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

Curs 2n de Batxillerat 

CCLIBloc 1: Geometria i dibuix tècnic. Curs 2n Batxillerat

Continguts Criteris d’avaluació CC

Conceptes i traçats fonamentals en el pla. Llocs 
geomètrics.
Arc capaç. Quadrilàter inscriptible.
Teoremes del catet i de l’altura. 
Relació entre els angles i la circumferència.
Proporcionalitat i semblança.
Secció àuria. El rectangle auri. Aplicacions.
Polígons i equivalència entre formes geomètriques.
Rectes i punts notables en el triangle. Construcció de 
triangles i quadrilàters. Anàlisi i construcció de polígons 
regulars convexos i estrelats.
Construcció de figures planes equivalents. Aplicacions.
Tangències: aplicació del concepte de potència i inversió.
Potència d’un punt respecte a una circumferència. 
Determinació, propietats de l’eix radical i del centre 
radical. Aplicació a la resolució de tangències. Inversió. 
Determinació de figures inverses. Aplicació a la resolució
de tangències. 
Corbes còniques. Origen, determinació i traçat de 
l’el·lipse, la paràbola i la hipèrbola. Resolució de 
problemes de pertinença, tangència i incidència. 
Aplicacions.
Corbes tècniques. Origen, determinació i traçat de les 
corbes cícliques i envolupants. Aplicacions. Corbes 
cícliques. Cicloide. Epicicloide. Hipocicloide. Pericicloide.
Envolupant de la circumferència.
Transformacions geomètriques: homologia. Determinació
dels seus elements. Traçat de figures homòlogues. 

BL1.1. Dibuixar traçats fonamentals en el pla per a 
resoldre problemes i realitzar construccions 
geomètriques com per exemple triangles i quadrilàters 
de manera eficaç i autònoma.

BL1.2. Resoldre problemes de proporcionalitat, 
semblança i equivalència utilitzant els principis 
geomètrics fonamentals i amb l’ajuda de regle i compàs, 
aplicar les propietats de les seues línies i punts notables i
justificar el procediment utilitzat. 

BL1.3. Resoldre problemes de tangències utilitzant les 
propietats de l’arc capaç, potència i inversió, i indicar 
gràficament la construcció auxiliar utilitzada, els punts 
d’enllaç i la relació entre els seus elements.

BL1.4. Analitzar corbes còniques i cícliques identificant 
els seus elements principals i utilitzant les seues 
propietats fonamentals i resoldre problemes de 
pertinença, tangència o incidència.

BL1.5. Analitzar i relacionar les transformacions 
homològiques amb les seues aplicacions a la geometria 
plana i als sistemes de representació, i reconéixer la 
rapidesa i exactitud en els traçats que proporciona la 
seua utilització.
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Afinitat. Determinació dels seus elements. Traçat de 
figures afins. Construcció de l’el·lipse afí a una 
circumferència. Aplicacions.

Bloc 2: Sistemes de representació. Curs 2n Batxillerat

Continguts Criteris d’avaluació CC

Fonaments dels sistemes de representació. 
Característiques diferencials. Utilització òptima de cada 
un d’estos.
Sistema dièdric: resolució de problemes de pertinença, 
incidència, paral·lelisme i perpendicularitat. 
Determinació de la vertadera magnitud de segments i 
formes planes.
Abatiment de pla. Determinació dels seus elements. 
Aplicacions.
Girs. Aplicacions.
Canvis de pla. Determinació de les noves projeccions. 
Aplicacions.
Construcció de figures planes. Afinitat entre projeccions. 
Problema invers a l’abatiment. 
Cossos geomètrics en sistema dièdric: representació de 
poliedres regulars. Posicions singulars. Determinació de 
les seues seccions principals. Representació de prismes i 
piràmides. Determinació de seccions planes i elaboració 
de desenrotllaments. Interseccions. Representació de 
cilindres, cons i esferes. Seccions planes.
Sistemes axonomètrics ortogonals: posició del triedre 
fonamental. Relació entre el triangle de traces i els eixos 
del sistema. Determinació de coeficients de reducció. 
Tipologia de les axonometries ortogonals. Avantatges i 
inconvenients. Representació de figures planes. 
Representació simplificada de la circumferència. 
Representació de cossos geomètrics i espais 

BL2.1. Dibuixar a mà alçada cossos geomètrics en els 
diferents sistemes de representació i justificar la seua 
utilitat per a desenrotllar la “visió espacial” necessària a 
l’hora de resoldre exercicis.

BL2.2. Analitzar la posició relativa entre rectes, plans i 
superfícies identificant les seues relacions mètriques i 
determinar el sistema de representació adequat i 
l’estratègia idònia que solucione els problemes de 
representació de cossos o espais tridimensionals.

BL2.3. Representar en sistema dièdric ortogonal 
poliedres regulars, piràmides, prismes, cilindres i cons 
per mitjà de les seues projeccions ortogràfiques, 
analitzant les posicions singulars respecte als plans de 
projecció, i determinar les relacions mètriques entre els 
seus elements, les seccions planes principals i la 
vertadera magnitud o desenrotllament de les superfícies 
que els conformen.

BL2.4. Dibuixar axonometries de poliedres regulars, 
piràmides, prismes, cilindres i cons i disposar la seua 
posició en funció de la importància relativa de les cares 
que es desitgen mostrar.

BL2.5. Dibuixar l’abatiment de figures planes situades en
els plans coordenats, calcular els coeficients de reducció 
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arquitectònics. i determinar les seccions planes principals dels poliedres.

Bloc 3: Documentació gràfica de projectes. Curs 2n Batxillerat

Continguts Criteris d’avaluació CC

Elaboració d’esbossos, croquis i plànols.
El procés de disseny i fabricació: perspectiva històrica i 
situació actual. 
El projecte: tipus i elements. Planificació de projectes. 
Identificació de les fases d’un projecte. Programació de 
tasques. Elaboració de les primeres idees. Dibuix 
d’esbossos a mà alçada i esquemes. Elaboració de 
dibuixos acotats. Elaboració de croquis de peces i 
conjunts. 
Tipus de plànols. Plànols de situació, de conjunt, de 
muntatge, d’instal·lació, de detall, de fabricació o de 
construcció.
Presentació de projectes. Elaboració de la documentació 
gràfica d’un projecte gràfic, industrial o arquitectònic 
senzill. 
Possibilitats de les tecnologies de la informació i la 
comunicació aplicades al disseny, edició, arxivament i 
presentació de projectes. Dibuix vectorial 2D. Dibuix i 
edició d’entitats. Creació de blocs. Visibilitat de capes. 
Dibuix vectorial 3D. Inserció i edició de sòlids. Galeries i 
biblioteques de models. Incorporació de textures. 
Selecció de l’enquadrament, la il·luminació i el punt de 
vista.
Estudis i professions vinculats als coneixements de 
l’àrea.
Autoconeixement d’aptituds i interessos.
Procés estructurat de presa de decisions.

BL3.1. Organitzar un equip de treball distribuint 
responsabilitats i gestionant recursos perquè tots els 
seus membres hi participen i arriben a les metes 
comunes, influir positivament en els altres generant 
implicació en la tasca i utilitzar el diàleg igualitari per a 
resoldre conflictes i discrepàncies actuant amb 
responsabilitat i sentit ètic.

BL3.2. Col·laborar i comunicar-se per a construir un 
producte o tasca col·lectiva filtrant i compartint 
informació i continguts digitals, i seleccionant la 
ferramenta de comunicació TIC, servici de la web social o
mòdul en entorns virtuals d’aprenentatge més apropiats; 
aplicar bones formes de conducta en la comunicació i 
previndre, denunciar i protegir els altres del mal ús i 
males pràctiques en la xarxa.

BL3.3. Buscar i seleccionar informació sobre els entorns 
laborals, professions i estudis vinculats als coneixements 
del nivell educatiu, analitzar els coneixements, habilitats 
i competències necessàries per al seu desenrotllament i 
comparar-les amb les seues aptituds i interessos per a 
generar alternatives davant de la presa de decisions 
vocacional. 

BL3.4. Definir un projecte relacionat amb el disseny 
industrial o arquitectònic, per mitjà de l’elaboració 
d’esbossos, croquis i plànols necessaris, tenint en compte
l’exactitud, rapidesa i netedat que proporciona la 
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utilització d’aplicacions informàtiques, planificant de 
manera conjunta el seu desenrotllament, revisant l’avanç
dels treballs i assumint les tasques encomanades amb 
responsabilitat.

BL3.5. Elaborar croquis de conjunts i/o peces industrials 
o objectes arquitectònics, disposant les vistes, talls i/o 
seccions necessaris, prenent mesures directament de la 
realitat o de perspectives a escala i elaborant esbossos a 
mà alçada per a l’elaboració de dibuixos acotats i plànols 
de muntatge, instal·lació, detall o fabricació, d’acord amb
la normativa aplicable.

BL3.6. Representar de forma individual i col·lectiva els 
esbossos, croquis i plànols necessaris per a la definició 
d’un projecte senzill relacionat amb el disseny industrial 
o arquitectònic, tenint en compte l’exactitud, rapidesa i 
netedat que proporciona la utilització d’aplicacions 
informàtiques.
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COMPETÈNCIES DEL CURRÍCULUM
CCLI: competència comunicació lingüística.
CMCT: competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.
CD: competència digital. 
CAA: competència aprendre a aprendre.
CSC: competències socials i cíviques.
SIEE: sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.
CEC: consciència i expressions culturals.


