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OBXECTIVOS e CONTIDOS 

 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS* 



1
ª A

V
A

 

       

 Grecia, creadora da linguaxe clásica: 

principais manifestacións.  

 A función social da arte en Grecia. 

 Comentario de obras de arte: Grecia. 

 Visión do clasicismo en Roma. A arte na 

Hispania romana e na Gallaecia. 

 Función social da arte en Roma. 

 Comentario de obras de arte: Roma. 

 Traballo de investigación sobre historia da 

arte. 

 Conservación do patrimonio: arte grecorromana 

 Nacemento da tradición artística occidental: 

a arte medieval 

 Achega cristiá na arquitectura e na 

iconografía. 

 Arte bizantina. 

 Comentario de obras de arte bizantina 

 Arte prerrománica. 

 Configuración e desenvolvemento da arte 

románica. Igrexas e mosteiros. Iconografía 

románica. 

 Función social da arte románica. 

 Comentario de obras de arte románica. 

 Achega do Gótico: expresión dunha cultura 

urbana. A catedral e a arquitectura civil. 

Modalidades escultóricas. Pintura italiana e 

flamenga, orixe da pintura moderna.  

 Función social da arte gótica.Comentario de 

obras de arte gótica. 

 O peculiar desenvolvemento artístico da 

Península Ibérica. Arte hispanomusulmá. O 

Románico no Camiño de Santiago. O Gótico e a 

súa longa duración. 

 Comentario de obras de arte medieval 

española. 

 OBXECTIVOS CONTIDOS  



2
ª A

V
A

 

       

  Renacemento. Patróns e artistas. Orixe e 

desenvolvemento da nova linguaxe en 

arquitectura, escultura e pintura. Achegas de 

grandes artistas do Renacemento italiano.  

 Función social da arte no Renacemento 

 Comentario de obras de arte: arte do 

Renacemento. 

 A recepción da estética renacentista na 

Península Ibérica. 

 Comentario de obras de arte: arte española do 

Renacemento. 

 Unidade e diversidade do Barroco. Linguaxe 

artística ao servizo do poder civil e 

eclesiástico. Urbanismo barroco. Igrexas e 

pazos. Principais tendencias. 

 Función social da arte no Barroco, 

 Comentario de obras de arte: arte española do 

Barroco. 

 Século XVIII. Mantemento do Barroco. 

Refinamento rococó. Neoclasicismo e 

Romanticismo. 

 A figura de Goya.  

 Comentario de obras de arte: Goya. 

 

 OBXECTIVOS CONTIDOS 



3
ª A

V
A

 

       

 A Revolución Industrial e o impacto dos novos 

materiais na arquitectura. Do Historicismo ao 

Modernismo. A Escola de Chicago. Nacemento do 

urbanismo moderno.  

 Comentario de obras de arte: arquitectura do 

século XIX. 

 Evolución da pintura: Romanticismo, Realismo, 

Impresionismo e Simbolismo. Os 

postimpresionistas, xerme das vangardas 

pictóricas do século XX.  

 Función social da arte no século XIX. 

 Comentario de obras de arte: o século XIX. 

 Escultura: mantemento do clasicismo. Rodin.  

 O fenómeno das vangardas nas artes plásticas: 

Fauvismo, Cubismo, Futurismo, Expresionismo, 

pintura abstracta, Dadaísmo e Surrealismo. 

 Comentario de obras de arte: a plástica na 

primeira metade do século XX. 

 Renovación da linguaxe arquitectónica: o 

funcionalismo do Movemento Moderno e a 

arquitectura orgánica. 

 Predominio do Movemento Moderno ou Estilo 

Internacional en arquitectura. A arquitectura 

á marxe do estilo internacional: High Tech, 

arquitectura Posmoderna e Deconstrución. 

 Comentario de obras de arte: arquitectura 

desde a segunda metade do século XX. 

 Artes plásticas: das segundas vangardas á 

posmodernidade. 

 Comentario de obras de arte: a arte desde a 

segunda metade do século XX. 

 Novos sistemas visuais: fotografía, cine e 

televisión, cartelismo e cómic. Combinación 

de linguaxes expresivas. 

 Impacto das novas tecnoloxías na difusión e 

na creación artística. Arte e cultura visual 

de masas. 

 Vocabulario artístico. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e MÍNIMOS ESIXIBLES 
 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS ESIXIBLES 



1
ª A

V
A

 

 Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da arte grega, 

en relación co seu contexto histórico e cultural. 

 Explicar a función social da arte grega, especificando o papel desempeñado polos/as 

clientes e artistas, e as relacións entre eles. 

 Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte grega, aplicando un método que 

abranga diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). 

 Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da arte 

romana, en relación co seu contexto histórico e cultural. 

 Explicar a función social da arte romana, especificando o papel desempeñado polos/as 

clientes e artistas, e as relacións entre eles.  

 Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte romana, aplicando un método 

que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e 

histórico). 

 Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da arte 

paleocristiá, en relación co seu contexto histórico e cultural. 

 Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da arte 

bizantina, en relación co seu contexto histórico e cultural. 

 Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte bizantina, aplicando un método 

que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e 

histórico). 

 Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da arte 

prerrománica, relacionando cada un dos seus estilos cos seus respectivos contextos 

históricos e culturais. 

  Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da arte 

románica, en relación co seu contexto histórico e cultural. 

 Explicar a función social da arte románica, especificando o papel de clientes e artistas, e as 

relacións entre eles. 

 Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte románica, aplicando un método 

que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e 

histórico). 

 Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da arte gótica, 

en relación co seu contexto histórico e cultural. 

 Explicar a función social da arte gótica, especificando o papel desempeñado por clientes e 

artistas, e as relacións entre eles. 

 Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte gótica, aplicando un método que 

abranga diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). 

 Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da arte 

románica e gótica española e hispano-musulmá, relacionando cada un dos seus estilos cos 

seus respectivos contextos históricos e culturais. 

 Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte medieval española, aplicando un 

método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e 

histórico). 

 Explica as características esenciais da arte grega e a súa 

evolución no tempo. 

 Define o concepto de orde arquitectónica e compara as 

tres ordes da arquitectura grega. 

 Explica a evolución da figura humana masculina na 

escultura grega a partir do "Kouros" de Anavysos, o 

"Doríforo" (Policleto) e o "Apoxiomenos" (Lisipo). 

 Identifica, analiza e comenta as seguintes obras 

arquitectónicas gregas: Partenón, Tribuna das Cariátides 

do Erecteion, templo de Atenea Niké e teatro de 

Epidauro. 

 Identifica, analiza e comenta as seguintes esculturas 

gregas: Discóbolo (Mirón), Doríforo (Policleto), unha 

metopa do Partenón (Fidias), Hermes con Dioniso neno 

(Praxíteles), Apoxiomenos (Lisipo) e friso do altar de Zeus 

en Pérgamo (detalle de Atenea e Gea). 

 Explica as características esenciais da arte romana e a 

súa evolución no tempo. 

 Especifica as achegas da arquitectura romana en 

relación coa grega. 

 Describe as características e funcións dos principais 

tipos de edificio romanos. 

 Explica os trazos principais da cidade romana. 

 Especifica as innovacións da escultura romana en 

relación coa grega. 

 Identifica, analiza e comenta as seguintes obras 

arquitectónicas romanas:  Panteón de Roma, teatro de 

Mérida, Coliseo de Roma,  acueduto de Segovia, arco de 

Tito en Roma e columna de Traxano en Roma. 

 Explica as características esenciais da arte paleocristiá e 

a súa evolución no tempo. 

 Describe a orixe, a características e a función da basílica 

paleocristiá. 

 Describe as características e función dos baptisterios, 

mausoleos e "martiria" paleocristiáns, e as súas partes. 

 Explica as características esenciais da arte bizantina. 

 Explica a arquitectura bizantina a través da igrexa de 

Santa Sofía de Constantinopla. 

 Define o concepto de arte prerrománica e especifica as 

súas manifestacións en España e en Galicia. 

 Identifica e clasifica razoadamente no seu estilo as 

seguintes obras: Santa María do Naranco (Oviedo), Santa 

Comba de Bande e San Miguel de Celanova (Ourense). 

 Describe as características xerais da arte románica. 

 Describe as características e as función das igrexas e dos 

mosteiros na arte románica.  

 Explica as características da escultura e a pintura 

románicas, con especial referencia á iconografía. 

 Identifica, analiza e comenta a Catedral de Santiago, 

arquitectura e fachada de Praterias. 

 Identifica, analiza e comenta o Pórtico da Gloria e o 

Mosteiro de Oseira. 

 Describe as características xerais da arte gótica. 

 Describe as características e a evolución da arquitectura 

e escultura  gótica e especifica os cambios introducidos 

respecto á románica.  

 Identifica, analiza e comenta as seguintes obras 

arquitectónicas góticas: fachada occidental da catedral 

de Reims e Catedral de Burgos. 

 Identifica, analiza e comenta o grupo da Anunciación e a 

Visitación da catedral de Reims. 

 Conceptos básicos da historia da arte. 

 As técnicas artísticas. 

 Rasgos específicos dos diferentes estilos. 

 Léxico específico. 

 Escolas, artistas e obras máis significativas. 



2
ª A

V
A

 

 Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da arte do 

Renacemento, en relación co seu contexto histórico e cultural. 

 Explicar a función social da arte especificando o papel desempeñado por patróns, 

academias, clientes e artistas, e as relacións entre elesB3.3. Clasificar, analizar e comentar 

obras significativas da arte do Renacemento, aplicando un método que abranga diferentes 

enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico).  

 Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da arte 

española do Renacemento, en relación co seu contexto histórico e cultural. 

 Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte española do Renacemento, 

aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, 

sociolóxico e histórico).  

 Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da arte do 

Barroco, en relación co seu contexto histórico e cultural. 

  Explicar a función social da arte especificando o papel desempeñado por patróns, 

academias, clientes e artistas, e as relacións entre eles. 

 Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte do Barroco, aplicando un método 

que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e 

histórico).  

 Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da arte 

española do Barroco, en relación co seu contexto histórico e cultural.  

 Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte española do Barroco, aplicando 

un método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, 

sociolóxico e histórico).  

 Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da arte do 

século XVIII, relacionando cada un dos seus estilos cos seus respectivos contextos 

históricos e culturais. 

 Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte do século XVIII, aplicando un 

método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e 

histórico).  

 Analizar a obra de Goya e identificar nela os trazos propios das correntes da súa época e os 

que anticipan diversas vangardas posteriores.  

 Clasificar, analizar e comentar obras significativas de Goya, aplicando un método que 

abranga diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico).  

 Identifica, analiza e comenta as seguintes pinturas 

góticas: escenas de "A fuxida a Exipto" e "Pranto por 

Cristo morto", de Giotto, na Capela Scrovegni de Padua, 

"Matrimonio Arnolfini", de Jan Van Eyck e o "Xardín das 

Delicias, de Hieronymus Bosch. 

 Identifica, analiza e comenta as seguintes obras 

arquitectónicas do Renacemento italiano: cúpula de 

Santa María das Flores e interior da igrexa de San 

Lorenzo, ambas en Florencia e de Brunelleschi; pazo 

Médici-Riccardi en Florencia, de Michelozzo;  templo de 

San Pietro in Montorio en Roma, de Bramante; cúpula e 

proxecto de planta de San Pedro do Vaticano, de 

Michelangelo; Il Gesù en Roma, de Giacomo della Porta e 

Vignola; Villa Capra (Villa Rotonda) en Vicenza, de 

Palladio. 

 Identifica, analiza e comenta as seguintes esculturas do 

Renacemento italiano: "Gattamelata", de Donatello; 

"Piedade" do Vaticano, "David", "Moisés" e as tumbas 

mediceas, de Michelangelo. 

 Identifica, analiza e comenta as seguintes pinturas do 

Renacemento italiano: "O tributo da moeda"  de 

Masaccio; "A Virxe das rochas"" e "A Gioconda", de 

Leonardo da Vinci; "A Escola de Atenas" de Rafael; a 

bóveda e o "Xuízo Final" da Capela Sixtina, de 

Michelangelo; "Venus de Urbino" e "Carlos V en 

Mühlberg", de Tiziano. 

 Explica as características da pintura de El Greco a través 

dalgunhas das súas obras máis representativas. 

 Identifica, analiza e comenta o mosteiro de San Lorenzo 

de El Escorial, de Juan de Herrera. 

Identifica, analiza e comenta as seguintes pinturas de El 

Greco: "O martirio de San Mauricio", "O enterro do Señor 

de Orgaz", "A adoración dos pastores" 

 Identifica, analiza e comenta as seguintes obras 

arquitectónicas do Barroco europeo do século XVII: 

fachada de San Pedro do Vaticano, de Carlo Maderno; 

columnata da praza de San Pedro do Vaticano, de 

Bernini; San Carlos das Catro Fontes en Roma, de 

Borromini. 

 Identifica, analiza e comenta as seguintes esculturas de 

Bernini: "Apolo" e "Dafne", "A éxtase de Santa Teresa". 

 Identifica, analiza e comenta a "Vocación de San Mateo 

"de Caravaggio . 

 Identifica, analiza e comenta: a Torre do Reloxo de 

Andrade, a Fachada do Obradoiro de Casas Novoa e a 

Fachada de Santa Clara de Santiago de Simón 

Rodríguez. 

 Describe as características e evolución da pintura de 

Velázquez a través dalgunhas das súas obras máis 

significativas. 

  Identifica, analiza e comenta a "Piedad", de Gregorio 

Fernández. 

 Identifica, analiza e comenta as seguintes obras de Goya: 

"O parasol", "A familia de Carlos IV", "O 2 de maio de 

1808 en Madrid" ("A loita cos mamelucos"), "Os 

fusilamentos do 3 de maio de 1808" e "Saturno 

devorando un fillo". 

 Conceptos básicos da historia da arte. 

 As técnicas artísticas. 

 Rasgos específicos dos diferentes estilos. 

 Léxico específico. 

 Escolas, artistas e obras máis significativas. 

 



3
ª A

V
A

 

 Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da arquitectura 

do século XIX, relacionando cada un dos seus estilos cos seus respectivos contextos 

históricos e culturais. 

 Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arquitectura do século XIX, aplicando 

un método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, 

sociolóxico e histórico).  

 Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da pintura do 

século XIX, relacionando cada un dos seus estilos cos seus respectivos contextos históricos 

e culturais. 

 Explicar a evolución cara á independencia dos artistas respecto aos clientes, especificando 

o papel desempeñado polas academias, os salóns, as galerías privadas e os marchantes. 

 Clasificar, analizar e comentar obras significativas da pintura do século XIX, aplicando un 

método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e 

histórico).  

 Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da escultura do 

século XIX, relacionando cada un dos seus estilos cos seus respectivos contextos históricos 

e culturais. 

 Clasificar, analizar e comentar obras significativas da escultura do século XIX, aplicando un 

método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e 

histórico).  

 Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais das vangardas 

artísticas das artes plásticas na primeira metade do século XX, relacionando cada unha 

delas cos seus respectivos contextos históricos e culturais. 

 Clasificar, analizar e comentar obras significativas da plástica da primeira metade do século 

XX, aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, 

cultural, sociolóxico e histórico). 

 Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da arquitectura 

da primeira metade do século XX, relacionando cada unha delas cos seus respectivos 

contextos históricos e culturais. 

 Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arquitectura da primeira metade do 

século XX, aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociolóxico e histórico).  

 Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da arquitectura 

desde a segunda metade do século XX, enmarcándoa nas novas relacións entre clientes, 

artistas e público que caracterizan ao mundo actual. 

 Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arquitectura desde a segunda metade 

do século XX, aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociolóxico e histórico). 

 Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais das artes 

plásticas desde a segunda metade do século XX, no marco das novas relacións entre 

clientes, artistas e público que caracterizan o mundo actual. 

 Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte desde a segunda metade do 

século XX, aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociolóxico e histórico). 

 Explicar o desenvolvemento e a extensión dos novos sistemas visuais, como a fotografía, o 

cine, a televisión,o cartelismo ou o cómic, especificando o modo en que combinan diversas 

linguaxes expresivas. 

 Describir as posibilidades que abriron as novas tecnoloxías, e explicar os seus efectos tanto 

para a creación artística como para a difusión da arte.  

 Identificar a presenza da arte na vida cotiá, e distinguir os ámbitos en que se manifesta. 

 B7.1. Utilizar a terminoloxía específica da arte nas exposicións orais e escritas, 

denominando con precisión os elementos e as técnicas principais.  

 Describe as características xerais do Impresionismo e o 

Neoimpresionismo. 

 Define o concepto de postimpresionismo e especifica as 

achegas de Cézanne e Van Gogh como precursores das 

grandes correntes artísticas do século XX. 

 Identifica, analiza e comenta as seguintes pinturas do 

século XIX: "Almorzo sobre a herba", de Manet; 

"Impresión, sol nacente" e a serie sobre a Catedral de 

Ruán, de Monet; "Unha tarde de domingo na Grande 

Jatte", de Seurat; "Xogadores de cartas" e "Mazás e 

laranxas", de Cézanne; "A noite estrelada" , de Van Gogh; 

"Visión despois do sermón" e "O mercado" ("Ta matete"), 

de Gauguin. 

 Define o concepto de vangarda artística en relación co 

acelerado ritmo de cambios na sociedade da época e a 

liberdade creativa dos/das artistas iniciada na centuria 

anterior. 

 Describe a orixe e as características do Fauvismo 

 Describe o proceso de xestación e as características do 

Cubismo, distinguindo entre o Cubismo analítico e o 

sintético. 

 Identifica os antecedentes do expresionismo no século 

XIX, explica as súas características xerais e especifica as 

diferenzas entre os grupos alemáns "A ponte" e "O xinete 

azul". 

 Describe o proceso de xestación e as características da 

pintura abstracta, distingue a vertente cromática e a 

xeométrica, e especifica algunhas das súas correntes 

máis significativas, como o Suprematismo ruso ou o 

Neoplasticismo. 

 Explica a orixe, as características e os obxectivos do 

Surrealismo. 

 Identifica, analiza e comenta as seguintes obras: "A 

alegría de vivir", de Matisse; "As señoritas de Aviñón", 

"Retrato de Ambroise Vollard", "Natureza morta con 

cadeira de reixa de cana" e "Guernica", de Picasso; "O 

berro", de Munch; "A rúa", de  Kirchner; "Primeira 

acuarela abstracta" de Kandinsky;  "L.H.O.O.Q.", de 

Duchamp;"A chave dos campos", de Magritte; "O entroido 

de Arlequín" e "Mulleres e paxaros á luz da lúa", de Miró e 

"A persistencia da memoria", de Dalí. 

 Identifica, analiza e comenta a seguinte obra escultórica 

"Fonte", de Duchamp. 

 Explica o proceso de configuración e os trazos esenciais 

do Movemento Moderno en arquitectura.Especifica as 

achegas da arquitectura orgánica ao Movemento 

Moderno 

 Identifica, analiza e comenta as seguintes obras 

arquitectónicas: pavillón de Alemaña en Barcelona e 

Seagram Building, de Mies van der Rohe; Vila Saboia en 

Poissy (Francia), de Le Corbusier; casa Kaufman (Casa 

da Cascada), de Frank Lloyd Wright. 

 Explica e compara o Informalismo europeo e o 

Expresionismo abstracto norteamericano. 

 Identifica o autor e a corrente artística  e analiza e 

comenta as seguintes obras: "Pintura" (Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía de Madrid), de Tapies; "Grito 

nº 7", de Antonio Saura; "One: number 31, 1950", de J. 

Pollock; "Equivalente VIII", de Carl André;  "Unha e tres 

cadeiras", de J. Kosuth; "Marilyn Monroe" (serigrafía de 

1967), de A. Warhol. 

 Conceptos básicos da historia da arte. 

 As técnicas artísticas. 

 Rasgos específicos dos diferentes estilos. 

 Léxico específico. 

 Escolas, artistas e obras máis significativas. 

 

 

CRITERIOS XERAIS DE AVALIACIÓN 



 

       
 
 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 

Actitude* 30%  

Conceptos e procedementos 

50% Probas obxectivas escritas  

20% Traballos / Expresión escrita  

0% Lecturas / Audicións  

0% Laboratorios / Expresión oral  

*Ainda que a valoración da actitude do alumno ten una compoñente subxectiva alta, imos tratar de medila dun xeito o máis obxectivo posible. Neste apartado, e en base ás notas tomadas polo profesor/a da materia, 
este valorará, como mínimo, o traballo na casa e na aula coa observación sistemática do realizado polos alumnos na aula e no traballo que o profesor indica que debe facerse na casa (tamén se pode valorar, a criterio 
do profesor, a orde e pulcritude do caderno da materia e calquera outro ítem capaz de ser valorado dun xeito minimamente obxectivo). O/A profesor/a da materia informará ós seus alumnos o comezar o curso. 

PROCEDEMENTO DA AVALIACIÓN 
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