
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 
Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes 
da Comunidade Autónoma de Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Elaborar bosquexos, esbozos e planos necesarios para a 
definición dun proxecto sinxelo relacionado co deseño industrial 
ou arquitectónico, valorar a exactitude, a rapidez e a limpeza 
que proporciona a utilización de aplicacións informáticas, 
planificar de maneira conxunta o seu desenvolvemento, revisar 
o avance dos traballos e asumir as tarefas encomendadas con 
responsabilidade. 

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

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

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 

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. 
 
  

 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 

 
 
  

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. 

 Desenvolve superficies poliédricas, cilíndricas e cónicas, coa 
axuda das súas proxeccións diédricas, utilizando xiros, 
abatementos ou cambios de plano para obter a verdadeira 
magnitude das arestas e caras que as conforman. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Cada estándar de aprendizaxe vai asociado a unha lámina que o alumno 
realiza individualmente e que entrega ao profesor normalmente a través da 
aula virtual, nun prazo determinado. 

Instrumentos: 

• Revisión e análise dos exercicios das láminas. 

• Listas de control de entrega con puntualidade 

Cualificación final 

No caso de ter superadas a 1º e 2º avaliación, a cualificación final do curso 

será a nota media das dúas. Neste caso, terase en conta o traballo de 

ampliación desenvolvido no 3º trimestre a través da Aula Virtual, para subir a 

cualificación final ata un máximo de dous puntos, puidendo valorar un destes 

dous puntos nunha proba presencial a final de curso, se as circunstancias o 

permiten 

No caso de non ter superada algunha ou as dúas avaliacións, e sobre todo se 
a nota media non é  de 5 ou superior, o alumno terá a posibilidade de 
recuperar mediante a entrega  na Aula Virtual ou doutro xeito se fora o caso 
de non ter conectividade, das tarefas propostas no período da 3ª avaliación. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro  

Se realizará unha proba cos contidos mínimos das dúas primeiras avaliacións.  

 

Avaliación de  
materia 

pendentes 

Criterios de avaliación: 

Non hai alumnos pendentes desta materia de 2º BAC 

 

 

Criterios de cualificación: 

 

 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación) 

Actividades 

• Realización de láminas sobre cada unha das superficies 
xeométricas, incluíndo seccións planas, interseccións con rectas 
e desenvolvementos. 

• Bosquexos de seccións de pezas industriais. 

• Láminas de reforzo para a materia da 1ª e 2ª avaliación. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade): 

• Clases online en zoom. 

• Realización de exercicios propostos en cada sesión. 

• Entrega e corrección das actividades pola aula virtual 

• Grabación das vídeo-clases para o alumnado que non se pode 
conectar a elas. 

Materiais e recursos 

• Clases en  zoom 

• Apuntes en Geogebra e  en pdf, na aula virtual 

• Láminas realizadas por parte do alumno cos materiais propios do 
debuxo Técnico. 

• Entrega de láminas na aula virtual, mediante foto gardada en 
pdf. 

• Corrección das láminas co editor de pdf da aula virtual. 

 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Correo electrónico, videoclases e mensajería da aula virtual. 

 

 

 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 

 


