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9. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles(CCEC, CCL,CAA) 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características 
esenciais da arte grega, en relación co seu contexto histórico e cultural 

HAB1.1.1. Explica as características esenciais da arte grega e a súa evolución no tempo 
a partir de fontes históricas ou historiográficasHAB1.1.5. Explica a evolución da figura 
humana masculina na escultura grega a partir do "Kouros" de Anavysos, o "Doríforo" 
(Policleto) e o "Apoxiomenos" (Lisipo). 

B1.3. Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte grega, aplicando 
un método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, 
cultural, sociolóxico e histórico) 

HAB1.3.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas gregas: 
Partenón, Tribuna das Cariátides do Erecteion, templo de Atenea Niké e teatro de 
Epidauro 

B1.6. Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte romana, 
aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociolóxico e histórico 

HAB1.6.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas romanas: 
Maison Carrée de Nimes, Panteón de Roma, teatro de Mérida, Coliseo de Roma, 
basílica de Maxencio e Constantino en Roma, ponte de Alcántara, acueduto de Sego 

HAB1.6.2. Identifica, analiza e comenta as seguintes esculturas romanas: Augusto de 
Prima Porta, estatua ecuestre de Marco Aurelio, relevo do Arco de Tito (detalle dos 
soldados co candelabro e outros obxectos do Templo de Xerusalén) e relevo da 
columna de Traxanovia, arco de Tito en Roma e columna de Traxano en Roma. 

B2.4. 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. 

HAB2.4.2. Identifica e clasifica razoadamente no seu estilo as seguintes obras: San 
Pedro da Nave (Zamora), Santa María do Naranco (Oviedo), San Miguel da Escalada 
(León), Santa Comba de Bande e San Miguel de Celanova (Ourense 

B2.4. Identificar os cambios nos transportes, na agricultura e na 
poboación que influíron ou foron consecuencia da Revolución Industrial 
do século XIX 

HMCB2.4.1. Sinala os cambios sociais máis relevantes do século XIX 
asociándoos ao proceso da Revolución Industrial. 

B2.5. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características 
esenciais da arte románica, en relación co seu contexto histórico e cultural. 

HAB2.5.2. Describe as características e as función das igrexas e dos mosteiros na arte 
románica. 

B2.8, Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características 
esenciais da arte gótica, en relación co seu contexto histórico e cultural 

HAB2.8.2. Describe as características e a evolución da arquitectura gótica e especifica 
os cambios introducidos respecto á románica. 

HAB2.8.3. Describe as características e a evolución da escultura gótica, e especifica as 
súas diferenzas tipolóxicas, formais e iconográficas respecto á escultura románica. 
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B2.12. Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte medieval 
española, aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico, 
formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). 

HAB2.12.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas 
románicas: San Vicente de Cardona (Barcelona), San Martín de Frómista e a catedral 
de Santiago de Compostela. 

B3.1. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características 
esenciais da arte do Renacemento, en relación co seu contexto histórico e 
cultural. 

HAB3.1.1. Explica as características esenciais do Renacemento italiano e a súa 
periodización a partir de fontes históricas ou historiográficas 

B3.6. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características 
esenciais da arte do Barroco, en relación co seu contexto histórico e cultural. 

HAB3.6.2. Especifica as diferenzas entre a concepción barroca da arte e a renacentista. 

HAB3.6.3. Compara a arquitectura barroca coa renacentista. 

HAB3.6.5. Compara a escultura barroca coa renacentista a través da representación 
de "David" por Michelangelo e por Bernini. 

HAB3.6.7. Distingue e caracteriza as grandes tendencias da pintura barroca en Italia e 
os seus principais representantes 

B4.7. 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). 

HAB4.7.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes pinturas do século XIX: "O baño 
turco", de Ingres; "A balsa da Medusa", de Gericault; "A liberdade guiando o pobo", 
de Delacroix; "O carro de feo", de Constable; "Chuvia, vapor e velocidade", de Turner; 
"O enterro de Ornans", de Courbet; "O ánxelus", de Millet; "Almorzo sobre a herba", 
de Manet; "Impresión, sol nacente" e a serie sobre a Catedral de Ruán, de Monet; "Le 
Moulin de la Galette", de Renoir; "Unha tarde de domingo na Grande Jatte", de Seurat; 
"Xogadores de cartas" e "Mazás e laranxas", de Cézanne; "A noite estrelada" e "O 
segador", de Van Gogh; "Visión despois do sermón" e "O mercado" ("Ta matete"), de 
Gauguin. 

B5.1. 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 

HAB5.1.2. Describe a orixe e as características do Fauvismo 

HAB5.1.3. Describe o proceso de xestación e as características do Cubismo, 
distinguindo entre o Cubismo analítico e o sintético. 

HAB5.1.4. Describe o ideario e os principios do futurismo 

HAB5.1.5. 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". 
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HAB5.1.6. 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. 

HAB5.1.7. Describe as características do Dadaísmo como actitude provocadora nun 
contexto de crise. 

HAB5.1.8. Explica a orixe, as características e os obxectivos do Surrealismo. 

HAB5.1.9. Explica a importancia dos pintores españois Picasso, Miró e Dalí no 
desenvolvemento das vangardas artísticas. 

B5.2. 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). 

HAB5.2.1. 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; "A cidade que emerxe", de 
Boccioni; "O berro", de Munch; "A rúa", de Kirchner; "Lírica" e "Sobre branco II", de 
Kandinsky; "Cadrado negro", de Malevich; "Composición II", de Mondrian; 
"L.H.O.O.Q.", de Duchamp; "O elefante das Celebes", de Ernst; "A chave dos campos", 
de Magritte; "O entroido de Arlequín" e "Mulleres e paxaros á luz da lúa", de Miró; "O 
xogo lúgubre" e "A persistencia da memoria", de Dalí 



 
 

   

 

 

 

10. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

CRITERIOS 
-O caso do alumnado que, ata o de agora, obtivo resultados positivos nas 

dúas primeiras avaliacións, obterá, na ordinaria, unha media das 

cualificacións das probas realizadas ata o momento da interrupción das 

clases. A valoración de entrega das tarefas presentadas, participación a 

través das ferramentas utilizadas,poderán incrementar a nota media obtida 

con anterioridade en, como máximo, ata 1 punto 

-O caso do alumnado que non teña superada as dúas primeiras avaliacións, 

para facelo deberá realizar e entregar as tarefas asignadas. 

-De non producise  a incorporación ás aulas, arbitraranse solucións 

telemáticas de realización de probas ou entrega de tarefas. En todo caso a 

nota destas recuperacións, que só poderán contemplar contidos da 1º e 2ª 

avaliación, non podería superar a cualificación de 5 puntos 

 

Instrumentos: 
Escalas de valoración, listas de control, probas telemáticas 

Cualificación final 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Alumnado coa 1ª e 2ª avaliación aprobadas 

 .cualificación final será a media da primeira e da segunda 

avaliación(resultado da media das notas de todas as probas realizadas).  

. terceira poderá subir ata un máximo de 1 punto. Para o cálculo final 

terase en conta: o número de tarefas entregadas, grao de resolución das 

mesmas e participación nas conexións. 

- A nota final é como norma xeral, os restos superiores a medio punto 

redondearanse á alza e os inferiores á baixa 

-Alumnado coa 1º e/ou 2º avaliacions suspensa/s: 

.Deberá entregar actividades específicas de recuperación 
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.Realizar unha proba  por medios telemáticos nas condicións que se 

establezan 

-A nota resultante, non será superior a 5. 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

- Estas desenvolveranse de forma presencial ,sempre e cando as autoridades 

sanitarias ou educativas determinen á volta as aulas.  

-De non producirse esta incorporación arbitrararse probas que se podan 

programar a distancia utilizando procedementos e medios necesarios para 

a avaliación. 

-En ambos caos avaliaranse os contidos da primeira e segunda avaliación. O 

alumno/a deberá amosar un grao suficiente de consecución dos estándares 

de aprendizaxe . Esta proba seguirá o modelo realizado durante o curso 
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11. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e no seu 
caso, ampliación) 

Actividades  

Actividade de repaso: elaboración de identificación e comentario de 

obras  

Cuestionarios 

Preguntas interactivas 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

-Baseado na autonomía e traballo personal do alumno/a 

-aula virtual 

-correo electrónico 

-sesións semanais videoconferencia 

 

Materiais e recursos 

-Materiais: Apuntes, consulta de páxinas web e libro de texto 

-Recursos:videos; exercicios interactivos; mapas conceptuais. 

 

12. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A través da aula virtual ou/e correo electrónico 
Nas videoconferencias 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


