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1. Introdución 
A materia: liñas xerais 

Desde a antigüidade o ser humano utilizou o debuxo como un medio de representación 
con que comunicarse e expresarse. O debuxo técnico, cuxos primeiros pasos se remontan 
máis de 2.000 anos na historia, representa aquela parte do debuxo que trata de darnos unha 
visión da realidade da forma máis fiable posible fronte ao debuxo artístico, que busca co-
municar ideas e sensacións. 

O debuxo técnico, tal como o entendemos na actualidade, nace nos albores do século 
XIX e toma corpo con achegas posteriores tan decisivas coma a xeometría descritiva, que 
facilita a representación de formas tridimensionais sobre superficies bidimensionais, e a 
normalización, aquel conxunto de regras e preceptos que garante o proceso de planifica-
ción, elaboración, aplicación e mellora das distintas actividades relacionadas co deseño e a 
fabricación do produto. 

Tradicionalmente os contidos desta materia agrúpanse en tres grandes seccións, sempre 
relacionadas entre si, aínda que con entidade propia: a xeometría métrica aplicada, utiliza-
da para resolver problemas xeométricos e de configuración de formas planas; a xeometría 
descritiva, que nos axuda a representar sobre un soporte plano o debuxo de formas e cor-
pos volumétricos; e a normalización, que ten por obxectivo unificar os criterios da repre-
sentación gráfica. 

No desenvolvemento das actividades profesionais que se relacionan co debuxo técnico, 
cada vez cobra máis forza a utilización das novas tecnoloxías, polo que hoxe en día os de-
seños curriculares tratan de recoller o uso de programas asistidos por ordenador. Con todo, 
ese uso non debe ser entendido como un contido curricular máis, senón como unha ferra-
menta de axuda nun futuro exercicio profesional e no ámbito educativo. 

Libro de texto 

Debuxo Técnico I, Rodeira-grupo edebé, 2008, ISBN 84-236-9045-9. 

Distribución temporal das unidades 

Os contidos do curso organizáronse en catro bloques temáticos: Debuxo Xeométrico, Sis-
temas de representación, Normalización e elaboración de esbozos e Arte e Debuxo técni-
co. 

O libro de texto está dividido en catorce unidades didácticas das que suprimiremos a 
unidade 1 por non estar incluídos os seus contidos no currículo desta materia. A distribu-
ción temporal que faremos das mesmas será a seguinte: 

� 1ª avaliación: Debuxo xeométrico. Unidades 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 

� 2ª avaliación: Sistemas de representación. Unidades 8, 9 e 10. 

� 3ª avaliación: Normalización e elaboración de esbozos. Arte e debuxo técnico. Unida-
des 11, 12,13 e 14. 

Metodoloxía de estudo 

Como liñas metodolóxicas no desenvolvemento deste currículo, propóñense, entre outras: 

� Relacionar a teoría coa práctica, buscando a aplicación do aprendido. 
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� Traballar con casos prácticos encamiñados á resolución de problemas reais, presentes 
na vida cotiá. 

� Propiciar o traballo en grupo, respectando a iniciativa e a creatividade de cada unha das 
persoas que o compoñen. 

� Uso das novas tecnoloxías da información e comunicación, tanto para a busca e selec-
ción de informacións específicas como para a elaboración de proxectos creativos. 

� Potenciar a flexibilidade na elección de tratamentos ou recursos gráficos na resolución 
de proxectos. 

� Incidir na necesidade do esforzo e tenacidade para o logro de destrezas e precisión nos 
obxectivos previstos. 

Doutra banda, no libro de texto, no apartado “Preparación da unidade”, aparecen algúns 
conceptos básicos que debe vostede lembrar antes de comezar a traballar en cada unha das 
unidades. 

No estudo das unidades, debe ter o material adecuado para o debuxo técnico, é dicir, 
regra milimetrada, escuadra, cartabón, compás e portaminas en bo estado e limpo, para 
que as actividades sexan limpas e precisas.  

Utilice sempre no seu estudo lapis/portaminas e papel para debuxar a mano alzada o 
posible resultado do exercicio cos datos que propoñen as actividades. Isto axudará a ter 
unha visión de conxunto. 

Tamén debería contar no seu material para o debuxo con lapis de cores. Pode utilizalos 
para as súas actividades e/ou os seus apuntes persoais. Ao longo do curso os trazados de 
puntos, liñas, planos, etc. vanse ir mesturando nos distintos debuxos e construcións, polo 
que é moi útil a utilización dos distintos cores para cada elemento ou acción. 

Para o estudo desta materia, non se limite a memorizar conceptos e actividades. Ten 
que entender o porque dos procedementos e traballar nos exercicios xa feitos. 

 Apartados do traballo en cada unha das unidades 

A exposición de cada unidade no libro de texto inclúe:  

� Criterios de avaliación. 

Os criterios de avaliación desta materia son o referente fundamental para valorar o grao de 
adquisición dos conceptos, procedementos o actitudes, así como a consecución dos obxec-
tivos. 

� Suxestións para o estudo. 

� Contidos. 

� Proposta de actividades.  

As actividades de autoavaliación son aquelas que o alumno realizará pola súa conta e das 
que se inclúen despois as solucións correspondentes, no apartado final da guía. 

As actividades de titoría son aquelas que o alumno realizará e que serán comentadas e re-
soltas despois nas titorías correspondentes. 

As titorías lectivas e de orientación 

As titorías lectivas dedicaranse a abordar co alumnado os aspectos fundamentais da mate-
ria, incidindo especialmente nos contidos procedementais. As titorías de orientación dedi-
caranse a solucionar as dúbidas do alumnado no seu estudo e os problemas atopados no 
desenvolvemento do seu traballo autónomo. 
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Lecturas recomendadas 

Manuais recomendados a modo de consulta: 

� “Dibujo Técnico 2” ,MCGRAW-HILL/INTERNAMERICANA DE ESPAÑA, S.A.U.. 
Madrid. 

� “Dibujo Técnico 2”, Ediciones Sandoval, Santander. 

Enlaces na web para consulta: 

� http://www.selectividad.tv/dibujo/  

� http://ares.cnice.mec.es/dibutec/index.html  

� http://miajas.com/DibujoTec/defplano.htm  

� http://miajas.com/Dibujo.asp  

� http://www.dibujotecnico.com/saladeestudios/teoria.asp  

� http://www.cnice.mec.es/  

� http://www.axonometria.com/  

� http://ciug.cesga.es/marcopaau.html  
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2. Unidade 3. Trazados fundamentais I 
Criterios de avaliación  

� Recoñecer as definicións e as designacións dos elementos xeométricos fundamentais, 
así como os convencionalismos dos signos que se van a empregar ao longo do curso. 

� Realizar operacións con segmentos, rectas e ángulos coa axuda da regra e do compás. 

� Adquirir o concepto de lugar xeométrico e saber recoñecer os diversos lugares xeomé-
tricos que imos estudar ao longo do curso. 

� Lembrar e aprender novos conceptos da circunferencia, os ángulos que se presentan ne-
la e como podemos determinala. 

� Valorar a importancia de asimilar necesariamente todas as construcións xeométricas da 
unidade para desenvolver co máximo aproveitamento o primeiro curso de debuxo téc-
nico. 

Suxestións para o estudo  

Nesta unidade, estudaranse os trazados fundamentais da xeometría plana, os seus concep-
tos e a súas utilidades. 

Para estudar esta unidade, debe ter en conta a metodoloxía de traballo que anteriormente 
se presentou. 

Actividades de autoavaliación 

NOTA: debido á extensión da unidade, as actividades estarán divididas en bloques. 

OPERACIÓNS CON SEGMENTOS 

1. En que se diferencian unha recta, unha semirrecta e un segmento? 

2. Achar a suma destes segmentos. 

 
a                                 b 

3. Achar a recta destes segmentos. 

 
    a                        b 

4. Dado o segmento a, debuxar outro que manteña con este unha razón 1/5. Debuxar outro con razón 3/2. 

 
a b 

5. Dividir o segmento dado en partes proporcionais a 3, 6 e 
5. 

 
              a 

6. Dividir o segmento dado en 4 partes iguais. 

 

 
 b 

7. Achar a media proporcional dos segmentos a e b. 

 

  
              a            b 

8. Achar a media proporcional dos segmentos a e b. 

             a 
 
         b     
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9. Achar un terceiro segmento proporcional aos dous da-
dos. 
 

                      a b     

10. Achar o segmento cuarto proporcional a un terceiro c 
segundo a proporción doutros dous a e b dados. 

           a                      b c 

 

 
LUGARES XEOMÉTRICOS 

1. Que é un lugar xeométrico? 

2. Nomear e debuxar (pode facerse a man alzada) os seguintes lugares xeométricos (utili-
zar a intuición e arriscar unha hipótese tras achar varios puntos): 

Achar o conxunto de puntos equidistantes unha distancia 
dada doutro punto. 
 

 

Achar o conxunto de puntos equidistantes unha distancia 
dada dunha recta. 

 

 

 

Achar o conxunto de puntos equidistantes de dúas rectas. 

 

 

 

Achar o conxunto de puntos equidistantes dun plano. 

 

 

 

Achar o conxunto de puntos desde os cales un segmento vese con ángulo de 45º. 
 

 
 

 

 
PARALELISMO E PERPENDICULARIDADE 

NOTA: Aplicar teoría de lugar xeométrico e de conxuntos para a resolución dalgúns exercicios. 

1. Trazar mediante escuadra e cartabón rectas paralelas á 
dada e distantes dela 10 mm. 
 

 

2. Trazar circunferencias concéntricas interiores á dada 
que disten dela 5 mm. 
 

 

 

 

 

3. Debuxar polo punto P unha recta paralela á dada utili-
zando o compás.(1º método). 
 

 

 

                  

4. Debuxar polo punto P unha recta paralela á dada utili-
zando o compás (2º método). 
 

 

 

                  
P 

P 

O 

a b 



Páxina 11 de 87 

 

 

5. Mediante escuadra e cartabón: trazar rectas perpendiculares á dada por cada punto dela. 
 

6. Mediatriz dun segmento 

 

 

 

7. Perpendicular a unha recta por un punto exterior  O (con 
compás). 
 

      
     ÁNGULOS 

1. Ilustrar os seguintes tipos de ángulos. 
 

Complementario 
 

Plano 
 

Recto 

Agudo 
 

Adxacentes  
 

Obtuso 

Completo 
 
 

Suplementario 

2. Construír os seguintes ángulos utilizando a escuadra e o cartabón 

15º 75º 
 

105º 

45º 
 
 
 

60º 30º 

150º 
 
 
 

135º 120º 
 

 

P 

a b 
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3. Copiar os ángulos dados.  

4. Suma e resta dos ángulos debuxados. 

Suma  
 
 

Resta  

5. Trazar a bisectriz dos seguintes ángulos. 
 
 
 
 
 

Dun ángulo cuxo vértice se acha fóra do papel (rectas 
concorrente). Procedemento das bisectrices. 
 
  

Dun ángulo cuxo vértice se acha fóra do papel (rectas 
concorrente). Procedemento das paralelas. 
 

Dun ángulo mixtilíneo. Dun ángulo curvilíneo. 

Actividades de titoría 

OPERACIÓNS CON SEGMENTOS 

1. Dividir o segmento dado en media e extrema razón (división áurea dun segmento). 
 

a + b  

2. Achar a raíz cadrada do segmento dado a. 

a c 
 

Nota: C, é o segmento representativo. 

r 

s s 

r 
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3. Achar un terceiro segmento proporcional aos dous da-
dos. 
 
 

4. Achar o segmento cuarto proporcional a un terceiro c 
segundo a proporción doutros dous a e b dados. 
 

      
     ÁNGULOS 

1. O patrón dun barco situado na baía debuxada ve a torre da igrexa e o cabo cun ángulo de 45° e a dev andita torre e a 
antena da emisora con outro de 60°. Achar a situaci ón do barco na baía. 
 

 

  

 

3. Unidade 4. Triángulos e cuadriláteros  
Criterios de avaliación 

� Identificar os criterios estudados para clasificar triángulos e as súas propiedades. 

� Construír triángulos. 

� Lembrar a clasificación dos cuadriláteros e as súas propiedades. 

� Construír cuadriláteros. 

� Valorar a importancia que ten o triángulo, como figura xeométrica, no ámbito científico 
e tecnolóxico. 

a b 
a 

b 

c 

Cabo 

Torre de la Iglesia 

Antena emisora 
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Suxestións para o estudo 

Para traballar nesta unidade os triángulos, os cuadriláteros e os polígonos de mais de catro 
lados, é importante lembrar todas as características, propiedades, teoremas, rectas e puntos 
notables destes.  

Ademais, non debes esquecer: 
                    Tipos de polígonos                                                               Relación coa circun ferencia 

 

         Convexo Cóncavo Cruzado Inscrito Circunscr ito 

     

 

REGULARES SEMIRREGULARES 

Convexo Estrelado Equiángulo Equilátero 

Deben ter os lados e os ángulos iguais 
 

Ángulos iguais e lados de 
diferente medida. 

Lados iguais e ángulos 
diferentes. 

 
 

Vértices Centro Lado Perímetro 

   Suma de todos os lados 

Diagonal Apotema Radio Coeficiente (lado/radio) 

   < 6 lados ►coef. > 1 
= 6 lados ►coef. = 1 
> 6 lados ►coef. <1 

 
 

Segundo o lado Nomeamento 

3 Triángulo 
4 Cadrado 
5 Pentágono 
6 Hexágono 
7 Heptágono 

8   Octógono 
9   Enneágono 
10 Decágono 
11 Noneágono 
12 Dodecágono 
20 Icosagono 
 

 
Os vértices con letras maiúscu-
las e os lados con minúsculas. A 
cada lado oponse o vértice do 
mesmo nome e ambos en senti-
do contrario ás agullas do relo-
xo. 
 

 

a 

c b  

A 

B 
C 
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Nas actividades tamén é moi útil facer bosquexos e debuxos a man alzada, unha vez que 
temos todos os datos. Axudarannos a ver mais rápido o resultado final.  

Actividades de autoavaliación 

                    TRIÁNGULOS 

1. Ilustrar con pequenos debuxos a man alzada os seguintes postulados e corolarios re-
lativos a triángulos. Este exercicio ten como obxectivo visualizar os contidos teóricos nos 
que se apoian as construcións de triángulos.  

a. Un vértice dista doutro a 
distancia lado 

 

b. Un vértice dista ao lado 
oposto a distáncia altura. 

c. Un vértice dista do centro 
ao lado oposto a distancia 
mediana. 

 

d. Os tres ángulos interiores 
dun triángulo suman 180º. 

 

e. O ángulo exterior dun 
triángulo vale tanto como a 
suma dos outros dous ángu-
los. 

 

f. Un vértice dista ao lado 
posto a distancia altura. 
 

g. A altura do ángulo vértice 
dun triángulo isósceles 
coincide coa mediana da 
base. 

 

h. Toda paralela ao lado dun 
triángulo forma cos outros 
dous lados un triángulo 
semellante ao primeiro. 

 

i. Dous triángulos son seme-
llantes se teñen dous ángu-
los iguais 

j. Un vértice dista do lado 
posto a distancia altura. 
 

k. Dous triángulos rectángu-
los son semellantes se 
teñen a hipotenusa e un 
cateto proporcionais. 

 

l. Se traza a altura corres-
pondente á hipotenusa dun 
triángulo rectángulo cúm-
prese que: os triángulos 
rectángulos que resultan son 
semellantes entre si e seme-
llantes ao triángulo orixinal. 

 

m. A altura correspondente 
á hipotenusa é media pro-
porcional entre os segmen-
tos en que se divide esta. 

 

n. Un vértice dista ao lado 
oposto  distancia altura. 
 

ñ. Se dous ángulos dun 
triángulo son iguais, os 
lados opostos a eles tamén 
o son. 

 

o. A bisectriz dun ángulo 
interior dun triángulo divide o 
lado oposto en segmentos 
proporcionais aos outros 
dous lados. 

 

2. Construír os seguintes triángulos, partindo dos seguintes datos: todas as medidas en 
milímetros. 

Nota: para a construción dalgúns destes triángulos debe ter en conta os conceptos de arco capaz, lugares xeométricos, 
semellanza, movementos o as propiedades e características dos triángulos. 

EQUILÁTEROS 

1.  
h -40- 

2.  
Radio da circunferencia inscrita -12,5- 

3. 
 Radio circunscrita -20- 

ISÓSCELES 

4. 
 b -45-, ha –40- 

5.  
a –40-, radio circunferencia inscrita –12- 

6.  
a -35-, b -50- 

 

RECTÁNGULOS 
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7.  
h -40-, c1 -25- 

8.  
h –45-. C1 -30°- 
 

9.  
c1 -30-, C2 -45°- 
 

ESCALENOS 

10.  
a -30-, b -35-, c -40- 
 

11.  
a -40-, c -45-, ha -30- 
 

12.  
a -50-, ma -30-, ha -25- 
 

                      

3. Construír os seguintes cuadriláteros partindo destes datos: todas as medidas en milí-
metros. 

CUADRADOS 

1.  
Dado o lado – 45- 

2.  
Dada a diagonal -55- 

3.  
diagonal + lado –100- 

RECTÁNGULOS 

4.  
diagonal –60-, ángulo entre elas -30°- 
 

5.  
a -60- e diagonal. -75- 

 

ROMBOS 

6.  
lado -35-, diagonal maior -65- 

7.  
lado –30-, diagonal menor –30 
 

ROMBOIDES 

8.  
lados -40 y 30-, ángulo entre eles -45°- 
 

9.  
a –40-, b –30-, diagonal maior –60- 
 

TRAPECIOS 

10. Rectángulos. 
base -50-, altura -35-, diagonal -50- 

11. Rectángulos.  
base -45-, altura -30-, ángulo. oposto -135°- 

TRAPEZOIDES 

12.  
a –50-, b –35-, c –25-, d –40-  
unha diagonal -50- 

13.  
lados opostos -50 e 25- 
diagonais -55 e 45- e altura -35- 

                      
                     POLÍGONOS DE MAIS DE CATRO LADOS 

4. Construción dos seguintes polígonos, a partir da división dunha circunferencia de ra-
dio 30 mm. 

Nota:é aconsellable a utilización de lapis de cores. 

1. Polígono de 3 e 6 lados (na mesma circunferencia). 

2. Polígono de 4 e 8 lados (na mesma circunferencia). 

3. Polígono de 12 lados. 

4. Polígono de 5 e 10 lados (na mesma circunferencia). 

5. Polígono de 7 lados. 

6. Polígono de 9 lados. 

Actividades de titoría 

TRIÁNGULOS 

1. Construír os seguintes triángulos partindo destes datos: todas as medidas en milímetros. 



Páxina 17 de 87 

 

ISÓSCELES 

1.  
a -30-, A -45°- 

 

2.  
B -60°-, ha –25- 

3.  
a  -25-, radio circunferencia circunscri-
ta –20- 

4.  
ha -30-, perímetro -80- 
 

5.  
A - 30°-, mb –30- 

6.  
A -45°-, b –45- 
 

RECTÁNGULOS 

7.  
c1 -25-, mc2 -30- 

 

8. 
 mc1 –45-, mh –30- 

 

9.  
h –50-, hh –20- 

ESCALENOS 

10.  
a -45-, mb -45-, mc -30- 

11.  
ha -35-, A -30°-, B -45°- 

 

12.  
a -40-, ha -30-, hb -35- 
 

 
CUADRILÁTEROS 

2. Construír os seguintes cuadriláteros, partindo destes datos: todas as medidas en mi-
límetros. 

RECTÁNGULOS 

1.  
diagonal -52-, a + b -70- 

ROMBOS 

2.  
diagonal maior -65-  ángulo adxacente -45°-  

3.  
diagonal menor –30-, ángulo oposto -45º- 

ROMBOIDES 

4. 
 lado -40- , ángulo -60°- altura -25- 

5.  
diagonais -70 y 50- ángulo entre elas -45°- 

TRAPECIOS 

6. Rectángulo 
base –45-, lado oblicuo –35-, ángulo adxacente -60°- 

7. Isósceles 
base -50- , altura -35- e diagonal -50-. 

TRAPEZOIDES 

8. 
 a –60-, b –35-, c –25- 
dous ángulos -60°, 45°- 

9.  
a –50-, b –40-, c –25- 
diagonais –45, 55- 

 
POLÍGONOS DE MAIS DE CATRO LADOS 

3. Construción dos seguintes polígonos, a partir dun lado de 2 centímetros. 

1. Pentágono 

2. Hexágono 

3. Heptágono 

4. Octógono 

5. Decágono 

6. Dodecágono 
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4. Unidade 5. Relacións xeométricas 
Criterios de avaliación 

� Explicar os conceptos xeométricos de identidade, translación, simetría, xiro, homotecia, 
semellanza e equivalencia, que serven de base para interpretar e desenvolver a diversi-
dade de problemas que xurdirán ao longo do curso. 

� Identificar as relacións xeométricas que existen entre figuras planas. 

� Recoñecer as características e o modo de emprego de certos instrumentos de debuxo 
que utilizamos para reproducir figuras semellantes. 

� Relacionar, pola súa analoxía, os conceptos de semellanza e de escalas. 

� Adquirir os coñecementos necesarios para saber traballar cos diferentes tipos de escala. 

� Elixir a escala máis apropiada que hai que empregar en cada caso. 

Suxestións para o estudo 

Os conceptos desta unidade pódense utilizar para a resolución doutros problemas e exerci-
cios de xeometría plana. 

Actividades de autoavaliación 

Nota:é aconsellable a utilización de lapis de cores. 

IDENTIDADE 

1. Copiar tres veces o polígono dado polos procedementos indicados.  
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TRANSLACIÓN  

1. Realizar ao cadrado ABCD  unha translación á dereita de dirección paralela á marxe superior do papel e 65 mm de 
lonxitude. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Trasladar a circunferencia O ata que sexan tanxente as rectas r e s. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A 

  B 

  C 

  D 

  O 

  r 

  s 
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SIMETRÍA AXIAL 

1. Debuxar o polígono simétrico ao dado copiándoo segundo algúns dos métodos proporcionados.  Comprobar o resul-
tado dobrando a páxina polo eixe. 
 

2. Debuxar a figura simétrica á dada segundo o eixe e. 
 

  EIXE 

  e 

 

 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

 G 
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SIMETRÍA CENTRAL 

1. Achar o triángulo simétrico central do dado ABC  segundo o centro O. 
 

XIRO  

1. Facer ao triángulo debuxado unha rotación de 150°, centro O e S.A.R.(sentido as agullas do reloxo).  

 

HOMOTECIA 

1. Facer ao triángulo ABC  unha homotecia de razón 1/2 e centro O. 
 

 A 

 B 

 C 

 O 

 C 

 A 

 B  O 

 A 

 B 

 C 

 O 
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2. Achar o polígono homotético do dado segundo centro O e razón 2/3. 

ESCALAS 

1. Reproducir o debuxo dado a escala 5/3. 

 

 O 

 B 

 A 

 D 

 E 

 C 
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Actividades de titoría 

TRANSLACIÓN  

1. Situar sobre a circunferencia da figura o punto de contacto coa recta r supoñendo que roda sen deslizarse sobre a 
recta s.  

SIMETRÍA AXIAL 

1. En que punto da superficie do espello verán os personaxes debuxados o reflexo dos seus pes? 
 

2. Achar o punto da banda sobre o que teña que golpear a bola de billar A para incidir na bola B.(1) 
E para que golpee a bola B despois de dar en dúas bandas? (2) 

 r 

s 

 O 

1 

e e 

2 

A 

B 

A 

B 
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XIRO  

1. Facer ao pentágono debuxado unha rotación de 90˚, centro O e S.C.A.R.(sentido contrario ás agullas do reloxo). 

HOMOTECIA 

1. Achar o triángulo homotético de centro O e razón -3/5 ao ABC  dado. 

2. Dadas as rectas r e s e a circunferencia C tanxente, debuxar as circunferencias tanxentes a r, s e C. 
 

O 

A 

B 

C D 

D 

O 

A 

B 

C 

r 

s 

C 
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SEMELLANZA  

1. Achar un triángulo semellante ao ABC  dado e que teña 180 mm de perímetro. 

 

 

  

ESCALAS 

1. A que medida queda reducida unha dimensión de 180 mm nun plano de escala 1:5? 
2. Que distancia separa as marcas quilométricas dunha estrada representada a escala 1:100.000? 
3. Que distancia separa as marcas quilométricas dunha estrada representada a escala 1:25.000? 
4. Canto medirá a representación nun plano de escala 1:50.000 dunha estrada de 10 Km? 
5. Canto medirá a representación nun plano de escala 1:25.000 dunha estrada de 6.5 Km? 

A 

B C 
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6. Facer o triángulo universal de escalas. Marcar as escalas gráficas 4:10, 7:10 e 11:10 . 
 

5. Unidade 6. Tanxencias e enlaces 
Criterios de avaliación 

� Resolver algunhas das diversas tanxencias que se poden realizar entre rectas, arcos e 
circunferencias. 

� Determinar os puntos de tanxencias. 

� Adquirir precisión e soltura na correcta unión das diversas clases de liñas. 

� Realizar todo tipo de debuxos que inclúan diferentes tanxencias e enlaces. 

� Efectuar unha aprendizaxe sen memorizar, xa que o que se require é o estudo dos datos 
iniciais e unha certa intuición para decidir que procedemento se debe aplicar. 

� Valorar as aplicacións destas construcións no debuxo técnico e na arte. 

Suxestións para o estudo 

 

Propiedades fundamentais das tanxencias. 

1. Se unha recta é tanxente a unha circunferencia, o seu centro está na perpendicular á recta  trazada polo punto de 
tanxencia. 
2. Se se coñecen dous puntos dunha circunferencia, o seu centro estará na mediatriz do segmento que definen.  
3. A liña que une os centros de dúas circunferencias tanxentes pasa sempre polo punto de tanxencia. 
4. A bisectriz do ángulo que forman dúas rectas tanxentes a unha circunferencia, pasa polo centro da circunferencia. 
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Posicións relativas de dúas circunferencias situada s nun plano. 

 

Actividades de autoavaliación 

NOTA: debido á extensión da unidade as actividades de tanxencias estarán divididas en tanxencias simples, enlaces e 
tanxencias complexas. 

TANXENCIAS SIMPLES 

1. Trazar a tanxente polo punto M á circunferencia debuxa-
da. 

 

 

 

2. Trazar a tanxente polo punto N á circunferencia debuxa-
da. 

3. Debuxar as rectas tanxentes exteriores ás circunferencias dadas.  Utilizar o procedemento baseado na homotecia. 

C. Interiores 

C. Interiores 

C. Tanxentes interiores 

C. Secantes 

Tanxentes exteriores 

C. Exteriores 

M 

N 

O1 O2 

T 

T1 

T2 

t1 

t2 

O2 O1 O O 

t 

O t 
A 

B 

1 2 3 4 
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4. Debuxar as rectas tanxentes exteriores ás circunferencias dadas.  Utilizar o procedemento da resta de radios (método 
de redución). 

5. Debuxar as tres rectas ás circunferencias tanxentes e 
interiores ás dúas paralelas. 

6. Trazar as posibles circunferencias que con radio 15 mm 
sexan tanxentes á recta e á circunferencia. 

ENLACES 

1. Enlazar dúas rectas que se cortan coñecido o punto de 
tanxencia nunha delas. 

2. Dadas dúas rectas paralelas e un punto de tanxencia en 
cada unha delas respectivamente, enlazalas con dous 
arcos de igual radio. 

O1 O2 

r 

s 

m 

r 

O 

T 

T2 

T1 
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3. Enlazar dúas rectas que se cortan cun arco de 15 mm 
de radio. 

4. Enlazar unha recta e unha circunferencia mediante un 
arco de 30 mm de radio. 

TANXENCIAS COMPLEXAS 

1. Trazar por dous puntos as posibles circunferencias tanxentes a unha recta. (PPR. Punto, punto e recta). 
 

Q 

P 

P 

Q 

R 
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2. Trazar as circunferencias tanxentes a dúas rectas que pasan por un punto interior a o seu ángulo (PRR). 

 

 

 

  

3. Debuxar as catro circunferencias tanxentes a dúas rectas e a unha circunferencia interior ao seu  ángulo (RRC). 

P 

T 

R 

S 

R 

S 

O 

R 

S 

O 



Páxina 31 de 87 

 

4. Trazar as catro circunferencias tanxentes a unha recta e a unha circunferencia pasando por un punto (PRC). 

O 

P 

R 

T 

T 

O 

P 

R 
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5. Debuxar dúas dás oito circunferencias tanxentes a unha recta e a outras dúas circunferencias dadas (RCC). 
 

Actividades de titoría 

TANXENCIAS SIMPLES 

1. Debuxar as rectas tanxentes interiores ás circunferencias dadas.  Utilizar o procedemento baseado na homotecia. 

O1 O2 

O2 

O1 
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2. Debuxar as rectas tanxentes interiores ás circunferencias dadas.  Utilizar o procedemento baseado na suma de ra-
dios. 

3. Trazar a circunferencia tanxente interior ás tres circunfe-
rencias (incentro). 

4. Trazar a circunferencia tanxente exterior ás tres circunfe-
rencias (exincentros). 

ENLACES 

1. Dadas unha circunferencia e unha recta, enlazalas 
mediante un arco que pase por un punto dado na primeira. 

2. Dadas unha circunferencia e unha recta, enlazalas 
mediante un arco que pase por un punto dado na segunda. 

O1 O2 
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3. Dado un arco de circunferencia e unha serie de puntos, enlazar consecutivamente. 

TANXENCIAS COMPLEXAS 

1. Debuxar as posibles circunferencias tanxentes a outra e que pasen por dous puntos dados (PPC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 4 

5 

7 

6 

8 

9 10 

11 

P 

Q 

O 

Q 

P 
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2. Trazar dúas das catro circunferencias tanxentes á dúas dadas e que pasen por un punto (PCC). 

 
 

P 

Q 

O 

P 

Q 

P P 



Páxina 36 de 87 

 

6. Unidade 7. Curvas técnicas 
Criterios de avaliación 

� Recoñecer as diversas técnicas, tanto as que se obteñen por medio de arcos trazados co 
compás, coma as que se obteñen por medio de puntos. 

� Valorar a necesidade da precisión, a calidade e a exactitude nos trazados de tanxencias 
e enlaces para construír correctamente as diversas curvas técnicas. 

� Consolidar a destreza conseguida no manexo de instrumentos utilizados anteriormente, 
como o compás, e adquirir a habilidade necesaria no manexo de novos instrumentos, 
como os patróns de curvas. 

� Recoñecer as aplicacións que teñen estas curvas técnicas no contorno que nos rodea, 
tanto do ámbito tecnolóxico coma do artístico. 

Suxestións para o estudo 

Para o estudo desta unidade, non hai que esquecer que: 

� Un arco é unha porción calquera dunha circunferencia. 

� Unha curva é o lugar xeométrico das distintas posicións que ocupa un punto ao se des-
prazar por un plano ou no espazo. 

� Así pois, podemos clasificar as curvas como: 

– Curvas planas: se o punto se move sobre un único plano. 

– Curvas empenadas: se o punto se move no espazo. 

Nota: Este esquema recolle todos os contidos das unidades didácticas de curvas cónicas e técnicas de 1º e de 2º de ba-
charelato.  

As actividades a desenvolver só serán os que corresponden aos conceptos de curvas técnicas, óvalos, ovoides e espirais. 
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Actividades de autoavaliación 

Óvalos e ovoides 

1. Trazar o óvalo do que coñecese  AB , o seu eixe menor. 2. Trazar o óvalo do que coñecese CD o seu diámetro 
maior.  Elixir o procedemento. 

3. Construír o óvalo dado polos seus eixes. 1º procede-
mento. 

4. Construír o óvalo dado polos seus eixes.  2º procede-
mento. 

A B 

C 

D 
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5. Construír un ovoide dado o diámetro. 
 

ESPIRAIS 

1. Trazar unha espiral de dous centros con paso 5 mm. 
 

2. Debuxar unha espiral logarítmica coñecida a distancia de dous puntos ao centro (35 e 30 mm). 
 

A 

B 

 

A B 
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3.Trazar unha volta e media dunha espiral de Arquímedes de paso 30 mm. 

Actividades de titoría 

Óvalos e Ovoides 

1. Inscribir un óvalo no rombo debuxado. 
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2. Debuxar o ovoide dado o eixe. 

3. Trazar o ovoide dado polo eixe e polo seu diámetro. 

ESPIRAIS 

1. Debuxar a envolvente dun círculo de 20 mm de diáme-
tro. 

 

2. Debuxar a hélice cónica de 30 mm de diámetro e 30 mm 
de paso. 
 

Diámetro 

Eixe 
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7. Unidade 8. Curvas cónicas 
Criterios de avaliación 

� Identificar e determinar os elementos das curvas cónicas, e recoñecer as súas caracterís-
ticas. 

� Dominar o trazado xeométrico das curvas cónicas por diferentes métodos. 

� Consolidar a destreza conseguida no manexo de novos instrumentos introducidos este 
curso e empregados na unidade anterior, como os patróns de curvas. 

� Recoñecer as aplicacións prácticas que teñen as curvas cónicas no contorno que nos ro-
dea, tanto do ámbito científico e tecnolóxico coma artístico. 

Suxestións para o estudo 

Non esquecer: 

� Unha superficie cónica é aquela xerada por unha recta g, chamada xeratriz, que xira 
arredor dunha recta fixa e, chamada eixe, á que corta nun punto V, chamado vértice. 

Aínda que estudaremos as curvas cónicas como lugares xeométricos do plano. 

Nota: Este esquema recolle todos os contidos das unidades didácticas de curvas cónicas e técnicas de 1º e de 2º de ba-
charelato.  

As actividades a desenvolver só serán as que corresponden aos conceptos de curvas cónicas, elipse, hipérbole e parábola. 

Actividades de autoavaliación 

ELIPSE 

1. Debuxar a elipse dada mediante o procedemento dos 
puntos. 
 

2. Debuxar mediante afinidade a elipse exposta. 
 

A B 

C 

D 
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3. Trazar a elipse dada polos seus diámetros conxugados. 4. Debuxar a elipse dada polo procedemento da tira de 
papel. 
 

PARÁBOLA 

1. Debuxar a parábola de directriz d e foco F. 2. Debuxar a parábola dada polo eixe e, o seu vértice V e 
un punto P dela. 

HIPÉRBOLE 

1. Debuxar polo método dos puntos a hipérbole dada polos seus vértices e os seus focos. 
 

F 

P 

V 

d 

e 

F F’ V V’ 
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ELIPSE, PARÁBOLA E HIPÉRBOLE 

2. Achar os focos da hipérbole, coñecidas as asíntotas e un vértice. 
3. Debuxar unha parábola, dada a directriz e dous puntos da curva. 
4. Defina o eixe, o vértice e a directriz da parábola dada polo foco F e dous puntos. 
 

Actividades de titoría 

ELIPSE, PARÁBOLA E HIPÉRBOLE 

1. Como se obteñen cada unha destas seccións cónicas? 
 

2. Achar os eixes dunha elipse dada polos seus focos e a 
súa excentricidade ¾. 

3. Construír o foco dunha parábola da que se coñece a 
directriz e dous puntos dela. 

F 

F V 

P 

P 

Q Q 

d 

O 

a1 a2 

F 

P 

Q 

d 



Páxina 44 de 87 

 

4. Dunha parábola coñécese a directriz d e un punto P. Cal é o lugar xeométrico dos posibles focos? E dos posibles 
vértices? 

8. Unidade 11. Sistema diédrico I 
Criterios de avaliación 

� Analizar e interpretar os elementos básico que interveñen na interpretación do punto, da 
recta e do plano no sistema diédrico. 

� Resolver graficamente problemas relacionados con puntos, rectas e planos. 

� Valorar positivamente a linguaxe propia do sistema diédrico como recurso fundamen-
talmente para interpretar e solucionar os diverso problemas xeométricos. 

� Interesarse por ver e experimentar cos elementos básicos no espazo e no sistema diédri-
co. 

Suxestións para o estudo 

Non esquecer: 

� Un punto indica unha posición no espazo. Pode definirse como: 

– O lugar onde se cortan dúas rectas. 
– A orixe dunha semirrecta. 

– O centro dunha circunferencia. 

� Un plano no espazo queda determinando por: 

– Tres puntos A, B e C non aliñados. 
– Un punto A e unha recta r. 
– Dúas rectas r e s que se cortan. 
– Dúas rectas paralelas t e v. 
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Actividades de autoavaliación 

REPRESENTACIÓN DO PUNTO 

1. Indicar o cuadrante ou plano no que se achan estes puntos. 

2. Situar os seguintes puntos segundo as súas coordena-
das con referencia á liña esquerda da táboa. 
A►20, 25, 30; B►30, 15, 20; C►40, 10, 25; D►45, 20, 10; 
E►60, 25,0 

3. Situar os seguintes puntos segundo as súas coordena-
das con referencia á liña esquerda desta cela. 
A►20, -25, 30; B►30, 15, -20; C►40, -10, -25; D►45, 0, 
10; E►60, -20, 0 

REPRESENTACIÓN DAS RECTAS 

1. Facer pasar polos puntos dados respectivamente as seguintes rectas: 

a) Unha recta oblicua  b) Unha horizontal c) Unha frontal  d) Unha paralela á LT  

e) Unha paralela á 1º bisec-
tor 

f) Unha perpendicular á PH 
(vertical) 

g) Unha perpendicular á PV 
(de punta) 

h) Unha recta de perfil 

a 

a’ 

b 

b’ 

c 

c’ 

d’ 

d 

e 

e 

f 

f 

g’ 

g 

h 

h’ 

i 

i’ 

j’ 

j 

k 

k’ 

1               2               3             4              5             6             7               8             9          10               11 

a’ a’ 
a’ a’ 

a’ a’ a’ a’ 

a 
a 

a a 

a a a a 



Páxina 46 de 87 

 

2. Debuxar as trazas e as partes vistas e ocultas das rectas dadas. 
a) b) c) 

d) e) f) 

 

3. Achar as proxeccións de perfil das rectas dadas. 
a) b) 

c) d) 

 

r’ 

r 

s’ 

s 

h’ 

h 

r’ 

r 

s’ 

s 

t’ 

t 

a’ 

a a 

a 

b’ 

b b 

b 
a 

b 

a’ b’ 

a’ 

b’ 

a’ 

b’ 
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REPRESENTACIÓN DO PLANO 

1. Representar as proxeccións diédricas das trazas dos planos propostos: 

a) Oblicuo PH e PV. b) Horizontal con cota positiva. c) Frontal con abatemento positivo. 

d) Proxectante vertical. e) Proxectante horizontal. f) Proxectante de perfil. 

g) Paralelo á liña de terra. h) De perfil. i) Pola liña de terra. 

j) Paralelo ao primeiro 
bisector. 

k) Paralelo á segundo 
bisector. 

l) Perpendicular ao pri-
meiro bisector. 

m) Perpendicular ao se-
gundo bisector. 
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Actividades de titoría 

REPRESENTACIÓN DAS RECTAS 

1. Representar as proxeccións diédricas das rectas que cumpran as seguintes condiciones: 
a) Que pase polos cuadrantes 1º, 2º 
e 3º. 

b) Que pase polos cuadrantes 1º, 2º e 
4º. 

c) Que pase só polo 1º e o 2º cua-
drante. 

d) Que pase só polo 3º e 4º cuadran-
te. 

e) Que pase só polo 1º e o 4º cua-
drante. 

f) Só polo 2º e o 3º cuadrante. 

 

ACTIVIDADES DE VISIBILIDAD 
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1. Debuxar o triángulo definido polos puntos A, B  e C dados polas súas proxeccións.  Sinale mediante raiado a porción 
do triángulo que non queda no primeiro cuadrante. 
 

2. Sinale as partes vistas e ocultas dos triángulos ABC . 

Visión en alzado do PV 

  Visión en planta do PH 

a’ 

b’ 

c’ 

a 

b 

c 

c’ 

c’ 

a’ 

b’ 
a’ 

b’ 

a 

b 

c 

a 

b 

c 
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9. Unidade 12. Sistema axonométrico  
Criterios de avaliación 

� Lembrar a afondar nos fundamentos do sistema axonométrico. 

� Representar diferentes corpos xeométricos no sistema axonométrico. 

� Apreciar a facilidade de representar obxectos en perspectiva cabaleira ou perspectiva 
militar. 

� Valorar a facilidade de interpretar un sólido representado no sistema axonométrico 
fronte á súa representación no sistema diédrico. 

Suxestións para o estudo 

Recoméndase, usar lapis de cores para a realización dos trazados das actividades. 

Actividades de autoavaliación 
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REPRESENTACIÓN DO PUNTO, RECTA E  PLANO 

 

1. Definir todas as proxeccións do punto M. 
a) b) c) 

2. Debuxar as proxeccións das rectas dadas por dous dos seus puntos.  
a) b) c) 

3. Trazar as trazas dos planos dados polos puntos e rectas. 

a) b) 

c) d) 
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4. Alfabeto da recta e o plano. 

 a)  Horizontal b)  Frontal á 1º vertical 

c) Paralela ao eixe x. d) Perpendicular ao cadro. 

e) Conter as seguintes rectas: nun plano oblicuo. f) Un plano proxectante horizontal. 

g)  Un plano proxectante ao 2º vertical. h)  Un plano paralelo ao cadro. 

  

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA. Nota: estes sólidos proceden de probas de selectividade. 
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1. Un corpo defínese por tres proxeccións acoutadas que se indican no Sistema Europeo. Pídese: representar o corpo a 
escala 1:1 en perspectiva isométrica. Non utilizar coeficiente. 
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2. Debuxar a escala 2:1 a perspectiva isométrica da peza dada polas súas vistas. Sen coeficiente. (De Debuxo Técnico 1 e 
2, de A. L. Blanco.  Vicens Vives). 
 

Perspectiva cabaleira 
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1. Definido un sólido pola súa planta, alzado e perfil en Sistema Europeo, pídese debuxar a perspectiva cabaleira a escala 
1.5:1, considerando os eixes dados e un coeficiente para E de 0.75. 
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2. Debuxar a escala 7.5:1 a perspectiva cabaleira normalizada da peza representada polas súas proxeccións diédricas. 
Coeficiente para o eixe E ½. (peza de 225 láminas de Debuxo Técnico de Cristóbal Rubio).  
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 Actividades de titoría 

PERTENZAS 

1. Situar a recta r no plano P 2. Situar a recta s no plano P. Situar o punto M no plano P 

3. Situar o punto M no plano P 4. Situar o punto N na superficie do cono 

 

Perspectiva isométrica. Nota: estes sólidos proceden de probas de selectividade. 
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1. Representar en perspectiva axonométrica o obxecto dado en proxeccións. Non utilizar coeficientes de redución e 
realizar a escala libre. 
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2. Debuxar a escala 3/2 a proxección do obxecto dado, no Sistema Europeo, polas súas vistas superior, frontal e lateral. 
Debuxar a peza seguindo os eixes debuxados e utilizar o coeficiente isométrico. 
 

Perspectiva cabaleira. Nota: estes sólidos proceden de probas de selectividade. 
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1. As vistas de alzado E planta definen unha peza á escala ½ no sistema europeo.  Pídese debuxar a escala 1/1 a pers-
pectiva cabaleira de dita peza sobre os eixes dados, tomando como coeficiente de redución ¾ no  eixe Y. 
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2. As vistas no sistema europeo definen unha peza á escala 1:1.  Pídese debuxar á escala natural a perspectiva cabalei-
ra desta peza, partindo dos eixes coordenados representados, sendo o coeficiente de redución de ¾. 
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10. Unidade 13. Normas 
Criterios de avaliación 

� Ampliar os coñecementos sobre as representacións de puntos, rectas e planos no siste-
ma cónico. 

� Escoller, axeitada e correctamente, os elementos perspectivos necesarios para construír 
unha perspectiva. 

� Construír a perspectiva cónica dun sólido dado polas súas proxeccións xeométricas. 

Suxestións para o estudo 

Para traballar nesta unidade debe lembrar y repasar o concepto de homoloxía. 

Actividades de autoavaliación 
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Determinación dun sistema a partir dunha perspectiv a  

1. Dada a perspectiva cónica dun cadrado de 60 mm de lado situado no plano xeometral, determinar o sistema formado 
polo punto de vista, o horizonte e os puntos de fugas. 

LT A 

B 

C 

D 



Páxina 64 de 87 

 

2. Dada a peza adxunta na que todos os seus triedros son trirrectángulos, determinar o punto de vista, o punto principal e 
a distancia, coñecendo que a distancia AB  mide realmente 65 mm, que o plano ABC  está sobre o xeometral e que o 
punto A pertence á liña de terra. 
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Actividades de titoría 

1. No debuxo dado as arestas A, B e C forman un triedro trirrectángulo, o punto A está situado no plano do cadro e a 
unha distancia de 60 mm da liña de terra e as arestas r e s definen un plano paralelo á liña de terra.  
Determinar o punto principal, a distancia do observador ao plano do cadro e a altura do observador.  
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2. Debuxar a escala 2:1 a perspectiva cónica do conxunto de volumes básicos representados en planta e alzado. A placa 
prismática apóiase no plano xeometral. O vértice A da citada placa situarase na L.T. na posición indicada e a aresta AB 
formará 60° cara á esquerda co plano do cadro. 
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11. Unidade 14. Representación de ob-
xectos I 
Criterios de avaliación 

� Representar obxectos segundo o método das vistas. 

� Identificar as liñas normalizadas do debuxo técnico e aprender a utilizalas. 

� Recoñecer os anchos de liña normalizados, así como os grupos de grosos. 

� Recoñecer as escalas normalizadas para o debuxo técnico. 

� Designar e situar unha escala nun debuxo técnico. 

� Identificar as regras básicas para o esbozo de pezas segundo o método das vistas. 

� Recoñecer as regras básicas para o trazado de pezas con instrumentos segundo o méto-
do das vistas. 

� Adquirir dominio e soltura na representación de obxectos sinxelos polo método das vis-
tas. 

Suxestións para o estudo 

Preparación da unidade: 

� A norma UNE 1-032-82 (ISO 128) define os principios xerais de representación que 
deben aplicarse aos debuxos técnicos (mecánicos, electrónicos, enxeñerías civil, arqui-
tectura…) realizados segundo os métodos de proxección ortogonal. 

� A norma UNE 1-026-83 (ISO 5455) fai referencia ás escalas recomendadas para a rea-
lización de debuxos técnicos. 

� O sistema diédrico é un método de representación de obxectos baseados na proxec-
ción cilíndrica ortogonal. Está constituído por dous planos perpendiculares entre si. 

Recoméndase ser moi limpo e preciso no uso das normas UNE e nos trazados, xa que isto 
pode levar a unha mala información sobre os obxectos representados. 
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Actividades de autoavaliación 

1. Dada a peza da figura, pídese: debuxar as vistas de alzado e planta polo método do primeiro diedro a escala 1:1.  
Exercicio procedente das probas de selectividade.  
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2. Dado o debuxo isométrico da figura adxunta, debuxar polo método do primeiro diedro as vistas de alzado, planta e 
perfil esquerdo a escala 1:1. Facer coincidir o punto A co indicado.  
Exercicio procedente das probas de selectividade. 
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3. Completar as vistas que faltan para que sexan congruentes coas dadas. Poden existir varias solucións en cada unha 
delas. Debuxar unha perspectiva a man alzada do resultado proposto.  
Exercicio procedente das probas de selectividade para o acceso ás universidades andaluzas.  
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4. Representar as vistas necesarias e acoutalas. 
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5. Representar as vistas necesarias e acoutalas. 
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 Actividades de titoría 

1. Dado o debuxo isométrico (sen aplicar coeficientes de redución) dunha peza a escala 1:1, pídese: debuxar a escala E 
= 5/4 as tres vistas (incluíndo as liñas ocultas) indicadas polo método do primeiro diedro.  
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2. Dado o debuxo isométrico (sen aplicar coeficientes de redución) dunha peza a escala 1:1, pídese: debuxar a escala E 
= 1/1 as vistas de alzado e perfil (incluíndo as liñas ocultas) indicadas polo método do primeiro diedro.  
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3. Debuxe polo método do primeiro diedro a escala 1:1, as cinco vistas indicadas da peza dada, incluíndo as liñas ocul-
tas. 
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4. Dado o debuxo isométrico (sen aplicación de coeficiente de redución) dunha peza, pídese debuxar polo método do 
premer diedro, a escala 1:1 as vistas de alzado, planta e perfil esquerdo tomando como alzado a vista desde A. 
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5. Representar as vistas necesarias e acoutalas. 
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6. Esboce no formato más axeitado os debuxos isométricos 1 e 2. 

1 
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2 
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12. Unidade 15. Acoutación e esbozo do 
natural 
Criterios de avaliación 

� Recoñecer os elementos dunha cota e as formas de representala. 

� Acoutar obxectos segundo a súa forma e o seu uso. 

� Estudar as partes fundamentais dun pé de rei ou calibrador e cómo utilizalo para tomar 
medidas. 

� Identificar as partes dun transportador de taller e o seu emprego. 

� Recoñecer o compás de grosores e aprender a usalo. 

� Explicar as técnicas de acoutación e adquirir destreza no esbozo de pezas do natural. 

� Valorar a importancia que ten o dominio das técnicas de representación no deseño de 
proxectos e para a súa posterior difusión ou comunicación. 

Actividades de autoavaliación 

 Os buracos son pasantes. 
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A peza ten unha altura de 40 mm. Os buracos redondos 
teñen unha profundidade de 25 mm; o rectangular é pasan-
te. 
 

Realizar un corte auxiliar polos buracos 1 e 2 e corte de 
detalle polo 3. A peza ten 20 mm de altura e os buracos 
son pasantes 
 

2. Dada unha peza por dúas das súas vistas a escala 1:1 polo método do primeiro diedro, pídese:  
debuxar o corte indicado polo súa traza. Acouta a peza segundo normas UNE ou ISO.  
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3.Debuxar polo método do primeiro diedro as vistas e cortes necesarios para que a peza quede perfectamente definida. 
Acoutar a peza.  
Exercicio procedente das probas de selectividade.  
 
Escala 1:1. 
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4.Debuxar as vistas da peza dada en perspectiva cabaleira. Trazar o corte necesario no alzado para a correcta visualiza-
ción dos buracos sen liñas descontinuas. 
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5. Debuxar a planta e o alzado da peza dada pola perspectiva isométrica. Debuxar o corte necesario no alzado e acoutar 
ambas vistas. 
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Actividades de titoría 

1. Definida a peza da figura polo seu alzado e perfil esquerdo en Sistema Europeo, pídese: representar o corte AA´.  
Se a escala desa peza é de 1/5, acoutar o corte.  
Exercicio procedente das probas de selectividade. 
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2. Dada unha peza por dúas das súas vistas a escala = 1:20, pídese:  
debuxar o corte A_B no lugar indicado para iso.  Acoutar a peza.  
Exercicio procedente das probas de selectividade. 
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3. Completar o alzado-corte necesario para definir a peza dada pola perspectiva e a súa planta e perfil. Acoutar a vista do 
corte. 
 

 


