
TRABALLO 4º ESO : ANALISE DE OBRAS DE ARTE.

INSTRUCCIÓNS:

Este traballo ten tres partes. 
• Deberíase comezar coa primeira durante a segunda semana de confinamento 
• A segunda parte teríase que facer durante a terceira semana de confinamento.
• La terceira sería para facer á volta das catro semanas de confinamento, que correspondería

coa volta das vacacións de Semana Santa.

Dado que neste momento non se sabe se o confinamento durará mais das catro semanas que están
plantexadas, podedes organizar a orde das tres partes coma queirades, en función dos materiais que
teñades ao voso alcance.

A ENTREGA DESTE TRABALLO SERÍA PARA CANDO RETOMEMOS AS CLASES.

1ª PARTE: EIXE CRONOLOXICO DALGUNHAS DAS MAIS IMPORTANTES PINTURAS DA
HISTORIA DENDE O SECULO XV:

1º- Buscar, das obras que se adxuntan no pdf “Autores e Obras”, os seguintes datos: data de 
realización e estilo. Cubrir con eso a taboa que se adxunta.

2º- Realizar un eixe cronolóxico con todas as obras de arte propostas.
• O eixe pode ser horizontal ou vertical, pode facerse xuntando varios folios seguidos en 

forma de despregable.
• Hai que facer unha escala proporcionada, igual tamaño para cada século ou período de 

tempo, tendo en conta o número de cadros de cada época.
• No eixe hay que indicar os períodos artísticos, colocar os cadros propostos cos nomes dos 

autores e as datas de realización das obras.
• Pódese facer imprimindo as imaxes e pegándoas, ou montando o documento nun procesador

de texto ou similar.
• En internat hay moitos exemplos de Eixes. Ata hai aplicaciones para facelos.
• Se se fai a man, Empregar as ferramentas de debuxo (Reglas) , cuidar o deseño e as 

tipografías.

O documento entregarase ao regreso do periodo de cuarentena. Pódese traer feito ou podese traer o 
documento para imprimir. Darase unha semana para imprimir na clase.

Adxuntase un pdf con suxerencias de aplicacións para facer un eixe cronolóxico.

Exemplos de eixes cronolóxicos:



2ª PARTE: ANALISE DUNHA OBRA

O alumno seleccionará unha obra de todas as propostas, e fará o analise da mesma, do xeito que 
aprendisteis a facer en 3º ESO, aplicando o que se explica n documento do enlace, tendo en conta 
que ten que falar de:
1-Análisis obxectivo:

• Descripción do que se ve, do que está sucediendo, do que fan os persoaxes, das suas roupas, 
expresións, xestos, etc.

• Explicación dos elementos da linguaxe visual mais importantes do cadro: a cor, a luz e 
sombras, as texturas, o volumen.

• Analisis da composición: Punto focal, lineas de fuerza, peso de masas, esquema 
compositivo, equilibrio de masas, movimiento, dirección de lectura, ritmo, simetrías, figura 
e fondo, encadres, etc, etc. Para todo esto tedes a seguinte presentación que volo explica 
todo, no seguinte enlace: 
http://www.educacionplastica.net/epv1eso/impress/pdfs/la_composicion.pdf

2- Análisis subxectivo:
• Contextualizacion da época do cadro, qué pode ter que ver o cadro coa época, a influencia 

da época no autor do cadro, a relación co resto de artistas que traballan nese mesmo estilo 
artístico ou nesa mesme época.

• Sentimentos e impresions que che poduce o cadro e porqué o elexiste.
• Opinión sobre o cadro.

3ª PARTE: CAMBIAR O SIGNIFICADO DUNHA OBRA DE ARTE MEDIANTE A COR.

O alumno collerá un cadro dos propostos (o cadro do que fixo o análise ou calquera outro da lista) e
deberá copiarlo nuha lámina e pintalo cambiandolle as cores para cambiarlle o significado. 

• O cambio de cores ten que ter un criterio. Pode utilizar as complementarias as reais, pode 
utilizar uhna gama diferente, facer un contraste de cores.....

• Pode empregar a técnica que lle pareza mais adecuada, e os soportes que lle resulten mais 
adecuados, tendo en conta as dificultades de adquirir material nestes momentos. 

• Se é factible, debería facer a súa versión a un tamaño A-3 (o que implica empregar á tecnica 
de copiar e ampliar de tamaño unha imaxe traballada en 1º e 3º ESO)

http://www.educacionplastica.net/epv1eso/impress/pdfs/la_composicion.pdf

