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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Realización das láminas con exercicios de debuxo técnico 100%

DT1 B3.2.2 Representa as pezas de volumes e pezas de deseño industrial 
aplicando as normas UNE máis xeráis empregando os recursos do debuxo 
técnico  facendo uso dos métodos de proxección para elixilas vistas adecuadas
para a definición correcta e completa dos mesmos.

Realización das láminas con exercicios de debuxo técnico 100%
DT1 B3.2.3 Couta as pezas de forma coherente e completa sen caer en 
sobreinformación que poida inducir a confusión e sen esquecer datos 
necesarios de maneira correcta formalmente

Realización das láminas con exercicios de debuxo técnico 100% DT1 B3.2.5 Representa obxectos con ocos e partes non visibeis empregando 
cortes e secciós sinxelos.

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Realizalas láminas e tarefas telemáticas

Instrumentos: Comprobar se cúmplense os objectivos na realización das 
mesmas

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
Adicionar ata un 20%  sobre a nota obtida na 2ª avaliación si realiza 
correctamente as tarefas da terceira avaliación.

Proba
extraordinaria de

setembro

Realización dun control por vía telemática nuntempo dunha hora e 
media nos que se contemplarán as competencias de cada unha das 
avaliaciós  y que no caso da terceira veranse axustados a os mínimos 
razoables.
Soamente hai un alumno polo momento que semella abandoou os 
estudos.

Alumnado de
materia

pendente

Non é o caso



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Realización de exercicios a modo de láminas que recollen os contidos 
mínimos da modificación da programación.
Realización dun control voluntario (para os aprobados ) por vía 
telemática . Este control será obrigado  para os alumnos  suspensos e 
poderán aprobalo curso se acadan a calificación de 5 sobre 10

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Facelos exercicios con consulta telemática o no caso de non ter 
posibilidades de conexión, mandalas fotos por correo electrónico.
  
Visualización de tutoriáis e exercicios resoltos.

Materiais e recursos

O alumnado non ten problemas de conectividade, segundo as nosas 
informaciós xa que o centro deixou ordenadores para os que non tiñan 
conexión a internet e o único alumno coa segunda avaliación non apta 
deixou as clases e posúe medios telemáticos.
Sempre queda a alternativa da vía telefónica e mailo envío de fotografías 
do exercicio por wasup.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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