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ETAPA BATXILLERAT 

CURS 2021-22 

ÀREA/MATÈRIA Dibuix Tècnic I 

GRUP/GRUPS B1 A/B 

MESTRE/S-
PROFESSOR/S 

Itziar Ibarrechevea 

DATA ELABORACIÓ: 10 de setembre de 2021 

 

1. OBJECTIUS 
 

L’ensenyament del Dibuix tècnic en el batxillerat tindrà com finalitat el desenvolupament de les 
següents capacitats: 
 
1. Utilitzar adequadament i amb certa destresa els instruments i terminologia específica del dibuix 

tècnic.  
 
2. Valorar la importància que té el correcte acabat i presentació del dibuix en el referit a la 

diferenciació dels diferents traços que ho configuren, l’exactitud dels mateixos i la neteja i cura del 
suport.  

 
3. Considerar el dibuix tècnic com un llenguatge objectiu i universal, valorant la necessitat de 

conèixer la seva sintaxi per a poder expressar i comprendre la informació.  
 

4. Conèixer i comprendre els principals fonaments de la geometria mètrica aplicada per a resoldre 
problemes de configuració de formes en el plànol.  

 
5. Comprendre i emprar els sistemes de representació per a resoldre problemes geomètrics en 

l’espai o representar figures tridimensionals en el plànol.  
 
6. Valorar la universalitat de la normalització en el dibuix tècnic i aplicar la principals normes UNEIX i 

ISO referides a l’obtenció, posició i acotament de les vistes d’un cos.  
 
7. Emprar el croquis i la perspectiva a mà alçada com mitjà d’expressió gràfica i aconseguir la 

destresa i la rapidesa necessàries.  
 
8. Planificar i reflexionar, de forma individual i col·lectiva, sobre el procés de realització de qualsevol 

construcció geomètrica, relacionant-se amb altres persones en les activitats col·lectives amb 
flexibilitat i responsabilitat. 

 
9. Integrar els seus coneixements de dibuix tècnic dintre dels processos tecnològics i en aplicacions 

de la vida quotidiana, revisant i valorant l’estat de consecució del projecte o activitat sempre que 
sigui necessari.   

 
10. Interessar-se per les noves tecnologies i els programes de disseny, gaudint amb la seva utilització 

i valorant les seves possibilitats en la realització de plànols tècnics 
 

 
 
 
 
 
 
 



Guia de l’àrea/matèria 
 

R045-E01 
 

 2  de  6 

 

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 
 

PRIMERA AVALUACIÓ 

GEOMETRIA PLANA 
En aquest bloc de llenguatge gràfic i geomètric es desenvolupen continguts per a resoldre problemes 
geomètrics de configuració de formes en el pla, i comprendre també continguts relacionats amb el 
caràcter expressiu, creatiu i estètic del dibuix tècnic. 
Així doncs, d’una manera sistemàtica, es recullen les construccions i els traçats fonamentals en el pla 
vistos en cursos anteriors, i s’amplien amb els que seran necessaris per a desenvolupar els continguts 
dels blocs posteriors.  

Observació: 
Les principals fites històrics del dibuix tècnic. La geometria en l’art. L’estètica del dibuix tècnic. 
Observació directa de formes geomètriques bi i tridimensionals. Abstracció d’elements, relacions i 
estructures geomètriques en les formes de l’entorn quotidià. Observació indirecta, a partir de fonts 
fotogràfiques, videogràfiques, infogràfiques, de dibuixos i pintures, de formes i espais. Realització 
d’apunts, esbossos, notes de la realitat o de formes imaginades. Valors funcionals de la geometria.  
 
Llenguatge gràfic i geomètric:  
Traçats geomètrics: 
Traçats fonamentals en el plànol. Angles, perpendicularitat i paral·lelisme. Operacions amb segments i 
angles. Proporcionalitat i semblança. Escales gràfiques. Construcció de formes poligonals. Elements 
propis i vinculats. Relacions mètriques. Triangles: classificació, punts i rectes notables dels triangles, 
construcció. Quadrilàters: classificació i construcció, formats rectangulars. Polígons regulars: 
construcció i xarxes.  
Transformacions geomètriques: 
Representació de circumferències, enllaços i tangents. Elements i angles de la circumferència.  
 

UNITAT 1:  INSTRUMENTS DE DIBUIX 
UNITAT 2:  TRAÇATS FONAMENTALS EN EL PLÀNOL 
UNITAT 3:  TRIANGLES I QUADRILÀTERS 
UNITAT 4:  POLÍGONS REGULARS 
UNITAT 5:  TRANSFORMACIONS GEOMÈTRIQUES 
UNITAT 6:  TANGÈNCIES I ENLLAÇOS 
 

SEGONA AVALUACIÓ 

Transformacions geomètriques: 
Traçat de tangències, enllaços i figures planes derivades. Definició i traçat d’ovals, ovoides i volutes, 
espirals i hèlixs. Utilització de tècniques manuals, reprogràfiques i infogràfiques en la construcció de 
traçats geomètrics. Rigor, constància i mètode en la realització dels treballs.  
 
Geometria descriptiva:  
Fonaments i finalitat dels diferents sistemes de representació; característiques diferencials.  
Sistema dièdric: fonaments. Representació del punt, la recta i el plànol: les seves relacions i 
transformacions usuals. Vistes dièdriques de cossos i espais simples.  
 
UNITAT 7:  CORBES TÈCNIQUES 
UNITAT 8:  CORBES CÒNIQUES 
UNITAT 9:  GEOMETRIA DE LES FORMES 
 

GEOMETRIA DESCRIPTIVA 
En aquest bloc es treballa la codificació de vistes dièdriques, que sistematitza la traducció entre la 
bidimensionalitat i la tridimensionalitat, amb la intenció que l’alumnat s’habituï a analitzar i representar 
mentalment les formes i els espais. 
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A més a més, s’hi desenvolupen uns altres dos sistemes de representació anomenats perspectius, el 
sistema axonomètric i el sistema cònic. 
 
UNITAT 10:  FONAMENTS DE GEOMETRIA DESCRIPTIVA 
UNITAT 11:  SISTEMA ACOTAT 
UNITAT 12:  SISTEMA DIÈDRIC 
 

TERCERA AVALUACIÓ 

Sistemes axonomètrics: fonaments. Isometría, perspectiva cavallera, perspectiva militar i DIN 5. 
Representació de cossos i espais simples. Relació amb el sistema dièdric.  
Sistema cònic: fonaments. Relació amb el sistema dièdric. Perspectiva de cossos i espais simples. 
Dibuixos de formes bi i tridimensionals, aplicant la geometria descriptiva, partint de referents reals o 
altres representacions. Utilització d’escales gràfiques i numèriques. Desenvolupament i construcció 
tridimensional de cossos geomètrics. Utilització de tècniques manuals, reprogràfiques i infogràfiques en 
la representació dels sistemes de representació. Descripció oral i escrita de processos de construcció 
de formes geomètriques. Predisposició per a l'ús del llenguatge gràfic i geomètric.  
Convencions comunicatives:  
Concepte de normalització. Les normes fonamentals UNEIX, ISO. Simbologia industrial i arquitectònica: 
vistes principals i acotament bàsic. Corts, seccions i trencaments. Interpretació de representacions 
tècniques codificades a través dels sistemes de representació. Descodificació i aplicació de normes i 
simbologia del dibuix tècnic. Utilització de tècniques manuals, reprogràfiques i infogràfiques en la 
representació de la simbologia industrial i arquitectònica. Valoració de la funció comunicativa del 
llenguatge gràfic objectivat.  
 
Dibuix tècnic i projectació:  
 
Àmbits d’aplicació del dibuix tècnic i la projectació. Disseny industrial, disseny gràfic i disseny 
arquitectònic. Aplicació de la infografia. Tipologia d'acabats i de presentació. El croquis fitat. Els plànols. 
El projecte. Utilització de tècniques manuals, reprogràfiques i infogràfiques pròpies del dibuix tècnic. La 
croquització. L’esbós i la seva gestació creativa. Valoració de les noves tecnologies i les seves 
aplicacions en la representació gràfica. Autoexigència i autocrítica en les activitats desenvolupades. 
 
UNITAT 13:  SISTEMES AXONOMÈTRIC 
UNITAT 14:  SISTEMES CÒNIC 

 

NORMALITZACIÓ 
En aquest bloc de dibuix tècnic i projectació s’inclouen continguts de normalització per a simplificar, 
unificar i objectivar les representacions gràfiques i sobre el procés d’elaboració de projectes. 
També s’hi inclou una introducció breu als mitjans informàtics, la qual cosa actualment es coneix per 
infografia, i la incidència que té en l’àmbit del dibuix tècnic i del disseny en general. 
 
UNITAT 15:  NORMES 
UNITAT 16:  REPRESENTACIÓ D’OBJECTES I 
UNITAT 17:  ACOTAMENT I CROQUISATGE DEL NATURAL  
UNITAT 18:  DIBUIX TÊCNIC I INFOGRAFIA I 
 
 
 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
1. Utilitzar l’observació per a obtenir informació i conèixer més sobre la naturalesa, l’art i els objectes i 

espais construïts i les seves representacions bidimensionals. Amb aquest criteri es pretén esbrinar 
si l’alumnat és capaç, a través de l’observació atenta, d’identificar els elements que sustenten 
l’aplicació de la geometria en l’art i en el seu entorn, natural o construït, obtenint a partir de 
l’observació la informació que fa possible un millor coneixement de tot això, de les seves relacions, 
de la seva utilitat, etc. Així mateix s’ha de valorar la capacitat d’observar i obtenir informació útil de 
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les representacions bidimensionals dels objectes i els espais.  
 
2. Resoldre problemes geomètrics, valorant el mètode i el raonament utilitzats en les construccions, 

així com el seu acabat i presentació. Amb l’aplicació d’aquest criteri es pretén esbrinar el nivell 
arribat per l’alumnat en el domini dels traçats geomètrics fonamentals en el plànol i la seva 
aplicació pràctica en la construcció de triangles, quadrilàters i polígons en general, construcció de 
figures semblants i transformacions geomètriques.  

 
3. Utilitzar i construir escales gràfiques per a la interpretació de plànols i elaboració de dibuixos. 

Aquest criteri indicarà en quina mesura s’ha comprès el fonament de les escales, no només com 
concepte abstracte-matemàtic sinó per a aplicar-les a diferents situacions que poden donar-se en la 
vida quotidiana, ja sigui per a interpretar les mesures en un plànol tècnic, mapa o diagrama, o per a 
elaborar dibuixos presos de la realitat.  

 
4. Dissenyar i/o reproduir formes no excessivament complexes, que en la seva definició continguin 

enllaços entre la circumferència i recta i/o entre circumferències. A través d’aquest criteri es 
valorarà l’aplicació pràctica dels coneixements tècnics dels casos de tangències estudiats de forma 
aïllada. Es valorarà especialment el procés seguit per a la seva resolució, així com la precisió en 
l’obtenció dels punts de tangència.  

 
5. Elaborar i participar activament en projectes de construcció geomètrica cooperatius, aplicant 

estratègies pròpies adequades al llenguatge del dibuix tècnic. L’aplicació d’aquest criteri permetrà 
avaluar si l’alumnat és capaç de treballar en equip, mostrant actituds de tolerància i flexibilitat.  

 
6. Emprar el sistema de plànols fitats, bé per a resoldre problemes d’interseccions, bé per a obtenir 

perfils d’un terreny a partir de les seves corbes de nivell. Mitjançant l’aplicació d’aquest criteri, 
s’avaluarà el nivell de coneixement del sistema de plànols fitats per a utilitzar-los en la resolució de 
casos pràctics com els proposats. La utilització d’escales permetrà igualment conèixer el nivell 
d’integració dels coneixements que es van adquirint.  

 
7. Utilitzar el sistema dièdric per a representar figures planes i volums senzills i formes poliédriques, 

així com les relacions espacials entre punt, recta i pla. Trobar la veritable forma i magnitud i obtenir 
els seus desenvolupaments i seccions. L’aplicació d’aquest criteri permetrà conèixer el grau 
d’abstracció adquirit i, per tant, el domini o no del sistema dièdric per a representar en el pla 
elements situats en l’espai, relacions de pertinença, posicions de paral·lelisme i perpendicularitat o 
distància.  

 
8. Realitzar perspectives axonomètriques de cossos definits per les seves vistes principals i viceversa, 

executades a mà alçades i/o delineades. Amb aquest criteri es pretén avaluar tant la visió espacial 
desenvolupada per l’alumnat, com la capacitat de relacionar entre si els sistemes dièdric i 
axonomètric, a més de valorar les habilitats i destreses adquirides en el maneig dels instruments de 
dibuix i en el traçat a mà alçada.  

 
9. Representar peces i elements industrials o de construcció senzills, valorant la correcta aplicació de 

les normes referides a vistes, acotament i simplificacions indicades en la representació. Es proposa 
aquest criteri com mig per a avaluar en quina mesura l’alumnat és capaç d’expressar gràficament 
un producte o un objecte amb la informació necessària per a la seva possible fabricació o 
realització, aplicant les normes exigides en el dibuix tècnic.  

 
10. Utilitzar diferents tècniques manuals, reprogràfiques i infogràfiques en la realització dels treballs de 

dibuix tècnic, i culminar-los utilitzant els diferents procediments i recursos gràfics, de manera que 
aquests siguin clars, nets i responguin a l’objectiu per als quals han estat realitzats. Amb aquest 
criteri es vol valorar la capacitat per a donar diferents tractaments o aplicar diferents recursos 
gràfics o informàtics, en funció del tipus de dibuix que s’ha de realitzar i de les finalitats del mateix, 
així com la capacitat de triar la tècnica o eina més adequada i utilitzar-la correctament. Aquest 
criteri no haurà de ser un criteri aïllat, sinó que haurà d’integrar-se en la resta dels criteris 
d’avaluació en la mesura que els afecti. 
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4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  
 
Controls: Són proves amb una part teòrica i un altra pràctica, sobre els continguts explicats fins aquest 
període de temps de cada avaluació. Segons la temàtica es poden fer un o dos controls i tenen una 
valoració conjunta del 30% de la nota. 
 
Primer parcial: És un examen i en ell ha de constar els punts de cadascuna de les preguntes per 
saber la valoració total. La primera avaluació serà sobre els continguts explicats fins aleshores. Les 
avaluacions segona i tercera consistirà en un examen de repàs de tots els continguts del període de 
l’avaluació anterior i serveix també com recuperació de l’avaluació suspesa. En el cas d’un alumne 
suspès, aquesta nota és doble; per un costat, és de recuperació i per altra, és la nota corresponen al 1r 
parcial amb una valoració del 10%. Aquests parcial també serveix per pujar nota de l’avaluació anterior 
pels alumnes que la tinguin aprovada (mai es pot baixar la nota).  
 
Segon parcial/Examen: Són exàmens sobre els temes explicats des de l'inici del període d’avaluació. 
La valoració serà del 40%. Aquesta prova constarà d’una part teòrica i un altra pràctica. 
 
**En tots els casos, la data de les diferents proves serà consensuada amb els alumnes per posar-la en 
el calendari amb suficient antelació per evitar acumulació d’exàmens. 
 
 
Qualificació pel període de cada avaluació: 
 
La nota de cada una de les tres avaluacions, que s’aprovarà si resulta no inferior a 5, s’obtindrà per la 
mitjana ponderada següent: 
 

Exercicis en general   20%  
Primer parcial/Recuperació  10%  
Controls     30%  
Examen     40%  

 

- El temps disponible per resoldre l’examen és de 50 minuts. 
 
- En la resolució de problemes es puntua el plantejament, el procediment, el resultat i l’error gràfic, 

en proporció variable segons les característiques concretes de la pregunta i la seva dificultat 
objectiva. 

 
- Cada pregunta es valora de manera que els errors considerats "petits" fan perdre només la quarta 

part de la puntuació. Si l’error és al plantejament o és "seriós", comporta la pèrdua total de la 
puntuació de la pregunta. 

 
- En casos excepcionals, es baixarà la nota (mai més d’un punt sobre deu), per una presentació 

deficient, segons acord del claustre, essent aquesta una tècnica d’ensenyament en els valors que 
caldria potenciar. 

 
Atenció: les qualificacions dels alumnes s’expressaran utilitzant una escala numèrica de l'1 al 10 sense 
decimals, considerant negatives les qualificacions inferiors a 5. 
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5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  
 
Recuperació d’avaluacions pendents 
 
Un alumne que té pendent una avaluació, la recupera si aprova el primer parcial de l’avaluació següent. 
La nota que li queda de l’avaluació recuperada és 5. La tercera avaluació no té examen de 
recuperació. 
En acabar la tercera avaluació es fa un examen global de tota l’assignatura, que serveix també per a 
aprovar les avaluacions que romanen suspeses. Per als alumnes que tenen les tres avaluacions 
aprovades aquest examen no és obligatori. 
 
Proves finals 
 
No hi ha prova final. Un alumne aprova si té les tres avaluacions aprovades o recuperades.  
En acabar la tercera avaluació hi ha uns dies per a la realització d’activitats de recuperació. Aquestes 
activitats poden servir per recuperar la tercera.  
La qualificació final s’obté per mitjana aritmètica de tres notes: les de les tres avaluacions.  
Recordem que els alumnes poden pujar nota als exàmens de recuperació (*).  

 
Convocatòria extraordinària 

 
Per la prova de setembre se’ls donarà a tots aquells alumnes, que tinguin suspesa l’assignatura,  el 
Registre R050-E01 Programa de recuperació per la convocatòria extraordinària. Tothom que s’ha de 
presentar a l’examen ho fa de tota l’assignatura. Consta d’un únic examen globalitzat, aquest serà molt 
semblant als exàmens realitzats durant el curs. S’aprova amb una nota no inferior a 5. 

 


