 

 Tarefa 
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Obxec
tivos 

Estándares de aprendizaxe Estándares de aprendizaxe.Grao 
mínimo. 

Compe-
tencias 
clave 

Tempo-
raliza-
ción 

Instrumentos de 
avaliación. 

 i 

 l 

plano do cadro e a repercusión 
da posición do punto de vista 
sobre o resultado final, 
determinando o punto principal, 
a liña do horizonte, os puntos de 
fuga e os seus puntos de 
medida. 

plano do cadro e a repercusión 
da posición do punto de vista 
sobre o resultado final, 
determinando o punto principal, 
a liña do horizonte, os puntos de 
fuga e os seus puntos de 
medida. 

 

 DT1.B2.4.2. Debuxa coa axuda 
de utensilios de debuxo 
perspectivas cónicas centrais de 
corpos ou espazos con 
circunferencias situadas en caras 
paralelas a un só dos planos 
coordenados, dispondo a súa 
orientación para simplificar o 
seu trazado. 

 DT1.B2.4.2. Debuxa coa axuda 
de utensilios de debuxo 
perspectivas cónicas centrais de 
corpos ou espazos sinxelos. 

 CSIEE  T3  Proba 
teórico-
práctica. 

 Lámina. 

 DT1.B2.4.3. Representa formas 
sólidas ou espaciais con arcos de 
circunferencia en caras 
horizontais ou verticais, 
debuxando perspectivas cónicas 
oblicuas coa axuda de utensilios 
de debuxo, simplificando a 
construción das elipses 
perspectivas mediante o trazado 
de polígonos circunscritos, 
trazándoas a man alzada ou coa 
axuda de patróns de curvas. 

 DT1.B2.4.3. Representa formas 
sólidas ou espaciais sinxelas 
conalgún arco de circunferencia 
en caras horizontais ou verticais, 
debuxando perspectivas cónicas 
oblicuas coa axuda de utensilios 
de debuxo, simplificando a 
construción das elipses 
perspectivas mediante o trazado 
de polígonos circunscritos, 
trazándoas a man alzada ou coa 
axuda de patróns de curvas. 

 CMCCT  T3  Proba 
teórico-
práctica. 

 Lámina. 

                                                                       Bloque 3. Normalización 

 b 

 d 

 e 

 g 

 i 

 l 

 DT1.B3.1.1. Describe os 
obxectivos e os ámbitos de 
utilización das normas UNE, EN e 
ISO, e relaciona as específicas 
do debuxo técnico coa súa 
aplicación para a elección e a 
dobra de formatos, para o 
emprego de escalas, para 
establecer o valor 
representativo das liñas, para 
dispor as vistas e para a 
cotación. 

 DT1.B3.1.1. Coñece os 
obxectivos e os ámbitos de 
utilización das principais normas 
UNE, EN e ISO, e relaciona as 
específicas do debuxo técnico 
coa súa aplicación para a 
elección e a dobra de formatos, 
para o emprego de escalas, para 
establecer o valor 
representativo das liñas, para 
dispor as vistas e para a 
cotación. 

 CCL  T1 

 T2 

 T3 

 Proba 
teórico-
práctica 

 Lámina 

 Tarefa 

 b 

 d 

 e 

 g 

 i 

 l 

 DT1.B3.2.1. Obtén as dimensións 
relevantes de corpos ou espazos 
representados utilizando escalas 
normalizadas. 

 DT1.B3.2.1. Obtén as dimensións 
relevantes de corpos ou espazos 
sinxelos representados 
utilizando escalas normalizadas. 

 CSIEE  T1 

 T2 

 T3 

 Proba 
teórico-
práctica 

 Lámina 

 Tarefa 

 DT1.B3.2.2. Representa pezas e 
elementos industriais ou de 
construción, aplicando as 
normas referidas aos principais 
métodos de proxección 
ortográficos, seleccionando as 
vistas imprescindibles para a súa 
definición, dispóndoas 
axeitadamente e diferenciando 
o trazado de eixes, liñas vistas e 

 DT1.B3.2.2. Representa pezas e 
elementos industriais ou de 
construciónsinxelos, aplicando 
as normas referidas aos 
principais métodos de 
proxección ortográficos, 
seleccionando as vistas 
imprescindibles para a súa 
definición, dispóndoas 
axeitadamente e diferenciando 

 CAA  T2 

 T3 

 Proba 
teórico-
práctica. 

 Lámina. 

 Tarefa 
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Obxec
tivos 

Estándares de aprendizaxe Estándares de aprendizaxe.Grao 
mínimo. 

Compe-
tencias 
clave 

Tempo-
raliza-
ción 

Instrumentos de 
avaliación. 

ocultas. o trazado de eixes, liñas vistas e 
ocultas. 

 DT1.B3.2.3. Cota pezas 
industriais sinxelas identificando 
as cotas necesarias para a súa 
correcta definición dimensional 
e dispóndoas de acordo coa 
norma. 

 DT1.B3.2.3. Cota pezas 
industriais sinxelas identificando 
as cotas necesarias para a súa 
correcta definición dimensional 
e dispóndoas de acordo coa 
norma. 

 CMCCT  T1 

 T2 

 T1 

 T2 

 T3 

 Proba 
teórico-
práctica 

 Lámina 

 Tarefa 

 DT1.B3.2.4. Cota espazos 
arquitectónicos sinxelos 
identificando as cotas necesarias 
para a súa correcta definición 
dimensional e dispóndoas de 
acordo coa norma. 

 DT1.B3.2.4. Cota espazos 
arquitectónicos sinxelos 
identificando as cotas necesarias 
para a súa correcta definición 
dimensional e dispóndoas de 
acordo coa norma. 

 CMCCT  T1 

 T2 

 T3 

 Proba 
teórico-
práctica 

 Lámina 

 Tarefa 

 DT1.B3.2.5. Representa 
obxectos con ocos mediante 
cortes e seccións, aplicando as 
normas básicas correspondentes. 

 DT1.B3.2.5. Representa 
obxectos sinxelos con ocos 
mediante cortes e seccións, 
aplicando as normas básicas 
correspondentes. 

 CSIEE  T1 

 T2 

 T3 

 Proba 
teórico-
práctica. 

 Lámina. 

 Tarefa 

 

3.2.Debuxo Técnico. 2º de bacharelato. 

 

3.2.1. Estándares imprescindibles non adquiridos no curso 
2019/2020. 
 
De xeito habitual, os estándares considerados imprescindibles no 1º curso que teñen 
continuidade en 2º,  son tomados como punto de partida en forma de repaso a modo 
de introducción. Dado que todos os estándares imprescincibles non adquiridos no 1º 
curso teñen continuidade en segundo, no presente curso en vez deste reforzo que se 
fai habitualmente, procederase a comezar cada estándar de 2º tomando como punto 
de inicio o estándar de 1º non adquirido correspondente. Os estándares 
imprescindibles non adquiridos no curso 2019/2020 foron os seguintes: 
DT1.B2.1.4, DT1.B2.1.5, DT1.B2.1.6, DT1.B2.1.7, DT1.B2.1.8, DT1.B2.3.1, 
DT1.B2.3.2, DT1.B2.4.1, DT1.B2.4.2, DT1.B2.4.3, DT1.B3.2.2 e DT1.B3.2.5. 
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Obxecti
vos 

Estándares de aprendizaxe Estándares de aprendizaxe. Grao mínimo. Competenci
as clave 

Temporali 

zación 

Instrumentos 
de avaliación 

                                                                        Bloque 1. Xeometría e debuxo técnico 

 b 

 d 

 e 

 g 

 i 

 l 

 DT2.B1.1.1. Identifica a estrutura 
xeométrica de obxectos industriais ou 
arquitectónicos a partir da análise de 
plantas, alzados, perspectivas ou 
fotografías, sinalando os seus elementos 
básicos e determinando as principais 
relacións de proporcionalidade. 

 DT2.B1.1.1. Identifica a estrutura 
xeométrica de obxectos industriais ou 
arquitectónicos a partir da análise de 
plantas, alzados, perspectivas ou 
fotografías, sinalando os seus elementos 
básicos e determinando as principais 
relacións de proporcionalidade. 

 CCL  T2  Exame. 

 Lámina. 

 Observación 
na aula. 

 DT2.B1.1.2. Determina lugares 
xeométricos de aplicación ao debuxo 
aplicando os conceptos de potencia ou 
inversión. 

 DT2.B1.1.2. Determina lugares 
xeométricos de aplicación ao debuxo 
aplicando os conceptos de potencia ou 
inversión. 

 CMCCT  T2  Exame. 

  Observación 
na aula. 

 

 DT2.B1.1.3. Transforma por inversión 
figuras planas compostas por puntos, 
rectas e circunferencias describindo as 
súas posibles aplicacións á resolución de 
problemas xeométricos. 

 DT2.B1.1.3. Transforma por inversión 
figuras planas compostas por puntos, 
rectas e circunferencias describindo as 
súas posibles aplicacións á resolución de 
problemas xeométricos. 

 CAA  T2  Exame. 

 Observación 
na aula. 

 

 DT2.B1.1.4. Selecciona estratexias para a 
resolución de problemas xeométricos 
complexos, analizando as posibles 
solucións e transformándoos por analoxía 
noutros problemas máis sinxelos. 

 DT2.B1.1.4. Selecciona estratexias para a 
resolución de problemas xeométricos 
complexos, analizando as posibles 
solucións e transformándoos por analoxía 
noutros problemas máis sinxelos. 

 CSIEE  T2  Exame. 

 Observación 
na aula. 

 

 DT2.B1.1.5. Resolve problemas de 
tanxencias aplicando as propiedades dos 
eixes e centros radicais, e indicando 
graficamente a construción auxiliar 
utilizada, os puntos de enlace e a relación 
entre os seus elementos. 

 DT2.B1.1.5. Resolve problemas de 
tanxencias aplicando as propiedades dos 
eixes e centros radicais, e indicando 
graficamente a construción auxiliar 
utilizada, os puntos de enlace e a relación 
entre os seus elementos. 

 CMCCT  T2  Exame. 

 Lámina. 

 Observación 
na aula. 

 b 

 d 

 e 

 g 

 i 

 l 

 DT2.B.1.2.1. Comprende a orixe das 
curvas cónicas e as relacións métricas 
entre elementos, describe as súas 
propiedades e identifica as súas 
aplicacións. 

 DT2.B.1.2.1. Comprende a orixe das 
curvas cónicas e as relacións métricas 
entre elementos, describe as súas 
propiedades e identifica as súas 
aplicacións. 

 CCL  T2  Exame. 

 Observación 
na aula. 

 

 DT2.B1.2.2. Resolve problemas de 
pertenza, intersección e tanxencias entre 
liñas rectas e curvas cónicas, aplicando as 
súas propiedades, e xustifica o 
procedemento utilizado. 

 DT2.B1.2.2. Resolve problemas de 
pertenza, intersección e tanxencias entre 
liñas rectas e curvas cónicas, aplicando as 
súas propiedades, e xustifica o 
procedemento utilizado. 

 CAA  T2  Exame. 

 Observación 
na aula. 

 

 DT2.B1.2.3. Traza curvas cónicas logo de 
determinar os elementos que as definen, 
tales como eixes, focos, directrices, 
tanxentes ou asíntotas, resolvendo o seu 
trazado por puntos ou por homoloxía 
respecto á circunferencia. 

 DT2.B1.2.3. Traza curvas cónicas logo de 
determinar os elementos que as definen, 
tales como eixes, focos, directrices, 
tanxentes ou asíntotas, resolvendo o seu 
trazado por puntos ou por homoloxía 
respecto á circunferencia. 

 CSIEE  T2  Exame. 

 Observación 
na aula. 

 

 b 

 d 

 e 

 g 

 i 

 l 

 DT2.B1.3.1. Comprende as características 
das transformacións homolóxicas, 
identifica os seus invariantes xeométricos 
e describe as súas aplicacións. 

 DT2.B1.3.1. Comprende as características 
das transformacións homolóxicas, 
identifica os seus invariantes xeométricos 
e describe as súas aplicacións. 

 CCL  T2  Exame. 

 Observación 
na aula. 

 

 DT2.B1.3.2. Aplica a homoloxía e a 
afinidade á resolución de problemas 
xeométricos e á representación de formas 
planas. 

 DT2.B1.3.2. Aplica a homoloxía e a 
afinidade á resolución de problemas 
xeométricos e á representación de formas 
planas. 

 CSIEE  T2  Exame. 

 Observación 
na aula. 
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Obxecti
vos 

Estándares de aprendizaxe Estándares de aprendizaxe. Grao mínimo. Competenci
as clave 

Temporali 

zación 

Instrumentos 
de avaliación 

 DT2.B1.3.3. Deseña a partir dun 
bosquexo previo ou reproduce á escala 
conveniente figuras planas complexas, e 
indica graficamente a construción auxiliar 
utilizada. 

 DT2.B1.3.3. Deseña a partir dun 
bosquexo previo ou reproduce á escala 
conveniente figuras planas complexas, e 
indica graficamente a construción auxiliar 
utilizada. 

 CMCCT  T2  Exame. 

 Producións 
do 
alumnado. 

 Observación 
na aula. 

 Bloque 2. Sistemas de representación 

 b 

 d 

 e 

 g 

 i 

 l 

 DT2.B2.1.1. Comprende os fundamentos 
ou principios xeométricos que condicionan 
o paralelismo e a perpendicularidade entre 
rectas e planos, utilizando o sistema 
diédrico ou, de ser o caso, o sistema de 
planos cotados como ferramenta base 
para resolver problemas de pertenza, 
posición, mínimas distancias e verdadeira 
magnitude. 

 DT2.B2.1.1. Comprende os fundamentos 
ou principios xeométricos que condicionan 
o paralelismo e a perpendicularidade entre 
rectas e planos, utilizando o sistema 
diédrico  

 CAA  T3  Exame. 

 Observación 
na aula. 

 

 DT2.B2.1.2. Representa figuras planas 
contidas en planos paralelos, 
perpendiculares ou oblicuos aos planos de 
proxección, trazando as súas proxeccións 
diédricas. 

 DT2.B2.1.2. Representa figuras planas 
contidas en planos paralelos, 
perpendiculares ou oblicuos aos planos de 
proxección, trazando as súas proxeccións 
diédricas. 

 CSIEE  T3  Exame. 

 Observación 
na aula. 

 

 DT2.B2.1.3. Determina a verdadeira 
magnitude de segmentos, ángulos e 
figuras planas utilizando xiros, 
abatementos ou cambios de plano en 
sistema diédrico e, de ser o caso, no 
sistema de planos cotados. 

 DT2.B2.1.3. Determina a verdadeira 
magnitude de segmentos, ángulos e 
figuras planas utilizando xiros, 
abatementos ou cambios de plano en 
sistema diédrico. 

 CAA  T3  Exame. 

 Observación 
na aula. 

 

 DT2.B2.1.4. Representa o hexaedro ou 
cubo en calquera posición respecto aos 
planos coordenados, o resto dos poliedros 
regulares, prismas e pirámides en 
posicións favorables, coa axuda das súas 
proxeccións diédricas, determinando 
partes vistas e ocultas. 

 DT2.B2.1.4. Representa o hexaedro ou 
cubo en calquera posición respecto aos 
planos coordenados, o resto dos poliedros 
regulares, prismas e pirámides en 
posicións favorables, coa axuda das súas 
proxeccións diédricas, determinando 
partes vistas e ocultas. 

 CSIE  T3  Exame. 

 Observación 
na aula. 

 

 b 

 d 

 e 

 g 

 i 

 l  

 DT2.B2.2.1. Representa cilindros e conos 
de revolución aplicando xiros ou cambios 
de plano para dispor as súas proxeccións 
diédricas en posición favorable para 
resolver problemas de medida. 

 DT2.B2.2.1. Representa cilindros e conos 
de revolución aplicando xiros ou cambios 
de plano para dispor as súas proxeccións 
diédricas en posición favorable para 
resolver problemas de medida. 

 CMCCT 

 CAA 

 T3  Exame. 

 Observación 
na aula. 

 

 DT2.B2.2.2. Determina a sección plana de 
corpos ou espazos tridimensionais 
formados por superficies poliédricas, 
cilíndricas, cónicas e/ou esféricas, 
debuxando as súas proxeccións diédricas 
e obtendo a súa verdadeira magnitude. 

 DT2.B2.2.2. Determina a sección plana de 
corpos ou espazos tridimensionais 
formados por superficies poliédricas, 
cilíndricas, cónicas e/ou esféricas, 
debuxando as súas proxeccións diédricas 
e obtendo a súa verdadeira magnitude. 

 CMCCT  T3  Exame 

 Observación 
na aula.. 

 

 DT2.B2.2.3. Acha a intersección entre 
liñas rectas e corpos xeométricos coa 
axuda das súas proxeccións diédricas ou 
a súa perspectiva, indicando o trazado 
auxiliar utilizado para a determinación dos 
puntos de entrada e saída. 

 DT2.B2.2.3. Acha a intersección entre 
liñas rectas e corpos xeométricos coa 
axuda das súas proxeccións diédricas ou 
a súa perspectiva, indicando o trazado 
auxiliar utilizado para a determinación dos 
puntos de entrada e saída. 

 CMCCT  T3  Exame. 

 Observación 
na aula. 

 

 DT2.B2.2.4. Desenvolve superficies 
poliédricas, cilíndricas e cónicas, coa 
axuda das súas proxeccións diédricas, 

 DT2.B2.2.4. Desenvolve superficies 
poliédricas, cilíndricas e cónicas, coa 
axuda das súas proxeccións diédricas, 

 CAA  T3  Exame. 

 Observación 
na aula. 
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Obxecti
vos 

Estándares de aprendizaxe Estándares de aprendizaxe. Grao mínimo. Competenci
as clave 

Temporali 

zación 

Instrumentos 
de avaliación 

utilizando xiros, abatementos ou cambios 
de plano para obter a verdadeira 
magnitude das arestas e caras que as 
conforman. 

utilizando xiros, abatementos ou cambios 
de plano para obter a verdadeira 
magnitude das arestas e caras que as 
conforman. 

 

 b 

 d 

 e 

 g 

 i 

 l 

 DT2.B2.3.1. Comprende os fundamentos 
da axonometría ortogonal, clasificando a 
súa tipoloxía en función da orientación do 
triedro fundamental, determinando o 
triángulo de trazas e calculando os 
coeficientes de redución. 

 DT2.B2.3.1. Comprende os fundamentos 
da axonometría ortogonal, clasificando a 
súa tipoloxía en función da orientación do 
triedro fundamental, determinando o 
triángulo de trazas e calculando os 
coeficientes de redución. 

 CMCCT  T1  Exame. 

 Lámina. 

 Observación 
na aula. 

 DT2.B2.3.2. Debuxa axonometrías de 
corpos ou espazos definidos polas súas 
vistas principais, dispondo a súa posición 
en función da importancia relativa das 
caras que se desexen amosar e/ou da 
conveniencia dos trazados necesarios. 

 DT2.B2.3.2. Debuxa axonometrías de 
corpos ou espazos definidos polas súas 
vistas principais, dispondo a súa posición 
en función da importancia relativa das 
caras que se desexen amosar e/ou da 
conveniencia dos trazados necesarios. 

 CCEC  T1  Exame. 

 Lámina. 

 Observación 
na aula. 

 DT2.B2.3.3. Determina a sección plana de 
corpos ou espazos tridimensionais 
formados por superficies poliédricas, 
debuxando isometrías ou perspectivas 
cabaleiras. 

 DT2.B2.3.3. Determina a sección plana de 
corpos ou espazos tridimensionais 
formados por superficies poliédricas, 
debuxando isometrías ou perspectivas 
cabaleiras. 

 CMCCT  T1  Lámina. 

 Observación 
na aula. 

 Bloque 3. Documentación gráfica de proxectos 

 b 

 d 

 e 

 g 

 i 

 l 

 DT2.B3.1.1. Elabora e participa 
activamente en proxectos cooperativos de 
construción xeométrica, aplicando 
estratexias propias adecuadas á linguaxe 
do debuxo técnico.  

 DT2.B3.1.1. Elabora proxectos 
cooperativos de construción xeométrica, 
aplicando estratexias propias adecuadas á 
linguaxe do debuxo técnico.  

 CSC  T1  Lámina. 

 Observación 
na aula. 

 DT2.B3.1.2. Identifica formas e medidas 
de obxectos industriais ou arquitectónicos, 
a partir dos planos técnicos que os 
definen. 

 DT2.B3.1.2. Identifica formas e medidas 
de obxectos industriais ou arquitectónicos, 
a partir dos planos técnicos que os 
definen. 

 CMCCT  T1  Exame. 

 Observación 
na aula. 

 

 DT2.B3.1.3. Debuxa bosquexos a man 
alzada e esbozos cotados para posibilitar 
a comunicación técnica con outras 
persoas. 

 DT2.B3.1.3. Debuxa bosquexos a man 
alzada e esbozos cotados para posibilitar 
a comunicación técnica con outras 
persoas. 

 CCEC  T1  Lámina. 

 Observación 
na aula. 

 DT2.B3.1.4. Elabora esbozos de 
conxuntos e/ou pezas industriais ou 
obxectos arquitectónicos, dispondo as 
vistas, os cortes e/ou as seccións 
necesarias, tomando medidas 
directamente da realidade ou de 
perspectivas a escala, elaborando 
bosquexos a man alzada para a 
elaboración de debuxos cotados e planos 
de montaxe, instalación, detalle ou 
fabricación, de acordo coa normativa de 
aplicación.  

 DT2.B3.1.4. Elabora esbozos de 
conxuntos e/ou pezas industriais ou 
obxectos arquitectónicos, dispondo as 
vistas, os cortes e/ou as seccións 
necesarias, tomando medidas 
directamente da realidade ou de 
perspectivas a escala, elaborando 
bosquexos a man alzada para a 
elaboración de debuxos cotados e planos 
de montaxe, instalación, detalle ou 
fabricación, de acordo coa normativa de 
aplicación.  

 CCEC  T1  Lámina. 

 Observación 
na aula. 

 b 

 d 

 e 

 g 

 i 

 l 

 DT2.B3.2.1. Comprende as posibilidades 
das aplicacións informáticas relacionadas 
co debuxo técnico, e valora a exactitude, a 
rapidez e a limpeza que proporciona a súa 
utilización. 

 DT2.B3.2.1. Comprende as posibilidades 
das aplicacións informáticas relacionadas 
co debuxo técnico, e valora a exactitude, a 
rapidez e a limpeza que proporciona a súa 
utilización. 

 CD  T3  Producións 
do 
alumnado. 

 Observación 
na aula. 

 DT2.B3.2.2. Representa obxectos  DT2.B3.2.2. Representa obxectos  CD  T3  Producións 
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Obxecti
vos 

Estándares de aprendizaxe Estándares de aprendizaxe. Grao mínimo. Competenci
as clave 

Temporali 

zación 

Instrumentos 
de avaliación 

industriais ou arquitectónicos coa axuda 
de programas de debuxo vectorial 2D, 
creando entidades, importando bloques de 
bibliotecas, editando obxectos e dispondo 
a información relacionada en capas 
diferenciadas pola súa utilidade. 

industriais ou arquitectónicos coa axuda 
de programas de debuxo vectorial 2D, 
creando entidades, importando bloques de 
bibliotecas, editando obxectos e dispondo 
a información relacionada en capas 
diferenciadas pola súa utilidade. 

do 
alumnado. 

 Observación 
na aula. 

 DT2.B3.2.3. Representa obxectos 
industriais ou arquitectónicos utilizando 
programas de creación de modelos en 3D, 
inserindo sólidos elementais, 
manipulándoos ata obter a forma 
buscada, importando modelos ou 
obxectos de galerías ou bibliotecas, 
incorporando texturas, seleccionando o 
encadramento, a iluminación e o punto de 
vista adecuado ao propósito buscado. 

 DT2.B3.2.3. Representa obxectos 
industriais ou arquitectónicos utilizando 
programas de creación de modelos en 3D, 
inserindo sólidos elementais, 
manipulándoos ata obter a forma 
buscada, importando modelos ou 
obxectos de galerías ou bibliotecas, 
incorporando texturas, seleccionando o 
encadramento, a iluminación e o punto de 
vista adecuado ao propósito buscado. 

 CD  T3  Producións 
do 
alumnado. 

 Observación 
na aula. 

 DT2.B3.2.4. Presenta os traballos de 
debuxo técnico utilizando recursos 
gráficos e informáticos, de xeito que estes 
sexan claros e limpos, e que respondan 
ao obxectivo para os que se realizaron. 

 DT2.B3.2.4. Presenta os traballos de 
debuxo técnico utilizando recursos 
gráficos e informáticos, de xeito que estes 
sexan claros e limpos, e que respondan 
ao obxectivo para os que se realizaron. 

 CD  T3  Producións 
do 
alumnado. 

 Observación 
na aula. 

 

 

4. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS. 

 

A metodoloxía a empregar terá en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe do 
alumnado e as súas características individuais e/ou estilos de aprendizaxe, coa fin de 
conseguir que todo o alumnado alcance o máximo desenvolvemento das súas 
capacidades. Así mesmo, proporánselle ó alumnado tarefas que favorezan a súa 
capacidade para aprender por si mesmo e para aplicar métodos de investigación 
apropiados. 

A metodoloxía que se utilice favorecerá o traballo individual pero tamén nalgúns 
casos colaborativo en aspectos tales como a busca de posibles solucións a problemas 
onde haxa máis dunha posibilidade de resolución, o pensamento autónomo, crítico e 
rigoroso, o uso de técnicas e hábitos de investigación en distintos campos do saber, a 
capacidade do alumnado de aprender por si mesmo, así como a transferencia e a 
aplicación do aprendido. 

No presente curso, máis que nunca, dada a situación na que nos atopamos pola 
pandemia, fomentaremos o emprego das tecnoloxías da información e da 
comunicación xa que serán unha ferramenta necesaria para a aprendizaxe en todas 
as materias nos periodos de confinamento, e tamén polo seu carácter imprescindible 
na educación superior como pola súa utilidade e relevancia para a vida cotiá e a 
inserción laboral.  
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Tamén fomentaremos no posible as habilidades de comprensión lectora e de uso da 
información, a expresión escrita e a capacidade de se expresar correctamente en 
público.  

As tarefas propostas propiciarán que o alumnado adquira, ademais, un manexo 
adecuado da información en diferentes soportes e procedente de distintas fontes, 
incluída a biblioteca escolar, en liña co concepto de alfabetizacións múltiples. 

En caso de confinamento, traballarase a través da aula virtual do centro. A materia 
presentarase en temas. En cada tema proporcionaráselle ao alumnado a información 
necesaria en diferentes tipos de formatos en función deste: Ficheiros, vídeos 
titoriais, instruccións para a realización da tarefa,...  

A entrega de tarefas, cando non sexa posible presencialmente, tamén se fará a 
través desta ou, incluso no caso de alumnado con problemas técnicos ou algún tipo 
de dificultade persoal, a través do correo electrónico, previo acordo.  

Ademais, estableceranse varias canles de comunicación co alumnado para a 
resolución de dúbidas: mensaxería a través da aula virtual , correo electrónico, 
chamada teléfonica e vídeocoferencia se fose preciso.  

En canto aos exames, probas obxectivas,.., no caso de que non houbese posibilidade 
de realización de xeito presencial nin de se  adiadas , realizaríanse a través de 
vídeoconferencia ou serían sustituídas por unha tarefa.  

 

5. MATERIAIS E RECURSOS: 

 

Debido á perda da aula de debuxo para a impartición da materia no presente curso, 
as clases desenvolveranse na aula de referenza de cada un dos grupos, que contan 
cos seguintes materias de apoio didáctico: 

-Fotocopias facilitadas polo profesorado e fotocopiadora (conserxería). 

-Canón e pantalla. 

-Materiais de debuxo técnico persoais do alumnado (portaminas 0,3 e 0,5, regra, 
escalímetro, escuadra e cartabón, compás, rotuladores calibrados, láminas...) 

-Bibliografía específica ( disponible na biblioteca do centro e facilitada polo 
profesorado tanto en fotocopias como a través da aula virtual) 

-Encerado e xiz de cores. 

-Ordenador con conexión, teléfono móbil persoal e/ou cámara dixital (do centro e 
propia) 

Ademais dos materiais persoais mencionados, os alumnos disporán doutros,  
propiedade do Departamento, dos que poderán facer uso coas medidas de seguridade 
contra o COVID pertinentes, tales como plantillas de curvas, plantillas de círculos e 
de isométría da circunferencia, poliedros de madeira e diversas  pezas mecánicas de 
metal. 
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Ademais, teñen a súa disposición os recursos do centro: Aula virtual. Biblioteca na 
que dispoñen de materiais de tipo bibliográfico e de catro ordenadores con conexión 
a internet e unha impresora. O centro tamén conta cunha aula de informática que 
podería ser empregada se fose necesario. 

LIBRO DE TEXTO: NON HAI LIBRO DE TEXTO OBRIGATORIO. 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA: 

- RODEIRA. Debuxo Técnico I. Autor: Varios. Editorial: Rodeira. Grupo Edebe 

- VERTEX. Dibujo Técnico II. Autor: Varios. Editorial: Casals. 

- DIBUJO TÉCNICO. Autor: Varios. Editorial: Anaya. 

- DIBUJO TÉCNICO. Autor: Varios Editorial: Tebar 

APOIO: 

- CURSO DE DIBUJO GEOMETRICO Y DE CROQUIZACION. Autor: Rodríguez de 
Abajo y Álvarez Bengoa. Editorial: Marfil. 

- DIBUJO TÉCNICO. Autor: De Abajo y Bengoa. Editorial: Donostiarra. 

- SISTEMA DIÉDRICO I Y II. Autor: De Abajo y Bengoa. Editorial: Donostiarra. 

 

6. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E 

PROMOCIÓN DO ALUMNADO.  

6.1- 1ºBacharelato. 

 

En cada avaliación realizaranse unha ou dúas probas teórico-prácticas e/ou prácticas, 
segundo corresponda, que serán avaliadas sobre 10 e terán un peso na nota do 85%. 

Ademais, en cada unha das tres avaliacións, os alumnos realizarán, unha serie de 
láminas, tarefas e/ou traballos prácticos que serán avaliadas sobre 10 e que terán un 
peso na nota do 15% .  

No primeiro trimestre realizarase unha proba teórico-práctica que será avaliada 
sobre 10 e terá un peso na nota do 85%. 

Ademais, os alumnos realizarán, cinco láminas, tarefas e/ou traballos prácticos que 
serán avaliadas/os sobre 10 e que terán un peso na nota do 15%, é dicir, cada unha 
delas terá un peso na nota da avaliación do 3% . 

No caso de confinamento en periodos curtos, a data desta proba teórico-práctica 
poderá ser modificada. Se non é posible facer esta dentro das datas correspondentes 
a esta 1ª avaliación, a nota que aparecerá no boletín será a das tarefas que pasará a 
ter un peso do 100% de xeito PROVISIONAL. Unha vez realizada esta e de cara á nota 
final de xuño, recuperará o seu peso inicial do 85%. 
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No caso de que o confinamento se prolongue no tempo esta proba será realizada 
telemáticamente. Para a realización desta, convocarase ao alumnado en grupos 
pequenos por orde de lista.  

No segundo trimestre realizaranse dúas probas; unha proba teórico-práctica que será 
avaliada sobre 10 e que representará o 60% da nota da segunda avaliación e outra 
proba práctica que será avaliada sobre 10 e que representará o 25 % da nota. 
Ademais, os alumnos realizarán, cinco láminas, tarefas e/ou traballos prácticos que 
serán avaliadas/os sobre 10 e que terán un peso na nota do 15%, é dicir, cada unha 
delas terá un peso na nota da avaliación do 3% . 

No caso de confinamento en periodos curtos, a data destas probas teórico-prácticas 
poderá ser modificada. Se non é posible facer estas dentro das datas correspondentes 
a esta 1ª avaliación, a nota que aparecerá no boletín será a das tarefas que pasará a 
ter un peso do 100% de xeito PROVISIONAL. Unha vez realizadas estas e de cara á 
nota final de xuño, recuperarán o seu peso inicial do 85%. No caso de que só fose 
posible a realización dunha destas dúas probas, o peso desta na nota provisional 
pasará a ser o do 85%. Unha vez realizadas as dúas e de cara á nota final de xuño, 
cada unha delas recuperarán o seu peso inicial correspondente. 

No caso de que o confinamento se prolongue no tempo estas probas serán realizadas 
telemáticamente. Para a realización destas, convocarase ao alumnado en grupos 
pequenos por orde de lista.  

No terceiro trimestre realizaranse dúas probas; unha proba teórico-práctica que 
representará o 45% da nota da terceira avaliación e outra proba práctica que 
representará o 40% . Ademais, os alumnos realizarán, cinco láminas, tarefas e/ou 
traballos prácticos que serán avaliadas/os sobre 10 e que terán un peso na nota do 
15%, é dicir, cada unha delas terá un peso na nota da avaliación do 3% . 

No caso de que o confinamento se prolongue no tempo estas probas serán realizadas 
telemáticamente. Para a realización destas, convocarase ao alumnado en grupos 
pequenos por orde de lista.  

A nota final de xuño será a media das notas de cada unha das tres avaliacións. O 
alumno/a obterá o aprobado se acada ou supera a media de 5. Aqueles alumnos/as 
que non acaden esta nota terán dereito a realizar a proba extraordinaria de 
setembro. 

A recuperación do/os exame/es suspenso/s en cada avaliación serán feitas a comezos 
da seguinte ou en canto sexa posible, a excepción da recuperación dos exames da 
terceira que se farán en xuño. No caso de confinamento en periodos curtos, a data 
destas recuperacións poderá ser modificada. No caso de que o confinamento se 
prolongue no tempo estas probas serán realizadas telemáticamente. Para a 
realización destas, convocarase ao alumnado en grupos pequenos por orde de lista. 
Aqueles alumnos/as que unha vez feitas estas, non acaden unha nota igual ou 
superior a 5, terán dereito a proba extraordinaria de setembro. 

 

2ºBacharelato. 

 

1. Realizaranse probas teórico-prácticas referidas aos contidos de Normalización, 
Escalas, Debuxo Xeométrico e Sistema Diédrico que serán avaliadas sobre 10. A nota 
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mínima para facer media é un 2.5 ( está poderá ser modificada en función da 
dificultade dos contidos,  se o profesor así o considera, e sempre previo aviso ós 
alumnos). 

2. Ademais, ó longo do curso os alumnos deberán realizar de xeito obrigatorio 
láminas que reflicten o grao de asunción dos conceptos fundamentais referidos á 
construción, deliñación e presentación, así como unha serie de probas de perspectiva 
que serán avaliadas sobre 3 puntos. 

A NOTA DE CADA AVALIACIÓN  SERÁ UNHA MEDIA PONDERADA ENTRE OS RESULTADOS 
OBTIDOS NOS APARTADOS 1 E 2. 

A NOTA FINAL, SEMPRE E CANDO SE APROBE A 3ª,  SERÁ UNHA MEDIA DAS OBTIDAS 
NAS 3 AVALIACIÓNS. 

DADO QUE EN DEBUXO TÉCNICO O MAIOR GRAO DE DIFICULTADE E DE USO DE 
PROCESOS GRÁFICOS COMPLEXOS DASE NO ÚLTIMO TRIMESTRE O ALUMNADO QUE 
OBTEÑA A SÚA MELLOR NOTA NA 3ª AVALIACIÓN SERÁ A QUE PREVALEZA COMO FINAL.  

Por exemplo:  

A) 9    7    5= nota final 7 

B) 4    6    8= nota final 8 

7. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL  E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU 

COLECTIVAS QUE SE POIDAN TOMAR EN FUNCIÓN DOS 

RESULTADOS. 

 

A identificación e a valoración do alumnado con necesidades específicas de apoio 
educativo e, de ser o caso, a intervención educativa derivada desa valoración, 
realizaranse do xeito máis temperán posible.  Polo tanto, deberanse adoptar as 
medidas necesarias para facer realidade esa identificación, valoración e 
intervención. 

No presente curso teranse en conta, en xeral, pero sobre todo no caso do alumnado 

de 2ºBach,  tanto a análise dos informes de avaliación individualizados do curso 

anterior como as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019/2020, 

ademais do con ecemento personalizado do alumnado e da súa situacion persoal e 

emocional coa fin de tomar as e decisións profesionais de actuación por parte do 

profesorado que imparte a materia. 

A avaliación da aprendizaxe no bacharelato será continua e diferenciada segundo as 
materias, terá un carácter formativo e será un instrumento para a mellora tanto dos 
procesos de ensino como dos procesos de aprendizaxe. 

No proceso de avaliación continua, cando o progreso dun alumno ou unha alumna non 
sexa o adecuado, estableceranse medidas de reforzo educativo. Estas medidas 
adoptaranse en calquera momento do curso, tan pronto como se detecten as 
dificultades, e estarán dirixidas a garantir a adquisición das competencias 
imprescindibles para continuar o proceso educativo” (Decreto 86/2015, do 25 de 
xuño, polo que se establece o currículo da ESO e do bacharelato na CAG). 
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As dúas primeiras semanas de curso o noso Departamento levará a cabo unhas probas 
de avaliación inicial para valorar as competencias do alumnado. Estas probas 
avaliaran diferentes tipos de contidos: conceptuais, procedimentais e actitudinais e 
serviran para valorar tanto o grupo en xeral como a cada alumno e alumna en 
particular para así tomar as medidas de reforzo educativas necesarias se fosen 
necesarias. 

Para isto valerémonos de  probas teoríco-prácticas, exercicios prácticos de trazado, 
observación na aula, e entrevistas co alumnado, así como da información 
proporcionada polos outros docentes do curso e polo titor. Ademais, analisaranse os 
informes de avaliacion individualizados do curso anterior e teranse en conta as 
aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019/2020 así como a su  a 
correspondencia coa falta do desenvolvemento das correspondentes competencias 
clave. 
 
As medidas a adoptar poderán ser de carácter grupal ou individuais segundo as 
necesidades que se detecten e, se fose necesario, en colaboración ou baixo a 
supervisión do Departamento de Orientación. 

 

 

8. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUEMENTO, 

RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES. 

 

Os alumnos co Debuxo Técnico I pendente disporán de 2 probas (xaneiro/febreiro e 
abril/maio en función do calendario posto pola Xefatura de Estudos)), na primeira 
delas serán avaliados os contidos correspondentes á primeira avaliación e na segunda 
os contidos relativos á segunda avaliación. Estas probas serán puntuadas sobre 10 e a 
nota final será media das dúas. 

No caso de confinamento en periodos curtos, a data destas recuperacións poderá ser 
modificada. No caso de que o confinamento se prolongue no tempo estas probas 
serán realizadas telemáticamente. Aqueles alumnos/as que unha vez feitas estas, 
non acaden unha nota  media igual ou superior a 5, terán dereito a unha nova 
oportunidade de exame (exame final) no mes de Maio, así como  a unha proba 
extraordinaria no mes de setembro. 

No caso de que se incorpore ao grupo de 2º Bach alumnado repetidor procedente 
doutro centro coa materia pendente do curso 2018-2019 a materia da que será 
examinado será a correspondente a este curso.  

 

9. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE PERMITAN AO 

ALUMNADO ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN 

DETERMINADAS MATERIAS, EN BACHARELATO. 
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“O alumnado poderá matricularse da materia de segundo curso sen cursar a 
correspondente materia de primeiro curso, sempre que o profesorado que a imparta 
considere que o alumno ou a alumna reúnen as condicións necesarias para poder 
seguir con aproveitamento a materia de segundo. En caso contrario, deberase cursar 
a materia de primeiro curso, que terá a consideración de materia pendente, aínda 
que non será computable para os efectos de modificar as condicións en que se terá 
promoción a segundo”. No presente curso, no caso de haber alumnos nesta situación, 
o procedemento a seguir para determinar se o alumno reúne ou non  estas condicións 
é o seguinte: o alumno ten dereito a presentarse a unha proba teórico-práctica 
dentro do prazo establecido pola lei. Esta proba reunirá as mesmas condicións, en 
todos os aspectos ( contidos, criterios de avaliación e cualificación) que a proba 
extraordinaria de setembro. 

 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE: 

 

Para o alumnado que requira unha atención educativa diferente á ordinaria, por 
presentar necesidades educativas especiais, por dificultades específicas de 
aprendizaxe, trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH), polas súas 
altas capacidades intelectuais, por se incorporar tarde ao sistema educativo ou por 
condicións persoais ou de historia escolar, o Departamento de Debuxo establecerá as 
medidas curriculares necesarias co fin de que poida alcanzar o máximo 
desenvolvemento das súas capacidades persoais e os obxectivos e competencias 
establecidas na etapa para todo o alumnado. 

Estableceranse as medidas máis adecuadas para que as condicións de realización das 
avaliacións  se adapten ás necesidades do alumnado con necesidade específica de 
apoio educativo; estas adaptacións non se terán en conta en ningún caso para 
minorar as cualificacións obtidas. 

No caso de alumnos con especial dificultade,o profesor levará a cabo as medidas de 
reforzo educativo que sexan necesarias.Cando estas sexan significativas farase en 
coordinación co Departamento de Orientación. 

 

11. CONCRECCIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE 

TRABALLARÁN NO CURSO QUE CORRESPONDA. 

 

Segundo establece o Decreto 86/2015, “A comprensión lectora, a expresión oral e 
escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da 
comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e constitucional traballaranse 
en todas as materias, sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das 
materias de cada etapa”. 

PLAN LECTOR: 

Tal e como establece o Decreto 86/2015 do 25 de xuño, polo que se establece o 
currículo da educación secundaria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de 
Galicia os centros docentes deberán incluír dentro do seu proxecto educativo un 
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programa de centro de promoción da lectura (proxecto lector de centro) no que 
integren as actuacións destinadas ao fomento da lectura, da escritura e das 
habilidades no uso, no tratamento e na produción da información, en apoio da 
adquisición das competencias clave.De acordo co establecido no Decreto o 
Departamento de Debuxo vai fomentar a lectura entre o seu alumnado. 

O proxecto lector do noso centro desenvolverá, a partir da análise do contexto en 
materia de lectura, un plan no que se articulen todas as intervencións que se van 
realizar no centro en relación coa lectura, a escritura e as habilidades informativas, 
coa participación do profesorado das distintas áreas, materias e ciclos, incorporando 
a biblioteca escolar e as bibliotecas de aula como recursos fundamentais para a súa 
posta en marcha. O proxecto lector de centro será a referencia para a elaboración de 
programas ou plans anuais de lectura, que se incluirán na programación xeral anual. 
O seu deseño e posta en marcha son competencia de todo o equipo docente e estarán 
coordinados preferentemente pola persoa responsable da biblioteca escolar. 

Para a consecución dos devanditos obxectivos, o noso centro educativos  tomou as 
decisións consensuadas que permitiran: 

• A existencia dunha biblioteca escolar como centro de recursos da 
información, da lectura e da aprendizaxe, dinamizadora da actividade educativa e da 
vida cultural do centro. 

• A integración das fontes informativas, en calquera soporte (impreso ou 
electrónico) no tratamento dos contidos curriculares. 

• A formación de lectores e de lectoras competentes e a creación e 
consolidación do hábito de lectura. 

• O desenvolvemento de actitudes favorables á lectura mediante a creación de 
ambientes lectores, entre outras estratexias. 

• O funcionamento da biblioteca escolar como factor de compensación social. 

 

PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TIC: 

En xeral, a aplicación das tecnoloxías da información e a comunicación ao traballo da 
aula  utilizarase para que o alumnado desenvolva habilidades para buscar, obter, 
procesar e comunicar información, é dicir, para transformala en coñecemento. 
Incorpora diferentes habilidades, que van desde o acceso á información ata a súa 
transmisión en  distintos soportes unha vez tratada, incluíndo a utilización das como 
elemento esencial para informarse, aprender e comunicarse. 

O profesorado do Departamento de Debuxo proporcionará información sobre páxinas 
web que sexan de interese para a materia, de modo que os alumnos poidan  realizar 
consultas autónomas sobre dúbidas, buscar información para o desenvolvemento de 
certos traballos, etc. Así mesmo, fomentarase que os alumnos entreguen algúns dos 
exercicios ou traballos en formato dixital ou, cando menos, realizados por medios 
informáticos coa fin de que adquiran na práctica o hábito de utilizar as ferramentas 
que ofrecen estes medios para a mellora da súa competencia técnica. 

IGUALDADE E CONVIVENCIA: 

Así mesmo fomentaremos, dentro do posible, o desenvolvemento da igualdade 
efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra 
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persoas con discapacidade, e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato 
e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

Do mesmo xeito, promoveremos a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de 
conflitos en todos os ámbitos. Fomentaremos especialmente  a prevención da 
violencia de xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, da violencia 
terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia. 

Poremos todos os medios ó noso a alcance para evitar comportamentos e  contidos 
sexistas e estereotipos que supoñan discriminación por razón da orientación sexual 
ou da identidade de xénero. 

ESPÍRITO EMPRENDEDOR: 

Sempre que sexa posible, fomentaremos  medidas para que o alumnado participe en 
actividades que lle permitan afianzar o espírito emprendedor e a iniciativa 
empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o 
traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico. 

 

 

12. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA 

DOCENTE. 

 

O finalizar o curso, nunha reunión do departamento, analizaremos o 
desenvolvemento do proceso de ensino e aprendizaxe avaliando a nosa actuación 
docente así como os resultados da avaliacións e discutiremos os posibles cambios ou 
melloras na programación de cara ao seguinte curso seguinte. 

Para isto empregaremos diferentes instrumentos de avaliación: Indicadores de logro, 
resultados da avaliación e enquisas ó alumnado. 

 

Programación 1 2 3 4 

1 
AS PROGRAMACIONES ESTÁN CREADAS E REPARTIDAS COHERENTEMENTE ENTRE 

OS MEMBROS DUN MESMO CURSO OU ÁMBITO. 
    

2 
CONSULTO A PROGRAMACIÓN AO LONGO DO CURSO E,  NO SEU CASO, FAGO E 

ANOTO AS MODIFICACIONES. 
    

3 
RECOLLO ESPECIFICAMENTE NA MIÑA PROGRAMACIÓN AS COMPETENCIAS QUE 

SON BÁSICAS E  FUNDAMENTAIS. 
    

4 
AO FACER A PROGRAMACIÓN TEÑO EN CONTA AS OPORTUNIDADES QUE ME 

OFRECE O CONTEXTO. 
    

 
 
5 

AO COMEZO DE CADA NOVO TRABALLO, DOULLES AOS ALUMNOS E ALUMNAS TODA 

A INFORMACIÓN QUE NECESITAN (ASPECTOS QUE VAMOS A TRABALLAR, OBXECTIVOS, 

PERCORRIDO QUE IMOS FACER, ACTIVIDADES, COMPETENCIAS A DESENVOLVER, ETC.). 
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Diversidade 1 2 3 4 

1 QUE FAGO PARA COÑECER A COMPOSICIÓN DA CLASE?     

 -Pasar una proba ao comezo do curso escolar.     

-Ler os informes anteriores.     

-Ver os resultados da avaliación.     

-Dáma o Xefe de Estudos.     

-Dánma nas reuniones de grupo.     

2 
TEÑO EN CONTA A DIVERSIDADE Á HORA DE ORGANIZAR A CLASE, DE CREAR OS 

GRUPOS, ETC. 
    

3  A PROGRAMACIÓN TEN EN CONTA A DIVERSIDADE.     

4 DOULLE A CADA ALUMNO E ALUMNA A EXPLICACIÓN QUE PRECISA.     

 -En gran grupo.     

-No pequeño grupo.     

-Individualmente.     

5 PLANTEXO EXERCICIOS DE DIFERENTE NIVEL EN CADA UNIDADE E CADA EXAME.     

 
6 

 
TEÑO EN CONTA AOS ALUMNOS E ALUMNAS QUE SE AFASTAN DA MEDIA DOS 

RESULTADOS (TANTO POR ARRIBA COMO POR ABAIXO).OS RESULTADOS. 

    

 

 

Actividades na aula 1 2 3 4 

1 OS ALUMNOS E ALUMNAS TRABALLAN DO SEGUINTE XEITO NAS MIÑAS CLASES:     

 - Individualmente.     

- En parellas.     

- En grupos reducidos.     

- En grupos grandes.     

2 OS EXERCICIOS QUE PROPOÑO SON DO SEGUINTE TIPO:     

 - Pechados, dirixidos, do libro, etc.     

 - Abertos, procedimentais, diversos, proxectos, etc.     

 - Facilitan o traballo cooperativo.     

3 NA METODOLOXÍA QUE APLICO:     

 - Emprego ferramentas TIC.     
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 - Propoño actividades para facilitar a aprendizaxe autónoma.     

  
- Baséome nas explicacións teóricas e no libro. 

    

4 COMO PASO LAS HORAS LECTIVAS (PROMEDIO):     

 - Conseguindo silencio.     

 - Impartindo teoría e explicacións.     

 - Respondendo a preguntas, fomentando a participación, desenvolvendo 

prácticas, etc. 

    

 - Observando     

 - Corrixindo aos alumnos e alumnas de xeito individual.     

 

 

Avaliación 1 2 3 4 

1 
ANTES DE COMEZAR CUNHA UNIDADE, UN TEMA OU UN PROXECTO EXPLICOLLE AOS 

ALUMNOS E ALUMNAS QUE, CON QUE FRECUENCIA, E EN BASE A   QUE AVALIAREI. 
    

2 EMPREGO DIFERENTES TIPOS DE PROBAS:     

 - Exames escritos.     

 - Exames orais.     

 - Traballo individual.     

 - Traballo en equipo.     

 
3 

UNHA VEZ REMATADA A UNIDADE OU O PROXECTO DIDÁCTICO, AVALÍO A IDONEI- 

DADE DOS RECURSOS E DAS ACTIVIDADES EMPREGADAS NO PROCESO DE 

APRENDIZAXE. 

    

 - No     

 - De xeito individual.     

 - En grupo (seminario, ciclo, etc.).     

 - Cos alumnos.     

 
4 

ENTRE AVALIACIÓNS, PROGRAMO UN OU VARIOS PLANS DE RECUPERACIÓN 

DEPENDENDO DOS RESULTADOS OBTIDOS POR ALUMNOS E ALUMNAS. 

    

5 NA AVALIACIÓN TEÑO EN CONTA DIFERENTES COMPETENCIAS.     
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DEBUXO TÉCNICO                                            GRUPO : _____       CURSO:_________ 

CUESTIONARIO SOBRE A AVALIACIÓN DOCENTE. 

 

Instrucións: 

- Valora as seguintes cuestións rodeando cun círculo a cifra de 1 a 5 que consideres axeitada. 
- Procura matizar as respostas (valorar todas coa mesma nota non ten sentido). 
- Este cuestionario é anónimo e non será revisado ata o remate do curso.  

 

1. O profesor/ra informou sobre a programación.    1 2 3 4 5 

2. O  profesor/ra informou sobre os criterios de avaliación e cualificación.        1 2 3 4 5 

3. O profesor/ra informou sobre os criterios de promoción.   1 2 3 4 5 

4. O profesor explicou todo o programa.     1 2 3 4 5     

5. O profesor explicou deténdose nos aspectos máis importantes.  1 2 3 4 5         

6. Os exames adaptáronse á materia explicada.    1 2 3 4 5         

7. As cualificacións axustáronse aos criterios establecidos previamente. 1 2 3 4 5         

8. O profesor atendeu as preguntas dos alumnos durante as clases.  1 2 3 4 5  

9. O profesor atendeu as reclamacións dos alumnos.    1 2 3 4 5             

10. O profesor dedicou atención aos alumnos con dificultades.   1 2 3 4 5           

11. Cres que melloraches nas túas competencias desde o comezo do curso? 1 2 3 4 5    

12. Na túa opinión, que aspectos poderían ser mellorados? 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS. 

 

No presente curso, dada a situación de pandemia se fosen posibles, as visitas ou 

viaxes didácticas dependerán da oferta cultural das diferentes institucións ou 

organismos que, normalmente,  coinciden cos nosos obxectivos: exposicións de 

deseño, arquitectura, pintura, etc. Dado que a día de hoxe non coñecemos con 

exactitude ditas programacións quedará sen determinar o lugar e os cursos para os 

que van destinadas  Polo realizado en cursos anteriores podería caber a posibilidade 

dunha saída conxunta para os dous niveis de Debuxo Técnico de Bacharelato  e 4º da 

E.S.O. (Posible visita ó centro Galego de Arte Contemporánea de Santiago de 

Compostela, O Marco en Vigo, Fundación Pedro Barrié de la Maza en A Coruña,…). Ao 

igual que noutros cursos anteriores  procurariamos, se se dese o caso, que estas 

saídas interrompesen o menos posible o normal desenvolvemento das clases  e non 

coincidisen co tramo final de cada avaliación. 

Procurarase tamén a participación en concursos e actividades, tanto se son propostas 

polo centro como se son propostas de fóra sempre que teñan relación coa materia así 

como a colaboración en proxectos conxuntos con outras materias. 

 

13. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN 

DO PRESENTE DOCUMENTO E PROCESOS DE MELLORA. 

 

A resolución do 27 de xullo de 2015 establece que as programacións didácticas deben 
incluír mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións 
didácticas en relación cos resultados académicos e procesos de mellora. O 
departamento de debuxo, polo tanto, ó remate do curso e unha vez revisados os 
resultados académicos,os resultados da avaliación da propia materia coa axuda dos 
cuestionarios sobre a avaliación docente e do proceso de ensino- aprendizaxe, a 
comparativa cos resultados das outras materias do curso, abandonos da materia, 
número de alumnos con NEAE.....e analizadas as causas, tomará as posibles  medidas 
conducentes á mellora deses resultados. 

Estas propostas de mellora serán recollidas nas actas de departamento e na memoria 
final do departamento. 
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FDO:  M. del Alba Piñeiro Martínez.    FDO: Eduardo Pérez Baamonde 

 

 

 

 

 


