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1 INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 

1.1 Centro:  IES CHAN DO MONTE 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Alumnado 

 
A maior parte do alumnado procede do medio rural, dun grupo de parroquias pertencentes ao concello 

de Marín e situadas na costa.  

O nivel socioeconómico dos nosos alumnos sitúase nun tramo medio.  

A actividade cultural da zona centralízase sobre todo en Marín, vila máis importante e centro urbano 

ao que están máis vinculados os alumnos. 

 

1.3 Departamento 

Materia Curso Grupos Profesor/a 
Ed. Plástica, Visual e Audiovisual 1º, 3º e 4º ESO  A Daniel Recamán  

Proxecto Competencial 1º ESO A Daniel Recamán 

Debuxo Técnico 1º e 2º BACH. A Daniel Recamán 

 
Situación 
 
Chan do Monte, 23, MOGOR 
 
 
Ensinanzas que oferta o centro 

ESO 

Bacharelato de Ciencias e Tecnoloxía e Humanidades. 

ESA 

FP BÁSICA I e II 

Ciclos Formativos das familias de 

- Administración e Xestión 
- Comercio e Marketing 
- Informática e Comunicacións 
- Instalacións e Mantemento 
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2 CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

Descrición do modelo competencial 

Na descrición do modelo competencial inclúese o marco de descritores competenciais, no que aparecen os 
contidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita o adestramento das competencias; 
lembremos que estas non se estudan, nin se ensinan: adéstranse. Para iso, é necesaria a xeración de tarefas de 
aprendizaxe que permita ao alumnado a aplicación do coñecemento mediante metodoloxías de aula activas.  
 

 Comunicación Lingüística (CCL) 

 Fala e escribe con propiedade empregando a linguaxe particular da materia.  

 Le entoando, vocalizando e facendo as pausas pertinentes. 

 Comprende o que le e expresa claramente as ideas. 

 Escribe sen erros sintácticos nin ortográficos. 

 Crea e analiza mensaxes con códigos técnicos, científicos e artísticos.  
 

 Competencia Matemática e Competencias básicas en Ciencia e Tecnoloxía (CMCCT) 

  Comprende os conceptos xeométricos. 

 Aplica con precisión o código do debuxo técnico. 

  Analiza e representa obxectiva e razoadamente formas bi e tridimensionais.  

 Valora a estética do debuxo técnico e presenta os traballos de maneira ordeada, limpa, clara e 

organizada. 

 

 Competencia Dixital (CD) 
 Coñece os elementos da comunicación visual. Analiza criticamente os diferentes tipos de imaxes en 

función da súa mensaxe. 

 Manexa aplicacións e programas de creación de imaxes e retoque fotográfico 

 Manexa ferramentas para compartir arquivos de diferente formato. 

 Emprega a rede para ampliar coñecementos e contidos explicados na clase.  

 

 Competencia Aprender a Aprender (CAA) 

 É consciente das súas capacidades. 

 Admite as correccións do profesorado como contribución á mellora da súa aprendizaxe.  

 Aprende dos erros e intenta superarse. 

 Planifica o traballo dende os bosquexos iniciais ata a solución final e a presentación da mesma.  

 Ten sempre dispoñible o seu material e en boas condicións. 

 Relaciona cuestións transversais das materias e intenta aplicar cada novo coñecemento. 

 Competencias Sociais e Cívicas (CSC) 

 Participa cunha actitude positiva en proxectos grupais propoñendo e aceptando ideas e tarefas, 
aportando materiais, respectando o criterio dos/as compañeiros/as e valorando as súas respostas como 
posibilidade igualmente aceptable ante un mesmo problema. 
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 Recolle e limpa o seu material, o alleo e os espazos comúns contribuíndo a crear un entorno de traballo 
ordeado e agradable. 

 Rexeita actitudes que supoñan o non respecto ás persoas. 
 Preocúpase por cuestións medioambientais, coidando do seu contorno e non despilfarrando material.  

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

 Traballa con independencia e con criterio persoal nas actividades que así o requiran.  
 Propón e realiza actividades non obrigatorias co fin de interiorizar e consolidar coñecementos 
 Autoavalíase nos procesos intermedios de creación de imaxes. 

 

 Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

 Emprega os recursos gráfico-plásticos máis axeitados á creación de distintas imaxes. 
 Manipula soportes, técnicas e materiais con corrección e evitando riscos.  
 Expresa as súas ideas con autonomía e creatividade. 
 Valora a diversidade cultural como feito positivo e enriquecedor. 
 Aprecia, disfruta e contribúe ao mantemento do patrimonio histórico-artístico galego. 
 Amosa curiosidade e interese polas creacións alleas. 

3 OBXECTIVOS POR CURSO 

3.1 Obxectivos para 4º ESO 

1. Desenvolver a capacidade de observación como medio para comprender as estructuras formais que nos 

rodean, recoñecendo as distintas manifestacións da linguaxe visual nas imaxes. 

2. Comprender que a arte é unha forma de linguaxe e como tal engloba unha comunicación que é preciso percibir 

e transmitir. Apreciar o feito artístico como fonte de goce estético e como parte integrante do patrimonio 

cultural, contribuíndo ao respecto e conservación das obras artísticas.  

3. Expresarse con actitude creativa, valorando as señas individuais e a orixinalidade, empregando a terminología e 

procedementos da linguaxe visual e plástica; valorando a súa importancia como medio de expresión e 

comunicación de vivencias, sentimentos e ideas. 

4.  Inculcar unha metodología de traballo correcta e lóxica á hora de planificar a realización dunha obra.  

5. Apreciar as posibilidades expresivas que ofrece a investigación con diversas técnicas plásticas e visuais, 

valorando o esforzo de superación e desenrolando a curiosidade e o espírito analítico.  

6. Coñecer os conceptos fundamentais no debuxo técnico e o rigor nos traballos de normalización. Representar 

figuras xeométricas simples en perspectiva isométrica e cabaleira vendo a súa aplicación no mundo do deseño.  

7. Saber analizar diferentes aspectos da imaxe para descubrir os significados e función da mesma. Utilizar 

diferentes recursos visuais para obter imaxes cunha función publicitaria, valorando así as posibilidades expresivas 

da imaxe, entendéndoa como un medio de comunicación. 

8. Descubrir os fundamentos da imaxe en movemento e as súas posibildades expresivas.  
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3.2 Obxectivos para 2º BACHARELATO 

1. Entende-lo debuxo técnico como unha linguaxe universal que nos permite expresar gráfica e obxectivamente 

unha realidade. 

2. Desenvolve-las destrezas necesarias para expresarse cos instrumentos específicos do debuxo, utilizando as 

técnicas gráficas axeitadas e ofrecendo solucións claras, precisas e obxectivas. 

3. Desenvolve-la visión espacial para ser quen de relacionar, situar e compara-las formas tanto no espacio real 

como a súa correspondencia no espacio do debuxo. 

4. Coñecer e comprende-las regras do debuxo técnico para interpreta-la representación de formas como imaxe 

da realidade. 

5. Usa-los métodos e coñecementos propios do debuxo técnico na investigación e solución razoada de problemas 

científicos e técnicos. 

6. Acepta-la normalización como convencionalismo universal que simplifica e facilita o entendemento da 

representación ou racionaliza-la producción dunha determinada realidade. 

7. Coñecer e respeta-las principais normas (UNE e ISO), na execución de planos técnicos.  

Desenvolve-la destreza expresiva necesaria para trazar croquis a man alzada, rexistrando os aspectos 

fundamentais de forma, orientación, proporción, detalles, medida, etc. dunha determinada realidade.  

4 TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN, PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

 

4.1 Relación de Aspectos Curriculares Para Cada Unidade Didáctica Para 4º ESO 

 
 

Acrónimos 
 

Instrumentos de avaliación   

 OB Observación 

 PO Proba oral 

 PE Proba escrita 

 RU Rúbrica 

 CC Caderno de clase 

   

   

Temas transversais   

 EM Emprendemento 
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 EC Educación cívica 

 PV Prevención violencia 

 CL Comprensión lectora 

 EOE Expresión oral e escrita 

 CA Comunicación audiovisual 

 TIC Tecnoloxías Información e Comunicacións 

   
   

Competencias clave   

 CCL Comunicación lingüística 

 CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

 CD Competencia dixital 

 CAA Aprender a aprender 

 CSC Competencias sociais e cívicas 

 CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 CCEC Conciencia e expresións culturais 
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UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDADE 1: A EXPRESIÓN GRÁFICA 

UNIDADE 2: O DESEÑO 

UNIDADE 3: A LINGUAXE AUDIOVISUAL E MULTIMEDIA 

 
 

1
ª 

a
v
a
lia

c
ió

n
 

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS  Material de 
ref. 

(libro de 
texto, 

outros…) 

Temporalización 

UD Bloque 
Contido Mes Sesións 

BLOQUE   

1 B.1 

B1.1. A linguaxe plástica e visual na creación da 
composición artística. 
B1.4. Cor como ferramenta simbólica. 

B1.5. Técnicas de expresión gráfico-plásticas. 
Experimentación con diversos materiais.  

B1.6. Interese pola investigación sobre materiais, 
soportes, técnicas e ferramentas con fins concretos, 
así como a utilización das tecnoloxías da información 
nas creación 

B1.8. Seguimento do proceso de creación: bosquexo, 
proxecto, presentación final e avaliación (reflexión 
propia e avaliación colectiva). 

B1.9. Elaboración de proxectos plásticos de forma 
cooperativa. 

B1.10. Lectura e valoración de obras artísticas e 
imaxes en distintos soportes. 

B1.11. Análise de distintas obras de arte situándoas na 
época, na técnica e no estilo aos que pertencen. 
Valoración do patrimonio artístico.  

DO 

DEPARTA

MENTO 

Set. / 

Out./

Nov. 

30 

 
 

2
ª 

a
v
a
lia

c
ió

n
 

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS  Material de 
ref. 

(libro de 
texto, 

outros…) 

Temporalización 

UD Bloque 
Contido Mes Sesións 

BLOQUE   

2 

B.3 

B3.1. Análise das linguaxes visuais cotiás (arte, 
deseño, publicidade, etc.). 
B3. 2. Fases do proceso de deseño. 
B3.3. Análise da estética e a funcionalidade do deseño 
de obxectos e do deseño gráfico. 
B3.5. Campos de aplicación do deseño. 

DO 

DEPARTA

MENTO 

Dec. / 

Xan. / 

Feb. / 

Marz. 

20 

B.2 

B2.1. Utensilios de debuxo técnico: estudo e manexo. 
B2.2. Trazados xeométricos e a súa aplicación ao 
deseño. 
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B.2 

B2. 5. Interpretación das pezas a través das súas vistas 
diédricas. 

B2.6. Trazado, medidas e posición correctas das vistas 
de pezas sinxelas. Liñas vistas e ocultas. Esbozo á man 
alzada e con utensilios de debuxo técnico. 
B2.7. Perspectiva cabaleira. Posición dos eixes e 
coeficiente de redución. Liñas vistas e ocultas. 
Rotulaxe. Escalas. 
B2.8. Sistema axonométrico: isometría. Posición dos 
eixes. Liñas vistas e ocultas. Rotulaxe. Escalas.  

B2.9. Perspectiva cónica central.  
B2.10. Perspectiva cónica oblicua.  
B2.11. Análise das posibilidades da posición do punto 
de vista. 

B.3 

B3.6. Deseño de composicións modulares utilizando 
trazados xeométricos. 
B3.7. Compoñentes da imaxe corporativa: nome, cor, 
tipografía, logotipo, deseño, etc.  
B3.8. Secuenciación e elaboración de proxectos 
creativos adaptados ás áreas do deseño.  

B3.9. Informática ao servizo dos proxectos de deseño.  

B3.10. Planificación dun proxecto artístico. 

B.2 
B2.12. Debuxo asistido por computador. Trazado de 
pezas planas e tridimensionais sinxelas.  

 
 
 
 
 

3
ª 

a
v
a
lia

c
ió

n
 

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS  Material de 

ref. 
(libro de 

texto, 
outros…) 

Temporalización 

UD Bloque 
Contido Mes Sesións 

BLOQUE  

3 B.4 

B4.1. Tipos de planos cinematográficos. Análise dos 
factores expresivos e a súa simboloxía.  
B4.2. Realización dun storyboard. 

B4.3. Estudo de planos, angulacións e movementos de 
cámara no cine. 

B4.4. Criterios estéticos na elaboración de fotografías.  

B4.5. Finalidade expresiva das imaxes 
fotoxornalísticas. 

B4.6. Creación dixital de imaxes. 
B4.7. Deseño dun proxecto publicitario.  

B4.8. Desenvolvemento dun proxecto persoal 
B4.9. Análise crítica da linguaxe publicitaria. 
 

DO 

DEPARTA

MENTO 

Abril / 

Maio / 

Xuño. 

20 
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A EXPRESIÓN GRÁFICA. 
 

contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe 
procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

B1.1. A linguaxe plástica e 
visual na creación da 
composición artística. 

B1.1. Realizar composicións 
creativas, individuais e en 
grupo, que evidencien as 
capacidades expresivas da 
linguaxe plástica e visual, 
desenvolvendo a creatividade 
e expresándoa 
preferentemente coa 
subxectividade da súa linguaxe 
persoal ou empregando os 
códigos, a terminoloxía e os 
procedementos da linguaxe 
visual e plástica, co fin de 
enriquecer as súas 
posibilidades de 
comunicación. 

EPVAB1.1.1. Realiza 
composicións 
artísticas seleccionando e 
utilizando os elementos da 
linguaxe 
plástica e visual. 
 
 

PROCEDEMENTOS: 
Análise das producións 
dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: 
Producións 
gráficas/plásticas. 

B1.4. Cor como 
ferramenta simbólica. 

B1.2. Realizar obras plásticas 
experimentando e utilizando 
diferentes soportes e técnicas, 
tanto analóxicas coma dixitais, 
valorando o esforzo de 
superación que supón o 
proceso creativo. 

EPVAB1.2.1. Aplica as leis 
de composición, creando 
esquemas 
de movementos e ritmos, 
empregando 
os materiais e as técnicas 
con precisión. 

PROCEDEMENTOS: 
Análise das producións 
dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: 
Producións 
gráficas/plásticas. 

B1.5. Técnicas de 
expresión gráfico-
plásticas. 
Experimentación con 
diversos materiais. 
B1.6. Interese pola 
investigación sobre 
materiais, soportes, 
técnicas e ferramentas 
con fins concretos, así 
como a utilización das 
tecnoloxías da 
información nas creación  

B1.3. Elixir os materiais e as 
técnicas máis axeitadas para 
elaborar unha composición 
sobre a base duns obxectivos 
prefixados e da autoavaliación 
continua do proceso de 
realización. 

EPVAB.1.3.2. Utiliza con 
propiedade os materiais e 
os procedementos 
máis idóneos para 
representar e expresarse 
en relación ás linguaxes 
gráfico-plásticas, mantén 
o seu espazo de traballo e o 
seu material en perfecto 
estado, e 
achégao á aula cando é 
necesario para a 
elaboración das 
actividades. 

PROCEDEMENTOS: 
Análise das producións 
dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: 
Producións 
gráficas/plásticas. 

B1.8. Seguimento do 
proceso de creación: 
bosquexo, proxecto, 
presentación final e 
avaliación (reflexión 

B1.4. Realizar proxectos 
plásticos que comporten unha 
organización de forma 
cooperativa, valorando o 
traballo en equipo coma fonte 

EPVAB1.4.1. Entende o 
proceso de creación 
artística e as súas fases, 

PROCEDEMENTOS: 
Análise das producións 
dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: 
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propia e avaliación 
colectiva). 

B1.9. Elaboración de 
proxectos plásticos de 
forma cooperativa. 

de riqueza na creación 
artística. 

e aplícao á produción de 
proxectos persoais e de 
grupo. 
 

Producións 
gráficas/plásticas. 

B1.10. Lectura e 
valoración de obras 
artísticas e imaxes en 
distintos soportes. 

B1.11. Análise de distintas 
obras de arte situándoas 
na época, na técnica e no 
estilo aos que pertencen. 
Valoración do patrimonio 
artístico. 

B1.5. Recoñecer en obras de 
arte a utilización de elementos 
e técnicas de expresión, 
apreciar os estilos artísticos, 
valorar o patrimonio artístico 
e cultural como un medio de 
comunicación e satisfacción 
individual e colectiva, e 
contribuír á súa conservación 
a través do respecto e 
divulgación das obras de arte. 

EPVAB1.5.1. Explica, 
empregando unha linguaxe 
axeitada, o proceso de 
creación dunha obra 
artística, e 
analiza os soportes, os 
materiais e as técnicas 
gráfico-plásticas que 
constitúen a imaxe, así 
como os seus elementos 
compositivos. 
 

 

 
 

O DESEÑO 
 

contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe 
procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

B3.1. Análise das linguaxes 
visuais cotiás (arte, deseño, 
publicidade, etc.). 
B3. 2. Fases do proceso de 
deseño. 
B3.3. Análise da estética e a 
funcionalidade do deseño de 
obxectos e do deseño 
gráfico. 

B3.1. Percibir e interpretar 
criticamente as imaxes e as 
formas do seu ámbito 
cultural, con sensibilidade 
cara ás súas calidades 
plásticas, estéticas e 
funcionais, e apreciando o 
proceso de creación 
artística, en obras propias e 
alleas, e distinguir e valorar 
as súas fases. 

  

B3.5. Campos de aplicación 
do deseño. 

B3.2. Identificar os 
elementos que forman a 
estrutura da linguaxe do 
deseño. 

  

B2.1. Utensilios de debuxo 
técnico: estudo e manexo. 
B2.2. Trazados xeométricos 
e a súa aplicación ao 
deseño. 
 

B2.1. Analizar a 
configuración de deseños 
realizados con formas 
xeométricas planas, 
creando composicións 
onde interveñan diversos 
trazados xeométricos, 
utilizando con precisión e 
limpeza os materiais de 

EPVAB2.1.2. Resolve 
problemas sinxelos referidos 
a cuadriláteros e 
polígonos utilizando con 
precisión os materiais de 
debuxo técnico. 
EPVAB2.1.3. Resolve 
problemas básicos de 
tanxencias e enlaces. 

PROCEDEMENTOS: 
Análise das producións 
dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: 
Producións 
gráficas/plásticas. 
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debuxo técnico. EPVAB2.1.4. Resolve e 
analiza problemas de 
configuración de 
formas xeométricas planas e 
aplícao á creación de 
deseños persoais. 
 

B2. 5. Interpretación das 
pezas a través das súas 
vistas diédricas. 
B2.6. Trazado, medidas e 
posición correctas das vistas 
de pezas sinxelas. Liñas 
vistas e ocultas. Esbozo á 
man alzada e con utensilios 
de debuxo técnico. 
B2.7. Perspectiva cabaleira. 
Posición dos eixes e 
coeficiente de redución. 
Liñas vistas e ocultas. 
Rotulaxe. Escalas. 
B2.8. Sistema axonométrico: 
isometría. Posición dos 
eixes. Liñas vistas e ocultas. 
Rotulaxe. Escalas. 
B2.9. Perspectiva cónica 
central. 
B2.10. Perspectiva cónica 
oblicua. 

B2.11. Análise das 
posibilidades da posición do 
punto de vista. 

B2.2. Diferenciar e utilizar 
os sistemas de 
representación gráfica, 
recoñecendo a utilidade do 
debuxo de representación 
obxectiva no ámbito das 
artes, a arquitectura, o 
deseño e a enxeñaría. 

EPVAB2.2.1. Visualiza 
formas tridimensionais 
definidas polas súas vistas 
principais. 
EPVAB2.2.2. Debuxa as 
vistas (alzado, planta e 
perfil) de figuras 
tridimensionais sinxelas. 
EPVAB2.2.3. Debuxa 
perspectivas de formas 
tridimensionais, utilizando e 
seleccionando o sistema de 
representación máis 
axeitado. 
EPVAB2.2.4. Realiza 
perspectivas cónicas frontais 
e oblicuas, elixindo o punto 
de vista máis adecuado. 
 
 
 
 

PROCEDEMENTOS: 
Análise das producións 
dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: 
Producións 
gráficas/plásticas. 

B2.12. Debuxo asistido por 
computador. Trazado de 
pezas planas e 
tridimensionais sinxelas. 

B2.3. Utilizar programas de 
debuxo por computador 
para construír trazados 
xeométricos e pezas 
sinxelas nos sistemas de 
representación. 

EPVAB2.3.1. Utiliza as 
tecnoloxías da información e 
da comunicación para a 
creación de deseños 
xeométricos 
sinxelos. 
 

PROCEDEMENTOS: 
Análise das producións 
dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: 
Producións 
gráficas/plásticas. 

B3.6. Deseño de 
composicións modulares 
utilizando trazados 
xeométricos. 
B3.7. Compoñentes da 
imaxe corporativa: nome, 
cor, tipografía, logotipo, 
deseño, etc. 
B3.8. Secuenciación e 
elaboración de proxectos 

B3.3. Realizar composicións 
creativas que evidencien as 
calidades técnicas e 
expresivas da linguaxe do 
deseño adaptándoas ás 
áreas, e valorando o 
traballo en equipo para a 
creación de ideas orixinais. 

EPVAB3.3.1. Realiza distintos 
tipos de deseño e 
composicións 
modulares utilizando as 
formas xeométricas básicas, 
estudando a 
organización do plano e do 
espazo. 

PROCEDEMENTOS: 
Análise das producións 
dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: 
Producións 
gráficas/plásticas. 
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creativos adaptados ás áreas 
do deseño. 
B3.9. Informática ao servizo 
dos proxectos de deseño. 

B3.10. Planificación dun 
proxecto artístico. 

EPVAB3.3.2. Coñece e 
planifica as fases de 
realización da imaxe 
corporativa dunha empresa. 
EPVAB3.3.3. Realiza 
composicións 
creativas e funcionais 
adaptándoas ás áreas do 
deseño, valorando o traballo 
organizado e secuenciado 
na realización de calquera 
proxecto, así como a 
exactitude, a orde e a 
limpeza nas representacións 
gráficas. 
EPVAB3.3.5. Planifica os 
pasos na realización de 
proxectos artísticos 
e respecta o realizado por 
compañeiros e compañeiras. 
 
 

 
 

A LINGUAXE AUDIOVISUAL E MULTIMEDIA 
 

contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe 
procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

B4.1. Tipos de planos 
cinematográficos. 
Análise dos factores 
expresivos e a súa 
simboloxía.  

B4.2. Realización dun 
storyboard. 

B4.1. Identificar os elementos 
que forman a estrutura 
narrativa e expresiva básica 
da linguaxe audiovisual e 
multimedia, e describir 
correctamente os pasos 
necesarios para a produción 
dunha mensaxe audiovisual, 
e valorando o labor de 
equipo. 

EPVAB4.1.1. Analiza os tipos 
de plano que aparecen en 
películas cinematográficas, 
valorando os 
seus factores expresivos. 
EPVAB4.1.2. Realiza un 
storyboard a modo de guión 
para a secuencia 
dunha película. 
 

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: 
Producións 
gráficas/plásticas. 
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B4.3. Estudo de planos, 
angulacións e 
movementos de cámara 
no cine. 
B4.4. Criterios estéticos 
na elaboración de 
fotografías. 

B4.5. Finalidade 
expresiva das imaxes 
fotoxornalísticas. 

B4.2. Recoñecer os 
elementos que integran as 
linguaxes audiovisuais e as 
súas finalidade 

EPVAB4.2.1. Ve películas 
cinematográficas 
nas que identifica e analiza 
os planos, as angulacións e 
os movementos de cámara. 
EPVAB.4.2.2. Analiza e 
realiza fotografías, tendo en 
conta criterios estéticos. 
EPVAB4.2.3. Compila imaxes 
de prensa e analiza as súas 
finalidades. 
 
 
 

 

B4.6. Creación dixital de 
imaxes. 
B4.7. Deseño dun 
proxecto publicitario. 

B4.8. Desenvolvemento 
dun proxecto persoal. 

B4.3. Realizar composicións 
creativas a partir de códigos 
utilizados en cada linguaxe 
audiovisual, amosando 
interese polos avances 
tecnolóxicos vinculados a 
estas linguaxes. 

EPVAB4.3.1. Elabora imaxes 
dixitais utilizando programas 
de debuxo por computador. 
EPVAB4.3.2. Proxecta un 
deseño publicitario 
utilizando os elementos 
da linguaxe gráfico-plástica. 
EPVAB4.3.3. Realiza un 
proxecto persoal seguindo o 
esquema do proceso de 
creación. 
 
 

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: 
Producións 
gráficas/plásticas. 

B4.9. Análise crítica da 
linguaxe publicitaria. 

B4.4. Amosar unha actitude 
crítica ante as necesidades de 
consumo creadas pola 
publicidade. 

EPVAB4.4.1. Analiza 
elementos publicitarios 
cunha actitude crítica 
desde o coñecemento dos 
elementos que os 
compoñen 
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4.2 Relación de Aspectos Curriculares Para Cada Unidade Didáctica Para 2º BAC 

 
Acrónimos 

 

Instrumentos de avaliación   

 OB Observación 

 PO Proba oral 

 PE Proba escrita 

 RU Rúbrica 

 CC Caderno de clase 

   
   

Temas transversais   

 EM Emprendemento 

 EC Educación cívica 

 PV Prevención violencia 

 CL Comprensión lectora 

 EOE Expresión oral e escrita 

 CA Comunicación audiovisual 

 TIC Tecnoloxías Información e Comunicacións 

   

   
Competencias clave   

 CCL Comunicación lingüística 

 CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

 CD Competencia dixital 

 CAA Aprender a aprender 

 CSC Competencias sociais e cívicas 

 CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 CCEC Conciencia e expresións culturais 
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UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDADE 1: POTENCIA E INVERSIÓN 

UNIDADE 2: CURVAS CÓNICAS. TANXENCIAS 

UNIDADE 3: TRANSFORMACIÓNS XEOMÉTRICAS II 

UNIDADE 4: SISTEMA DIÉDRICO 

UNIDADE 5: NORMALIZACIÓN 

UNIDADE 6: PERSPECTIVA AXONOMÉTRICA. 

UNIDADE 7: PERSPECTIVA CÓNICA 

 
 

1
ª 

a
v
a
lia

c
ió

n
 

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS  Material de 

ref. 
(libro de 

texto, 
outros…) 

Temporalización 

UD Bloque 
Contido Mes Sesións 

BLOQUE   

1 B.1 

B1.6. Potencia dun punto respecto a unha 
circunferencia. Determinación e propiedades do eixe 
radical e do centro radical. Aplicación á resolución de 
tanxencias. 

B1.7. Inversión. Determinación de figuras inversas. 
Aplicación á resolución de tanxencias. 

DO 

DEPARTA

MENTO 

Set. / 

Out./

Nov. 

8 

 

2 B.1 
B1.12. Resolución de problemas de pertenza, 
tanxencia e incidencia. Aplicacións. 

DO 

DEPARTA

MENTO 

Set. / 

Out./

Nov. 

8 

 

3 B.1 

B1.8 Transformacións xeométricas. Aplicacións. 
B1.13. Homoloxía. Determinación dos seus 
elementos. Trazado de figuras homólogas. 
Aplicacións. 
B1.8. transformacións xeométricas. Aplicacións. 
B1.13. Homoloxía. Determinación dos seus 
elementos. Trazado de figuras homólogas. 
Aplicacións. 
B1.14. Afinidade. Determinación dos seus elementos. 
Trazado de figuras afíns. Construción da elipse afín a 
unha circunferencia. 
B1.15. Trazado de figuras planas complexas utilizando 
escalas e construcións auxiliares axeitadas 

DO 

DEPARTA

MENTO 

Set. / 

Out./

Nov. 

8 

 
 

2
ª 

a
v
a
lia

c
ió

n
 

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS  Material de 
ref. 

(libro de 
texto, 

outros…) 

Temporalización 

UD Bloque 
Contido Mes Sesións 

BLOQUE   

4 B.2 
B2.1. Punto, recta e plano no sistema diédrico. 

DO 

DEPARTA

MENTO 

Dec. / 

Xan./

Feb / 

30 
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B2.2. Resolución de problemas de pertenza, 
incidencia, paralelismo e perpendicularidade. 
B2.3. Determinación da verdadeira magnitude de 
segmentos e formas planas. 
B2.4. Construción de figuras planas no sistema 
diédrico. 
B2.5. Abatemento de planos. Determinación dos seus 
elementos. Aplicacións. 
B2.6. Xiro dun corpo xeométrico. Aplicacións. 
B2.7. Cambios de plano. Determinación das novas 
proxeccións. Aplicacións. 
B2.8. Afinidade entre proxeccións. 
B2.9. Problema inverso ao abatemento. 
B2.10. Corpos axeométricos no sistema diédrico. 
B2.11. Representación de poliedros regulares. 
Posicións singulares. 
B2.12. Determinación das súas seccións principais. 
B2.13. Representación. 

B2.14. Representación de cilindros, conos e esferas. 
Seccións planas. 

B2.15. Determinación de sección planas e elaboración 
de desenvolvementos. 
B2.16. Interseccións. 
B2.17. Xiros, abatementos ou cambios de plano para 
determinar a verdadeira magnitude de elementos 

de pezas tridimensionais. 

Marz 

  
 

3
ª 

a
v
a
lia

c
ió

n
 

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS  Material de 

ref. 
(libro de 

texto, 
outros…) 

Temporalización 

UD Bloque 
Contido Mes Sesións 

BLOQUE   

5 B.2 

B2.18. Sistemas axonométricos ortogonais. 
B2.19. Posición do triedro fundamental. 
B2.20. Relación entre o triángulo de trazas e os eixes 
do sistema. 
B2.21. Determinación de coeficientes de redución. 
B2.22. Tipoloxía das axonometrías ortogonais. 
Vantaxes e inconvenientes. 
B2.23. Representación de figuras planas. 
B2.24. Representación simplificada da circunferencia. 
B2.25. Representación de corpos xeométricos e 
espazos arquitectónicos. 
Seccións planas. Interseccións. 
 

DO 

DEPARTA

MENTO 

Marz. 

/ 

Abril/
Maio 

12 

 

6 B.2 

B2.25. Sistema cónico central. 

B2.26. Elementos do sistema. 

Plano do cadro e cono visual. 

DO 

DEPARTA

MENTO 

Marz. 

/ 

Abril/

Maio 

6 
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B2.27. Determinación do punto de vista e orientación 

das caras principais. 

B2.28. Paralelismo. Puntos de fuga. Puntos métricos. 

B2.29. Representación simplificada da circunferencia. 

B2.30. Sistema cónico oblicuo. 

B2.31. Representación simplificada da circunferencia. 

B2.32. Representación de sólidos nos diferentes 
sistemas. 

 

POTENCIA E INVERSIÓN 

 

Contidos Criterios Estándares de aprendizaxe 

B1.6. Potencia dun punto 
respecto a unha 
circunferencia. 
Determinación e 
propiedades do eixe 
radical e do centro radical. 
Aplicación á resolución de 
tanxencias. 
 
B1.7. Inversión. 
Determinación de figuras 
inversas. Aplicación á 
resolución de tanxencias. 
 

B1.1. Resolver problemas de 
tanxencias mediante a 
aplicación das propiedades 
do arco capaz, dos eixes e 
centros radicais e/ou da 
transformación de 
circunferencias e rectas por 
inversión, indicando 
graficamente a construción 
auxiliar utilizada, os puntos 
de enlace e a relación entre 
os seus elementos. 

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

DT2.B1.1.3. Transforma por inversión figuras planas 
compostas por puntos, rectas e circunferencias 
describindo as súas posibles apli cacións á resolución de 
problemas xeométricos. 
 
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.B1.1.5. 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. 

 

CURVAS CÓNICAS. TANXENCIAS. 

 

Contidos Criterios Estándares de aprendizaxe 

B1.12. Resolución de 
problemas de 
pertenza, tanxencia e 
incidencia. 
Aplicacións. 

B1.2. Debuxar curvas cónicas 
e identificar os seus 
principais elementos, 
utilizando as súas 
propiedades fundamentais 
pararesolver problemas de 

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

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. 



 
 

 

IES CHAN DO MONTE 
DEPARTAMENTO DE Ed PLÁSTICA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESO e Bacharelato 

 
CURSO 2022- 2023 

 

 

       Páxina 20 de 34 

pertenza, tanxencia ou 
incidencia. 

 

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. 
 

 

SISTEMA DIÉDRICO 

 
Contidos Criterios Estándares de aprendizaxe 
B2.1. Punto, recta e plano no sistema 
diédrico. 
B2.2. Resolución de problemas de 
pertenza, incidencia, paralelismo e 
perpendicularidade. 
B2.3. Determinación da verdadeira 
magnitude de segmentos e formas 
planas. 
B2.4. Construción de figuras planas 
no sistema diédrico. 
B2.5. Abatemento de planos. 
Determinación dos seus elementos. 
Aplicacións. 
B2.6. Xiro dun corpo xeométrico. 
Aplicacións. 
B2.7. Cambios de plano. 
Determinación das novas 
proxeccións. Aplicacións. 
B2.8. Afinidade entre proxeccións. 
B2.9. Problema inverso ao 
abatemento. 
B2.10. Corpos axeométricos no 
sistema diédrico. 
B2.11. Representación de poliedros 
regulares. Posicións singulares. 
B2.12. Determinación das súas 
seccións principais. 
B2.13. Representación 

B2.1. Valorar a 
importancia da 
elaboración de debuxos 
a man alzada para 
desenvolver a visión 
espacial, analizando a 
posición relativa entre 
rectas, planos e 
superficies, 
identificando as súas 
relación métricas para 
determinar o sistema de 
representación axeitado 
e a estratexia idónea 
que solucione os 
problemas de 
representación de 
corpos ou espazos 
tridimensionais. 

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

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

B2.14. Representación de cilindros, 
conos e esferas. Seccións planas. 
B2.15. Determinación de sección 
planas e elaboración de 
desenvolvementos. 
B2.16. Interseccións. 

B2.2. Representar 
poliedros regulares, 
pirámides, prismas, 
cilindros e conos 
mediante as súas 
proxeccións 

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. 
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B2.17. Xiros, abatementos ou 
cambios de plano para determinar a 
verdadeira magnitude de elementos 
de pezas tridimensionais. 

ortográficas, analizando 
as posicións singulares 
respecto aos planos de 
proxección, 
determinando as 
relacións métricas entre 
os seus elementos, as 
sección planas 
principais e a verdadeira 
magnitude ou 
desenvolvemento das 
superficies que os 
conforman. 

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.B2.2.3. Acha a intersecciónentre 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.B2.2.4. 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. 
 

 

AXONOMETRÍA 

 

Contidos Criterios Estándares de aprendizaxe 

Axonometría. 

B2.18. Sistemas axonométricos 
ortogonais. 

B2.19. Posición do triedro fundamental. 

B2.20. Relación entre o triángulo de 
trazas e os eixes do sistema. 

B2.21. Determinación de coeficientes 
de redución. 

B2.22. Tipoloxía das axonometrías 
ortogonais. Vantaxes e inconvenientes. 

B2.23. Representación de figuras 
planas. 

B2.24. Representación simplificada da 
circunferencia. 

B2.25. Representación de corpos 
xeométricos e espazos arquitectónicos. 

Seccións planas. Interseccións. 

B2.3. Debuxar 
axonometrías de 
poliedros regulares, 
pirámides, prismas, 
cilindros e conos, 
dispondo a súa 
posición en función da 
importancia relativa 
das caras que se 
desexen amosar e/ou 
da conveniencia dos 
trazados necesarios, 
utilizando a axuda do 
abatemento de figuras 
planas situadasnos 
planos coordenados, 
calculando os 
coeficientes de 
redución e 
determinando as 
sección planas 
principais. 

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.B2.3.2. 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.B2.3.3. Determina a sección plana de corpos 
ou espazos tridimensionais 

formados por superficies poliédricas, debuxando 
iso metrías ou perspectivas cabaleiras. 

 

 

 
SISTEMA CÓNICO 
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Contidos Criterios Estándares de aprendizaxe 

Sistema cónico central. 

B2.25. Sistema cónico 
central. 

B2.26. Elementos do 
sistema. 

Plano do cadro e cono 
visual. 

B2.27. Determinación do 
punto de vista e orientación 
das caras principais. 

B2.28. Paralelismo. Puntos 
de fuga. Puntos métricos. 

B2.29. Representación 
simplificada da 
circunferencia. 

B2.30. Sistema cónico 
oblicuo. 

B2.31. Representación 
simplificada da 
circunferencia. 

B2.32. Representación de 
sólidos nos diferentes 
sistemas. 

B2.4. Debuxar perspectivas 
cónicas de formas 
tridimensionais a partir de 
espazos do contorno ou 
definidas polas súas 
proxeccións ortogonais, e 
valorar o método 
seleccionado, considerando 
a orientación das caras 
principais respecto do plano 
do cadro e a repercusión da 
posición do punto de vista 
sobre o resultado final. 

DT1.B2.4.1. Comprende os fundamentos da perspectiva 
cónica e clasifica a súa tipoloxía en función da 
orientación das caras principais respecto ao 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.B2.4.3. 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. 
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5 METODOLOXÍA 

5.1 Aspectos Xerais 

Serán tarefas do profesor na aula. 
• anunciar: con antelación a un exercicio, comunicarase o material necesario para a súa elaboración.  
• Introducir: presentarase o tema ou o asunto sobre o que vai desenvolverse a sesión do día 
• expoñer: comentarase a estrutura teórica do contido e dos procedementos para desenvolvelo 
• Ilustrar: mostrarase suficiente material visual para complementar o discurso teórico. Este material será 
de diferente natureza e en diferentes formatos: imaxes fotográficas, vídeos, aplicaciones interactivas, 
etc… Este material poderá ser creado e exposto polo profesor através de recursos e métodos tradicionais 
analóxicos como pizarra, papel…, ou tecnolóxicos – dixitais como ordenadores, proxector ou pizarra 
dixital, tamén se utilizarán material creado e aportado polo alumnado en cursos anteriores 
• explicar: definirase claramente a natureza dos exercicios, qué facemos, para qué o facemos,  a qué 
cuestións temos que dar resposta, qué procedementos empregaremos, cales son os materiais máis 
axeitados para cada proposta e cómo traballaremos (individualmente, en grupo pequeno, en gran 
grupo...). Nas propostas de debuxo técnico, trazados xeométricos e sistemas de representación, a 
profesora irá resolvendo no taboleiro, paso a paso, cada un dos enunciados. Cando sexa necesario serán 
os propios alumnos os que corrixan publicamente os exercicios. 
• orientar: daranse pautas individualizadas para que cada alumno/a obteña o mellor resultado posible. 
• avaliar/ autoavaliarse: poñerase unha data de recollida con suficiente antelación para que o alumnado 
poda ter rematado, ordenado e asinado o seu traballo. Non se recollerá nada fóra destas datas, salvo 
excepcións motivadas por causas de forza maior e xustificadas debidamente Esquecer a data de 
recollida, esquecer os traballos na casa ou perdelos non supoñen excepcións e, polo tanto, non se 
collerán con posterioridade ao dia fixado A profesora corrixirá obxectivamente todos e cada un dos 
traballos presentados; con anterioridade terá explicado ao alumnado qué se avalía, cómo se avalía e, se 
é o caso, cómo se recupera. Tralos resultados, debería facerse unha análise da metodoloxía empregada, 
unha autocrítica e unha crítica por parte do alumnado. 
• devolver os traballos corrixidos aos seus propietarios.  
 
 
Serán tarefas do alumnado. 
• custodiar o material propio e telo dispoñible e en perfecto estado en cada sesión 
• escoitar e mirar con atención as explicacións 
• non perturbar o normal desenvolvemento da clase 
• participar e colaborar en crear un clima propicio para o aprendizaxe 
• preguntar ordenadamente para solucionar dúbidas 
• atender e respectar as dúbidas e opinións dos compañeiros/as 
• buscar e aportar ideas e solucións 
• elaborar a proposta de traballo seguindo as instruccións e orientacións do profesor  
• recoller o material empregado; antes de rematar a sesión, limpar e ordenar os espazos comúns.  
• evitar o gasto innecesario de material.  
• presentar as tarefas ben ordenadas, identificadas e protexidas, dentro das datas fixadas.  
• non cometer fraude e presentar como propios traballos copiados ou realizados por terceiros.  
• autoavaliarse e solicitar aclaracións no caso de non comprender algunha corrección. 
• custodiar correctamente ata o final de curso, todo o traballo corrixido pola profesora e devolto ao seu 
autor. 
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5.2 Estratexias Metodolóxicas 

4º ESO. 
O material didáctico, apuntes sobre os contidos e láminas de exercicios, serán deseñados e producidos 
polo departamento. 
 
As diferentes actividades e temas están secuenciados de xeito que partimos do estudio básico da forma, 
os seu elementos mais esenciais, realizando debuxos sinxelos, para ir aumentando na profundidade 
deste estudio, creando debuxos con maior número de funcións e valores plásticos.  
 
A metodoloxía baséase na realización por parte do alumnado dunha serie de exercicios prácticos que 
só se porán realizar na aula. Estes exercicios está especificados nun caderno de traballo que recibirá 
cada alumno desde o inicio do curso. No caso de perdelos o alumnado será o encargado de volver a 
fotocopialos a partir de orixinais aportados polo profesor. Estes exercicios poderanse complementar con 
actividades de recollida de información, investigación e experimentación fora do horario escolar, para 
unha posterior aplicación na aula. 
 

DEBUXO TÉCNICO 2 
O material didáctico, apuntes sobre os contidos e láminas de exercicios, serán deseñados e producidos 
polo departamento. Os contidos da unidade están estructurados en apartados e subapartados que 
reproducen unha secuencia lóxica da aprendizaxe. 

6 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS  

4º ESO. 
Material e recursos aportados polo departamento e o centro. 
Proxector, ordenador, patalla, pizarra tradicional, apuntes de referencia sobre contidos, láminas de 
exercicios feitos na aula e adicionais, material didáctico de consulta analóxica e dixital (bibliografías, 
audiovisuais, webs...), ferramentas de debuxo e material fungible variado. 
A utilización de parte deste material por parte do alumnado dependerá do criterio do profesor. 
 
Materiais que debe aportar o alumnado. 
Lapis HB e 5 ou 6B goma, afía lapis, rotulador negro de punta fina, barras de carboncillo, cuchilla, 
pegamento de barra, ceras duras de cores, rotuladores, temperas de cores e pincel.  

 
É deber e responsabilidade do alumnado custodiar, coidar, manter en condicións óptimas e dispoñer 
do material necesario todos e cada un dos días de clase. 
Aqueles alumnos/as que amosen unha situación de desvantaxe económica e así o soliciten, de non 
ter algún tipo de axuda ou de tardar en poder facer uso dela, poderán empregar o material do 
Departamento. 
 

DEBUXO TÉCNICO 2 
Materiais de uso xeneralizado: 
Xogos de regras e compás de encerado, diedro de cartón, Video, proxector de diapositivas, proxector 
de ordenador (presentacións en power point ou noutros formatos), fotocopias, videoteca e biblioteca 
de aula, arquivo de imaxes impresas e material infográfico. 
 
Materiais de uso específico: 
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Están relacionados cas diferentes actividades e as técnicas que se utilicen no seu desenrolo. Poden 
abarcar dende o máis fundamental como os xogos de regras, transportador de ángulos, escalímetro, 
compás, grafos, lápices, goma, ata o calibre, catálogos de papeis e outros materiais máis concretos de 
algúnha unidade como pasta moldeable para a creación de pezas para a representación axonométrica, 
vistas diédricas, etc… 
 
Material que o alumnado precisará ó longo do curso: 
- Papel DIN A4 en branco, fundas de plástico ou arquivador 
- Regra graduada de 30 mm, escuadro e cartabón 
- Transportador de ángulos 
- Compás con adaptador para grafo/portaminas 
- Portaminas 0,5 mm e 0,7 mm e goma 
- Rotulador ou bolígrafo azul. 

7 CRITERIOS SOBRA A AVALIACIÓN, A CUALIFICACIÓN E A PROMOCIÓN DO 
ALUMNADO. 

 

7.1 Avaliación Continua 

4º ESO. 
 (20%) ACTITUDE  Neste apartado terase en conta a actitude de traballo diario, traer o material a clase, 
asistencia e puntualidade. Cada falta neste apartado suporán unha redución de 0,2 puntos. 
Se nunha data de entrega o alumno/a non entrega os traballos ou non fai o exame por estar ausente, 
pode facelo cando se incorpore a clase, presentando o xustificante correspondente. No resto das 
ausencias non é necesario presentar dito xustificante ao profesor.  
(80%) PRODUCIÓNS GRÁFICAS/PLÁSTICAS.  
Os exames prácticos suporán o 20% da nota. 
Exercicios práticos de clase suporán un 60% da nota. Calificaranse do seguinte xeito: MB (10-9) B (8-7) 
R (6-5) M (4-3) MM (2-0) 
No caso de non facer exame nalgún trimestre, o 80% da nota extraerase dos exercicios prácticos. 
REDONDEO DA NOTA: 5´60 (6) / 5´59 (5) 
 

DEBUXO TÉCNICO 2 
O 100% da nota será extraída dos resultados dos exames. 
Haberá dous ou tres exames por trimestre e un exame de recuperación por avaliación. 
O exame de recuperación inclúe toda a materia dada no trimestre. Os que vaian para subir nota queda-
ranse coa nota menor. 
Nos exames non se poderá empregar a cor vermella, que será empregada para as correccións.  
O Redondeo da nota, para por en cada avaliación, será como está indicado no exemplo: 5,60 (6) / 5,59 
(5) 
Faltas de asistencia. So hai que presentar aquelas xustificacións que afecten ás datas dos exames. A 
actitude de traballo e as faltas de asistencia non xustificadas poderán ser tido en conta de xeito negativo, 
á hora de poder ter dereito a algunha medida de recuperación extraordinaria. 
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7.2 Avaliación Final 

4º ESO. 
Nesta avaliación realizaranse actividades ou probas semellantes ás realizadas ao longo do curso e que 
serán de dous tipos: 
De RECUPERACIÓN orientadas ao alumnado que non acadou a cualificación mínima (5) durante a ava-
liación continua. Poderanse propoñer dous tipos de medidas: 
1ª Baseadas na realización de probas tipo exame. Neste caso avaliaranse os contidos mínimos. O 
alumnado so poderá acadar unha puntuación máxima de 6. Esta nota obterase da media aritmética das 
probas  propostas. 
2ª Baseada na realización daquelas actividades que foron propostas ao longo do curso e que non foron 
feitas ou non o foron de maneira satisfactoria á hora de alcanzar os mínimos esixidos. As calificacións 
obtidas nestas actividades serán engadidas ás das outras actividades para volver a facer as medias 
correspondentes. 
De REFORZO E AMPLIACIÓN orientadas para que o alumnado, que acadando polo menos a cualificación 
mínima nos tres parciais, teña a posibilidade de subir a nota. A subida desta nota media non poderá 
superar un punto. Esta nota obterase da media aritmética das probas ou actividades propostas ao alum-
nado. 

O Redondeo da nota será como está indicado no exemplo: 4,60 (5) / 4,59 (4) 
PROMOCIÓN. Enténdese que a materia para este curso está superada se o alumno obtén una 
cualificación polo menos de 5. 
 
DEB TEC 2. 

Enténdese que o alumnado está aprobado ao obter a nota de 5 ou superior. A cualificación final da 

avaliación ordinaria obterase coa media aritmética das tres avaliacións. 

 

7.3 Avaliación Extraordinaria 

DEB TEC 2. 
Para superar esta avaliación o alumno deberá realizar un exame de carácter práctico sobre todos os 

contidos do curso.  

8 INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A 

PRÁCTICA DOCENTE 

 
Desenvolverase a avaliación do ensino e os seus compoñentes conforme a estratexias que permitan obter 
información significativa e continua para formular xuízos e tomar decisións que favorezan a mellora de 
calidade do ensino.  
 
Para obter información do proceso de ensino empregaranse algunhas das seguintes técnicas:  

 
 Observación: directa (proceso de aprendizaxe dos alumnos) e indirecta (análise de contido da 

programación didáctica).  
 Entrevista: permitiranos obter información sobre a opinión, actitudes, problemas, motivacións etc. 

dos alumnos e das súas familias. O seu emprego adecuado esixe sistematización: definición dos seus 
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obxectivos, a delimitación da información que se pensa obter e o rexistro dos datos esenciais que 
se obtiveron.  

 Cuestionarios: complementan a información obtida a través da observación sistemática e 
entrevistas periódicas. Resulta de utilidade a avaliación que realizan os alumnos sobre algún 
elementos da programación: que iniciativas metodolóxicas foron máis da súa agrado, con que 
formula de avaliación senten máis cómodos, etc.  

 
Levarase a cabo o seguimento e valoración do traballo do profesor apoiándose nos seguintes indicadores 
de logro:  
 

1 = Escaso/non logrado.  
2 = Básico.  
3 = Satisfactorio.  
4 = Excelente. 

 

 INDICADORES DE LOGRO DE PROCESO DE ENSINO 
VALORACIÓN 

(De 1 a 4) 

PROPOSTAS DE 

MELLORA 

Motivación inicial do alumnado   

1    

2    

Motivación ao longo de todo o proceso   

3    

4    

Presentación dos contidos (conceptos, procedementos e actitudes)   

5    

6    

Actividades na aula   

7    

8    

Recursos e organización da aula   

9    

10    
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Instrucións, aclaracións e orientacións ás tarefas do alumnado   

11    

12    

Clima da aula   

13    

14    

Seguimento/ control do proceso de ensino-aprendizaxe   

15    

16    

Diversidade   

17    

18    
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 INDICADORES DE LOGRO DA PRÁCTICA DOCENTE 
VALORACIÓN 

(De 1 a 4) 

PROPOSTAS DE 

MELLORA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

 
 

A avaliación do proceso de ensino terá un carácter formativo, orientado a facilitar a toma de decisións para 
introducir as modificacións oportunas que nos permitan a mellora do proceso de maneira continua. Con iso 
pretendemos unha avaliación que contribúa a garantir a calidade e eficacia do proceso educativo. Todos 
estes logros e dificultades atopados serán recollidos nas Propostas de Mellora da Programación de xeito que 
cada curso escolar, a práctica docente aumente o seu nivel de calidade. 
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9 ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES E SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 

4º ESO 
O alumnado coa materia de 3º EPVA pendente. que obteña unha cualificación media igual ou superior a 5 na 1º 
e 2º avaliación, terá aprobada a materia pendente, consignándose como cualificación a nota media da 1ª e 2ª 
avaliación. 
O alumnado coa materia pendente de 3º EPVA que suspendan a 1ª e 2ª avaliación neste curso deberán 
presentarse ao exame onde se avaliarán contidos da 1ª e da 2ª avaliación de 4ª EPVA. 
 

DEB TEC 2 
O alumnado que teña a materia pendente de 1ª terán a posibilidade de realizar dous exames parciais sobre os 
contidos do curso repartidos deste xeito: 
No primeiro parcial se avaliarán contidos relacionados coas construccións fundamentais, de poligonos e 
transformacións xeométricas. 
No segundo contidos relacionados coas tanxencias, curvas técnicas, normalización e vistas. 
No caso de o alumno non acade a cualificación mínima para promocionar, media aritmética dos dous parciais, 
terá a posibilidade de realizar un exame final de toda a materia. 
Aos alumnos se lles proporcionará unha serie de exercicios que deberán ir realizando ao longo do curso. O 
profesorado estará a disposición do alumnado para resolver calquera dúbida. 
As datas das distintas probas serán publicadas nos taboleiros do centro.  

10 ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO 

ALUMNADO ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN 

DETERMINADAS MATERIAS EN BACHARELATO  
 

11 DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU 

COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS 

RESULTADOS  

4º ESO 
Nas materias artísticas non debería ser necesario unha avaliación ao inicio do curso posto que o alumnado, que 
vai interiorizando os contidos en clases eminentemente prácticas, se ao finalizar o ano escolar acadou os 
estándares de aprendizaxe cun grao suficiente, suponse que ten a competencia mínima necesaria para empezar 
o curso seguinte. Non obstante, a través das diferentes titorías e do departamento de orientación, farase unha 
recollida de información sobre alumnos que presenten algunha problemática que requira unha medida de 
adaptación determinada. Tamén se realizarán uns exercicos iniciais para comprobar e correxir deficiencias nas 
destrezas dos alumnos que son básicas para poder iniciar o traballo programado para o curso.  

DEB TEC 2 
Realizaránse uns exercicos iniciais relacionados cos contidos de curso anterior para comprobar e correxir 
deficiencias nas destrezas e metodoloxías dos alumnos que son básicas para poder iniciar o traballo programado 
para este curso. 
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12 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  
 
En colaboración co departamento de Orientación, o profesorado poderá tomar diversas medidas ordinarias 
e extraordinarias de atención á diversidade, como as seguintes:  
 

CASO POSIBLE 
 

MEDIDA 
 

Alumnado con dificultades de 
comprensión 
 

•Sentar cun compañeiro con destrezas na materia.  
•Supervisar o seus exercicios antes do día da entrega 
•Valorar publicamente os seus acertos e corrixir en privado os seus erros. 
•Flexibilizar criterios de corrección. 
Posibilidade de repetir algún dos traballos mal feitos, sobre todo os de dificultade 
menor, ou ampliar os plazos de entrega dos mesmos a espensas de no facer algún 
dos traballos programados (principalmente os de máis dificultade) co fin de 
acadar o grao mínimo 
 

Alumnado fortemente 
desmotivado 
 

•Prestar o material de aula baixo compromiso de ter o seu na sesión seguinte.  
•Avisar á familia no caso de reincidencia, previo informe a titoría.  
 

Alumnado co Síndrome de 
Asperger. 
 
Alumnado con síndromes do 
espectro autista. 
 
Alumnado TDHA 
 

•Ubicar na 1ª fila. 
•Supervisar que ten o material e realiza os exercicios.  
•No caso de repetir actitude, informar, previo aviso á titoría, á familia.  
•Atraer e manter a súa atención con chamadas e preguntas sobre o explicado e a 
actividade a realizar. 
•Dar máis tempo para resolver tarefas. 
•Valorar publicamente os seus acertos e corrixir en privado os seus erros.  
•Flexibilizar criterios de corrección 
 

Alumnado inmigrante con 
descoñecemento do idioma 
 

•Escribir no taboleiro os enunciados dos exercicios e falar no seu contorno e cara 
a eles. Repetir pausadamente as explicacións que o requiran. 
•Empregar internet para facer traducións, se fora necesario. Ás veces os propios 
alumnos/as traducen palabras clave ao inglés ou francés. 
•Sentar cun compañeiro con habilidades sociais.  
•Flexibilizar criterios de corrección. 
 

Alumnado con problemas de 
psicomotricidade fina ou conflitos 
de visión espacial 
 

•Analizar, xunto co departamento de Orientación cal é a súa problemática e ver 
as posible solucións. 
•Nos exercicios máis complexos de emprego de escuadro, cartabón e compás, 
ofrecer tarefas sinxelas. 
•Nas tarefas de visualización e representación de pezas, propoñer figuras 
sinxelas. 
•Flexibilizar criterios de corrección. 
 

Alumnado altamente motivado 
 

•Encargar tarefas de supervisión a compañeiros.  
•Valorar e agradecer publicamente a súa axuda.  
•Entregar propostas de exercicios de ampliación.  
 

Alumnado altamente capacitado 
 

•Facer propostas de exercicios máis creativos. 
•Entregar actividades máis complexas 
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•Ampliar información teórica dos contidos 
•Pedir colaboración para actuar con compañeiros de clase.  
•Valorar e agradecer publicamente a súa axuda.  

Alumnado con problemáticas 
emocionais 
 

•Analizar a problemática coa titoría e con orientación.  
•Valorar publicamente calquera dos seus acertos.  

 
 

13 ELEMENTOS TRANSVERSAIS  
O ensino artístico debe potenciar certas actitudes e hábitos de traballo que axuden ao alumno para apreciar o 
propósito da materia, a ter confianza na súa habilidade para abordala satisfactoriamente e a desenvolverse 
noutras dimensións humanas: autonomía persoal, relación interpersoal, etc.  

14 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES  
Non hai programadas actividades complementarias nin extraescolares programadas para este curso 

15 MECANISMOS DE REVISIÓN, DE AVALIACIÓN E DE MODIFICACIÓN DA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN RELACIÓN COS RESULTADOS 

ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA  
 
A programación terá un seguimento permanente por parte dos membros do departamento no relativo ao 
grao de cumprimento, proceso de ensinanza e aprendizaxe e desviación entre resultados obtidos e 
esperados. 
 
Tamén se irá tomando nota de todas as suxestións que vaian xurdindo co obxectivo de velar polo axuste e 
calidade da nosa programación a través do seguimento dos seguintes indicadores: 
 
 

 
INDICADORES DE LOGRO DE SEGUIMENTO DA 

PROGRAMACIÓN 

VALORACIÓN 

(De 1 a 4) 

PROPOSTAS DE 

MELLORA 

1 Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou 
proxectos a partir dos elementos do currículo. 

  

2 Adecuación da secuenciación e da temporalización das  Unidades 
didácticas / temas / proxectos. 

  

3 O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación 
e a temporalización previstas. 

  

4 Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das 
unidades, temas ou proxectos. 

  

5 Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada 
estándar. 

  

6 Asignación a cada estándar do peso correspondente na 
cualificación. 
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7 Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a 
súa avaliación. 

  

8 Asociación de cada estándar cos elementos transversais a 
desenvolver. 

  

9 Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o 
departamento. 

  

10 Adecuación da secuencia de traballo na aula.   

11 Adecuación dos materiais didácticos utilizados.   

12 Adecuación do libro de texto (no caso de que se use).   

13 Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as 
consecuencias da proba. 

  

14 Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos 
estándares. 

  

15 Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos 
previos [Só para 2º de bacharelato]. 

  

16 Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación 
continua: probas, traballos, etc. 

  

17 Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun 
exame e dunha avaliación. 

  

18 Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final.   

19 Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación 

extraordinaria. 

  

20 Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento de 

materias pendentes. 

  

21 Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas 
materias pendentes. 

  

22 Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada 

estándar. 

  

23 Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. 
vinculados aos estándares. 

  

24 Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado 

con NEAE. 

  

25 Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e 
extraescolares previstas. 

  

26 Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre 
criterios de avaliación, estándares e instrumentos. 

  

27 Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os 
criterios de promoción. 

  

28 Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao 

longo do curso. 

  

29 Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.   
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30 Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.   

 

16 PUBLICIDADE DA PROGRAMACIÓN  
 
A programación didáctica encóntrase a libre disposición de quen queira consultala en Xefatura de Estudios 
en formato electrónico.  
 
Por outra banda, a información do funcionamento da asignatura é subministrada de forma resumida ao 
alumnado ao comezo de curso. 


