
Continguts i criteris d’avaluació de l’assignatura Dibuix Tècnic I

Curs 1r de Batxillerat
Bloc 1: Geometria i dibuix tècnic. Curs 1r Batxillerat

Continguts Criteris d’avaluació CC

Art i dibuix tècnic. Referències històriques del dibuix 
tècnic.
La geometria en la naturalesa i en l’art. 
Identificació d’estructures geomètriques en la naturalesa
i l’art. 
Valoració de la geometria com a instrument per al 
disseny gràfic, industrial i arquitectònic.
Introducció al dibuix tècnic.
Instruments i materials del dibuix tècnic.
Traçats fonamentals en el pla.
Operacions amb segments. Paral·lelisme i 
perpendicularitat. Angles. Determinació de llocs 
geomètrics. 
Circumferència i cercle.
Elaboració de formes poligonals i modulars. 
Resolució gràfica de triangles. Determinació, propietats i
aplicacions dels seus punts notables.
Resolució gràfica de quadrilàters.
Traçat de polígons regulars coneixent el radi i coneixent 
el costat.
Polígons estrelats. 
Representació de formes planes: igualtat, semblança, 
escales. Proporcionalitat i semblança. Construcció i 
utilització d’escales gràfiques.
Transformacions geomètriques elementals. Gir, 
translació, simetria, homotècia i afinitat. Identificació 
d’invariants. Aplicacions. 
Resolució de problemes bàsics de tangències i enllaços. 
Aplicacions. 
Construcció de corbes tècniques, ovals, ovoides i 
espirals. 
Aplicacions de la geometria al disseny arquitectònic i 

BL1.1. Observar, en l’entorn natural i cultural, 
configuracions geomètriques diverses i identificar les 
seues qualitats plàstiques, estètiques i funcionals i 
descriure-les utilitzant la terminologia conceptual de 
l’assignatura en activitats orals i escrites.

BL1.2. Identificar els valors mediambientals i estètics 
com a part de la diversitat cultural, respectar-los i 
contribuir a la seua conservació i millora.

BL1.3. Resoldre problemes de traçats fonamentals en el 
pla amb l’ajuda d’utensilis convencionals de dibuix tècnic
i aplicar els fonaments de la geometria mètrica.

BL1.4. Resoldre triangles, quadrilàters i polígons 
regulars amb l’ajuda de regle i compàs, aplicant les 
propietats de les seues línies i punts notables i els 
principis geomètrics elementals, amb la justificació del 
procediment utilitzat. 

BL1.5. Reproduir, modificar i dissenyar formes basades 
en xarxes modulars triangulars o quadrades amb l’ajuda 
de l’escaire i el cartabó, utilitzant recursos gràfics, i 
destacar clarament el traçat principal de les línies 
auxiliars utilitzades. 

BL1.6. Reproduir figures proporcionals determinant la 
raó idònia per a l’espai de dibuix disponible, i construir 
l’escala gràfica corresponent en funció de l’apreciació 
establida i amb la precisió requerida. 

BL1.7. Reconéixer les característiques de les 
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industrial. Geometria i noves tecnologies. Aplicacions de 
dibuix vectorial en 2D.

transformacions geomètriques elementals (gir, translació,
simetria, homotècia i afinitat) i identificar les seues 
invariants, resoldre problemes geomètrics utilitzant-les i 
representar formes planes. 

BL1.8. Definir els conceptes fonamentals de tangències i 
resoldre problemes de configuració de corbes tècniques i
figures planes compostes per circumferències i línies 
rectes, destacant la forma final determinada i indicant 
gràficament la construcció auxiliar utilitzada, els punts 
d’enllaç i la relació entre els seus elements.

BL1.9. Construir ovals, ovoides i espirals aplicant els 
conceptes bàsics de tangències i relacionar la seua forma
geomètrica amb objectes i espais propis del camp del 
disseny arquitectònic i industrial. 
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Bloc 2: Sistemes de representació. Curs 1r Batxillerat

Continguts Criteris d’avaluació CC

Fonaments dels sistemes de representació: Els sistemes 
de representació en l’art. Evolució històrica dels sistemes
de representació. Els sistemes de representació i el 
dibuix tècnic. Àmbits d’aplicació. Avantatges i 
inconvenients. Criteris de selecció. Classes de projecció.
Sistemes de representació i noves tecnologies. 
Aplicacions de dibuix vectorial en 3D.
Representació de sòlids en els diferents sistemes.
Sistema dièdric: procediments per a l’obtenció de les 
projeccions dièdriques. Disposició normalitzada. 
Reversibilitat del sistema. Nombre de projeccions 
suficients. Representació i identificació de punts, rectes i
plans. Posicions en l’espai. 
Paral·lelisme i perpendicularitat. Pertinença i intersecció.

BL2.1. Relacionar els fonaments i característiques de 
cada sistema de representació amb les seues possibles 
aplicacions al dibuix tècnic.

BL2.2. Seleccionar el sistema de representació adequat a
l’objectiu previst i identificar els avantatges i 
inconvenients en funció de l’àmbit d’aplicació i l’exercici 
plantejat.

BL2.3. Representar per mitjà de les seues vistes 
dièdriques, formes tridimensionals senzilles a partir de 
perspectives, fotografies, peces reals o espais de l’entorn
pròxim identificant els elements del sistema. 
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Projeccions dièdriques de sòlids i espais senzills. 
Seccions planes. Determinació de la seua vertadera 
magnitud. 
Sistema de plans acotats. Aplicacions. 
Sistema axonomètric. Fonaments del sistema. Disposició 
dels eixos i utilització dels coeficients de reducció. 
Sistema axonomètric ortogonal, perspectives 
isomètriques, dimètriques i trimètriques.
Aplicació de l’oval isomètric com a representació 
simplificada de formes circulars.
Sistema axonomètric oblic: perspectives cavalleres i 
militars.
Sistema cònic: elements del sistema. Pla del quadre i con
visual. Determinació del punt de vista i orientació de les 
cares principals. Paral·lelisme. Punts de fuga. Punts 
mètrics. Representació simplificada de la circumferència.

BL2.4. Relacionar els elements del sistema dièdric, 
convencionalismes i notacions amb les projeccions 
necessàries per a representar inequívocament la posició 
de punts, rectes i plans, i resoldre problemes de 
pertinença, intersecció i vertadera magnitud.

BL2.5. Determinar seccions planes d’objectes 
tridimensionals senzills, visualitzant intuïtivament la seua
posició per mitjà de perspectives a mà alçada, i dibuixar 
les seues projeccions dièdriques per a obtindre la seua 
vertadera magnitud.

BL2.6. Identificar el funcionament del sistema de plans 
acotats com una variant del sistema dièdric que permet 
rendibilitzar els coneixements adquirits, descriure les 
seues aplicacions principals i resoldre problemes senzills 
de pertinença i intersecció per a obtindre perfils d’un 
terreny a partir de les seues corbes de nivell. 

BL2.7. Dibuixar perspectives de formes tridimensionals a
partir de peces reals o definides per les seues 
projeccions ortogonals, seleccionant l’axonometria 
adequada al propòsit de la representació, i disposar la 
posició dels eixos en funció de la importància relativa de 
les cares que es desitgen mostrar utilitzant, si és el cas, 
els coeficients de reducció determinats. 

BL2.8. Traçar perspectives còniques de formes 
tridimensionals a partir d’espais de l’entorn o definides 
per les seues projeccions ortogonals i justificar el mètode
seleccionat considerant l’orientació de les cares 
principals respecte al pla de quadre i la repercussió de la
posició del punt de vista sobre el resultat final.
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Bloc 3: Normalització. Curs 1r Batxillerat

Continguts Criteris d’avaluació CC

Elements de normalització.
El projecte: necessitat i àmbit d’aplicació de les normes. 
Formats. Plegat de plànols.
Vistes. Línies normalitzades.
Escales.
Acotació.
Talls i seccions.
Aplicacions de la normalització: dibuix industrial. Dibuix 
arquitectònic.
Glossari de termes conceptuals del nivell educatiu.
Estratègies de busca i selecció de la informació.
Procediments de síntesi de la informació.
Procediments de presentació de continguts.
Procediments de cita i paràfrasi. Bibliografia i 
bibliografia web.

BL3.1. Descriure la normalització com a 
convencionalisme per a la comunicació universal que 
permet simplificar els mètodes de producció, assegurar 
la qualitat dels productes, possibilitar la seua distribució 
i garantir la seua utilització pel destinatari final.

BL3.2. Aplicar les normes nacionals, europees i 
internacionals relacionades amb els principis generals de
representació, formats i escales.

BL3.3. Reconéixer la terminologia conceptual de 
l’assignatura i del nivell educatiu i utilitzar-la 
correctament en activitats orals i escrites de l’àmbit 
personal, acadèmic, social o professional. 

BL3.4. Buscar i seleccionar informació en diverses fonts 
de forma contrastada i organitzar la informació 
obtinguda per mitjà de diversos procediments de síntesi 
o presentació dels continguts; per a ampliar els seus 
coneixements i elaborar textos de l’àmbit personal, 
acadèmic, social o professional i del nivell educatiu, 
citant adequadament la seua procedència.
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