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1.  Introdución e contextualización. 

 

Introdución  

Fundamentos da Arte de 2º curso de bacharelato, trata da Arte Contemporánea, comezando pola nova definición de “Arte” e “Artista” que xurde 

co espírito romántico.  

O desenvolvemento cronolóxico da creación artística é parte fundamental da organización dos contidos: trátase de comprender as creacións 

artísticas estudando a súa orixe, a idea de partida  e as manifestacións culturais que as rodean,  relacionándoas co tempo en que se crearon. 

Trata pois de ver e entender a creación artística dun xeito global, a partires dos diversos movementos e tendencias que se suceden con ritmo 

vertixinoso durante os séculos XIX e XX:  

● A produción icónica e narrativa anterior á aparición da fotografía. 

● A produción icónica non mimética baseada na expresividad ou nas relacións meramente formais.  

● A aparición de novas linguaxes plásticas como son o Cine e o Cómic.  

● A conceptualización da actividade artística e incluso do propio artista (Dalí, Warhol….). 

● A importancia da “idea” non obxetual e efémera da arte (Land-Art, Happening,…). 

● A valoración como “Arte” do Deseño tanto de Produtos como de Moda. 

Preténdese dotar ao alumnado da cultura e sensibilidade (“modo de leer” e “modo de sentir”) que lle permita entender as manifestacións 

artísticas de calquera índole e ter unha actitude crítica ante as produccións,  propias e alleas, en formatos diferentes (pintura, escultura, moda, 

cine, tebeo, happening, performance…) entendendo o feito artístico desde a súa impronta como linguaxe social e expresivo e non desde o seu 

carácter meramente crematístico ou obxectual.  

Xa que logo, a materia debería axudar ao alumno a chegar a un posicionamento ético personal ante a “beleza” e a “estética” como feito social e 

a reflexionar sobre temas actuais como:  

● O feísmo na arquitectura e no urbanismo.  

● A moda e os patróns de beleza e a súa conexión coa anorexia e a ciruxía estética.  

● O Stilling en arquitectura e deseño. 

● O espolio ou conservación da cultura allea ¿deben ser devoltas ao seu lugar de orixe as obras que están en Museos extranxeiros?. 

● A publicidade e o consumismo e a adecuación entre produto e anuncio, etc. 

● Aínda que o desenvolvemento da materia faise dentro de un contexto histórico, a base esencial é de contido plástico para contribuír á 

formación do alumnado como futuro/a artista e creador. 

O obxectivo final  é fomentar a capacidade de observación e análise (“modo de ver”) ante as diversas expresión artístico-plásticas e fomentar, 

tamén,  o recoñecemento  visual dos diferentes “modos de facer” e da estética de cada período histórico-plástico, involucrándoos cun período 

anterior ou posterior ( por exemplo recoñecer o “clasicismo” ou o “hieratismo” o longo da historia e, xa que logo, en produccións actuais). 

 

Contextualización.  

O alumnado de 2º do Bacharelato de Fundamentos da Arte é de tres tipoloxías:  

● Alumnado que cursou  as materias específicas de Artes plásticas (Debuxo Artístico e Volume) e, polo tanto, entende desde a práctica o 

mundo da expresión plástica. 

● Alumnado que non cursou estas materias e descoñece a práctica das expresións plásticas.  

● Alumnado que non cursou Fundamentos da Arte I por ter realizado un cambio de modalidade e polo tanto non posúe os coñecementos de 

base.  

O nivel socio-cultural é  moi variado, e incluso a súa situación domiciliaria é moi variopinta: fronte a rapaces que viven en Santiago ou na súa 

contorna hai rapaces que teñen que facer desprazamentos dunha hora ou mais e rapaces que están nunha residencia ou nun piso de 

estudantes de luns a venres.  

As principais dificultades coas que nos atopamos son: 

 Falta de constancia no proceso de aprendizaxe por non levar ao día o estudo e o traballo, repasando os contidos impartidos, 
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reconstruíndo os apuntes e ampliándoós buscando información tanto verbal como visual. 

 Falta de continuidade por faltas de asistencia ou falta de puntualidade.  

 Falta de concentración e de racionalización do traballo, non saber traballar con autonomía, aplicando os coñecementos adquiridos a novas 

propostas, o que tradúcese en pouca capacidade de Análise e Síntese e pouca cultura visual.  

 Falta de  Vocabulario e de Expresión verbal: dificultades para expresar por escrito ideas ou describir elementos visuais, posuir un  

vocabulario pobre con adxetivacións moi limitadas por xeneralización,  descoñecemento de terminoloxía específica ou non saber cando 

aplicala, cometer faltas de ortografía; en xeral nótase pouca fluidez á hora de escribir. Nótase tamén falta de lectura.    

 

Datos do Centro: 

Nome do Centro: Instituto de Educación Secundaria de Sar. 

Situación: Santiago de Compostela, na rúa Bernardo Barreiro de VV.  

Web: http://www.edu.xunta.es/iesdesar/ 

 

Centros de Primaria adscritos: 

● CEIP Mestre Rodríguez Xixirei, de Lavacolla. 

● CEIP Ramón Cabanillas, de Santiago de Compostela. 

● CEIP Apóstolo Santiago, de Santiago de Compostela. 

● CPR Vilas Alborada, de Santiago de Compostela. 

Ensinanzas que oferta o centro:  

● FP Básica: Para alumnado matriculado no CIFP Compostela. 

No IES de Sar ímpartense os Módulos Comunes de 1º e 2º cursos  de FP Básica de: 

▪ Artes Gráficas,  

▪ Cociña e Restauración,  

▪ Aloxamento e Lavandería. 

● Educación Secundaria Obrigatoria:  

▪ 1º Ciclo (1º,2º e 3º ESO), 

▪ 2º Ciclo (4º ESO) 

● Bacharelato, en rexime ordinario, en tres modalidades:  

▪ Artes,  

▪ Ciencias da Natureza e da Saúde, 

▪  Humanidades e Ciencias Sociais.  

● Escola Oficial de Idiomas: En horario nocturno. 

 

Datos do Departamento: 

O departamento de Debuxo está constituído por 6 profesores especialistas de ensino secundario con destino definitivo.  

Xefe do departamento: 

●  Dna Mª da Soledad Barral Ameigeiras 

Membros ordinarios: 

● Dna Silvia Díaz de la Rúa 

● Dna. Carmen Romay Calvo 

● Dna. Mª Teresa Ruíz Serrano 

● Dna.  Eva Rieiro Gerpe 

● Dna. Sonia do Pazo Abal 

● Dna. Marina Fernandez Casal de Rey 

http://www.edu.xunta.es/iesdesar/
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É o Departamento Didáctico con maior plantilla de todo o IES e o que imparte maior número de horas e mais materias diferentes. 

Imparte clases na ESO e no Bacharelato de Artes, no que ten un peso específico ao tratarse da modalidade de Artes Plásticas. 

 

Materias adscritas  e número de horas impartidas polo Departamento de Debuxo: 

Totais 

Etapa Grupos Total Nº de Materias Nº áreas Nº niveis 

ESO 3 Grupos 6 horas 2 materias 1 área 2 niveis 

Bacharelato 7 Grupos 115 horas 11  materias 7 áreas 2 niveis 

Total Departamento   10 Grupos 121 horas 13  materias 8 áreas 4 niveis 

 

Entendemos como Materias as desenvolvidas en Programacións didácticas diferentes.  

Entendemos como Areas as materias cunha mesma denominación, con contidos progresivos e desenvolvidas en niveis diferentes ( Educación 

Plástica Visual e Audiovisual, Fundamentos da Arte, Cultura Audiovisual, Debuxo Técnico e Debuxo Artístico) e materias que se desenvolven 

nun único nivel, sen continuidade ( Volume, Deseño e Técnicas de Expresión Gráfico-Plásticas). 

 

Materias non adscritas ao Departamento de Debuxo, impartidas polo profesorado deste Departamento: 

Totais 

Materia/ Nivel  Grupos Total Materia 

1º ESO 2 Grupos 6  horas ● Historia e Xeografía 

3º ESO 1 Grupo 1  hora ● Valores Éticos 

4º ESO 1 Grupo 1  hora ● Valores Éticos 

Departamento   4 grupos 8 horas 3  materias afíns 

 

Materias 

Educación Secundaria Obrigatoria 

Materias Grupos Horas Total Profesorado: 

Educación Plástica, Visual  e A. 1º ESO 2 2 4 horas ● Dna. Marina Fernandez Casal de Rey 

Educación Plástica, Visual  e A.  3º ESO 1 2 2 horas ● Dna.  Eva Rieiro Gerpe 

2  Materias ESO 3 Grupos - 6 horas  

 

Afíns 

Materias Grupos Horas Total Profesorado: 

Xeogría e Historia 1º ESO 2 3 6  horas ● Dna. Marina Fernandez Casal de Rey 

Valores Éticos 3º ESO 1 1 1  hora ● Dna. Marina Fernandez Casal de Rey 

Valores Éticos 4º ESO 1 1 1  hora ● Dna. Marina Fernandez Casal de Rey 

3 Materias afíns ESO 4 Grupos - 8 horas  

Total ESO: 5 Materias ESO 7 Grupos - 14 horas  

 

O Departamento conta cunha aula específica para a impartición de Educación Plástica, pero este curso, seguindo os protocolos, a materia 
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impartirase na propia aula do grupo, para evitar desprazamentos. Iso establece que as tarefas que precisen de técnicas húmidas (cor) deberán 

ser realizadas na casa. 

 

Bacharelato 

Materia Xeral de Opción Bacharelato 

Materias Grupos Horas Total Profesorado: 

Fundamentos da Arte I 4 4 16  horas ● Dna Mª Teresa Ruíz Serrano (12) 

● Dna. Marina Fernandez Casal de Rey (4) 

Fundamentos da Arte II 3 4 12 horas ● Dna. Mª Soledad Barral Ameigeiras 

2 Materias Xerais de Opción 7 Grupos - 28 horas  

Materias Troncais de Opción Bacharelato 

Materias Grupos Horas Total Profesorado: 

Cultura audiovisual I 4 4 16 horas ● Dna. Sonia do Pazo Abal 

Cultura audiovisual II 3 4 12 horas ● Dna.  Eva Rieiro Gerpe 

Debuxo técnico I 1 4 4 horas ● Dna Mª Teresa Ruíz Serrano 

Debuxo técnico II 1 4 4 horas ● Dna Mª Teresa Ruíz Serrano 

Deseño 3 4 12 horas ● Dna Carmen Romay Calvo (8) 

● Dna. Sonia do Pazo Abal (4) 

5 Materias Troncais de Opción 12 Grupos - 48 horas  

Materias Específicas de Bacharelato 

Materias Grupos Horas Total Profesorado: 

Debuxo artístico I 4 3 12 horas ● Dna Silvia Díaz de la Rúa (9) 

● Dna. Marina Fernandez Casal de Rey (3) 

Debuxo artístico II 3 3 9 horas ● Dna Silvia Díaz de la Rúa 

Técnicas da expresión grafico-plásticas 3 3 9 horas ● Dna Carmen Romay Calvo 

Volume 3 3 9 horas ● Dna. Mª Soledad Barral Ameigeiras (3) 

● Dna.  Eva Rieiro Gerpe (6) 

4 Materias específicas 12 Grupos - 39 horas  

Total Bacharelato 31  Grupos 

 

115 horas 

 

O Departamento conta con aulas específicas para a impartición das clases, porén este curso, e seguindo os protocolos, só impartiranse nos 

talleres as materias de Debuxo Artístico I e II (Aula de Debuxo), Técnicas Gráfico-Plásticas (Aula de Volume), Volume (Aula de Volume) e 

Cultura Audiovisual I e II (Aula Imaxe). 

 

Espazos e medios do Departamento de Debuxo: 

No presente curso o uso dos espazos está supeditado á restricción de movementos do alumnado, e a adecuación dos espazos ao mantemento 

das medidas de distanciamento entre alumnado  e o cumprimento dos aforos. 
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Malia isto, fanse constar na presente Programación Didáctica o uso para o que estaban previstos e o cambio de uso (en negrita)  nesta mal 

chamada “nova normalidade”.  

As aulas, pese a ter ordenador, non contan con cámara, iso quere dicir que, polo de agora, non están preparados para videoconferencias. 

Esperamos que o Departamento sexa dotado dos medios tecnolóxicos para impartir Docencia a Distancia desde as aulas específicas e de 

grupo.  

● Seminario de Debuxo: 

Lugar de traballo do profesorado nas horas complementarias. Nel fanse as reunións do departamento, arquívanse os traballos e serve como 

espazo de atención de alumnado e das familias.  

Conta cun Ordenador con conexión a internet. Tamén se dispón de un proxector de diapositivas portátil. Conta cunha cámara moi sinxela de 

fotografía dixital necesaria para que o profesorado poda levar rexistro dos traballos volumétricos, efémeros ou de gran formato para a súa 

presentación ante o Departamento, familias ou Inspección ante posibles reclamacións das cualificacións parciais ou finais.  

No presente curso é imposible facer isto. É un espazo moi pequeño para reunirse e é insuficiente para o número de profesorado do 

departamento (7 profesores). O aforo máximo establecido pola Dirección é de 3 persoas. 

O departamento determinará horarios ou quendas para que o profesorado poida acodir a deixar as súas pertenzas e materiais.  

● Aula de Plástica.  

No presente curso a aula de Plástica convertiuse nunha aula normal. As clases de Plástica impartiranse na aula de grupo.  

Conta cun Ordenador (CPU, teclado e rato) con conexión a internet, cun canon de vídeo e unha pantalla. Hai auga corrente e dúas piletas. 

● Aula de Debuxo. 

No presente curso  impártense só as materias de Debuxo artístico I e II . A materia de Técnicas da expresión gráfico-plásticas pasa a 

ser impartida na aula de Volume. 

No presente curso é un único espazo, ocupado todo por mesas de Debuxo, cara aos modelos.  Anteriormente estaba dividida en dous 

espazos: un con 24 mesas de debuxo, outro cun espazo para cabaletes.  No presente curso non se utilizará cabaletes. 

Conta cun equipo de música e dous bafles. Ordenador (CPU, teclado e tableta) con conexión a internet, cun canon de vídeo e unha pantalla. 

Biblioteca de aula  sobre técnicas de debuxo e pintura. Dous tórculos para gravado. Hai auga corrente e unha pileta. Conta cunha serie de 

obxectos elaborados ou doados polo profesorado do departamento para poder realizar bodegóns e modelos cara ao desenvolvemento dos 

contidos específicos de Debuxo Artístico e Técnicas da Expresión Gráfico- Plásticas (encaixado, composición, claroscuro, cor…), tamén hai 

modelos de escaiola, focos, taboleiros e panos.  

● Aula de Imaxe.  

Nela impártense as materias de Cultura audiovisual I e II. 

Conta con dous ordenadores con conexión a internet, un canon de vídeo, dous altavoces e unha pantalla. Unha cámara dixital que grava vídeo. 

A aula de imaxe conta cunha cámara de vídeo e unha mesa de edición que precisan de cintas magnéticas VHS, un sistema desfasado e  

obsoleto que resulta inoperativo no ámbito da imaxe dixital que é  o actual; o mesmo ocorre coa cámara fotográfica xa que só temos unha 

dixital (que mercamos)  sendo a outra réflex analóxica que precisa de película para obter imaxes, ademais de que cada vez é mais difícil obter 

película en branco e negro resulta moi caro para o alumnado ter que abonar os custos de revelado e positivado.  

● Aula de Volume:  

Nela impártense as materias de Volume e Técnicas de Expresión gráfico-plásticas . Anteriormente impartíase nela a materia de Deseño, 

pero no presente curso esa materia impártese nas aulas de grupo.   

Conta cun ordenador (CPU, teclado e rato) con conexión a internet, dous altavoces, un canon de vídeo e unha pantalla. Biblioteca de aula 

sobre Deseño e Packaging.  Hai auga corrente e dúas piletas. 

● Laboratorio de fotografía.  

Só para prácticas de revelado. 

No presente curso convertiuse en almacén. 

● Biblioteca de aula:  

O Departamento de Debuxo leva facendo un desembolso económico para poder dispor dunha biblioteca de aula as diversas materias do 

Departamento, pero a dotación económica é claramente insuficiente dada a grande cantidade de materias e de técnicas artísticas do 
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Bacharelato de Artes. Malia todo se conta con libros das diferentes técnicas de Debuxo e Pintura (aula de Debuxo) e de Deseño e Técnicas 

escultóricas (aula de Volume). Queda pois unha lagoa grande por cubrir nas técnicas audiovisuais e de debuxo técnico.  

Sinalar que o resultado destas bibliotecas de aula está a ser moi satisfactorio; o alumnado está a solicitar préstamos dos libros (o préstamo, 

mediante ficha, se realiza na propia aula sen necesidade de pasar pola biblioteca) e polo tanto profundiza no coñecemento das técnicas 

gráfico-plásticas. 

No presente curso o uso da Biblioteca de Aula estará supeditada ás medidas hixiénico-sanitarias establecidas no protocolo da 

Biblioteca para o préstamo e devolución de libros . Porén, recoméndase que o alumno faga uso de documentos de Internet. 

 

Alumnado 

ESO: Por unha banda temos un alumnado da ESO, maiormente do rural, de nivel socio-cultural medio-baixo con incorporación durante o curso 

de alumnado procedente do estranxeiro ou de alumnado expulsado doutros centros e, en moitos dos casos, con grandes deficiencias 

económicas, situacións familiares difíciles e incluso xudicialmente intervidos. Deste alumnado moitos precisan reforzos e algún non traen 

material, teñen pouco apoio familiar, son absentistas ou recaen a cotío en condutas disruptivas que rompen a clima da aula. Situación que se 

agrava en 2º da ESO con alumnado que promocionou por imperativo legal ou é repetidor e onde moito do alumnado abandona o sistema 

educativo ordinario sen acadar os obxectivos do 1º ciclo. Isto explica porqué o alumnado con materias pendentes non se presenta aos exames 

e non realiza as tarefas para acadar os contidos de Educación plástica e visual. O Departamento está dacordo en que no primeiro ciclo deben 

tomarse todas as medidas de atención á diversidade que se poidan para organizar ao alumnado en pequenos grupos onde traballar as 

capacidades e contidos da ESO e en definitiva darlle a educación á que ten dereito. 

Bacharelato: Por outra banda temos ao alumnado de Bacharelato de Artes, alumnado que se matricula no noso centro porque quere aprender 

as nosas materias ou, e isto é o paradóxico, que pensa que o Bacharelato de Artes é unha boa escapatoria do esforzo e traballo dos outros 

bacharelatos.  

Este alumnado ten un nivel sociocultural moi variado, e incluso a súa situación domiciliaria é moi variopinta: fronte a rapaces que viven 

Santiago ou na súa contorna temos rapaces que teñen que facer desprazamentos dunha hora ou mais e rapaces que están nunha residencia 

ou nun piso de estudantes de luns a venres.  

Esta variedade de situacións explica moi directamente o nivel de resultados e de absentismo acadado polo noso alumnado: resultados: 

excelentes no caso do alumnado con interese, mediocre ou de abandono no caso do alumnado que o elixe por escapatoria. Isto ademais 

aumenta no caso de alumnado maior de idade e repetidor, que soe ser maioritariamente absentista.  

Ademais estamos a impartir clase en 2º bacharelato de Artes a alumnado con cambio de modalidade que non ten o nivel por non ter cursado 1º 

de Artes. Para este alumnado temos dous modos de actuación:  

● Alumnado que está a repetir 2º e cambia de modalidade e ten materias de 2º xa superadas: asistencia cos grupos de 1º Artes a 

aquelas clases  que se axuste ao seu horario eiInclusión na Aula Virtual da materia para alumnado de 1º e realización de exames e 

traballos conxuntamente con eles.  

● Alumnado que promociona a  2º e cambia de modalidade: sempre que sexa posible establécese 1 hora para atención nas materias 

de 1º que teñen que cursar ao non poder asistir ás clases. Inclusión na Aula Virtual da materia para alumnado de 1º e realización de 

exames e traballos conxuntamente con eles.  

● Alumnado que ao promocionar  matriculase en materias de segundo sen ter cursado as materias “chave” de primeiro:  sempre que 

sexa posible establécese 1 hora para atención nas materias de 1º que teñen que cursar ao non poder asistir ás clases de 1º por 

coincidir con materias de 2º de bacharelato. Inclusión na Aula Virtual da materia para alumnado de 1º e realización de exames e 

traballos conxuntamente con eles.  

Asistimos tamén a problemas de “absentismo familiar” con unha conducta de permisividade ante o absentismo e mostrar despreocupación por 

hábitos saudables como son as horas de soño e unha correcta alimentación:  

● Hay despreocupación polo cumprimento dos horarios do Centro con falta de puntualidade nas entradas, e incumprimento da obriga 

de asistencia ao centro, dado o nivel de faltas de asistencia permitidas (viaxes e ausencias continuas con permiso da familia). 

● Despreocupación pola “asistencia proactiva”, sobre todo no que atinxe ao material específico, que soen “esquencer” en casa, xa que 

non preparan as súas mochilas. 
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● Moitos dos alumnos veñen sen almorzar, o que produce mareos a cotío e impide a adquisición de coñecementos (a maioría explica 

que son eles non queren almorzar, é dicir que non é por necesidades económicas).  

● Tamén dúrmense nas aulas, por un descanso inadecuado (deitanse tarde, a maioría por un “abuso” das novas tecnoloxía).  

● Por último, asisten cunha vestimenta non acorde coa climatoloxía, pendentes da moda, non da temperatura exterior.   

Este é un problema xeralizado e foi comentado nas avaliacións, informados os titores o orientador e a Dirección para tomar medidas como 

Centro. No novo escenario producido pola pandemia estas condutas resultan inadmisibes, e precisan da implicación de titores, Xefatura de 

estudos, profesorado e familias para erradicalas. 
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2. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. 

  Relación de estándares de aprendizaxe avaliables da área que forman parte dos perfís competenciais. 

 

Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 

Descrición: utilización da linguaxe como instrumento tanto de comunicación oral e escrita coma de aprendizaxe e de regulación de condutas e 

emocións. 

Finalidade: aprendizaxe da lingua como instrumento para as construción e comunicación do coñecemento. 

Contribución ao seu desenvolvemento: 

● Uso da linguaxe oral e escrita para a transmisión, análise e interpretación de obras visuais, propias e alleas. 

● Expresión oral e escrita de pensamentos, sentimentos ou emocións, ligadas á creación artística e á participación en manifestacións culturais 

de diverso tipo. 

● Ampliación do vocabulario básico, manexo da terminoloxía específica,  gramática funcional e da función descriptiva e poética da linguaxe. 

● Desenvolvemento da capacidade de escoita, de atención, de reflexión sosegada e de contemplación e diálogo persoal coa realidade socio-

natural. 

● Concepción das artes plásticas, do uso da imaxe, como sistemas de comunicación con códigos propios que enriquece a comunicación verbal 

e escrita, como ocorre co Cartel ou as ilustracións. O Cómic e o Cine como linguaxes narrativos. 

● Axuda para favorecer e axilizar a comunicación e comprensión intercultural. 

● Análise, interpretación crítica e uso axeitado das mensaxes visuais a través dos medios de comunicación. 

 Estándares de aprendizaxe de Fundamentos da Arte II que forman parte do perfíl competencial CCL. 

C 

C 

L 

FA2.B1.2.1. Diferencia o termo romántico aplicado ao movemento artístico do século XIX e o uso actual. 

FA2.B1.9.1. Comenta o cadro "A balsa da Medusa" de Géricault, valorando a base histórica e o resultado plástico. 

FA2.B2.17.1. Describe o contexto xeral en que xorde a cinematografía e os seus pioneiros. 

FA2.B3.12.1. Analiza a arte de Van Gogh. 

FA2.B5.2.1. Comenta as obras surrealistas de Jean Arp, Joan Miró e a pintura metafísica de Giorgio de Chirico. 

FA2.B6.7.3. Debate acerca da relación entre luxo e artesanía utilizando, entre outros exemplos, a empresa Patek Philippe. 

FA2.B7.3.1. Expón razoadamente a importancia da arte como denuncia social, utilizando, por exemplo, o documental "As Hurdes, terra sen pan", de Luis Buñuel. 

FA2.B8.1.1. Analiza as artes fascista e comunista, e establece diferenzas e semellanzas. 

FA2.B9.6.1. Analiza o dominio europeo da cinematografía americana e a obra dos grandes directores norteamericanos, nomeadamente John Ford e John Houston. 

FA2.B10.10.1. Recoñece o paso da televisión a ser un fenómeno de comunicación de masas. 

 

Competencia Matemática e Competencias básicas en Ciencia e Tecnoloxía (CMCCT). 

Descrición: habilidade para utilizar números e as súas operacións básicas, os símbolos e as formas de expresión e razoamento matemático, 

científico e tecnolóxoco para producir e interpretar informacións, para coñecer máis sobre aspectos cuantitativos e espaciais da realidade e 

para resolver problemas relacionados coa vida diaria e o mundo laboral.  

Finalidade: aprender a interactuar co mundo físico, de modo que facilite a comprensión de sucesos, a predición de consecuencias e a 

actividade dirixida á mellora e preservación das condicións de vida propia, dos demais homes e mulleres e do resto dos seres vivos. 

Contribución ao seu desenvolvemento: 

● Formas e lugares xeométricos. A medida e o tamaño. A proporcionalidade. A xeometría como medición do mundo físico 

● As artes como precursoras das ciencias no mundo antigo. 

● Importancia dos avances físicos, químicos e tecnolóxicos na mellora dos materiais e da instrumentación plástica e no proceso de 

representación da realidade. 

● Importancia da observación e estudio da natureza para as artes plásticas. Estudo e reinterpretación de formas do ámbito natural. 

● Influencia das artes plásticas no deseño industrial e tecnolóxico, no urbanismo e na enxeñaría. 

● O funcionalismo como método racional para o deseño de arquitecturas e productos. 

● Compromiso coa conservación e goce da contorna medio ambiental. 
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● Análise da contaminación icónica na vida cotiá. 

 Estándares de aprendizaxe de Fundamentos da Arte II que forman parte do perfíl competencial CMCCT 

C 

M 

C 

C 

T 

FA2.B1.12.1. Identifica as primeiras impresións fotográficas. 

FA2.B1.15.1. Comenta a relación entre a reloxaría da época e o bronce dourado ao mercurio. 

FA2.B2.13.1. Comenta as formulacións estéticas de William Morris. 

FA2.B2.15.1. Identifica a técnica do retrato utilizada por Nadar. 

FA2.B3.1.1. Relaciona a descuberta da descomposición da imaxe en cores primarias e a súa relación coa técnica impresionista. 

FA2.B3.2.1. Diferencia a construción de cores coa luz da creación cos pigmentos. 

FA2.B8.7.1. Comenta a técnica da fotografía nocturna e as creacións de Gyula Halász "Brassai". 

FA2.B8.8.1. Explica a técnica da colaxe e a súa utilización no cartel de propaganda política, sobre todo na obra de Josep Renau. 

FA2.B9.1.1. Explica a idea: "a función fai a forma". 

FA2.B10.5.1. Comenta as claves do son musical monofónico, estereofónico, dolby, 5.1 e 7.1. 

 

Competencia dixital (CD) e Tratamento da Información. 

Descrición: habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar a información e transformala en coñecemento. 

Finalidade: dominar o acceso á información e a súa utilización. 

Contribución ao seu desenvolvemento: 

● Uso de novos procedementos, programas e técnicas dixitais aplicadas á fotografía, cinema, pintura, escultura, arquitectura e deseño 

(industrial e artístico). 

● Uso de Internet para o acceso, coñecemento e goce de obras plásticas, de artistas e creadores, museos, galerías de arte, de páxinas web 

interactivas de arte, etc. 

● Valoración crítica do uso e interpretación da información artística e plástica a traveso de Internet. 

 Estándares de aprendizaxe de Fundamentos da Arte II que forman parte do perfíl competencial CD 

C 

D 

FA2.B1.4.1. Identifica os principais edificios españois da época: teatro Romea (Murcia), teatro Falla (Cádiz), teatro Campoamor Oviedo), Arco do Triunfo e Pazo de Xustiza 

(Barcelona), etc. 

FA2.B2.11.1. Recoñece os traballos de deseño e vestiario de Mariano Fortuny e Madrazo. 

FA2.B3.17.1. Analiza os intercambios recíprocos entre a cinematografía e as vangardas noutras disciplinas da arte. 

FA2.B5.7.1. Analiza a importancia do ballet ruso, utilizando a obra de Serguéi Diághilev e Nijinsky. 

FA2.B6.8.1. Analiza a música dodecafónica, utilizando composicións, entre outras, da obra musical de Arnold Schönberg, Anton Webern ou Alban Berg. 

FA2.B7.4.1. Analiza a importancia para o cine da obra creativa de Walt Disney. 

FA2.B8.6.1. Analiza as claves da fotografía de guerra, especialmente na obra de Robert Capa, Agustí Centelles ou "Alfonso". 

FA2.B8.10.1. Explica a importancia dos estudios de cine de Hollywood. 

FA2.B9.10.1. Analiza a industria da moda de alta costura aplicando, entre outras, a obra creativa de Cristóbal Balenciaga. 

FA2.B10.6.1. Analiza as claves da música pop.  

 

Aprender a aprender (CAA). 

Descrición: iniciarse na aprendizaxe e ser capaz de continuala de xeito autónomo; poder desenvolverse ante as incertezas; admitir 

diversidade de respostas posibles ante un mesmo problema e atopar motivación para buscalas. 

Finalidade: mellora na capacidade de enfrontarse con éxito á aprendizaxe autónoma. 

Contribución ao seu desenvolvemento: 

● Estimulación do coñecemento de si mesmo, nas dimensións cognitivas, afectivas e sociais, a través da expresión artística e a 

participación en manifestacións culturais diversas. 

● Uso da reflexión persoal nos procesos de experimentación creativa para a toma de conciencia das propias capacidades e recursos 

persoais. 

● Mellora dos procesos de atención, concentración e memoria, así como o uso de diferentes estratexias de aprendizaxe nos procesos de 

adquisición de coñecementos. 

● Desenvolvemento da capacidade creadora e autónoma, da busca de respostas e de indagación da realidade, da realización e 

experimentación de proxectos persoais e colectivos no ámbito artístico e cultural. 
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● Mellora da confianza de logro nas realizacións persoais e adquisición de maiores cotas de autonomía persoal nos procesos de 

aprendizaxe máis alá do contexto escolar. 

 Estándares de aprendizaxe de Fundamentos da Arte II que forman parte do perfíl competencial CAA 

C 

A 

A 

FA2.B1.8.2. Compara a obra de Goya de características expresionistas con obras de contido formal similar noutras épocas e culturas. 

FA2.B2.1.1. Relaciona o internacionalismo político europeo e a chegada a Europa da arte de Oriente. 

FA2.B3.6.1. Compara os cadros historicistas coas obras de Pisarro ou Sisley. 

FA2.B4.1.1. Identifica os elementos diferenciadores da arte modernista fronte ao xeometrismo da Art Decó e os neoestilos anteriores. 

FA2.B5.3.1. Describe o surrealismo no cine, utiliza a obra de Dalí e Buñuel "Un can andaluz" e o resto da filmografía de Luis Buñuel: "A idade de ouro", "Viridiana" e outras. 

FA2.B6.1.1. Comenta a relación entre o desenvolvemento económico mundial e o auxe da Art Decó. 

FA2.B6.3.1. Compara a escultura de Pablo Gargallo e de Constantin Brancusi. 

FA2.B7.1.1. Analiza a representación plástica do crack bolsista de 1929 en Estados Unidos. 

FA2.B8.2.1. Compara a arquitectura de ambas as ideoloxías, principalmente en Berlín e en Moscova. 

FA2.B9.2.4. Compara o moble funcionalista con outros estilos anteriores e posteriores. 

FA2.B10.13.1. Analiza a importancia da moda francesa, con referencia ás creacións de Yves Saint Laurent. 

 

Competencias sociais e cívicas (CSC). 

Descrición: permitir vivir en sociedade, comprender a realidade social do mundo en que se vive e exercer a cidadanía democrática. 

Finalidade: convivir de forma comprometida cos valores universalmente aceptados, os dereitos humanos e os valores constitucionais. Adquirir 

unha cidadanía do mundo compatible coa identidade local. 

Contribución ao seu desenvolvemento: 

● Mellora dos procesos de construción da identidade persoal e do coñecemento dos demais. A arte como vía de introspección e de 

coñecemento de si mesmo e do que rodea o individuo. 

● Desenvolvemento das dimensións afectivas e emocionais da personalidade. Busca do equilibrio entre o cognitivo e o emocional. 

● Desenvolvemento do traballo cooperativo, do intercambio de puntos de vista, da realización de proxectos colectivos e da participación 

solidaria no coñecemento e creación artística. 

● Mellora do diálogo, da relación interpersoal e da resolución de conflitos sociais. 

● Concepción da arte como instrumento idóneo de achegamento a outros pobos e culturas. 

● Achegamento, comprensión e valoración doutras realidades culturais e artísticas, presentes e pasadas. 

● Estimulación da libre expresión de ideas, mellora da convivencia e respecto dos valores éticos e estéticos elementais. 

● Adopción de posicións críticas e comprometidas ante a realidade e os problemas do mundo actual a través da comprensión e expresión 

artística. 

● Valoración da diversidade cultural e artística como enriquecemento dos pobos. 

● Valoración do esforzo persoal e colectivo na análise e/ou desenvolvemento de obras ou proxectos de creación artística. 

● Valoración da cultura e das manifestacións populares como formas de expresión xenuínas dun pobo. 

● Busca crítica da información e coñecemento de diversos códigos de comunicación que favorecen a participación cívica e cidadá 

responsable, comprometida coas causas sociais, a igualdade, a xustiza e os valores democráticos universais. 

 

 Estándares de aprendizaxe de Fundamentos da Arte II que forman parte do perfíl competencial CSC 

C 

S 

C 

FA2.B1.3.1. Relaciona o romanticismo e o auxe do nacionalismo. 

FA2.B2.5.1. Compara a obra de Rodin e Camille Claudel e establece as conclusións pertinentes. 

FA2.B3.3.1. Relaciona os temas artísticos e a súa aplicación á arte: simbolismo, erotismo, drogas e satanismo. 

FA2.B3.10.1. Compara a obra pictórica das pintoras Berthe Morisot e Mary Cassatt cos pintores coetáneos. 

FA2.B3.13.1. Debate acerca da posible relación entre a vida e a obra en Van Gogh. 

FA2.B5.1.1. Relaciona as ideas sobre a psicanálise de Sigmund Freud e as creacións surrealistas, especialmente co método paranoico-crítico de Salvador Dalí. 

FA2.B6.4.1. Comenta a obra pictórica da pintora Tamara de Lempicka. 

FA2.B6.5.1. Explica as claves artísticas do musical, relacionándoo co Folies Bergère, o Moulin Rouge, o Cotton Club e a traxectoria artística e persoal de Joséphine Baker. 

FA2.B6.7.2. Analiza o concepto do luxo en relación á arte, por exemplo na xoiaría. 
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FA2.B6.11.1. Analiza a revolución no traxe feminino que supuxo a obra de Coco Chanel. 

FA2.B7.2.1. Comenta a obra fotográfica de Dorothea Lange e Walker Evans. 

FA2.B8.5.1. Explica a relación entre a música de Wagner e o fascismo alemán. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

Descrición: posibilidade de optar con criterio propio e levar adiante as iniciativas necesarias para desenvolver a opción elixida e facerse 

responsable dela. 

Finalidade: afianzar uns valores que, asumidos por un mesmo, acompañen o proxecto de vida. 

Contribución ao seu desenvolvemento: 

● Desenvolvemento de estratexias de planificación, de previsión de recursos, de anticipación e avaliación de resultados. 

● A estética como promotora da calidade de vida. 

● A arte como exercicio de liberdade persoal, desinhibición, asunción de riscos e responsabilidade na toma de decisións. 

● Uso da intuición, a indagación, a busca de respostas, a experimentación e a investigación na creación artística e na elaboración de 

criterios estéticos. 

● Fomento da orixinalidade e a creatividade no desenvolvemento de proxectos que permitan transformar as ideas en obras. 

● Mellora da motivación persoal, do pensamento diverxente e do control de estratexias que o posibilitan. 

● Valoración crítica dos gustos estéticos impostos polos medios de comunicación, a publicidade ou os intereses económicos, de especial 

incidencia nos adolescentes. 

● Desenvolvemento do sentido estético e a elaboración de gustos persoais, favorecendo o criterio propio na interpretación da realidade e na 

elaboración de proxectos artísticos. 

● A estética como conformadora dunha identidade propia e unha imaxe persoal ante terceiros. 

● Coñecemento dos principais perfís profesionais relacionados coas artes plásticas, así como a súa importancia no mundo laboral. 

 Estándares de aprendizaxe de Fundamentos da Arte II que forman parte do perfíl competencial CSIEE 

C 

S 

I 

E 

E 

FA2.B1.1.1. Analiza o sentimento romántico e a súa relación coa arte. 

FA2.B2.12.1. Explica o movemento inglés "Arts and Crafts". 

FA2.B3.11.1. Explica a concepción pictórica de Rousseau. 

FA2.B3.19.1. Explica a importancia do cartel publicitario. 

FA2.B3.23.1. Explica o cartel e a obra gráfica de Henri de Toulouse-Lautrec. 

FA2.B6.7.1. Compara a tipoloxía das xoias decó, por exemplo Cartier, coas doutras épocas. 

FA2.B7.5.3. Analiza as claves sociolóxicas e persoais dos superheroes do cómic: "Superman", "Batman" e "Capitán América". 

FA2.B7.7.1. Recoñece as principais películas españolas da época, tendo en conta a relación da súa creación coa produtora Cifesa. 

FA2.B8.4.1. Identifica as películas de Leni Riefensthal: "Olympia" e "O triunfo da vontade". 

FA2.B8.6.3. Relaciona a actitude vital e artística dos fotógrafos da axencia Magnum. 

FA2.B8.10.2. Analiza as claves do nacemento das grandes compañías norteamericanas de cine: Warner Brothers, United Artist, Columbia e Metro-Goldwyn-Mayer. 

FA2.B9.4.1. Relaciona a escola alemá Bauhaus co deseño industrial. 

FA2.B9.5.1. Recoñece as claves do éxito do cómic español, incidindo na obra de Francisco Ibáñez e na súa relación coa editorial Bruguera. 

FA2.B9.8.1. Comenta a cinematografía española e a importancia dos estudios Bronston. 

FA2.B10.8.1. Comenta o rexurdimento do gran cine norteamericano coa obra cinematográfica de Francis Ford Coppola. 

FA2.B10.6.3. Explica as claves do movemento Fans. 

FA2.B10.12.3. Recoñece a importancia do baile flamenco no mundo, con referencia á danza e ás coreografías de Carmen Amaya e Antonio Gades. 

 

Competencia Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

Descrición: apreciar, comprender e valorar criticamente diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de goce e 

enriquecemento persoal e consideralas como parte do patrimonio cultural dos pobos. 

É a Competencia básica da materia de Fundamentos da Arte 

Finalidade: familiarizar os e as adolescentes cunha ampla variedade de manifestacións artísticas e culturais, axudándolles a comprender a 

función que as artes desempeñaron ou desempeñan na vida dos seres humanos. 

Contribución ao seu desenvolvemento: 
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● Coñecemento, análise e valoración da arte como reflexo dos procesos culturais, económicos e sociais dunha sociedade nun momento 

histórico dado.  

● Concepción do artista como mediador cultural. 

● Posibilidade de coñecer, acadar vivencias, experimentar, o proceso artístico a través de medios e técnicas diversos. 

● Desenvolvemento do pensamento diverxente, a creatividade e o equilibrio cognitivo-emocional para unha relación integral coa obra 

artística e a cultura en xeral. 

● Valoración do compromiso na conservación e mellora do patrimonio tecnolóxico, industrial, artístico e cultural máis próximo. 

● Participación en produtos audiovisuais, na emisión de mensaxes plásticas e sonoras e en diversas manifestacións artísticas e culturais. 

 Estándares de aprendizaxe de Fundamentos da Arte II que forman parte do perfíl competencial CCEC 
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FA2.B1.1.1. Analiza o sentimento romántico e a súa relación coa arte. 

FA2.B1.2.1. Diferencia o termo romántico aplicado ao movemento artístico do século XIX e o uso actual. 

FA2.B1.3.1. Relaciona o romanticismo e o auxe do nacionalismo. 

FA2.B1.4.1. Identifica os principais edificios españois da época: teatro Romea (Murcia), teatro Falla (Cádiz), teatro Campoamor Oviedo), Arco do Triunfo e Pazo de Xustiza 

(Barcelona), etc. 

FA2.B1.5.1. Sopesa a importancia da obra pictórica de Karl Friedrich Schinkel, Caspar David Friedrich, Thomas Cole, John Constable, William Turner e outros. 

FA2.B1.6.1. Analiza a pintura romántica francesa: Théodore Géricault, Eugène Delacroix e Antoine-Jean Gros. 

FA2.B1.7.1. Recoñece a obra pictórica de Goya. 

FA2.B1.8.1. Comenta as pinturas negras de Goya. 

FA2.B1.8.2. Compara a obra de Goya de características expresionistas con obras de contido formal similar noutras épocas e culturas. 

FA2.B1.9.2. Analiza a pintura "A morte de Sardanápalo". 

FA2.B1.10.1. Identifica os principais cadros do pintor aragonés. 

FA2.B1.10.2. Clasifica a temática dos cadros de Goya. 

FA2.B1.11.1. Relaciona o cadro "A familia de Carlos IV" con "As Meninas". 

FA2.B1.11.2. Relaciona o cadro "A leiteira de Bordeos" coa pintura impresionista posterior. 

FA2.B1.12.1. Identifica as primeiras impresións fotográficas. 

FA2.B1.13.1. Comenta a música romántica, nomeadamente as principais obras de Beethoven 

FA2.B1.13.2. Coñece e explica os principais cambios introducidos por Beethoven na forma sonata e sinfonía. 

FA2.B1.13.3. Identifica pezas representativas da obra de Verdi, Wagner e outros. 

FA2.B1.13.4. Relaciona a obra musical de Wagner e a mitoloxía xermánica. 

FA2.B1.14.1. Identifica as claves estilísticas na indumentaria, na moblaxe e na decoración dos estilos Regency e Napoleón III. 

FA2.B1.15.1. Comenta a relación entre a reloxaría da época e o bronce dourado ao mercurio. 

FA2.B1.16.1. Compara pezas fabricadas en ouro ao longo das diversas culturas da humanidade. 

FA2.B1.17.1. Explica o nacemento en Francia da danza clásica e os elementos clave que a compoñen. 

FA2.B2.1.1. Relaciona o internacionalismo político europeo e a chegada a Europa da arte de Oriente. 

FA2.B2.1.2. Comenta a Guerra de Secesión norteamericana e a súa influencia na arte. 

FA2.B2.2.1. Identifica os edificios relacionados cos movementos neogótico e neomudéxar. 

FA2.B2.3.1. Relaciona as exposicións universais de París e Londres coa arquitectura. 

FA2.B2.3.2. Identifica os elementos principais da erección da torre Eiffel. 

FA2.B2.4.1. Explica a evolución do clasicismo de Canova ao expresionismo de Rodin. 

FA2.B2.4.2. Analiza a obra de Camille Claudel. 

FA2.B2.5.1. Compara a obra de Rodin e Camille Claudel e establece as conclusións pertinentes. 

FA2.B2.6.1. Identifica a escultura española, especialmente a obra de Mariano Benlliure. 

FA2.B2.7.1. Identifica a pintura orientalista europea (francesa, inglesa, etc.) cos orientalistas españois, por exemplo Mariano Fortuny. 

FA2.B2.8.1. Relaciona a obra pictórica historicista dos pintores Eduardo Rosales, Francisco Pradilla e Alejandro Ferrant. 

FA2.B2.9.1. Recoñece a obra dos pintores "pompier" franceses: Bouguereau, Cormon, Alexandre Cabanel e Jean-Léon Gérôme, entre outros. 

FA2.B2.10.1. Relaciona o retrato pictórico de Madrazo e Franz Xaver Wintelhalter. 

FA2.B2.11.1. Recoñece os traballos de deseño e vestiario de Mariano Fortuny e Madrazo. 

FA2.B2.12.1. Explica o movemento inglés "Arts and Crafts". 

FA2.B2.13.1. Comenta as formulacións estéticas de William Morris. 

FA2.B2.14.1. Analiza a obra pictórica do movemento prerrafaelita. 

FA2.B2.15.1. Identifica a técnica do retrato utilizada por Nadar. 

FA2.B2.16.1. Compara o retrato en pintura co retrato coetáneo en fotografía. 
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FA2.B2.17.1. Describe o contexto xeral en que xorde a cinematografía e os seus pioneiros. 

FA2.B2.18.1. Recoñece a obra musical dos países eslavos: Alexander Borodín, Modesto Músorgski, Piotr Ilich Tchaikovski e Bedřich Smetana. 

FA2.B2.19.1. Analiza o ballet "O lago dos cisnes", de Tchaikovski. 

FA2.B2.20.1. Comenta a música popular española: a zarzuela. 

FA2.B2.21.1. Identifica os fragmentos máis populares da zarzuela española. 

FA2.B3.1.1. Relaciona a descuberta da descomposición da imaxe en cores primarias e a súa relación coa técnica impresionista. 

FA2.B3.2.1. Diferencia a construción de cores coa luz da creación cos pigmentos. 

FA2.B3.3.1. Relaciona os temas artísticos e a súa aplicación á arte: simbolismo, erotismo, drogas e satanismo. 

FA2.B3.3.2. Analiza a obra pictórica de Odilon Redon. 

FA2.B3.4.1. Describe as principais creacións de Cézanne. 

FA2.B3.5.1. Identifica os cadros máis representativos de Manet, Monet, Pisarro e Sisley. 

FA2.B3.6.1. Compara os cadros historicistas coas obras de Pisarro ou Sisley. 

FA2.B3.7.1. Relaciona a obra pictórica de Sorolla con John Singer Sargent. 

FA2.B3.8.1. Identifica as principais obras dos pintores españois, por exemplo: Santiago Rusiñol, Ramón Casas, Anglada Camarasa, Carlos de Haes, Isidro Nonell e Joaquín 

Sorolla. 

FA2.B3.9.1. Identifica a técnica pictórica dos "Navis" e dos "Fauves". 

FA2.B3.9.2. Analiza algunha obra de Pierre Bonnard e Matisse. 

FA2.B3.10.1. Compara a obra pictórica das pintoras Berthe Morisot e Mary Cassatt cos pintores coetáneos. 

FA2.B3.11.1. Explica a concepción pictórica de Rousseau. 

FA2.B3.12.1. Analiza a arte de Van Gogh. 

FA2.B3.13.1. Debate acerca da posible relación entre a vida e a obra en Van Gogh. 

FA2.B3.14.1. Analiza a concepción visual da arte cubista. 

FA2.B3.14.2. Compara algunha obra cubista con outras anteriores. 

FA2.B3.14.3. Identifica as obras cubistas de Juan Gris, Pablo Picasso e Georges Braque. 

FA2.B3.15.1. Relaciona a escultura de Julio González e a de Picasso. 

FA2.B3.16.1. Compara as etapas creativas de Picasso: épocas rosa, azul, cubista e surrealista. 

FA2.B3.17.1. Analiza os intercambios recíprocos entre a cinematografía e as vangardas noutras disciplinas da arte. 

FA2.B3.18.1. Analiza os elementos formais e narrativos que se dan no cartel publicitario. 

FA2.B3.19.1. Explica a importancia do cartel publicitario. 

FA2.B3.20.1. Explica a obra gráfica dos cartelistas Jules Chéret, Alfons Mucha e Leonetto Cappiello. 

FA2.B3.21.1. Analiza a técnica xaponesa do ukiyo-e e as principais obras dos estampadores xaponeses Kitagawa Utamaro, Utagawa Hiroshige e Katsushika Hokusai. 

FA2.B3.22.1. Relaciona o gravado xaponés coas creacións europeas, sobre todo na obra de Van Gogh e de Hergé. 

FA2.B3.23.1. Explica o cartel e a obra gráfica de Henri de Toulouse-Lautrec. 

FA2.B3.24.1. Comenta a música impresionista, utilizando algunha obra de Claude Debussy ou Maurice Ravel. 

FA2.B3.25.1. Analiza a obra musical dos compositores españois Manuel de Falla, Isaac Albéniz, Enrique Granados e Salvador Bacarisse. 

FA2.B4.1.1. Identifica os elementos diferenciadores da arte modernista fronte ao xeometrismo da Art Decó e os neoestilos anteriores. 

FA2.B4.2.1. Comenta a duración cronolóxica e a extensión xeográfica do modernismo. 

FA2.B4.2.2. Explica o modernismo en Europa: Art Nouveau, Liberty, Sezession e Jugendstil. 

FA2.B4.3.1. Compara a obra arquitectónica de Antonio Gaudí, Víctor Horta e Adolf Loos. 

FA2.B4.4.1. Analiza a obra escultórica de Josep Llimona. 

FA2.B4.5.1. Identifica pezas escultóricas que poidan clasificarse como crisoelefantinas. 

FA2.B4.6.1. Comenta a obra en cartel de Alexandre de Riquer, Ramón Casas e outros cartelistas españois. 

FA2.B4.7.1. Analiza a moblaxe modernista. 

FA2.B4.8.1. Explica a importancia artística das creacións en vidro de Émile Gallé e Louis Comfort Tiffany. 

FA2.B4.9.1. Comenta a tipoloxía da xoiaría modernista, por exemplo os deseños de René Lalique e de Lluís Masriera, entre outros. 

FA2.B5.1.1. Relaciona as ideas sobre a psicanálise de Sigmund Freud e as creacións surrealistas, especialmente co método paranoico-crítico de Salvador Dalí. 

FA2.B5.1.2. Explica as principais características do movemento surrealista. 

FA2.B5.2.1. Comenta as obras surrealistas de Jean Arp, Joan Miró e a pintura metafísica de Giorgio de Chirico. 

FA2.B5.3.1. Describe o surrealismo no cine, utiliza a obra de Dalí e Buñuel "Un can andaluz" e o resto da filmografía de Luis Buñuel: "A idade de ouro", "Viridiana" e outras. 

FA2.B5.4.1. Comenta as claves do expresionismo alemán, nomeadamente salientable en "O gabinete do doutor Caligari", de Robert Wiene. 

FA2.B5.4.2. Analiza a importancia da película "O anxo azul", de Josef von Sternberg, e a presenza nela de Marlene Dietrich. 

FA2.B5.5.1. Explica a concepción artística dos neoplasticistas holandeses, o grupo "De Stijl". 

FA2.B5.5.2. Analiza as obras en arquitectura, pintura e moblaxe de artistas neoplasticistas: Piet Mondrian, Theo van Doesburg e Gerrit Thomas Rietveld. 

FA2.B5.6.1. Describe o movemento Dada e a obra escultórica de Jean Tinguely. 

FA2.B5.7.1. Analiza a importancia do ballet ruso, utilizando a obra de Serguéi Diághilev e Nijinsky. 
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FA2.B5.7.2. Comenta a obra musical de Igor Stravinsky e a súa relación coa danza: "O paxaro de lume", "Petrushka" e "A consagración da primavera". 

FA2.B5.7.3. Describe presentacións coreográficas relacionadas con "A consagración da primavera", por exemplo o traballo de Pina Bausch. 

FA2.B6.1.1. Comenta a relación entre o desenvolvemento económico mundial e o auxe da Art Decó. 

FA2.B6.1.2. Explica a evolución desde a arte baseada na natureza (modernismo), á arte xeométrica (Art Decó). 

FA2.B6.2.1. Relaciona o Art Decó cos edificios anteriores da escola de Chicago e os edificios de Nova York, especialmente o Chrysler e o Empire State. 

FA2.B6.3.1. Compara a escultura de Pablo Gargallo e de Constantin Brancusi. 

FA2.B6.4.1. Comenta a obra pictórica da pintora Tamara de Lempicka. 

FA2.B6.5.1. Explica as claves artísticas do musical, relacionándoo co Folies Bergère, o Moulin Rouge, o Cotton Club e a traxectoria artística e persoal de Joséphine Baker. 

FA2.B6.6.1. Identifica as claves esenciais da moblaxe decó. 

FA2.B6.7.1. Compara a tipoloxía das xoias decó, por exemplo Cartier, coas doutras épocas. 

FA2.B6.7.2. Analiza o concepto do luxo en relación á arte, por exemplo na xoiaría. 

FA2.B6.7.3. Debate acerca da relación entre luxo e artesanía utilizando, entre outros exemplos, a empresa Patek Philippe. 

FA2.B6.8.1. Analiza a música dodecafónica, utilizando composicións, entre outras, da obra musical de Arnold Schönberg, Anton Webern ou Alban Berg. 

FA2.B6.9.1. Comenta a obra musical de George Gershwin e Irving Berlin. 

FA2.B6.10.1. Identifica os ritmos e diferencia a música negra americana: espiritual, blues e jazz. 

FA2.B6.11.1. Analiza a revolución no traxe feminino que supuxo a obra de Coco Chanel. 

FA2.B7.1.1. Analiza a representación plástica do crack bolsista de 1929 en Estados Unidos. 

FA2.B7.2.1. Comenta a obra fotográfica de Dorothea Lange e Walker Evans. 

FA2.B7.2.2. Compara a obra fotográfica de artistas con compromiso social coa fotografía esteticista de, por exemplo, Cecil Beaton. 

FA2.B7.3.1. Expón razoadamente a importancia da arte como denuncia social, utilizando, por exemplo, o documental "As Hurdes, terra sen pan", de Luis Buñuel. 

FA2.B7.4.1. Analiza a importancia para o cine da obra creativa de Walt Disney. 

FA2.B7.5.1. Analiza a importancia do cómic europeo, nomeadamente a obra de Hergé. 

FA2.B7.5.2. Explica o nacemento dos superheroes norteamericanos do cómic. 

FA2.B7.5.3. Analiza as claves sociolóxicas e persoais dos superheroes do cómic: "Superman", "Batman" e "Capitán América". 

FA2.B7.5.4. Relaciona o cómic espacial co cine posterior, utilizando, entre outras, as aventuras espaciais de "Flash Gordon". 

FA2.B7.5.5. Comenta a relación entre cine e cómic no caso de "Tarzán". 

FA2.B7.6.1. Debate acerca do valor do cómic como obra de arte. 

FA2.B7.7.1. Recoñece as principais películas españolas da época, tendo en conta a relación da súa creación coa produtora Cifesa. 

FA2.B7.8.1. Analiza a importancia para a danza dos ballets soviéticos de principio de século. 

FA2.B7.9.1. Identifica a música swing e a súa relación coas "big bands" americanas. 

FA2.B8.1.1. Analiza as artes fascista e comunista, e establece diferenzas e semellanzas. 

FA2.B8.2.1. Compara a arquitectura de ambas as ideoloxías, principalmente en Berlín e en Moscova. 

FA2.B8.3.1. Comenta a evolución escultórica europea, nomeadamente salientable nas obras de Henry Moore, Antoine Pevsner e Naum Gabo. 

FA2.B8.4.1. Identifica as películas de Leni Riefensthal: "Olympia" e "O triunfo da vontade". 

FA2.B8.4.2. Analiza a construción narrativa visual de "O acoirazado Potemkin". 

FA2.B8.5.1. Explica a relación entre a música de Wagner e o fascismo alemán. 

FA2.B8.6.1. Analiza as claves da fotografía de guerra, especialmente na obra de Robert Capa, Agustí Centelles ou "Alfonso". 

FA2.B8.6.2. Analiza a formulación ou presentación teórica da fotografía e o instante de Henri de Cartier-Bresson. 

FA2.B8.6.3. Relaciona a actitude vital e artística dos fotógrafos da axencia Magnum. 

FA2.B8.7.1. Comenta a técnica da fotografía nocturna e as creacións de Gyula Halász "Brassai". 

FA2.B8.8.1. Explica a técnica da colaxe e a súa utilización no cartel de propaganda política, sobre todo na obra de Josep Renau. 

FA2.B8.8.2. Realiza unha composición plástica mediante a técnica da colaxe. 

FA2.B8.9.1. Comenta as claves da comedia musical norteamericana, utilizando, entre outros, as películas de Fred Astaire e de Gene Kelly. 

FA2.B8.10.1. Explica a importancia dos estudios de cine de Hollywood. 

FA2.B8.10.2. Analiza as claves do nacemento das grandes compañías norteamericanas de cine: Warner Brothers, United Artist, Columbia e Metro-Goldwyn-Mayer. 

FA2.B8.11.1. Analiza as claves narrativas do xénero do suspense, nomeadamente referido á filmografía de Alfred Hitchcock. 

FA2.B8.12.1. Describe as claves da comedia ácida ou amarga, comentando, entre outras posibles, as películas: "To be or not to be", de Ernst Lubitsch, e "O gran ditador", 

de Charlie Chaplin. 

FA2.B8.13.1. Identifica as claves cinematográficas de "Casablanca", de Michael Curtiz. 

FA2.B8.14.1. Comenta as características do cine neorrealista italiano, sobre todo nas películas "Roma, cidade aberta" e "Alemaña ano cero", de Roberto Rossellini, e 

"Ladrón de bicicletas", de Vittorio de Sica. 

FA2.B9.1.1. Explica a idea: "a función fai a forma". 

FA2.B9.1.2. Comenta a frase do arquitecto Mies van der Rohe: "Menos é máis". 

FA2.B9.2.1. Comenta as claves da arquitectura funcional. 

FA2.B9.2.2. Explica as claves do funcionalismo orgánico escandinavo, comentando a obra de Alvar Aalto, Eero Aarnio, Arne Jacobsen e o norteamericano Eero Saarinen. 
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FA2.B9.2.3. Sinala as claves da moblaxe escandinava. 

FA2.B9.2.4. Compara o moble funcionalista con outros estilos anteriores e posteriores. 

FA2.B9.3.1. Identifica as principais creacións arquitectónicas de Mies van de Rohe, Frank Lloyd Wright e Le Corbusier. 

FA2.B9.4.1. Relaciona a escola alemá Bauhaus co deseño industrial. 

FA2.B9.5.1. Recoñece as claves do éxito do cómic español, incidindo na obra de Francisco Ibáñez e na súa relación coa editorial Bruguera. 

FA2.B9.6.1. Analiza o dominio europeo da cinematografía americana e a obra dos grandes directores norteamericanos, nomeadamente John Ford e John Houston. 

FA2.B9.7.1. Analiza a gran comedia cinematográfica, remarcando a obra plástica do director alemán Billy Wilder. 

FA2.B9.8.1. Comenta a cinematografía española e a importancia dos estudios Bronston. 

FA2.B9.9.1. Analiza as claves da comedia na obra cinematográfica de Luís García Berlanga. 

FA2.B9.10.1. Analiza a industria da moda de alta costura aplicando, entre outras, a obra creativa de Cristóbal Balenciaga. 

FA2.B9.11.1. Relaciona a obra musical de Joaquín Rodrigo co romanticismo musical anterior, sinalando a importancia mundial do "Concerto de Aranjuez". 

FA2.B9.12.1. Comenta as claves da danza moderna e as coreografías de Maurice Béjart e Roland Petit. 

FA2.B10.1.1. Comenta a uniformidade estilística mundial do estilo arquitectónico denominado "estilo internacional". 

FA2.B10.1.2. Analiza a arquitectura española, nomeadamente os traballos de Francisco Javier Sáenz de Oiza e Miguel Fisac. 

FA2.B10.2.1. Comenta as claves do expresionismo figurativo, desde o expresionismo alemán ata a obra de Francis Bacon e de Lucian Freud. 

FA2.B10.2.2. Explica a obra pictórica de Jackson Pollock e de Mark Rothko. 

FA2.B10.2.3. Identifica as claves da pintura hiperrealista e/ou Pop Art, comparando as obras de David Hockney e dos españois Antonio López e Eduardo Naranjo, entre 

outros. 

FA2.B10.2.4. Analiza as claves artísticas das correntes expresionistas. 

FA2.B10.3.1. Analiza a importancia da escultura expresionista española. 

FA2.B10.3.2. Describe a importancia da escultura vasca e indica as obras de Jorge Oteiza, Eduardo Chillida e Agustín Ibarrola. 

FA2.B10.3.3. Comenta a abstracción xeométrica escultórica na obra de Martín Chirino, Amadeo Gabino, Pablo Palazuelo, Pablo Serrano e Gustavo Torner, entre outros. 

FA2.B10.3.4. Analiza a arte cinética e a relación coa obra creativa de Eusebio Sempere. 

FA2.B10.4.1. Compara a concepción plástica na obra fotográfica de David Hamilton, Juan Gyenes, Irving Penn e outros. 

FA2.B10.5.1. Comenta as claves do son musical monofónico, estereofónico, dolby, 5.1 e 7.1. 

FA2.B10.6.1. Analiza as claves da música pop.  

FA2.B10.6.2. Identifica as principais cancións dos Beatles. 

FA2.B10.6.3. Explica as claves do movemento Fans. 

FA2.B10.6.4. Comenta a aceptación maioritaria do jazz. 

FA2.B10.6.5. Analiza a obra jazzística e vital de Miles Davis e Chet Baker. 

FA2.B10.7.1. Describe a evolución do cine español no período da transición. 

FA2.B10.8.1. Comenta o rexurdimento do gran cine norteamericano coa obra cinematográfica de Francis Ford Coppola. 

FA2.B10.9.1. Analiza a filmografía do director xaponés Akira Kurosawa. 

FA2.B10.10.1. Recoñece o paso da televisión a ser un fenómeno de comunicación de masas. 

FA2.B10.11.1. Explica as claves do éxito mundial da editorial de cómics Marvel. 

FA2.B10.12.1. Identifica a obra musical de Paco de Lucía e de Camarón de la Isla. 

FA2.B10.12.2. Explica as claves do éxito internacional do flamenco. 

FA2.B10.12.3. Recoñece a importancia do baile flamenco no mundo, con referencia á danza e ás coreografías de Carmen Amaya e Antonio Gades. 

FA2.B10.12.4. Analiza a situación do flamenco en España e establece conclusións a partir dos datos obtidos. 

FA2.B10.13.1. Analiza a importancia da moda francesa, con referencia ás creacións de Yves Saint Laurent. 
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3. Obxectivos para o curso. 

 

Obxectivos xerais do Bacharelato 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da 

Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na 

construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser 

quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e 

discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por 

calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial 

ás persoas con discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio 

de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa 

evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a 

contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio 

ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia 

ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido 

crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo 

globalizado. 

 

Obxectivos propios da materia: 

O obxectivo prioritario no presente curso é a concienciación sobre o carácter social da pandemia e o beneficio común do cumprimento 

das normas polo que  aproveitarase calquera contido para inculca-lo no alumnado . 

Ademais, son obxectivos propios: 

1. Utilizar, como  hábito saudable, unha boa postura física segundo a labor que se está a realizar e o instrumental que se está a utilizar para 

favorecer a seguridade no traballo. 

● Manter na aula unha actitude proactiva e de atención ante as explicacións. 

● Ter unha hixiene postural cando se traballa, coa columna recta, distancia axeitada  e un correcto ángulo de visión. 

● Saber deambular polo edificio de xeito ordenado e cívico, sen impedi-lo paso das persoas. 

● Evitar a sobrecarga innecesaria para a espalda, portando só o material necesario para a clase á que ten que desplazarse. 

2. Coñecer a terminoloxía básica da materia, sobre estilos, materiais e técnicas das diferentes artes plásticas, adquirindo o dominio necesario 

para desenvolver as propias ideas dun xeito racional e ordenado.  
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● Usar o vocabulario propio da materia. 

● Usar correctamente, tanto na oral como na escrita, a terminoloxía específica en linguas extranxeiras (italiano, francés, inglés e 

alemán) que serven para denominar diversas técnicas ao longo da Historia da Arte. 

● Expresarse por  escrito con corrección, cunha exposición clara das ideas. 

● Comentar verbalmente as obras plásticas amosando capacidade de  análise  e capacidade de relación.  

3. Coñecer os feitos históricos, os avances tecnolóxicos e o pensamento filosófico e social que propiciaron cada un dos movementos artísticos 

dos séculos XIX e XX, entendendo a súa influenza no noso estilo de vida.. 

● Coñecer e recoñecer os “Estilos artísticos” e as Vangardas dos séculos XIX e XX en todas as súas manifestacións artísticas. 

● Saber situar no seu contexto histórico, cronolóxico e xeográfico, aos artistas e as súas obras, vinculandoós a un determinado Estilo 

artístico.  

● Coñecer o “zeitgeist” (espírito do tempo) e a súa influencia na arte, vinculando a artistas e obras nunha determinada sociedade e 

corrente de pensamento.  

● Coñecer a “función da arte” e o “papel do artista”, mesmo no seu recoñecemento social, en cada unha das etapas históricas 

estudadas. 

4. Coñecer os diferentes Estilos Artísticos. 

● Coñecer  o seu contexto histórico, cómo, ónde e cándo nace este movemento artístico e a qué debe o seu nome.   

● Coñecer o seu ideario, qué pretende expresar. Ante qué reacciona e cales son as fontes nas que se basea.  

● Coñecer a  temática que usa, as innovacións  técnicas e formais realizadas, e os seus rasgos estilísticos (soportes y técnicas, forma, 

color, pincelada, encadre, perspectiva, volumen…). 

● Coñecer a súa evolución: diferentes tendencias e etapas cronolóxicas.  Os artistas máis destacados. A súa influenza en estilos e 

artistas posteriores. 

5. Coñecer a maneira de facer e o xeito de entender a arte de cada artista e recoñecer as súas obras e as súas influencias na arte e nos 

artistas posteriores. 

● Coñecer e recoñecer as obras principais de cada artista plástico e de cada movemento artístico. 

● Coñecer e recoñecer os artistas estudados salientando aqueles que tiveron un papel mais influínte. 

● Demostrar o coñecemento analítico á hora de entender e comentar unha obra, sexa cal sexa o seu formato plástico, 

6.  Desenvolver a capacidade de observación e percepción analítica mediante a análise das obras plásticas. 

● Coñecer, recoñecer e describir as características temáticas e formais das distintas obras de arte, entendendo a súa excución técnica, 

a súa estructura compositiva (latente ou explícita), os seus elementos formais (luz,liña,cor,textura…), o seu gradente de iconicidade,  

e a súa función (expresiva, descriptiva…)  e o seu contido simbólico. 

● Coñecer os elementos básicos de configuración da forma no ámbito das artes plásticas: arquitectura, escultura, pintura, cine, cómic, 

moda e deseño. 

7. Desenvolver a capacidade de relación entre obras de diferentes épocas. 

● Coñecer e recoñecer a temática das obras, sabendo clasificar o cadro nun determinado tema, e coñecer a evolución dese tema na 

Arte Contemporánea.  

● Ser capaz de comparar os rasgos temáticos dos diferentes estilos pictóricos.  

8. Ter un carácter crítico ante as manifestacións artísticas desde un punto de vista estético. 

● Saber facer unha reflexión persoal dunha imaxe, interpretando o significado dunha obra. 

● Emocionarse ante as expresións artísticas e a beleza. 

● Entender a capacidade da arte de influir nas persoas e cambiar a sociedade.  
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4. Secuenciación de Contidos.  

 

Correspondencia  dos obxectivos (O), os contidos, os criterios de avaliación, os estándares de aprendizaxe e as competencias básicas (CC). 

Temporalización y secuenciación (Sesión) 

Grao de consecución e Mínimos (Grao) 

Procedementos e instrumentos de avaliación (Instr). 

● OA: Observación Aula. 

● P: Portfolio 

● PE: Proba Escrita 

● PO: Proba Oral 

● R: Rúbrica. 

● TG: Traballo en Grupo 

 

Primera avaliación 

Tema 1. O Romanticismo. 

 Temporalización: outubro 

O Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC Grao Instr sesión 

 Bloque 1. O Romanticismo     

b 
d 
e 
n 

B1.1. Claves do Romanticismo: 
expresión desaforada do 
sentimento e oposición ao 
intelectualismo racionalista do 
século XVIII. 

B1.1. Recoñecer as claves teóricas 
da obra artística romántica. 

FA2.B1.1.1. Analiza o sentimento romántico e a súa relación 
coa arte. 

CSIEE 
CCEC 

80% PE 4 

b 
d 
e 
h 
n 

B1.2. Orientalismo idílico. 
Actitude vital de Lord Byron 

B1.2. Diferenciar o significado do 
termo "romántico" aplicado ao 
movemento artístico do século XIX e 
o uso actual. 

FA2.B1.2.1. Diferencia o termo romántico aplicado ao 
movemento artístico do século XIX e o uso actual. 

CCL 
CCEC 

10% OA 

b 
d 
e 
n 

B1.3. Nacionalismo italiano e 
xermánico. 

B1.3. Relacionar o romanticismo 
artístico co auxe do nacionalismo e 
a creación dos estados alemán e 
italiano. 

FA2.B1.3.1. Relaciona o romanticismo e o auxe do 
nacionalismo. 
FA2.B1.3.2. Identifica o nacionalismo  na temática das obras. 

CSC 
CCEC 

10% PE 

b 
d 
e 
n 

B1.8. Pintura en España: Goya.  B1.7. Identificar a obra pictórica de 
Goya. 

FA2.B1.7.1. Recoñece a obra pictórica de Goya.  CCEC 10% PE 5 

b 
d 
e 
n 

B1.8. Pintura en España: Goya. B1.11. Comparar a obra pictórica de 
Goya e de Velázquez. 

FA2.B1.11.1. Relaciona o cadro "A familia de Carlos IV" con 
"As Meninas". 

CCEC 80% PE 

FA2.B1.11.2. Relaciona o cadro "A leiteira de Bordeos" coa 
pintura impresionista posterior. 

CCEC 80% PE 

b 
d 
e 
n 

B1.9. Goya e o expresionismo 
das pinturas negras. 

B1.8. Comparar as pinturas negras 
con expresións artísticas parecidas 
de artistas doutras épocas, 
especialmente coa pintura 
expresionista do século XX. 

FA2.B1.8.1. Comenta as pinturas negras de Goya. CCEC 
CCL 

80% PE 

FA2.B1.8.2. Compara a obra de Goya de características 
expresionistas con obras de contido formal similar noutras 
épocas e culturas. 

CAA 
CCEC 

80% PE 

b 
d 
e 
n 

B1.11. Etapas na pintura de 
Goya. 
B1.12. Goya: clasificación 
temática das súas obras 
principais. 

B1.10. Analizar as etapas pictóricas 
de Goya. 

FA2.B1.10.1. Identifica os principais cadros do pintor aragonés. CCEC 10% PE 

FA2.B1.10.2. Clasifica a temática dos cadros de Goya. CCEC 
 

80% PE 

b 
d 
e 
n 

B1.7. Pintura romántica en 
Francia. 

B1.6. Comparar a pintura romántica 
francesa e a obra de Goya, e 
detectar semellanzas e influencias. 

FA2.B1.6.1. Analiza a pintura romántica francesa: Théodore 
Géricault e Eugène Delacroix. 

CCEC 80% PE 4 

b 
d 
e 
n 

B1.10. A narración na pintura 
romántica. 

B1.9. Comentar a composición de 
elementos pictóricos e narrativos de 
cadros emblemáticos da pintura 
romántica. 
 

FA2.B1.9.1. Comenta o cadro "A balsa da Medusa" de 
Géricault, valorando a base histórica e o resultado plástico. 

CCL 
CCEC 

80% PE 

FA2.B1.9.2. Analiza e comenta a pintura "A morte de 
Sardanápalo". 

CCEC 
CCL 

80% PE 
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b 
d 
e 
n 

B1.6. Pintura romántica. B1.5. Identificar os pintores 
románticos europeos. 

FA2.B1.5.1. Sopesa a importancia da obra pictórica de Caspar 
David Friedrich, John Constable e William Turner. 

CCEC 
 

80% PE 4 

 

Tema 2. Música e  moda no Romanticismo. 

Temporalización: novembro 

O Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC Grao Instr sesión 

 Bloque 1. O Romanticismo     

b 
d 
e 
n 

B1.19. Indumentaria, moblaxe e 
decoración de interiores: estilos 
Regency e Napoleón III. 

B1.14. Describir as claves 
estilísticas da moblaxe e dos 
obxectos suntuarios (xoiaría, reloxos 
e vestiario) dos estilos Regency e 
Napoleón III. 

FA2.B1.14.1. Identifica as claves estilísticas na indumentaria, 
na moblaxe e na decoración dos estilos Regency e Napoleón 
III. 
 

CCEC 10% OA 3 

b 
d 
e 
n 

B1.15. Música romántica. 
B1.16. Ludwig Van Beethoven: 
obras principais (obra sinfónica, 
concertos e sonatas). 
B1.17. Ludwig Van Beethoven 
e a superación do clasicismo 
musical.  
B1.18. Óperas: Verdi, Wagner e 
a mitoloxía xermánica. 

B1.13. Comparar a música 
romántica coas anteriores ou 
posteriores. 

FA2.B1.13.1. Comenta a música romántica. CCEC  OA 

FA2.B1.13.4. Relaciona a obra musical de Wagner e a 
mitoloxía xermánica. 

CCEC  OA 

b 
d 
e 
n 

B1.21. Nacemento da danza 
clásica. 

B1.17. Comentar o nacemento en 
Francia da danza clásica e os seus 
elementos clave, por exemplo o uso 
do tutú e o baile de puntas. 

FA2.B1.17.1. Explica o nacemento en Francia da danza clásica 
e os elementos clave que a compoñen. 

CCEC  OA 

 

Tema 3. A pintura no Romanticismo Tardío. 

Temporalización: Novembro/ decembro 

O Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC Grao Instr sesión 

 Bloque 2. O Romanticismo tardío (1850-1900)     

b 
d 
e 
n 

B2.1. Revolución Industrial. 
Colonización de África. Guerra 
con China. Guerra de Secesión 
norteamericana. Independencia 
latinoamericana. 
B2.2. Nacionalismo italiano e 
xermánico. Historicismo 
nostálxico. 

B2.1. Identificar os principais feitos 
políticos da segunda metade do 
século XIX e a súa relación coa arte 
do seu tempo. 

FA2.B2.1.1. Relaciona o internacionalismo político europeo e a 
chegada a Europa da arte de Oriente. 

CAA 
CCEC 

10% PE 1 

b 
d 
e 
n 

B2.8. Pintura orientalista 
europea e española. 

B2.7. Identificar o xénero pictórico 
da "pintura orientalista", a partir da 
obra pictórica de artistas europeos e 
españois, por exemplo Mariano 
Fortuny. 

FA2.B2.7.1. Identifica a pintura orientalista europea (francesa, 
inglesa, etc.) cos orientalistas españois, por exemplo Mariano 
Fortuny. 

CCEC 80% PE 2 

b 
d 
e 
n 

B2.9. Historicismo: Eduardo 
Rosales, Francisco Pradilla e 
Alejandro Ferrant. 

B2.8. Analizar a visión romántica da 
historia e o auxe do historicismo 
pictórico. 

FA2.B2.8.1. Relaciona a obra pictórica historicista dos pintores 
Eduardo Rosales e Francisco Pradilla. 

CCEC 80% PE 3 

b 
d 
e 
n 

B2.10. Pintura. Francia: os 
Pompier (Bouguereau, Cormon, 
Alexandre Cabanel e Jean-
Léon Gérôme). 

B2.9. Confeccionar un catálogo de 
obras de fin de século relacionadas 
coa pintura "pompier", por exemplo 
de Bouguereau, Cormon, Alexandre 
Cabanel ou Jean-Léon Gérôme. 
 

FA2.B2.9.1. Recoñece a obra dos pintores "pompier" 
franceses: Bouguereau, Cormon, Alexandre Cabanel e Jean-
Léon Gérôme, entre outros. 

CCEC 80% PE 1 

b 
d 
e 
n 

B2.11. Retrato galante: 
Madrazo e Franz Xaver 
Wintelhalter. 

B2.10. Comparar os retratos de 
Madrazo coas obras de pintores 
coetáneos, por exemplo Franz Xaver 
Wintelhalter. 

FA2.B2.10.1. Relaciona o retrato pictórico de Madrazo e Franz 
Xaver Wintelhalter. 

CCEC 
 

80% PE 2 

b 
d 
e 
n 

B2.12. Mariano Fortuny e 
Madrazo, artista total: pintor, 
escenógrafo, deseñador de 
moda e inventor. 
B2.13. Decoración e moda: 
Mariano Fortuny e Madrazo.  

B2.11. Recoñecer a evolución na 
moda feminina. 

FA2.B2.11.1. Recoñece os traballos de deseño e vestiario de 
Mariano Fortuny e Madrazo. 

CD 
CCEC 

10% OA 1 

b 
d 
e 

B2.15. Reino Unido. 
Movemento prerrafaelita: John 
Everett Millais, Dante Gabriel 

B2.14. Analizar as principais obras 
pictóricas dos pintores prerrafaelitas 
ingleses. 

FA2.B2.14.1. Analiza a obra pictórica do movemento 
prerrafaelita. 

CCEC 80% PE 3 
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n Rossetti e William Holman 
Hunt, etc. 

b 
d 
e 
n 

B2.14. Movemento "Arts and 
Crafts": William Morris. 
B2.14. Movemento "Arts and 
Crafts": William Morris. 

B2.12. Debater acerca do 
movemento romántico de volta á 
fabricación artesanal inglés "Arts 
and Crafts". 
B2.13. Comentar as formulacións 
estéticas de William Morris. 

FA2.B2.12.1. Explica o movemento inglés "Arts and Crafts". CSIEE 
CCEC 

10% PE 1 

 
Tema 4. Escultura e Arquitectura no século XIX. 

Temporalización: Mes decembro 

O Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC Grao Instr sesión 

 Bloque 1. O Romanticismo     

b 
d 
e 
n 

B1.4. Arquitectura: continuación 
e evolución do neoclasicismo. 
B1.5. Arquitectura española: 
edificios notables. 

B1.4. Analizar os principais edificios 
españois da época. 

FA2.B1.4.1. Identifica os principais edificios españois da época: 
teatro Romea (Murcia), teatro Falla (Cádiz), teatro Campoamor 
Oviedo), Arco do Triunfo e Pazo de Xustiza (Barcelona), etc. 

CD 
CCEC 

 OA 2 

 Bloque 2. O Romanticismo tardío (1850-1900)    

b 
d 
e 
n 

B2.3. Arquitectura. Neoestilos: 
neomudéxar e neogótico. 

B2.2. Recoñecer os elementos de 
estilos anteriores aplicados a 
edificios da época: arcadas, 
columnas, decoración, etc. 

FA2.B2.2.1. Identifica os edificios relacionados cos 
movementos neogótico e neomudéxar. 

CCEC 10% OA 

b 
d 
e 
h 
n 

B2.4. Exposicións universais de 
París, Londres e Barcelona. A 
torre Eiffel. 

B2.3. Relacionar as exposicións 
universais de París, Londres, 
Barcelona e outras coa expansión 
das novas correntes arquitectónicas. 

FA2.B2.3.1. Relaciona as exposicións universais de París e 
Londres coa arquitectura. 

CCEC 10% OA 

FA2.B2.3.2. Identifica os elementos principais da erección da 
torre Eiffel. 

CCEC  OA 

b 
c 
d 
e 
n 

B2.5. Escultura: Auguste Rodin. 
B2.6. Camille Claudel, 
escultora. 
 

B2.4. Comparar a evolución 
escultórica desde o clasicismo, por 
exemplo Canova, coa nova 
plasticidade de Rodin e Camille 
Claudel. 

FA2.B2.4.1. Explica a evolución do clasicismo de Canova ao 
expresionismo de Rodin. 

CCEC 80% PE 2 

FA2.B2.4.2. Analiza a obra de Camille Claudel. CCEC 80 PE 2 

B2.5. Analizar a obra de Camille 
Claudel e a súa relación con 
Auguste Rodin. 

FA2.B2.5.1. Compara a obra de Rodin e Camille Claudel e 
establece as conclusións pertinentes. 

CSC 
CCEC 

80 PE 

b 
d 
e 
n 

B2.7. Mariano Benlliure. B2.6. Identificar os principais 
escultores españois da época, 
sinalando a obra de Mariano 
Benlliure. 

FA2.B2.6.1. Identifica a escultura española, especialmente a 
obra de Mariano Benlliure. 

CCEC 80 PE 2 

 

 

Segunda avaliación 

Tema 5. O nacemento da Fotografía e o Cine. A música do romanticismo tardío. 

Temporalización: Mes Decembro 

O Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC Grao Instr sesión 

 Bloque 1. O Romanticismo/ Bloque 2. O Romanticismo tardío (1850-1900)     

b 
d 
e 
i 
n 

B1.13. Inicios da fotografía.  
B1.14. Temas fotográficos: 
retrato, paisaxe e historia. O 
pictorialismo.  

B1.12. Explicar as orixes da 
impresión fotográfica. 

FA2.B1.12.1. Identifica as primeiras impresións fotográficas. CMCC
T 

CCEC 

10% OA 3 

b 
d 
e 
i 
n 

B2.16. Desenvolvemento da 
técnica fotográfica.  

B2.15. Comentar as primeiras 
fotografías en branco e negro. 

FA2.B2.15.1. Identifica a técnica do retrato utilizada por Nadar. CMCC
T 

CCEC 

10% OA 

b 
d 
e 
n 

B2.17. Retrato fotográfico. B2.16. Relacionar o retrato 
fotográfico e o retrato pictórico. 

FA2.B2.16.1. Compara o retrato en pintura co retrato coetáneo 
en fotografía. 

CCEC 10% OA 

b 
d 
e 
n 

B2.18. Orixes do cine. 
Nacemento do cine americano. 

B2.17. Describir o contexto en que 
se enmarca o nacemento do cine 
(os irmáns Lummier, Melíes e 
Segundo Chomón), así como o 
nacemento do cine americano. 

FA2.B2.17.1. Describe o contexto xeral en que xorde a 
cinematografía e os seus pioneiros. 

CCL 
CCEC 

10% OA 2 
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b 
d 
e 
n 

B2.19. Música: rexionalismo 
eslavo. 

B2.18. Analizar a obra musical de 
compositores do leste de Europa: 
Alexander Borodín, Modesto 
Músorgski, Piotr llich Tchaikovski, 
Antonín Dvořák e Bedřich Smetana. 

FA2.B2.18.1. Recoñece a obra musical dos países eslavos: 
Alexander Borodín, Modesto Músorgski, Piotr Ilich Tchaikovski 
e Bedřich Smetana. 

CCEC  OA 

b 
d 
e 
n 

B2.21. A zarzuela. B2.20. Comentar a música popular 
española: a zarzuela. 

FA2.B2.20.1. Comenta a música popular española: a zarzuela. CCEC  OA 

 

Tema 6: O Impresionismo e o Post-Impresionismo. 

Temporalización: Mes Xaneiro/ febreiro 

O Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC Grao Instr sesión 

 Bloque 3. As vangardas     

b 
d 
e 
i 
n 

B3.22. Estampaxe xaponesa. 
Técnica do ukiyo-e. Grandes 
gravadores nipóns: Kitagawa 
Utamaro, Utagawa Hiroshige e 
Katsushika Hokusai. 

B3.21. Analizar a técnica xaponesa 
do ukiyo-e e as principais obras dos 
estampadores xaponeses Kitagawa 
Utamaro, Utagawa Hiroshige e 
Katsushika Hokusai. 

FA2.B3.21.1. Analiza a técnica xaponesa do ukiyo-e e as 
principais obras dos estampadores xaponeses Kitagawa 
Utamaro, Utagawa Hiroshige e Katsushika Hokusai. 

CCEC 80% PE 2 

b 
d 
e 
n 

B3.23. Influencia da estampaxe 
xaponesa en Europa. Vincent 
Van Gogh. Nacemento do 
cómic. 

B3.22. Debater acerca da influencia 
do gravado xaponés coas creacións 
europeas, sobre todo na obra de 
Van Gogh e dos debuxantes da 
denominada "liña clara", por 
exemplo Hergé. 

FA2.B3.22.1. Relaciona o gravado xaponés coas creacións 
europeas, sobre todo na obra de Van Gogh e de Hergé. 

CCEC 80% PE 2 

b 
d 
e 
i 
n 

B3.1. A fotografía e a 
descomposición da imaxe. 
Influencia na pintura 
impresionista. 

B3.1. Relacionar as descubertas na 
composición da cor coa súa 
aplicación na técnica pictórica. 

FA2.B3.1.1. Relaciona a descuberta da descomposición da 
imaxe en cores primarias e a súa relación coa técnica 
impresionista. 

CMCC
T 

CCEC 

80% PE 2 

b 
d 
e 
i 
n 

B3.2. A cor como 
descomposición da luz. Teoría 
aditiva e subtractiva da cor. 
Cores primarias e secundarias. 
Cores complementarias 

B3.2. Diferenciar as teorías de cor 
aditiva e subtractiva. 

FA2.B3.2.1. Diferencia a construción de cores coa luz da 
creación cos pigmentos. 

CMCC
T 

CCEC 

10% OA 

b 
d 
e 
n 

B3.6. Decadencia do 
historicismo e auxe da vida 
cotiá. 
B3.7. Impresionismo: Monet, 
Manet, Pisarro e Sisley. 

B3.5. Describir as claves da pintura 
impresionista. 

FA2.B3.5.1. Identifica os cadros máis representativos de 
Manet, Monet, Pisarro e Sisley. 

CCEC 80% PE 4 

b 
d 
e 
n 

B3.6. Decadencia do 
historicismo e auxe da vida 
cotiá. 
B3.7. Impresionismo: Monet, 
Manet, Pisarro e Sisley. 

B3.6. Comparar a temática entre os 
motivos historicistas e o reflexo da 
vida cotiá nas pinturas da época. 

FA2.B3.6.1. Compara os cadros historicistas coas obras de 
Pisarro ou Sisley. 

CAA 
CCEC 

80% PE 

b 
c 
d 
e 
n 

B3.11. Berthe Morisot e Mary 
Cassatt. 

B3.10. Comparar a calidade 
pictórica das pintoras impresionistas 
coas obras dos pintores masculinos, 
por exemplo as pintoras Berthe 
Morisot e Mary Cassatt. 

FA2.B3.10.1. Compara a obra pictórica das pintoras Berthe 
Morisot e Mary Cassatt cos pintores coetáneos. 

CSC 
CCEC 

80% PE 1 

b 
d 
e 
n 

B3.3. Temática simbolista: 
erotismo, drogas, satanismo, 
etc. 
B3.4. Pintura de Odilon Redon. 

B3.3. Identificar os cadros con 
temática simbolista, diferenciándoos 
dos doutras temáticas. 

FA2.B3.3.1. Relaciona os temas artísticos e a súa aplicación á 
arte: simbolismo, erotismo, drogas e satanismo. 

CSC 
CCEC 

10% OA 2 

FA2.B3.3.2. Analiza a obra pictórica de Odilon Redon. CCEC 10% OA 

b 
d 
e 
n 

B3.5. Paul Cézanne. B3.4. Coñecer a biografía de 
Cézanne, a súa relación coa parte 
comercial da creación artística e a 
influencia na técnica pictórica 
posterior. 

FA2.B3.4.1. Describe as principais creacións de Cézanne. CCEC 80% PE 2 

b 
d 
e 
n 

B3.13. Van Gogh. B3.12. Analizar a obra pictórica de 
Van Gogh. 

FA2.B3.12.1. Analiza a arte de Van Gogh. CCL 
CCEC 

80% PE 2 

b 
d 
e 
n 

B3.13. Van Gogh. B3.13. Debater acerca da biografía 
de Van Gogh e a influencia que tivo 
na súa pintura. 

FA2.B3.13.1. Debate acerca da posible relación entre a vida e 
a obra en Van Gogh. 

CSC 
CCEC 

10% PE 

b 
d 
e 

B3.8. Reino Unido: John Singer 
Sargent. 

B3.7. Relacionar o retrato social no 
Reino Unido (obra pictórica de John 
Singer Sargent). 

FA2.B3.7.1. Relaciona a obra pictórica de Sorolla con John 
Singer Sargent. 

CCEC 10% OA 1 
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n 

b 
d 
e 
n 

B3.9. Pintura en España: 
Santiago Rusiñol, Ramón 
Casas, Anglada Camarasa, 
Carlos de Haes, Isidro Nonell, 
Joaquín Sorolla e José Luis 
Sert. 

B3.8. Analizar a pintura española e o 
seu valor en relación á pintura 
europea. 

FA2.B3.8.1. Identifica as principais obras dos pintores 
españois, por exemplo: Santiago Rusiñol, Ramón Casas, 
Anglada Camarasa, Carlos de Haes, Isidro Nonell e Joaquín 
Sorolla. 

CCEC 10% OA 1 

 

Tema 7: O Cartelismo. Música Impresionista. 

Temporalización: Mes febreiro 

O Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC Grao Instr sesión 

 Bloque3. As vangardas     

b 
d 
e 
n 
p 

B3.18. Cartel publicitario: 
elementos formais e narrativos. 

B3.18. Identificar a tipoloxía do 
cartel publicitario da época. 

FA2.B3.18.1. Analiza os elementos formais e narrativos que se 
dan no cartel publicitario. 

CCEC 10% OA 2 

b 
d 
e 
n 

B3.19. O cartel e a arte. B3.19. Debater acerca da calidade 
artística do cartel publicitario. 

FA2.B3.19.1. Explica a importancia do cartel publicitario. CSIEE 
CCEC 

10% OA 

b 
d 
e 
n 

B3.20. O cartel e a arte. 
B3.21. Carteis de Jules Chéret, 
Alfons Mucha e Leonetto 
Cappiello. 

B3.20. Identificar pola súa tipoloxía 
as obras en cartel dos máis 
senlleiros artistas da súa época, por 
exemplo Jules Chéret, Alfons Mucha 
e Leonetto Cappiello. 

FA2.B3.20.1. Explica a obra gráfica dos cartelistas Jules 
Chéret, Alfons Mucha e Leonetto Cappiello. 

CCEC 80% PE 3 

b 
d 
e 
n 

B3.19. O cartel e a arte. 
B3.23. O cartel publicitario e a 
obra pictórica e gráfica de Henri 
de Toulouse-Lautrec. 

B3.23. Explicar o cartel e a obra 
gráfica de Henri de Toulouse-
Lautrec. 

FA2.B3.23.1. Explica o cartel e a obra gráfica de Henri de 
Toulouse-Lautrec. 

CSIEE 
CCEC 

80% PE 2 

b 
d 
e 
n 

B3.24. Música. Impresionismo: 
Debussy e Ravel. 

B3.24. Analizar as claves da música 
impresionista francesa e do resto de 
Europa, por exemplo Debussy e 
Ravel. 

FA2.B3.24.1. Comenta a música impresionista, utilizando 
algunha obra de Claude Debussy ou Maurice Ravel. 

CCEC  OA 1 

b 
d 
e 
n 

B3.25. Música española: Falla, 
Albéniz, Granados e Salvador 
Bacarisse. 

B3.25. Coñecer os compositores 
españois e as súas obras máis 
representativas: Manuel de Falla, 
Isaac Albéniz, Enrique Granados, 
Salvador Bacarisse e outros. 

FA2.B3.25.1. Analiza a obra musical dos compositores 
españois Manuel de Falla, Isaac Albéniz, Enrique Granados e 
Salvador Bacarisse. 

CCEC  OA 

 

Tema 8: O nacemento das Vangardas. 

Temporalización: Mes marzo 

O Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC Grao Instr sesión 

 Bloque3. As vangardas     

b 
d 
e 
n 

B3.12. Arte Naif: Rousseau. B3.11. Analizar a técnica pictórica 
dos pintores naif. 

FA2.B3.11.1. Explica a concepción pictórica de Rousseau. CSIEE 
CCEC 

80% PE 1 

b 
d 
e 
n 

B3.10. Os "Navis" (Pierre 
Bonnard) e os "Fauves" 
(Matisse). 

B3.9. Distinguir a técnica pictórica 
impresionista da utilizada polos 
"Navis" e polos "Fauves". 

FA2.B3.9.1. Identifica a técnica pictórica dos "Navis" e dos 
"Fauves". 

CCEC  PE 3 

FA2.B3.9.2. Analiza algunha obra de Pierre Bonnard e Matisse. CCEC 80% PE 

b 
d 
e 
n 

B3.14. Cubismo, ruptura dunha 
única visión: Juan Gris, George 
Braque e Pablo Ruiz Picasso. 

B3.14. Analizar a orixe teórica e a 
plasmación na arte das formulacións 
cubistas. 

FA2.B3.14.1. Analiza a concepción visual da arte cubista. CCEC 80% PE 3 

FA2.B3.14.2. Compara algunha obra cubista con outras 
anteriores. 

CCEC 80% PE 

FA2.B3.14.3. Identifica as obras cubistas de Juan Gris, Pablo 
Picasso e Georges Braque. 

CCEC 10% PE 

b 
d 
e 
n 

B3.15. A obra escultórica de 
Picasso e a súa relación con 
Julio González. 

B3.15. Comentar a escultura 
española da época; a técnica da 
soldadura en ferro e a súa relación 
con Picasso e Julio González. 

FA2.B3.15.1. Relaciona a escultura de Julio González e a de 
Picasso. 

CCEC 10% OA 1 

b 
d 
e 
n 
p 

B3.16. Etapas pictóricas de 
Picasso. 

B3.16. Clasificar a obra pictórica de 
Picasso nas súas etapas máis 
representativas. 

FA2.B3.16.1. Compara as etapas creativas de Picasso: épocas 
rosa, azul, cubista e surrealista. 

CCEC 80% PE 3 
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b 
d 
e 
n 

B3.17. O cine como vangarda. B3.17. Coñecer o cine e as súas 
relacións coas primeiras vangardas 
artísticas. 

FA2.B3.17.1. Analiza os intercambios recíprocos entre a 
cinematografía e as vangardas noutras disciplinas da arte. 

CD 
CCEC 

  1 

 

Tema 9: A Art Noveau. 

Temporalización: Mes Marzo 

O Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC Grao Instr sesión 

 Bloque 4. O Modernismo-Art Nouveau     

b 
d 
e 
n 

B4.1. Modernismo. B4.1. Analizar as claves estilísticas 
do Modernismo, que o diferencian 
claramente dos estilos anteriores e 
posteriores. 

FA2.B4.1.1. Identifica os elementos diferenciadores da arte 
modernista fronte ao xeometrismo da Art Decó e os neoestilos 
anteriores. 

CAA 
CCEC 

10% OA  
1 

b 
d 
e 
n 
p 

B4.1. Modernismo. 
B4.2. Fantasía arquitectónica 
da fin de século: Art Nouveau. 
B4.3. Características principais 
da Art Nouveau francés. 
B4.4. Movemento en Europa: 
Modernismo, Jugendstil, 
Sezession e Liberty. 

B4.2. Debater acerca da obra 
modernista en Europa, a súa 
extensión e a súa duración 
cronolóxica. 

FA2.B4.2.1. Comenta a duración cronolóxica e a extensión 
xeográfica do modernismo. 

CCEC 10% OA 

FA2.B4.2.2. Explica o modernismo en Europa: Art Nouveau, 
Liberty, Sezession e Jugendstil. 

CCEC 10% OA 

b 
d 
e 
n 

B4.5. Arquitectura modernista 
europea: Víctor Horta e Adolf 
Loos. 
B4.6. Modernismo catalán: obra 
de Gaudí. 

B4.3. Recoñecer o modernismo 
español, nomeadamente a obra de 
Antonio Gaudí. 

FA2.B4.3.1. Compara a obra arquitectónica de Antonio Gaudí, 
Víctor Horta e Adolf Loos. 

CCEC 80% PE 2 

b 
d 
e 
n 

B4.7. Escultura: obra de Josep 
Llimona. 

B4.4. Analizar a escultura 
modernista española, por exemplo a 
obra do escultor Josep Llimona. 

FA2.B4.4.1. Analiza a obra escultórica de Josep Llimona. CCEC 10% OA  
3 

b 
d 
e 
n 

B4.8. Esculturas 
crisoelefantinas. 

B4.5. Recoñecer as claves 
estilísticas na escultura 
crisoelefantina. 

FA2.B4.5.1. Identifica pezas escultóricas que poidan 
clasificarse como crisoelefantinas. 

CCEC 10% OA 

b 
d 
e 
n 

B4.9. Cartel publicitario en 
Cataluña: Alexandre de Riquer, 
Ramón Casas e outros. 

B4.6. Comentar a importancia da 
cartelística española, 
nomeadamente salientable na obra 
de Alexandre de Riquer e Ramón 
Casas. 

FA2.B4.6.1. Comenta a obra en cartel de Alexandre de Riquer, 
Ramón Casas e outros cartelistas españois. 

CCEC 10% OA 

b 
d 
e 
n 

B4.10. Moblaxe modernista. B4.7. Identificar a tipoloxía da 
moblaxe modernista. 

FA2.B4.7.1. Analiza a moblaxe modernista. CCEC 10% OA 

b 
d 
e 
i 
n 

B4.11. Revolución no vidro. 
Floreiros de Émile Gallé. 
Lámpadas de cores de Louis 
Comfort Tiffany. 

B4.8. Describir a evolución na 
técnica do vidro que supón a obra 
de Émile Gallé e Louis Confort 
Tiffany. 

FA2.B4.8.1. Explica a importancia artística das creacións en 
vidro de Émile Gallé e Louis Comfort Tiffany. 

CCEC 10% OA 

b 
d 
e 
i 
n 

B4.12. Xoiaría modernista. 
Esmalte. Obra de Lluís 
Masriera. 

B4.9. Analizar os elementos clave 
da xoiaría modernista, utilizando as 
obras de René Lalique e de Lluis 
Masriera, entre outros. 

FA2.B4.9.1. Comenta a tipoloxía da xoiaría modernista, por 
exemplo os deseños de René Lalique e de Lluís Masriera, 
entre outros. 

CCEC 10% OA 
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Terceira avaliación 

Tema 10: Vangardas posteriores á Gran Guerra. 

Temporalización: Mes abril 

O Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC Grao Instr sesión 

 Bloque 5. O Surrealismo e outras vangardas     

b 
d 
e 
n 

B5.10. Movemento Dada. B5.6. Debater acerca do movemento 
Dada e as obras máis importantes 
deste movemento artístico. 

FA2.B5.6.1. Describe o movemento Dada  CCEC 10% OA 1 

b 
d 
e 
n 

B5.1. Teorías de Sigmund 
Freud. A psicoloxía. 
B5.2. Irracionalismo onírico. 
Movemento surrealista: orixe.  

B5.1. Relacionar a descuberta da 
psicoloxía coas claves plásticas do 
surrealismo. 

FA2.B5.1.1. Relaciona as ideas sobre a psicanálise de 
Sigmund Freud e as creacións surrealistas, especialmente co 
método paranoico-crítico de Salvador Dalí. 

CSC 
CCEC 

80% PE 5 

FA2.B5.1.2. Explica as principais características do movemento 
surrealista. 

CCEC 80% PE 

b 
d 
e 
n 

B5.3. Principais artistas: 
Salvador Dalí, Jean Arp e Joan 
Miró.  
B5.4. A pintura metafísica de 
Giorgio de Chirico. 

B5.2. Identificar as principais obras e 
os/as principais autores/as 
surrealistas. 

FA2.B5.2.1. Comenta as obras surrealistas de Jean Arp, Joan 
Miró e a pintura metafísica de Giorgio de Chirico. 

CCL 
CCEC 

80% PE 

b 
d 
e 
n 

B5.5. O surrealismo no cine: 
"Un can andaluz", de Luis 
Buñuel e Salvador Dalí. "A 
idade de ouro", de Buñuel. 

B5.3. Analizar a importancia 
histórica de Salvador Dalí e Luis 
Buñuel. 

FA2.B5.3.1. Describe o surrealismo no cine, utiliza a obra de 
Dalí e Buñuel "Un can andaluz" e o resto da filmografía de Luis 
Buñuel: "A idade de ouro", "Viridiana" e outras. 

CAA 
CCEC 

10% OA 1 

b 
d 
e 
n 

B5.9. Movemento neoplasticista 
holandés "De Stijl": 
arquitectura, pintura e moblaxe. 
Piet Mondrian, Theo Van 
Doesburg e Gerrit Thomas 
Rietveld. 

B5.5. Explicar as claves estilísticas 
en arquitectura, pintura e moblaxe 
do movemento "De Stijl". 

FA2.B5.5.1. Explica a concepción artística dos neoplasticistas 
holandeses, o grupo "De Stijl". 

CCEC 80% PE 2 

FA2.B5.5.2. Analiza as obras en arquitectura, pintura e 
moblaxe de artistas neoplasticistas: Piet Mondrian, Theo van 
Doesburg e Gerrit Thomas Rietveld. 

CCEC 80% PE 

b 
d 
e 
n 

B5.11. Ballets de Serguéi 
Diághilev e Nijinsky. 
Escenografías e decorados. 
Relación con artistas da época: 
Picasso, Matisse e Natalia 
Goncharova. 
B5.12. Música e danza. Igor 
Stravinsky: "O paxaro de lume", 
"Petrushka" e "A consagración 
da primavera". 

B5.7. Recoñecer a importancia dos 
ballets rusos en París e na historia 
da danza contemporánea. 

FA2.B5.7.1. Analiza a importancia do ballet ruso, utilizando a 
obra de Serguéi Diághilev e Nijinsky. 

CD 
CCEC 

   

FA2.B5.7.2. Comenta a obra musical de Igor Stravinsky e a súa 
relación coa danza: "O paxaro de lume", "Petrushka" e "A 
consagración da primavera". 

CCEC   

FA2.B5.7.3. Describe presentacións coreográficas relacionadas 
con "A consagración da primavera", por exemplo o traballo de 
Pina Bausch. 

CCEC   

b 
d 
e 
n 

B5.6. Cine alemán. 
Expresionismo alemán: "O 
gabinete do doutor Caligari" 
(1920), de Robert Wiene. 
B5.7. Xénero da ciencia ficción. 
Fritz Lang e a súa película 
"Metropolis" (1927). 
B5.8. "O anxo azul" (1930), de 
Josef von Sternberg, Marlene 
Dietrich. 

B5.4. Explicar a importancia do cine 
europeo sinalando exemplos de 
grande transcendencia posterior, 
como "O gabinete do doutor 
Caligari", "Metropolis", "O anxo 
azul", etc. 

FA2.B5.4.1. Comenta as claves do expresionismo alemán, 
nomeadamente salientable en "O gabinete do doutor Caligari", 
de Robert Wiene. 

CCEC   

FA2.B5.4.2. Analiza a importancia da película "O anxo azul", de 
Josef von Sternberg, e a presenza nela de Marlene Dietrich. 

CCEC   

 

Tema11: Os Felices Anos vinte. 

Temporalización: Mes abril 

O Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC Grao Instr sesión 

 Bloque 6. Os felices anos vinte. Art Decó     

b 
d 
e 
n 

B6.6. Escultura: Pablo Gargallo 
e Constantin Brancusi. 

B6.3. Analizar as principais obras e 
escultores da época, por exemplo 
Pablo Gargallo e Constantin 
Brancusi. 

FA2.B6.3.1. Compara a escultura de Pablo Gargallo e de 
Constantin Brancusi. 

CAA 
CCEC 

80% PE 3 

b 
c 
d 
e 
n 

B6.7. Tamara de Lempickca, 
pintora. 

B6.4. Debater acerca da obra 
pictórica de Tamara de Lempicka. 

FA2.B6.4.1. Comenta a obra pictórica da pintora Tamara de 
Lempicka. 

CSC 
CCEC 

80% PE 1 

b 
d 

B6.1. Claves da Art Decó. 
B6.2. Desenvolvemento 

B6.1. Identificar as claves sociais e 
políticas que se relacionan co Art 

FA2.B6.1.1. Comenta a relación entre o desenvolvemento 
económico mundial e o auxe da Art Decó. 

CAA 
CCEC 

10% OA 2 
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e 
n 

económico do período de entre 
guerras. 
B6.3. Auxe do luxo. A arte 
como produto para a elite. 
B6.4. Notas distintivas da 
arquitectura decó. 
B6.5. Estados Unidos: os 
grandes edificios. Escola de 
Chicago. Nova York: edificios 
Chrysler e Empire State. 

Decó. FA2.B6.1.2. Explica a evolución desde a arte baseada na 
natureza (modernismo), á arte xeométrica (Art Decó). 

CCEC 10% OA 

b 
d 
e 
n 

B6.4. Notas distintivas da 
arquitectura decó. 
B6.5. Estados Unidos: os 
grandes edificios. Escola de 
Chicago. Nova York: edificios 
Chrysler e Empire State. 

B6.2. Recoñecer o estilo Art Decó 
en arquitectura, identificando os 
edificios emblemáticos deste estilo.  

FA2.B6.2.1. Relaciona o Art Decó cos edificios anteriores da 
escola de Chicago e os edificios de Nova York, especialmente 
o Chrysler e o Empire State. 

CCEC 10% OA 1 

b 
d 
e 
n 

B6.9. Moblaxe Art Decó. B6.6. Describir os elementos 
esenciais en moblaxe e artes 
aplicadas do estilo Art Decó. 

FA2.B6.6.1. Identifica as claves esenciais da moblaxe decó. CCEC 10% OA 

b 
d 
e 
n 

B6.10. Xoiaría decó e reloxos 
de pulseira. Empresas Cartier e 
Patek Philippe. 
B6.2. Auxe do luxo. A arte 
como produto para a elite. 

B6.7. Analizar a importancia do luxo 
e a súa relación cos deseños decó. 
Empresas Cartier e Patek Philippe. 

FA2.B6.7.1. Compara a tipoloxía das xoias decó, por exemplo 
Cartier, coas doutras épocas. 

CSIEE 
CCEC 

10% OA 

FA2.B6.7.2. Analiza o concepto do luxo en relación á arte, por 
exemplo na xoiaría. 

CSC 
CCEC 

10% OA 

b 
c 
d 
e 
n 

B6.14. Moda: a revolución no 
mundo da moda e no vestido 
da muller. Coco Chanel. 

B6.11. Explicar a evolución no traxe 
feminino e a súa relación co posible 
cambio do papel da muller na 
sociedade da época. 

FA2.B6.11.1. Analiza a revolución no traxe feminino que 
supuxo a obra de Coco Chanel. 

CSC 
CCEC 

10% OA 

b 
d 
e 
n 

B6.8. Música: revista musical. 
Folies Bergère e Moulin Rouge. 

B6.5. Recoñecer a importancia e a 
transcendencia musical do xénero 
artístico denominado revista 
musical. 

FA2.B6.5.1. Explica as claves artísticas do musical, 
relacionándoo co Folies Bergère, o Moulin Rouge, o Cotton 
Club e a traxectoria artística e persoal de Joséphine Baker. 

CSC 
CCEC 

  

b 
d 
e 
n 

B6.13. Música espiritual negra. 
Blues. Nacemento do Jazz. 

B6.10. Identificar a música popular 
norteamericana, nomeadamente a 
música espiritual negra, o blues e o 
jazz. 

FA2.B6.10.1. Identifica os ritmos e diferencia a música negra 
americana: espiritual, blues e jazz. 

CCEC   

 

Tema 12:  

Temporalización: Mes maio 

O Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC Grao Instr sesión 

 Bloque 7: A Gran Depresión e a arte da súa época     

b 
d 
e 
n 

B7.1. "A fin da festa". A crise 
económica. O crack bolsista de 
1929. Crise económica 
mundial. Auxe dos 
totalitarismos. 

B7.1. Comentar a relación entre a 
situación política europea e o seu 
reflexo na arte. 

FA2.B7.1.1. Analiza a representación plástica do crack bolsista 
de 1929 en Estados Unidos. 

CAA 
CCEC 

10% OA 4 

b 
d 
e 
n 

B7.5. Cómic europeo: "Tintín", 
de Hergé. 
B7.6. Cómic norteamericano. 
B7.7. O primeiro superheroe: 
"Superman", de Jerry Siegel e 
Joe Shuster. 
B7.8. O heroe triste e solitario: 
"Batman", de Bob Kane e Bill 
Finger. 
B7.9. O orgullo americano: 
"Capitán América", de Joe 
Simon e Jack Kirby. 
B7.10. As aventuras espaciais: 
"Flash Gordon", de Alex 
Raymond. 
B7.11. O exotismo selvático: 
"Tarzán", de Burne Hogarth. 

B7.5. Describir o nacemento do 
cómic, tanto do europeo, con 
"Tintín", como o norteamericano dos 
superheroes. 

FA2.B7.5.1. Analiza a importancia do cómic europeo, 
nomeadamente a obra de Hergé. 

CCEC 80% PE 

FA2.B7.5.2. Explica o nacemento dos superheroes 
norteamericanos do cómic. 

CCEC 10% OA 

FA2.B7.5.3. Analiza as claves sociolóxicas e persoais dos 
superheroes do cómic: "Superman", "Batman" e "Capitán 
América". 

CSIEE 
CCEC 

10% OA 

FA2.B7.5.4. Relaciona o cómic espacial co cine posterior, 
utilizando, entre outras, as aventuras espaciais de "Flash 
Gordon". 

CCEC 10% OA 

FA2.B7.5.5. Comenta a relación entre cine e cómic no caso de 
"Tarzán". 

CCEC   

b 
d 
e 
n 
p 

B7.12. O cómic como linguaxe 
artística. 

B7.6. Explicar a transcendencia 
posterior do cómic desta época na 
arte. 

FA2.B7.6.1. Debate acerca do valor do cómic como obra de 
arte. 

CCEC 10% OA 

b 
d 

B7.4. A primeira película de 
animación: Brancaneves e os 

B7.4. Analizar a importancia para o 
mundo da arte de Walt Disney como 

FA2.B7.4.1. Analiza a importancia para o cine da obra creativa 
de Walt Disney. 

CD 
CCEC 

10% OA 
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e 
n 

sete ananos", de Walt Disney. empresa. 

b 
d 
e 
h 
n 
p 

B7.3. O cine e a súa función 
social. 

B7.3. Debater acerca da función 
social da arte. 

FA2.B7.3.1. Expón razoadamente a importancia da arte como 
denuncia social, utilizando, por exemplo, o documental "As 
Hurdes, terra sen pan", de Luis Buñuel. 

CCL 
CCEC 

  

b 
d 
e 
n 

B7.13. Cine español. 
Producións Cifesa. 

B7.7. Analizar as claves sociolóxicas 
do cine español, no marco da cultura 
e da situación económica de España 
e da Guerra Civil. 

FA2.B7.7.1. Recoñece as principais películas españolas da 
época, tendo en conta a relación da súa creación coa produtora 
Cifesa. 

CSIEE 
CCEC 

  

b 
d 
e 
h 
n 

B7.2. Fotografía comprometida 
cos pobres: Dorothea Langue e 
Walker Evans. 

B7.2. Analizar a arte social ou 
comprometida. 

FA2.B7.2.1. Comenta a obra fotográfica de Dorothea Lange e 
Walker Evans. 

CSC 
CCEC 

  

FA2.B7.2.2. Compara a obra fotográfica de artistas con 
compromiso social coa fotografía esteticista de, por exemplo, 
Cecil Beaton. 

CCEC   

b 
d 
e 
n 

B7.14. Ballet: traxectoria do 
Ballet da Ópera de París. Serge 
Lifar. 

B7.8. Comentar a situación do ballet 
europeo e a influencia dos 
coreógrafos soviéticos no Ballet da 
Ópera de París. 

FA2.B7.8.1. Analiza a importancia para a danza dos ballets 
soviéticos de principio de século. 

CCEC   

b 
d 
e 
n 

B7.15. As "big bands" 
americanas: Benny Goodman, 
Glenn Miller, Duke Ellington, 
Tommy Dorsey, etc. 

B7.9. Recoñecer as composicións 
musicais das denominadas "big 
bands" americanas, por exemplo a 
orquestra de Benny Goodman. 

FA2.B7.9.1. Identifica a música swing e a súa relación coas 
"big bands" americanas. 

CCEC   

 

Tema 13: A II Guerra Mundial 

Temporalización: Mes maio 

O Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC Grao Instr sesión 

 Bloque 8. A II Guerra Mundial     

b 
d 
e 
n 

B8.3. Abstracción escultórica: 
Henry Moore, Antoine Pevsner 
e Naum Gabo. 

B8.3. Comentar a evolución na 
forma escultórica: a ruptura da 
forma. 

FA2.B8.3.1. Comenta a evolución escultórica europea, 
nomeadamente salientable nas obras de Henry Moore, Antoine 
Pevsner e Naum Gabo. 

CCEC 80% PE 4 

b 
d 
e 
h 
n 

B8.1. Fascismo e comunismo. 
Iconoloxías asociadas. 

B8.1. Debater acerca da importancia 
da iconoloxía na promoción das 
correntes políticas da época. 

FA2.B8.1.1. Analiza as artes fascista e comunista, e establece 
diferenzas e semellanzas. 

CCL 
CCEC 

  

b 
d 
e 
h 
n 

B8.2. Arquitectura fascista e 
comunista: Berlín e Moscova. 

B8.2. Identificar as claves da 
arquitectura, nomeadamente a 
relacionada coas ideoloxías 
totalitarias. 

FA2.B8.2.1. Compara a arquitectura de ambas as ideoloxías, 
principalmente en Berlín e en Moscova. 

CAA 
CCEC 

  

b 
d 
e 
h 
n 

B8.4. Fascismo. Obra 
cinematográfica de Leni 
Riefensthal: "Olympia" e "O 
triunfo da vontade". 
B8.5. Comunismo. O cine de 
Serguéi Eisenstein: "O 
acoirazado Potemkin" (1925) e 
"Iván o terrible" (1943). 

B8.4. Analizar a obra 
cinematográfica europea da época, 
destacando principalmente a 
transcendencia das creacións de 
Leni Riefensthal e Serguéi 
Eisenstein. 

 CSIEE 
CCEC 

  

 CCEC   

b 
d 
e 
h 
n 

B8.6. A obra musical de 
Wagner e o fascismo alemán. 
B8.7. Relación vital e musical 
de Dimitri Shostakóvich co 
comunismo soviético. 

B8.5. Describir a relación da obra 
musical de Wagner co fascismo e 
das composicións de Dimitri 
Shostakóvich co comunismo 
soviético. 

FA2.B8.5.1. Explica a relación entre a música de Wagner e o 
fascismo alemán. 

CSC 
CCEC 

  

b 
d 
e 
h 
i 
n 

B8.12. O cartel como 
propaganda política.  
B8.13. Colaxe.  
B8.14. Obra de Josep Renau. 

B8.8. Comparar a técnica da colaxe 
aplicada a diferentes motivos, por 
exemplo entre a obra de Josep 
Renau e Matisse. 

FA2.B8.8.1. Explica a técnica da colaxe e a súa utilización no 
cartel de propaganda política, sobre todo na obra de Josep 
Renau. 

CMCC
T 
CCEC 

  

FA2.B8.8.2. Realiza unha composición plástica mediante a 
técnica da colaxe. 

CCEC   

b 
d 
e 
h 
n 

B8.16. Industria do cine: 
Hollywood. Grandes compañías 
americanas: Warner Brothers, 
United Artist, Columbia e Metro 
Goldwyn Mayer. 
B8.17. O cine clásico 
americano e os seus estilos 

B8.10. Razoar a importancia dos 
grandes estudios cinematográficos 
na historia e no desenvolvemento do 
cine. 

FA2.B8.10.1. Explica a importancia dos estudios de cine de 
Hollywood. 

CD 
CCEC 

   

FA2.B8.10.2. Analiza as claves do nacemento das grandes 
compañías norteamericanas de cine: Warner Brothers, United 
Artist, Columbia e Metro-Goldwyn-Mayer. 

CSIEE 
CCEC 
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Tema 14: Funcionalismo 

Temporalización: Mes maio 

O Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC Grao Instr sesión 

 Bloque 9. O Funcionalismo e as décadas dos 40 e dos 50     

b 
d 
e 
h 
n 

B9.1. Forma e función nas artes 
utilitarias: "a función fai a 
forma". 
B9.2. Arquitectura: 
simplificación ornamental. 
Xeometría e matemática como 
mensaxe primordial. 

B9.1. Debater acerca dos valores 
plásticos da arquitectura funcional. 

FA2.B9.1.1. Explica a idea: "a función fai a forma". CMCC
T 
CCEC 

10% PE 3 

FA2.B9.1.2. Comenta a frase do arquitecto Mies van der Rohe: 
"Menos é máis". 

CCEC 10% PE 

b 
d 
e 
h 
n 
p 

B9.2. Arquitectura: 
simplificación ornamental. 
Xeometría e matemática como 
mensaxe primordial. 
B9.3. Funcionalismo orgánico 
escandinavo: Alvar Aalto, Eero 
Aarnio e Arne Jacobsen. 
B9.4. Moblaxe funcionalista. 

B9.2. Identificar a tipoloxía do 
edificio funcional. 

FA2.B9.2.1. Comenta as claves da arquitectura funcional. CCEC 80% PE 

FA2.B9.2.4. Compara o moble funcionalista con outros estilos 
anteriores e posteriores. 

CAA 
CCEC 

  

b 
d 
e 
n 

B9.5. A obra de Ludwig Mies 
van der Rohe, Frank Lloyd 
Wright e Le Corbusier. 

B9.3. Comparar as creacións dos 
arquitectos desta corrente creativa 
máis relevantes. 

FA2.B9.3.1. Identifica as principais creacións arquitectónicas 
de Mies van de Rohe, Frank Lloyd Wright e Le Corbusier. 

CCEC 80% PE 

b 
d 
e 
h 
n 

B9.6. Deseño industrial. 
Bauhaus e a súa influencia 
posterior. 

B9.4. Relacionar a orixe do deseño 
industrial e a produción en serie. 

FA2.B9.4.1. Relaciona a escola alemá Bauhaus co deseño 
industrial. 

CSIEE 
CCEC 

  2 

b 
d 
e 
h 
n 
p 

B9.7. Cómic español. 
B9.8. Francisco Ibáñez. 
Editorial Bruguera. 

B9.5. Comentar a importancia do 
cómic español. 

FA2.B9.5.1. Recoñece as claves do éxito do cómic español, 
incidindo na obra de Francisco Ibáñez e na súa relación coa 
editorial Bruguera. 

CSIEE 
CCEC 

  

b 
d 
e 
h 
n 

B9.9. Cine: dominio do cine 
norteamericano. Grandes 
directores: John Ford e John 
Houston. 

B9.6. Debater acerca da supremacía 
comercial das producións 
cinematográficas norteamericanas e 
analizar as súas posibles causas. 

FA2.B9.6.1. Analiza o dominio europeo da cinematografía 
americana e a obra dos grandes directores norteamericanos, 
nomeadamente John Ford e John Houston. 

CCL 
CCEC 

  

b 
d 
e 
h 
n 

B9.13. Moda: alta costura. Obra 
de Cristóbal Balenciaga. O 
"new look" de Christian Dior. 

B9.10. Explicar as claves da moda 
de alta costura e os seus 
condicionantes artísticos e 
económicos. 

FA2.B9.10.1. Analiza a industria da moda de alta costura 
aplicando, entre outras, a obra creativa de Cristóbal 
Balenciaga. 

CD 
CCEC 

  

b 
d 
e 
h 
n 

B9.14. A música neorromántica 
de Joaquín Rodrigo: "Concerto 
de Aranjuez". 

B9.11. Recoñecer a música do 
mestre Rodrigo, especialmente o 
"Concerto de Aranjuez", analizando 
diferentes versións da súa obra. 

FA2.B9.11.1. Relaciona a obra musical de Joaquín Rodrigo co 
romanticismo musical anterior, sinalando a importancia mundial 
do "Concerto de Aranjuez". 

CCEC   

 

Tema 15:  

Temporalización: Mes maio 

O Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC Grao Instr sesión 

 Bloque 10. Os Anos 60 e 70     

b 
d 
e 
h 
n 

B10.3. Expresionismo figurativo 
e expresionismo abstracto. 
Pintura hiperrealista. 
B10.4. Expresionismo 
abstracto: Jackson Pollock e 
Mark Rothko. 
B10.5. Expresionismo 
figurativo: Francis Bacon e 
Lucian Freud. 
B10.6. Hiperrealismo: David 
Hockney, Antonio López e 
Eduardo Naranjo. 
B10.7. Importancia histórica 
dos grupos españois de artistas 
plásticos "El Paso" (1957) e o 

B10.2. Explicar as claves 
conceptuais e plásticas do 
expresionismo figurativo, do 
expresionismo abstracto, do Pop Art, 
do hiperrealismo e da arte cinética. 

FA2.B10.2.1. Comenta as claves do expresionismo figurativo, 
desde o expresionismo alemán ata a obra de Francis Bacon e 
de Lucian Freud. 

CCEC 80% PE 6 

FA2.B10.2.2. Explica a obra pictórica de Jackson Pollock e de 
Mark Rothko. 

CCEC 80% PE 

FA2.B10.2.3. Identifica as claves da pintura hiperrealista e/ou 
Pop Art, comparando as obras de David Hockney e dos 
españois Antonio López e Eduardo Naranjo, entre outros. 

CCEC 80% PE 

FA2.B10.2.4. Analiza as claves artísticas das correntes 
expresionistas. 

CCEC   
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seu antecesor "Dau al Set " 
(1948). 

b 
d 
e 
h 
n 

B10.8. O expresionismo na 
escultura española. 
B10.9. Escultores vascos: 
Jorge Oteiza, Eduardo Chillida 
e Agustín Ibarrola. 
B10.10. Abstracción 
geométrica: Pablo Palazuelo, 
Martín Chirino e Amadeo 
Gabino. 
B10.11. Movemento cinético: 
Eusebio Sempere. 

B10.3. Recoñecer os principais 
estilos escultóricos españois, a 
escultura vasca, a abstracción 
xeométrica e outras. 

FA2.B10.3.1. Analiza a importancia da escultura expresionista 
española. 

CCEC 80% PE 3 

FA2.B10.3.2. Describe a importancia da escultura vasca e 
indica as obras de Jorge Oteiza, Eduardo Chillida e Agustín 
Ibarrola. 

CCEC 80% PE 

FA2.B10.3.3. Comenta a abstracción xeométrica escultórica na 
obra de Martín Chirino, Amadeo Gabino, Pablo Palazuelo, 
Pablo Serrano e Gustavo Torner, entre outros. 

CCEC   

FA2.B10.3.4. Analiza a arte cinética e a relación coa obra 
creativa de Eusebio Sempere. 

CCEC   

b 
d 
e 
h 
n 

B10.21. Cómic: éxito 
internacional da editorial 
Marvel. 

B10.11. Comentar a nova xeración 
de superheroes do cómic, 
nomeadamente coa editorial 
"Marvel" e a obra de Stan Le. 

FA2.B10.11.1. Explica as claves do éxito mundial da editorial 
de cómics Marvel. 

CCEC   

b 
d 
e 
h 
n 

B10.1. Arquitectura. Estilo 
internacional. 
B10.2. Arquitectura española: 
Francisco Javier Sáenz de Oiza 
e Miguel Fisac. 

B10.1. Analizar a evolución na 
arquitectura, intentando dilucidar 
posibles estilos ou a evolución 
desde os edificios anteriores. 

FA2.B10.1.1. Comenta a uniformidade estilística mundial do 
estilo arquitectónico denominado "estilo internacional". 

CCEC   

FA2.B10.1.2. Analiza a arquitectura española, nomeadamente 
os traballos de Francisco Javier Sáenz de Oiza e Miguel Fisac. 

CCEC   

b 
d 
e 
g 
h 
n 

B10.20. Nacemento da 
televisión como fenómeno de 
comunicación de masas. 

B10.10. Analizar a importancia 
crecente da televisión como 
fenómeno de comunicación e a súa 
importancia na arte. 

FA2.B10.10.1. Recoñece o paso da televisión a ser un 
fenómeno de comunicación de masas. 

CCL 
CCEC 

  

b 
d 
e 
h 
n 

B10.24. Moda europea. 
B10.25. Moda francesa: Yves 
Saint Laurent. 

B10.13. Comentar a evolución na 
moda europea deste tempo. 

FA2.B10.13.1. Analiza a importancia da moda francesa, con 
referencia ás creacións de Yves Saint Laurent. 

CAA 
CCEC 
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5. Mínimos avaliables. 

● Contidos 

● CA: Código criterio de avaliación. 

● Estandar de Aprendizaxe 

● Actividade de aprendizaxe 

● Instr. Instrumento de avaliación. 

● % peso: Peso porcentual na obtención da cualificación. 

Primeira Avaliación: 

 
Fundamentos da Arte II 

  

Contidos C A Estandar .Aprendizaxe. Actividade de aprendizaxe Instr % peso 

Bloque 1. O Romanticismo tardío (1850-1900)   

B1.1. Claves do Romanticismo: expresión 
desaforada do sentimento e oposición ao 
intelectualismo racionalista do século XVIII. 

B1.2. Orientalismo idílico. Actitude vital de Lord 
Byron. 

B1.1.  FA2.B1.1.1. Analiza o sentimento 
romántico e a súa relación coa 
arte. 

Coñecer o Romanticismo como Estilo artístico.  
 
Coñecer  o seu contexto histórico, cómo, ónde e cándo nace 
este movemento artístico e a qué debe o seu nome.   

▪  

▪ Coñecer o seu ideario, qué pretende expresar.  

▪  

▪ Ante qué reacciona e cales son as fontes nas que se basea. 

▪  

▪ Relacionar a auxe do nacionalismo coas diferentes 
manifestacións artísticas (música, pintura, arquitectura, 
escultura…). 

PE 

 

20% 

 

B1.1. Claves do Romanticismo: expresión 
desaforada do sentimento e oposición ao 
intelectualismo racionalista do século XVIII. 

B1.2.  FA2.B1.2.1. Diferencia o termo 
romántico aplicado ao 
movemento artístico do século 
XIX e o uso actual. 

B1.3. Nacionalismo italiano e xermánico. B1.3.. FA2.B1.3.1. Relaciona o 
romanticismo e o auxe do 
nacionalismo. 

B1.6. Pintura romántica. B1.5.  FA2.B1.5.1. Sopesa a importancia 
da obra pictórica de Caspar 
David Friedrich, John 
Constable e William Turner. 

Analiza a Temática da Paisaxe Romántica alemana e 
Inglesa. 

Compara a paisaxe romántica con paisaxes doutros estilos 
artísticos. 

PE 20% 

Coñece as características do estilo pictórico e os elementos 
simbólicos da pintura de Caspar David Friedrich 
identificándoos na análise dos seus cadros mais 
importantes. 

PE 20% 

Coñece as características do estilo pictórico da pintura de 
William Turner identificándoos na análise dos cadros 
“Chuvia, vapor e velocidade” “Vapor na ventisca” e “  El 
Temerario  remolcado a su último atraque para el 
desguace” 

PE 20% 

Coñece as características do estilo pictórico da pintura de 
John Constable identificándoos na análise do cadro “ O 
carro de feo” 

PE 20% 

Recoñece a obra de Caspar David Friedrich, John Constable 
e William Turner. 

PE 10% 

B1.7. Pintura romántica en Francia. B1.6.. FA2.B1.6.1. Analiza a pintura 
romántica francesa: Théodore 
Géricault, Eugène Delacroix e 
Antoine-Jean Gros. 

Identifica as carácterísticas propias do Romanticismo 
Francés. 

Analise do Cadro “A liberdade guiando ao pobo” e 
“A Matanza de Scio” de Delacroix. 

PE 20% 

Recoñece a obra pictórica de Delacroix y Gericault. PE 10% 

▪ B1.10. A narración na pintura romántica. ▪ B1.9.  ▪ FA2.B1.9.1. Comenta o cadro "A 
balsa da Medusa" de Géricault, 
valorando a base histórica e o 
resultado plástico. 

Analiza a Temática do cadro de História, a súa evolución  e a 
súa importancia no romanticismo. 

PE 10% 

Analiza o cadro "A balsa da Medusa" de Géricault. PE 20% 

FA2.B1.9.2. Analiza a pintura "A 
morte de Sardanápalo". 

Analiza a pintura "A morte de Sardanápalo" de Delacroix. PE 20% 

B1.8. Pintura en España: Goya.  B1.7.  FA2.B1.7.1. Recoñece a obra 
pictórica de Goya. 

Recoñece a obra pictórica de Goya. PE 10% 

B1.11. Etapas na pintura de Goya. 

▪ B1.12. Goya: clasificación temática das súas 
obras principais. 

▪ B1.10.  ▪ FA2.B1.10.1. Identifica os 
principais cadros do pintor 
aragonés. 

Analiza os cartóns “A entuca” “ Baile a orillas do 
Manzanares” e “A galiña cega”. 

 

PE 20% 

Analiza os retratos da “Condesa de Chinchón”, a “Duquesa 
de Alba e “Las Majas” 

PE 20% 

Analiza os cadros históricos do “”2 de maio” e “·3 de Maio” PE 20% 
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FA2.B1.10.2. Clasifica a temática 
dos cadros de Goya. 

Identifica las obras de Goya sabiendo clasificarlas por su 
“estilo artístico” e a  súa  temática. 

PE 10% 

B1.8. Pintura en España: Goya. B1.11.. FA2.B1.11.1. Relaciona o cadro 
"A familia de Carlos IV" con "As 
Meninas". 

Analise do cadro "A familia de Carlos IV" e as súas 
vinculacións con "As Meninas" de Velázquez. 

PE 20% 

FA2.B1.11.2. Relaciona o cadro 
"A leiteira de Bordeos" coa 
pintura impresionista posterior. 

Compara "A leiteira de Bordeos" con obras impresionistas PE 20% 

B1.9. Goya e o expresionismo das pinturas 
negras. 

B1.8.  FA2.B1.8.1. Comenta as pinturas 
negras de Goya. 

▪ FA2.B1.8.2. Compara a obra de 
Goya de características 
expresionistas con obras de 
contido formal similar noutras 
épocas e culturas. 

Análise das Pinturas negras. PE 20% 

B1.15. Música romántica. 
B1.16. Ludwig Van Beethoven: obras principais 

(obra sinfónica, concertos e sonatas). 
B1.17. Ludwig Van Beethoven e a superación 

do clasicismo musical.  
B1.18. Óperas: Verdi, Wagner e a mitoloxía 

xermánica. 

B1.13. FA2.B1.13.1. Comenta a música 
romántica,  

FA2.B1.13.2. Coñece e explica os 
principais cambios introducidos 
por Beethoven  

FA2.B1.13.4. Relaciona a obra 
musical de Wagner e a 
mitoloxía xermánica. 

Coñece o  contexto artístico da época, valorando as outras 
manifestacións artísticas e estéticas que establecen o 
“zeitgeist” (espírito do tempo). 

 
Coñece as características da Música Romántica, 

instrumental e vocal, e a auxe dos nacionalismos e a 
liberdade creativa como sentimento romántico  

 
Identifica as características da danza clásica . 
 
Identifica os diferentes estilos da Indumentaria do século XIX 

e a importancia do dimorfismo sexual na moda. 

▪  

▪ Identifica os estilos en decoración.  

OA 

 

10% 

 

B1.21. Nacemento da danza clásica. B1.17.  FA2.B1.17.1. Explica o 
nacemento en Francia da 
danza clásica e os elementos 
clave que a compoñen. 

B1.19. Indumentaria, moblaxe e decoración de 
interiores: estilos Regency e Napoleón III. 

B1.14.  FA2.B1.14.1. Identifica as claves 
estilísticas na indumentaria, na 
moblaxe e na decoración dos 
estilos Regency e Napoleón. 

Bloque 2. O Romanticismo tardío (1850-1900)   

Contidos C A Estandar .Aprendizaxe. Actividade de Aprendizaxe Instr % nota 

B2.1. Revolución Industrial. Colonización de 
África. Guerra con China. Guerra de 
Secesión norteamericana. Independencia 
latinoamericana. 

 
B2.2. Nacionalismo italiano e xermánico. 

Historicismo nostálxico. 

B2.1.  FA2.B2.1.1. Relaciona o 
internacionalismo político 
europeo e a chegada a Europa 
da arte de Oriente. 

▪ FA2.B2.1.2. Comenta a Guerra de 
Secesión norteamericana e a súa 
influencia na arte. 

Coñecer os feitos históricos, os avances tecnolóxicos e o 
pensamento filosófico e social que propiciaron cada un 
dos movementos artísticos do século XIX, entendendo a 
súa influenza no noso estilo de vida.. 

OA 10% 

B2.3. Arquitectura. Neoestilos: neomudéxar e 
neogótico. 

B2.2. FA2.B2.2.1. Identifica os edificios 
relacionados cos movementos 
neogótico e neomudéxar. 

Coñecer a evolución da Arquitectura e a construcción da 
“nova cidadfe” e a súa importancia no contexto artístico 
da época “zeitgeist” (espírito do tempo) 

▪  

▪ Coñecer a importancia das Exposicións universais como 
motor de “globalización” e a súa importancia na difusión da 
arquitectura ferro-vitrea. 

OA 

 

10% 

 

B2.4. Exposicións universais de París, Londres 
e Barcelona. A torre Eiffel. 

B2.3.  FA2.B2.3.1. Relaciona as 
exposicións universais de París 
e Londres coa arquitectura. 

▪ FA2.B2.3.2. Identifica os 
elementos principais da erección 
da torre Eiffel. 

B2.5. Escultura: Auguste Rodin. 
B2.6. Camille Claudel, escultora. 

▪  

B2.4  FA2.B2.4.1. Explica a evolución 
do clasicismo de Canova ao 
expresionismo de Rodin. 

Coñece a evolución da Escultura no século XIX 
Analiza as obras mais importantes de Rodin. 

PE 20% 

FA2.B2.4.2. Analiza a obra de 
Camille Claudel. 

▪ Analiza as obras mais importantes de Claudel. PE 20% 

▪ B2.5. ▪ FA2.B2.5.1. Compara a obra de 
Rodin e Camille Claudel e 
establece as conclusións 
pertinentes. 

▪ Identifica a obra de Rodin e Claudel, e a súa temática PE 10% 

Coñece as características propias da obra de Rodin e 
Claudel e a súa importancia na innovación escultórica. 

PE 20% 

B2.7. Mariano Benlliure. B2.6.  FA2.B2.6.1. Identifica a escultura 
española, especialmente a 
obra de Mariano Benlliure. 

Identifica as esculturas mais relevantes de Benlliure. PE 10% 

Coñece as características propias da obra de Benlliure PE 20% 

B2.8. Pintura orientalista europea e española. B2.7.  FA2.B2.7.1. Identifica a pintura 
orientalista europea cos 
orientalistas españois, por 
exemplo Mariano Fortuny. 

Identifica a pintura orientalista de  Mariano Fortuny. PE 10% 

Coñece o estilo pictórico de Fortuny e coñece as 
características da pintura orientalista sabendo compara-
las coas doutros estilos. 

 

PE 20% 
 
 

Bloque 2. O Romanticismo tardío (1850-1900)   

▪ B2.9. Historicismo: Eduardo Rosales, Francisco ▪ B2.8 ▪ FA2.B2.8.1. Relaciona a obra Identifica os cadros historicistas mais relevantes e aos seus 
autores 

PE 10% 
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Pradilla e Alejandro Ferrant. pictórica historicista dos pintores 
Eduardo Rosales, Francisco 
Pradilla e Alejandro Ferrant. 

Coñece as carácterísticas da pintura historicista sabendo 
compara-las coas doutros estilos. 

Analiza os cadros “O testamento de Isabel a Católica” de 
Eduardo Rosales e “Xoana a Tola” de Francisco Pradilla 

PE 20% 

▪ B2.10. Pintura. Francia: os Pompier 
(Bouguereau, Cormon, Alexandre Cabanel e 
Jean-Léon Gérôme). 

▪ B2.9.  ▪ FA2.B2.9.1. Recoñece a obra dos 
pintores "pompier" franceses: 
Bouguereau, Cormon, Alexandre 
Cabanel e Jean-Léon Gérôme, 
entre outros. 

Identifica os cadros pompier mais relevantes e aos seus 
autores 

PE 10% 

Analiza o cadro “Nacemento de Venus de Cabanel. 
Coñece as carácterísticas da pintura academicista sabendo 

compara-las coas doutros estilos. 

PE 20% 

▪ B2.11. Retrato galante: Madrazo e Franz Xaver 
Wintelhalter. 

▪ B2.10.  ▪ FA2.B2.10.1. Relaciona o retrato 
pictórico de Madrazo e Franz 
Xaver Wintelhalter. 

Identifica os retratos galantes de Madrazo e  Wintelhalter. PE 10% 

Analiza o cadro “A condesa de Vilches” de Madrazo. 
 

PE 20% 

B2.15. Reino Unido. Movemento prerrafaelita: 
John Everett Millais, Dante Gabriel Rossetti e 
William Holman Hunt, etc. 

B2.14.  FA2.B2.14.1. Analiza a obra 
pictórica do movemento 
prerrafaelita. 

Identifica as obras prerrafaelitas, seus autores e a súa 
temática. 

PE 10% 

Coñece as características estilisticas e temáticas dos 
Prerrafaelitas. 

▪ Comenta os cadros “EcceAncilla Domini” de Rossetti e 
“Ofelia” de Millais  

PE 20% 

B2.12. Mariano Fortuny e Madrazo, artista total: 
pintor, escenógrafo, deseñador de moda e 
inventor. 

B2.13. Decoración e moda: Mariano Fortuny e 
Madrazo.  

B2.11.  FA2.B2.11.1. Recoñece os 
traballos de deseño e vestiario 
de Mariano Fortuny e Madrazo. 

Coñece o  contexto artístico da época, valorando as outras 
manifestacións artísticas e estéticas que establecen o 
“zeitgeist” (espírito do tempo). 

 
Entende a importancia do deseño de Mariano Fortuny e 

Madrazo na liberación do corpo feminino, e as sua 
inspiración orientalista e historicista. 

 
Entende a importancia no campo do deseño das "Arts and 

Crafts" relacionándolo coa evolución do deseño posterior. 

 

OA 

 

10% 

 

B2.14. Movemento "Arts and Crafts": William 
Morris. 

▪  

B2.12.  

▪ B2.13.  

FA2.B2.12.1. Explica o 
movemento inglés "Arts and 
Crafts". 

▪ FA2.B2.13.1. Comenta as 
formulacións estéticas de William 
Morris. 

 

Segunda Avaliacion: 

 
Fundamentos da Arte II 

  

Contidos C A Estandar .Aprendizaxe. Actividade de aprendizaxe Instr % peso 

Bloque 2. O Romanticismo tardío (1850-1900)   

B2.16. Desenvolvemento da técnica fotográfica.  B2.15.  FA2.B2.15.1. Identifica a técnica 
do retrato utilizada por Nadar. 

Coñece o  contexto artístico da época, valorando as outras 
manifestacións artísticas e estéticas que establecen o 
“zeitgeist” (espírito do tempo). 

 
 
Coñece o nacemento e a evolución da fotografía e o cine , a 

súa importancia no contexto artístico da época e a súa 
influenza recíproca coa  arte posterior. 

▪  

▪  

OA 

 

10% 

 

B2.17. Retrato fotográfico. B2.16.. FA2.B2.16.1. Compara o retrato 
en pintura co retrato coetáneo en 
fotografía. 

B2.18. Orixes do cine. Nacemento do cine 
americano. 

B2.17.  FA2.B2.17.1. Describe o contexto 
xeral en que xorde a 
cinematografía e os seus 
pioneiros. 

Bloque 3. As vangardas   

Contidos C A Estandares Aprendizaxe. Actividade de Aprendizaxe   

B3.1. A fotografía e a descomposición da imaxe. 
Influencia na pintura impresionista. 

B3.1.  FA2.B3.1.1. Relaciona a 
descuberta da descomposición 
da imaxe en cores primarias e 
a súa relación coa técnica 
impresionista. 

Entende a influencia da fotografía e da descomposición da 
luz na pintura impresionista e a contextualiza na análise 
de obras. 

PE 10% 

B3.2. A cor como descomposición da luz. Teoría 
aditiva e subtractiva da cor. Cores primarias 
e secundarias. Cores complementarias 

B3.2.  FA2.B3.2.1. Diferencia a 
construción de cores coa luz 
da creación cos pigmentos. 

B3.22. Estampaxe xaponesa. Técnica do ukiyo-
e. Grandes gravadores nipóns: Kitagawa 
Utamaro, Utagawa Hiroshige e Katsushika 
Hokusai. 

B3.21.  FA2.B3.21.1. Analiza a técnica 
xaponesa do ukiyo-e e dos 
estampadores xaponeses 
Kitagawa Utamaro, Utagawa 
Hiroshige e Katsushika 
Hokusai. 

Coñece as características formais e compositivas da 
estampa xaponesa, recoñecendoas e contextualizándoas 
nas obras pictóricas e gráficas de artistas da época e 
posteriores.  

PE 20% 

B3.23. Influencia da estampaxe xaponesa en 
Europa. Vincent Van Gogh. Nacemento do 
cómic. 

B3.22.  FA2.B3.22.1. Relaciona o gravado 
xaponés coas creacións 
europeas, sobre todo na obra 
de Van Gogh e de Hergé. 

Recoñece  importancia da estampa xaponesa no cartelismo 
e no nacemento do cómic 

 

OA 10% 
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B3.6. Decadencia do historicismo e auxe da 
vida cotiá. 

 
B3.7. Impresionismo: Monet, Manet, Pisarro e 

Sisley. 

▪  

B3.5.  FA2.B3.5.1. Identifica os cadros 
máis representativos de Manet, 
Monet, Pisarro e Sisley. 

Coñece as carácterísticas da pintura impresionista  
sabendo compara-las coas doutros estilos. 
Analiza os cadros impresionistas 

PE 20% 

B3.6. e  FA2.B3.6.1. Compara os cadros 
historicistas coas obras de 
Pisarro ou Sisley. 

B3.11. Berthe Morisot e Mary Cassatt. B3.10.. FA2.B3.10.1. Compara a obra 
pictórica das pintoras Berthe 
Morisot e Mary Cassatt cos 
pintores coetáneos. 

B3.3. Temática simbolista: erotismo, drogas, 
satanismo, etc. 

B3.4. Pintura de Odilon Redon. 

B3.3.  FA2.B3.3.1. Relaciona os temas 
artísticos e a súa aplicación á 
arte: simbolismo, erotismo, 
drogas e satanismo. 

Entende e identifica a temática e aspectos formais e 
simbólicos do Simbolismo 

OA 10% 

FA2.B3.3.2. Analiza a obra 
pictórica de Odilon Redon. 

B3.5. Paul Cézanne. B3.4.  FA2.B3.4.1. Describe as 
principais creacións de 
Cézanne. 

Coñece as carácterísticas da pintura de Cezanne, as súas 
etapas  sabendo compara-las coas doutros estilos. 
Analiza os cadros mais representativos 

 

PE 20% 

B3.13. Van Gogh. 

▪  

B3.12.  FA2.B3.12.1. Analiza a arte de 
Van Gogh. 

Coñece as carácterísticas da pintura de Van Gogh,   
sabendo compara-las coas doutros estilos. 
Analiza os cadros mais representativos. 

PE 20% 
 

 

B3.13.  FA2.B3.13.1. Debate acerca da 
posible relación entre a vida e 
a obra en Van Gogh. 

B3.18. Cartel publicitario: elementos formais e 
narrativos. 

B3.18.  FA2.B3.18.1. Analiza os 
elementos formais e narrativos 
que se dan no cartel 
publicitario. 

Coñece a aparición e evolución do Cartel artístico e 
analiza elementos formais como imaxe e texto. 
 
Coñece as carácterísticas da obra de Alfons Mucha, o 
estilo que representa e analiza as obras mais importantes 
sabendo compara-las coas doutros estilos. 

PE 20% 

B3.19. O cartel e a arte. B3.19.  FA2.B3.19.1. Explica a 
importancia do cartel 
publicitario. 

B3.20. O cartel e a arte. 
B3.21. Carteis de Jules Chéret, Alfons Mucha e 

Leonetto Cappiello. 

B3.20.  FA2.B3.20.1. Explica a obra 
gráfica dos cartelistas Jules 
Chéret, Alfons Mucha e 
Leonetto Cappiello. 

B3.19. O cartel e a arte. 
B3.23. O cartel publicitario e a obra pictórica e 

gráfica de Henri de Toulouse-Lautrec. 

B3.23. 
ec. 

FA2.B3.23.1. Explica o cartel e a 
obra gráfica de Henri de 
Toulouse-Lautrec. 

Coñece as carácterísticas da obra gráfica de Toulouse-
Lautrec o estilo que representa e analiza as obras mais 
importantes sabendo compara-las coas doutros estilos. 

 

PE 20% 

B3.8. Reino Unido: John Singer Sargent. B3.7.  FA2.B3.7.1. Relaciona a obra 
pictórica de Sorolla con John 
Singer Sargent. 

Identifica o iluminismo como estilo OA 10% 

B3.9. Pintura en España: Santiago Rusiñol, 
Ramón Casas, Anglada Camarasa, Carlos de 
Haes, Isidro Nonell, Joaquín Sorolla e José 
Luis Sert. 

B3.8.  FA2.B3.8.1. Identifica as 
principais obras dos pintores 
españois, por exemplo: 
Santiago Rusiñol, Ramón 
Casas, Anglada Camarasa, 
Carlos de Haes, Isidro Nonell e 
Joaquín Sorolla. 

Identifica  a pintura española do Noucentismo OA 10% 

B3.12. Arte Naif: Rousseau. B3.11.  FA2.B3.11.1. Explica a 
concepción pictórica de 
Rousseau. 

Identifica as características da pintura Naif, 
contextualizándoas nos cadros do “Aduanero” 

PE 20% 

B3.10. Os "Navis" (Pierre Bonnard) e os 
"Fauves" (Matisse). 

B3.9.  FA2.B3.9.1. Identifica a técnica 
pictórica dos "Navis" e dos 
"Fauves". 

Identifica as características dos estilos Navi e Fauvista. 
 
Comenta as obras mais significativas de Bonnard e 

Matisse.contextualizándoas nos cadros do “Aduanero” 
 

PE 20% 

FA2.B3.9.2. Analiza algunha obra 
de Pierre Bonnard e Matisse. 

B3.14. Cubismo, ruptura dunha única visión: 
Juan Gris, George Braque e Pablo Ruiz 
Picasso. 

B3.14.  FA2.B3.14.1. Analiza a 
concepción visual da arte 
cubista. 

Coñece e explica as características do Cubismo, entendendo 
as súas etapas, a novidade da linguaxe e as influenzas na 
arte posterior. 

PE 20% 

FA2.B3.14.2. Compara algunha 
obra cubista con outras 
anteriores. 

FA2.B3.14.3. Identifica as obras 
cubistas de Juan Gris, Pablo 
Picasso e Georges Braque. 

Analiza obras cubistas de Gris, Braque e Picasso PE 20% 
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B3.16. Etapas pictóricas de Picasso. B3.16.. FA2.B3.16.1. Compara as etapas 
creativas de Picasso: épocas 
rosa, azul, cubista e 
surrealista. 

Coñece as etapas da pintura de Picasso. Analiza e comenta 
os cadros mais relevantes 

B3.17. O cine como vangarda. B3.17.  FA2.B3.17.1. Analiza os 
intercambios recíprocos entre a 
cinematografía e as vangardas 
noutras disciplinas da arte. 

Coñece o  contexto artístico da época, valorando as outras 
manifestacións artísticas e estéticas que establecen o 
“zeitgeist” (espírito do tempo). 

 
Entende a importancia do cine,  a súa importancia no 

contexto artístico da época e a súa influenza recíproca 
coa  arte posterior. 

OA 

▪  

10% 

▪  

Bloque 4. O Modernismo-Art Nouveau   

B4.5. Arquitectura modernista europea: Víctor 
Horta e Adolf Loos. 

B4.6. Modernismo catalán: obra de Gaudí. 

B4.3. . FA2.B4.3.1. Compara a obra 
arquitectónica de Antonio 
Gaudí, Víctor Horta e Adolf 
Loos. 

 PE 20% 

B4.1. Modernismo. B4.1.  FA2.B4.1.1. Identifica os 
elementos diferenciadores da 
arte modernista fronte ao 
xeometrismo da Art Decó e os 
neoestilos anteriores. 

Coñece o  contexto artístico da época, e as características 
formais derivadas dos ritmos vexetais e naturais da estética 
modernista, valorando as manifestacións nas artes aplicadas 
e deseño. 

Entender o “zeitgeist” (espírito do tempo). 

 

Entende a importancia do cine,  a súa importancia no 
contexto artístico da época e a súa influenza recíproca coa  
arte posterior. 

OA 

▪  

10% 

▪  

B4.1. Modernismo. 
B4.2. Fantasía arquitectónica da fin de século: 

Art Nouveau. 
B4.3. Características principais da Art Nouveau 

francés. 
B4.4. Movemento en Europa: Modernismo, 

Jugendstil, Sezession e Liberty. 

B4.2.  FA2.B4.2.1. Comenta a duración 
cronolóxica e a extensión 
xeográfica do modernismo. 

FA2.B4.2.2. Explica o 
modernismo en Europa: Art 
Nouveau, Liberty, Sezession e 
Jugendstil. 

B4.7. Escultura: obra de Josep Llimona. B4.4.. FA2.B4.4.1. Analiza a obra 
escultórica de Josep Llimona. 

B4.8. Esculturas crisoelefantinas. B4.5.  FA2.B4.5.1. Identifica pezas 
escultóricas que poidan 
clasificarse como 
crisoelefantinas. 

B4.9. Cartel publicitario en Cataluña: Alexandre 
de Riquer, Ramón Casas e outros. 

B4.6.. FA2.B4.6.1. Comenta a obra en 
cartel de Alexandre de Riquer, 
Ramón Casas e outros 
cartelistas españois. 

B4.10. Moblaxe modernista. B4.7.. FA2.B4.7.1. Analiza a moblaxe 
modernista. 

B4.11. Revolución no vidro. Floreiros de Émile 
Gallé. Lámpadas de cores de Louis Comfort 
Tiffany. 

B4.8.  FA2.B4.8.1. Explica a importancia 
artística das creacións en vidro 
de Émile Gallé e Louis Comfort 
Tiffany. 

B4.12. Xoiaría modernista. Esmalte. Obra de 
Lluís Masriera. 

B4.9.  FA2.B4.9.1. Comenta a tipoloxía 
da xoiaría modernista, por 
exemplo os deseños de René 
Lalique e de Lluís Masriera, 
entre outros. 

 

Terceira Avaliación 

 
Fundamentos da Arte II 

  

Contidos C A Estandar .Aprendizaxe. Actividade de aprendizaxe Instr % peso 

Bloque 5. O Surrealismo e outras vangardas   

B5.1. Teorías de Sigmund Freud. A psicoloxía. 
 
B5.2. Irracionalismo onírico. Movemento 

surrealista: orixe.  

B5.1.  FA2.B5.1.1. Relaciona as ideas 
sobre a psicanálise de 
Sigmund Freud e as creacións 
surrealistas, especialmente co 
método paranoico-crítico de 
Salvador Dalí. 

 PE 20% 

FA2.B5.1.2. Explica as principais 
características do movemento 
surrealista. 

 PE 20% 

B5.3. Principais artistas: Salvador Dalí, Jean Arp 
e Joan Miró.  

B5.4. A pintura metafísica de Giorgio de Chirico. 

B5.2.  FA2.B5.2.1. Comenta as obras 
surrealistas de Jean Arp, Joan 
Miró e a pintura metafísica de 
Giorgio de Chirico. 

 PE 20% 
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B5.9. Movemento neoplasticista holandés "De 
Stijl": arquitectura, pintura e moblaxe. Piet 
Mondrian, Theo Van Doesburg e Gerrit 
Thomas Rietveld. 

B5.5.  FA2.B5.5.1. Explica a concepción 
artística dos neoplasticistas 
holandeses, o grupo "De Stijl". 

 PE 20% 

FA2.B5.5.2. Analiza as obras en 
arquitectura, pintura e moblaxe 
de artistas neoplasticistas: Piet 
Mondrian, Theo van Doesburg 
e Gerrit Thomas Rietveld. 

 PE 20% 

B5.10. Movemento Dada. Obra escultórica de 
Jean Tinguely. 

B5.6.  FA2.B5.6.1. Describe o 
movemento Dada e a obra 
escultórica de Jean Tinguely. 

Características do movemento dadaísta e a súa influencia 
nas vangardas posteriores e na  Arte conceptual. 

OA 10% 

Bloque 6. Os felices anos vinte. Art Decó   

B6.6. Escultura: Pablo Gargallo e Constantin 
Brancusi. 

B6.3.  FA2.B6.3.1. Compara a escultura 
de Pablo Gargallo e de 
Constantin Brancusi. 

 PE 20% 

B6.7. Tamara de Lempickca, pintora. B6.4.. FA2.B6.4.1. Comenta a obra 
pictórica da pintora Tamara de 
Lempicka. 

 PE 20% 

B6.1. Claves da Art Decó. 
B6.2. Desenvolvemento económico do período 

de entre guerras. 
B6.3. Auxe do luxo. A arte como produto para a 

elite. 
B6.4. Notas distintivas da arquitectura decó. 
B6.5. Estados Unidos: os grandes edificios. 

Escola de Chicago. Nova York: edificios 
Chrysler e Empire State. 

B6.1.  FA2.B6.1.1. Comenta a relación 
entre o desenvolvemento 
económico mundial e o auxe 
da Art Decó. 

Identificar as claves sociais e políticas que se relacionan co 
Art Decó. 

 
 
 
Comparar a Art Decó e a Art Noveau entendendo as súas 

diferenzas e similitudes. 
 
Coñecer o  contexto artístico da época, valorando as outras 

manifestacións artísticas e estéticas que establecen o 
“zeitgeist” (espírito do tempo). 

 
Identificar os elementos formais na decoración  da Art Decó 

aplicados a diferentes campos como a moblaxe, a xoiaría, 
a arquitectura e o deseño de produtos. 

 

Influencia da indumentaria na  liberación feminina.  

 

OA 10% 

FA2.B6.1.2. Explica a evolución 
desde a arte baseada na 
natureza (modernismo), á arte 
xeométrica (Art Decó). 

B6.9. Moblaxe Art Decó. B6.6.  FA2.B6.6.1. Identifica as claves 
esenciais da moblaxe decó. 

B6.10. Xoiaría decó e reloxos de pulseira. 
Empresas Cartier e Patek Philippe. 

 

B6.7.  FA2.B6.7.1. Compara a tipoloxía 
das xoias decó, por exemplo 
Cartier, coas doutras épocas. 

▪ B6.14. Moda: a revolución no mundo da moda e 
no vestido da muller. Coco Chanel. 

▪ B6.11.  ▪ FA2.B6.11.1. Analiza a revolución 
no traxe feminino que supuxo a 
obra de Coco Chanel. 

Bloque 7. A Gran Depresión e a arte da súa época   

B7.1. "A fin da festa". A crise económica. O 
crack bolsista de 1929. Crise económica 
mundial. Auxe dos totalitarismos. 

B7.1.. FA2.B7.1.1. Analiza a 
representación plástica do 
crack bolsista de 1929 en 
Estados Unidos. 

 OA 10% 

B7.5. Cómic europeo: "Tintín", de Hergé. 
B7.6. Cómic norteamericano. 
 

B7.5.  FA2.B7.5.1. Analiza a importancia 
do cómic europeo, 
nomeadamente a obra de 
Hergé. 

 PE 20% 

FA2.B7.5.2. Explica o nacemento 
dos superheroes 
norteamericanos do cómic. 

 OA 10% 

Bloque 8. A II Guerra Mundial   

B8.3. Abstracción escultórica: Henry Moore, 
Antoine Pevsner e Naum Gabo. 

B8.3.  FA2.B8.3.1. Comenta a evolución 
escultórica europea, 
nomeadamente salientable nas 
obras de Henry Moore, Antoine 
Pevsner e Naum Gabo. 

 PE 20% 

Bloque 9. O Funcionalismo e as décadas dos 40 e dos 50   

B9.1. Forma e función nas artes utilitarias: "a 
función fai a forma". 

B9.2. Arquitectura: simplificación ornamental. 
Xeometría e matemática como mensaxe 
primordial. 

B9.1.  FA2.B9.1.1. Explica a idea: "a 
función fai a forma". 

  
PE 

 
20% 

FA2.B9.1.2. Comenta a frase do 
arquitecto Mies van der Rohe: 
"Menos é máis". 

 

B9.2. Arquitectura: simplificación ornamental. 
Xeometría e matemática como mensaxe 
primordial. 

B9.2.  FA2.B9.2.1. Comenta as claves 
da arquitectura funcional. 

 

B9.5. A obra de Ludwig Mies van der Rohe, 
Frank Lloyd Wright e Le Corbusier. 

B9.3.  FA2.B9.3.1. Identifica as 
principais creacións 
arquitectónicas de Mies van de 
Rohe, Frank Lloyd Wright e Le 
Corbusier. 

 PE 20% 
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B9.6. Deseño industrial. Bauhaus e a súa 
influencia posterior. 

B9.4.. FA2.B9.4.1. Relaciona a escola 
alemá Bauhaus co deseño 
industrial. 

 OA 10% 

Bloque 10. Os Anos 60 e 70   

B10.3. Expresionismo figurativo e 
expresionismo abstracto. Pintura 
hiperrealista. 

 
B10.4. Expresionismo abstracto: Jackson 

Pollock e Mark Rothko. 
 
B10.5. Expresionismo figurativo: Francis Bacon 

e Lucian Freud. 
 
B10.6. Hiperrealismo: David Hockney, Antonio 

López e Eduardo Naranjo. 
 
 

B10.2.. FA2.B10.2.1. Comenta as claves 
do expresionismo figurativo, 
desde o expresionismo alemán 
ata a obra de Francis Bacon e 
de Lucian Freud. 

 PE 20% 

FA2.B10.2.2. Explica a obra 
pictórica de Jackson Pollock e 
de Mark Rothko. 

 PE 20% 

FA2.B10.2.3. Identifica as claves 
da pintura hiperrealista e/ou 
Pop Art, comparando as obras 
de David Hockney e dos 
españois Antonio López e 
Eduardo Naranjo, entre outros. 

 PE 20% 

B10.8. O expresionismo na escultura española. 
 
B10.9. Escultores vascos: Jorge Oteiza, 

Eduardo Chillida e Agustín Ibarrola. 
 

B10.3.  FA2.B10.3.1. Analiza a 
importancia da escultura 
expresionista española. 

 PE 20% 

FA2.B10.3.2. Describe a 
importancia da escultura vasca 
e indica as obras de Jorge 
Oteiza, Eduardo Chillida e 
Agustín Ibarrola. 

 PE 20% 
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6. Metodoloxía 

 

Concrecións metodolóxicas que require a materia.  

A primeira semana do curso explicáronse de forma clara as normas hixiénicas e protocolos establecidos no IES e, con apoio de videos e 

presentacións, adicouse á análise da crise sanitaria, social e económica derivada da pandemia do Sars-CoV-2 e á concienciación sobre a 

necesidade do cumprimento das normas individuais e colectivas para a súa superación.  

 

A metodoloxía das clases basease no feito de aprender a ver e, polo tanto a analizar, as obras artísticas. 

Ao comezo de curso realízanse actividade de exploración de ideas e coñecementos previos mediante a formulación de cuestións sobre 

temática, xénero e esquemas compositivos referentes a imaxes proxectadas. Úsase como punto de partida para tratar os elementos que hai 

que analizar nunha obra o que serve de  reforzo  e  recuperacion  das  aprendizaxes  imprescindibles  do curso pasado. 

Mediante presentacións, a profesora explica as características propias de cada época, estilo e artista e ensina a contextualizalas en obras 

concretas, analizando a  tématica e as características formais e estilísticas. Trátase de recoñecer nunha imaxe en particular  os elementos 

constitutivos da obra e interpretar a intención do artista , enmarcándoa nun contexto e movemento artístico.  

É preciso destacar que é precisamente o que o alumnado debe realizar nas ABAU, aplicando os coñecementos a calquera obra dos artistas 

propostos (non existe un catálogo de obras para as ABAU). 

Asimesmo, aproveitanse os propios contidos de Fundamentos da Arte II paraimpartir e reforzar en contidos propios da Programación da 

materia de 1º de bacharelato: o estilo Rococó impártese cos Cartones para tapices de Goya. O estilo do Barroco incidindo nas características 

comúns co Romanticismo (tenebrismo de Caravaggio, dinamismo, naturalismo…), e As Meninas de Velázquez polas súas concomitancias co 

Retrato da familia de Carlos IV. O Neoclacisismo é tratado na análise dos retratos de Goya, e no contexto propio da pintura clasicista francesa 

e a súa implicación co estilo imperialista de Napoleón. A arquitectura Neoclásica cosestilos historicistas  e a escultura neoclásica co estudo da 

obra de Cánova. 

Potenciase a metodoloxías activa e participativa mediante a formulación de cuestións que favorezan o conflito cognitivo sobre as imaxes 

proxectadas  onde o alumnado ten que aplicar as características básicas e interpretar elementos formais, compositivos e simbólicos.  

 A amplitude da materia impide realizar outro tipo de prácticas durante as clases.  

Para preparar a materia o alumnado debe practicar facendo, por escrito,  comentarios e a análises comparativa de obras propostas, pero 

trátase de traballo persoal de investigación, é dicir, non ten obriga de presentar os comentarios. 

Tamén foméntase a autoavaliación, é dicir, na Aula Virtual se lle propón realizar actividades non obrigatorias (análise de obras), coa 

publicación posterior do comentario xa resolto para que o alumnado o compare co propio e sexa consciente do seus acertos e errores.  

Na Aula Virtual facilitanse información básica para todo o alumnado e información complementaria para afondamento e ampliación: apuntes, 

documentos e enlaces para a preparación e estudo do temario.  

Realízase un exame por avaliación e un exame final para subir nota. Nos exames o alumno ten que aplicar a memorización comprensiva, 

realizando comentario de obras e análises comparativas, así como enumeración de características do estilo e identificación de xéneros e 

estilos artísticos e  autores situándoos tanto cronolóxica como xeográficamente. 

 

Metodoloxía de traballo que se seguirá no caso de ensino a distancia. 

Seguiríase a mesma metodoloxía usando a videoconferencia para as explicacións, sempre que o Instituto adapte as aulas ou os ordenadores 

con cámara.  

Para os exames estableceríase a entrega mediante fotografía dos escritos do alumnado. 

De non ser posible, estableceríanse mais cantidade de exercicios (comentarios)  xa que os test de resposta curta non favorecen a preparación 

cara as ABAU, onde un dos puntos esencias que mais se  valoran é a argumentación e a claridade expositiva. 

Neste curso preténdese propoñer algun traballo cooperativo en liña, tanto na modalidade presencial como a distancia, pero depende da 

formación recibida pola profesora no manexo de Moodle. 
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Metodoloxía para o alumnado sen conectividade: 

Todo o alumnado de segundo de bacharelato dispón de medios informáticos para o seguimento das clases en liña. 

 

Mecanismos que o profesorado adoptará para asegurar o seguimento continuo do curso polo alumnado. 

Os mecanismos primordiais que o profesorado adoptará para asegurar o seguimento continuo do curso polo alumnado no caso de 

interromperse á asistencia por mor da evolución da pandemia, serán primordialmente dous: a Videoconferencia e a Aula Virtual. 

Farase un seguimento da asistencia do  alumnado, aplicando os medios dispoñibles: Na modalidade Presencial rexistro de faltas no XADE, nas 

modalidades semipresencial e a Distancia  mediante sondeos Webbex, , verificación visual… e incluiranse as faltas tamén no Xade. 

 

Materiais e recursos didácticos. 

Imparten as clases nas aulas de grupo que  contan  cunha CPU con teclado e rato e un proxector para pantalla ou pizarra dixital. 

Utilízase a plataforma coorporativa de Aula Virtual do IES de Sar.  

Unha única sala para os tres grupos para presentar a documentación e documentos.  

Tres subgrupos (2º A, 2ºB e 2º C) para recollida de tarefas e seguimento do alumnado. 

Presentacións realizadas pola profesora. 

Enlaces a documentos na rede. 

Publicación de apuntes. 
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7. Avaliación 

 

Criterios sobre a avaliación, a cualificación e a promoción do alumnado. 

O alumnado ten a obriga de asistir a clase (non hai matrícula libre no Ensino Ordinario). 

O sistema de cualificación está pensado para valorar a continuidade do proceso de aprendizaxe e valorar o esforzo e mellora do alumno que 

debe realizar un esforzo para superar as súas dificultades.  

 

Obriga de identificación por parte do alumnado: 

A non identificación impide a cualificación. 

Nos exames é traballos escritos aparecerán os datos do alumnado: nome e apelidos, visibles e lexibles. 

No caso de usar outro nome diferente do oficial, por identidade sexual,  é obrigatorio a entrega dunha declaración xurada onde se faga constar. 

No caso de Videoconferencia o alumno ten a obriga de mostrarse (non apagará a cámara). 

No caso de traballos ou documentos on line, o alumno ten que usar a conta corporativa . 

 

Instrumentos:  

Os principais instrumentos de avaliación son o Rexistro de faltas, a  Observación na aula e as Probas escritas. 

O rexistro das faltas de asistencia ou de conduta (amonestacións) realízanse no programa Xade. Son un xeito obxectivo de medir a 

participación do alumnado e o seu interese na materia. 

As faltas de asistencia provocan unha disrupción no proceso de ensino-aprendizaxe e implican o total desinteres pola materia.  

As faltas de conducta como a non atención ás explicacións, a realización de tarefas alleas á materia ou as condutas disruptivas, amosan a falta 

de interese e implican unha actitude non participativa e pasiva. 

Preténdese ir incorporando, de ser posible e con carácter experimental, outros instrumentos como traballos colaborativos na Aula Virtual cara a 

súa incorporación no vindeiro curso.  

 

Realízase unha  proba escrita (exame) por avaliación e un exame final, para subir nota.  

Nos exames o alumno ten que aplicar a memorización comprensiva, realizando comentarios e análises comparativas de obras, así como 

enumeración de características e identificación de xéneros, estilos artísticos e  autores situándoos tanto cronolóxica como xeográficamente. 

As preguntas deseñaranse en base ao seguinte:  

● Coñecer os diferentes Estilos Artísticos no seu contexto e a evolución dos xeneros artísticos e da  iconicidade na representación. 

● Coñecer a maneira de facer e o xeito de entender a arte de cada artista e identificar as súas obras e coñecer as súas influencias na 

arte e nos artistas posteriores.  

● Demostrar o coñecemento analítico á hora de entender e comentar unha obra, sexa cal sexa o seu formato plástico, e saber 

contextualizar nela as características técnicas, formais e simbólicas do artista e do movemento artístico. 

● Coñecer a terminoloxía básica da materia, sobre estilos, materiais e técnicas das diferentes artes plásticas, adquirindo o dominio 

necesario para desenvolver as propias ideas dun xeito racional e ordenado.  

Non se realizan recuperacións. O alumnado debe valorar os errores cometidos e tentar melloralos cara a seguinte avaliación. O propio sistema 

de cualificación fai que o alumno poda acadar bós resultados durante o curso. 

 

Exame final: Todo o alumnado está convocado a un exame final para subir a cualificación. Non se realiza recuperación nin repetición desta 

proba. Éste exame será valorado cun máximo de 2 puntos (0,5 por estilo). 

Nesta proba o alumnado deberá definir catro Estilos artísticos entre o total do temario, segundo estes parámetros: 

● Onde e cando xurdiu,  qué significa o nome que recibe,  quén o elixiu e por qué recibe esa denominación 

● Qué disciplinas abarca (pintura, escultura, arquitectura, música, cine, literatura…).  
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● Cómo e porqué se crea (influenzas ou rexeitamento), cal é o seu ideario ou manifesto (actitude e rol do artista, posicionamento ante a 

Arte, filosofía e pensamento).  

● Artistas que o crearon. 

● Evolución, etapas, tendencias  e artistas mais representativos de cada unha. 

● Cáles son as súas características xerais: iconicidade,  temática, innovacións técnicas e características formais (forma, cor, 

pincelada..).   

● Qué significou históricamente eas súas influenzas na arte posterior. 

 

Cualificación positiva:  

 A nota mínima é de  4,5.  Serán cualificacións positivas a nota de  4,5 e todas as superiores. 

 

Ponderación e redondeo: Para a obtención da cualificación, as notas numéricas con cinco décimas ou máis computaranse á alza (3'5 = 4). 

Non se terán en conta as décimas inferiores a cinco (3'4 = 3). 

 

Cálculo da cualificación parcial:  

A cualificación das avaliacións  parciais obtense:  

● 90 % da cualificación do  exame. 

● 10% do interese, participación e asistencia ás clases.   

Para a obtención deste último punto establécese un máximo permitido de 5 faltas na avaliación (a materia ten un horario semanal de 4 horas) 

tanto de asistencia como de conducta. Por cada falta que supere este tope restárase 0,2 puntos a este punto (10 % =1). Ata o máximo de 1 

punto. O alumnado que non poida asistir por causas xustificadas deberá atender as clases por vía telemática. 

Na terceira avaliación, para a obtención deste punto, as faltas computaranse ata o último día de curso. 

 

Cálculo da cualificación final:  

A nota final será igual á suma A+B+C+D. Sendo  

A= 0,10 x cualificación da 1ª  avaliación 

B= 0,30 x  cualificación da 2ª  avaliación 

C= 0,60 x cualificación da 3ª avaliación. 

D= De 0 a 2 puntos por exame final. 

Todo o alumnado está convocado a un exame final para subir a cualificación. Éste exame será valorado cun máximo de 2 puntos (0,5 por 

estilo). 

 

Avaliación extraordinaria  

Consta de unha proba escrita similar as realizadas durante o curso. 

Cualificación positiva: nota mínima de  4,5.  

 

Avaliación inicial. 

A materia de Fundamentos da Arte II é continuidade de Fundamentos da Arte I.  

As cualificacións obtidas en primeiro curso mais os informes emitidos a final de curso son información suficiente para coñecer a formación do 

alumnado. Non fai falla, pois, deseñar unha proba, abonda coa observación.  Ao comezo de curso realízanse durante as explicacións unha 

exploración de coñecementos previos mediante a formulación de cuestións sobre temática, xénero e esquemas compositivos referentes a 

imaxes proxectadas. Serve para comprender a actitude do alumnado: pasivo, tímido, atento, participativo, temeroso…  

 

Actividades de seguimento, recuperación e avaliación de pendentes. 
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Por ser unha materia de segundo curso, o alumnado que non ten superado Fundamentos da Arte II ten, por lei, que volver a cursala en 

igualdade de condicións que o alumnado que a cursa por primeira vez. 

 

Procedementos para acreditar os coñecementos necesarios para cursar a materia de 2º de Bacharelato. 

Todo o alumnado de Artes ten a obriga de cursar a materia de Fundamentos da Arte I de 1º e Fundamentos da Arte II de 2º por ser a materia 

obrigatoria nesta modalidade (Materia Xeral de Opción Bacharelato). Así pois non cabe mais acreditación que cursar e acadar o aprobado na 

materia de 1º. 

O alumnado que, por ter realizado un Cambio de Modalidade, teña que cursar a materia de Fundamentos da Arte I de 1º pode atoparse nunha 

destas dúas situacións: 

Estar a repetir 2º curso con materias soltas:  Neste caso, e sempre que sexa posible, acudirá as clases da materia de Fundamentos da Arte  

I xunto cos grupos de 1º. De non ser posible se atenderá como no caso seguinte. 

Estar a facer 2º curso completo: Ao non poder asistir as clases de 1º curso,  se lle fará un seguimento e realizará os exames de cada 

avaliación xunto co alumnado de 1º, agás a terceira avaliación que se axustará ao calendario de 2º. Este seguimento deberá ser valorado  pola 

profesora que imparte a materia en 1º. Se ten solicitado unha hora para atención específica deste alumnado, xa que precisa de explicacións 

mais profundas e de una atención maior que o alumnado que xa a cursou, pero non se tivo en conta nos horarios. 
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8. Medidas de atención á diversidade. 

 

No Bacharelato debese ofrecer unha cultura común pero resaltando as peculiaridades do alumno co convencemento de que as capacidades, 

motivacións e intereses dos mesmos son moi distintas. Trátase de motivalo para conseguir captar o seu interese pola materia e, en moitos 

casos, convencelos de que poden aprender.  

Segundo sexa o caso estableceránse as medidas necesarias para a plena incorporación no grupo do alumnado con necesidades educativas 

especiais, sempre despois dos informes pertinentes do Departamento de Orientación.  

Nestes casos faise precisa unha Avaliación Inicial, onde todo o equipo docente  poida valorar a necesidades do alumnado e coordinarse na 

toma de medidas, baixo a dirección do Departamento de Orientación. 

As medidas a tomar serían as ordinarias e, só no caso de non abondar, tomaríanse medidas extraordinarias. 

 

Medidas ordinarias:   

As medidas axustaránse sempre as condicións individuais de cada alumno e alumna. Entre elas: 

Medidas ordinarias Organizativas 

● Designación na aula dun posto escolar axustado ás condicións do alumno (atención, escoita…) 

● Reforzo educativo e/ou apoio de profesorado na aula. 

Medidas ordinarias  Curriculares 

● Adaptacións metodolóxicas para algún alumno. 

● Adaptación dos tempos: aumento do tempo para realización de tarefas e probas.  

● Adaptación dos instrumentos de avaliación. 

● Baixar á dificultade do traballo práctico. 

 

Medidas extraordinarias:   

Aplicaranse as medidas que establecen os seguintes protocolos da Xunta de Galicia, aplicándose en cada caso e segundo a situación 

particular do alumnado, sempre despois dos informes pertinentes do Departamento de Orientación. 

● Protocolo para a atención educativa do alumnado coa síndrome  de  Down e/ou discapacidade intelectual. 

● Protocolo para a atención educativa ao alumnado can discapacidade auditiva. 

● Protocolo de consenso sobre TDAH na infancia e na adolescencia nos ámbitos educativos e sanitarios. 

● Protocolo Tratamento educativo do alumnado con trastorno do espectro do autismo (TEA)  

 

Faise necesaria unha coordinación do Equipo docente, o profesorado titor e o Orientador, para establecer dun xeito global as necesidades de 

cada alumno e alumna en particular e atendelas desde as diferentes materias.  

Tamén é preciso orientar ao profesorado sobre o xeito de abordar o traballo de aula, aplicando medidas axustadas a cada caso particular. 

Dada a multiplicidade de situacións e os diferentes graos de afeccións, non existe un ámbito xeneralizado de actuacións, senon de adaptación 

á realidade individual do alumno ou alumna. 
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9. Concreción dos elementos transversais 

 

Nunha concepción integral da educación, a Educación moral e cívica son fundamentais para procurar que os alumnos adquiran 

comportamentos responsables na sociedade, cun respecto ás ideas e as crenzas dos demais, e especialmente no seu futuro desenvolvemento 

profesional. 

O carácter integral do currículo implica tamén a necesidade de incluír nas diferentes áreas elementos educativos imprescindibles para a 

formación dos cidadáns. Os ensinos transversais non están limitados a ningunha materia concreta, senón que afecta aos diferentes ámbitos da 

vida.  

 

Educación moral 

Entender como prioritario o cumprimento individual das normas estatais e autonómicas  como xeito de respectar e protexer  á sociedade e a 

democracia.  Moi necesario neste momento de pandemia e crise económica, onde a responsabilidade individual é o único xeito de protección 

da colectividade. 

Manifestar una visión crítica, construtiva e aberta as novas ideas artísticas, técnicas e visuais, na resolución de problemas específicos de cada 

materia. 

Interpretar as distintas expresións artísticas como material ao servizo da sociedade e do seu desenvolvemento.  

Apreciar, respectar e axudar á conservación das diversas manifestacións culturais e artísticas e do noso patrimonio artístico: sensibilización a 

través dunha actitude crítica e reflexiva. 

Respecto polas persoas e as súas creacións.  

Respecto e aprecio por outras culturas e outros modos de expresión distintos do propio.  

Desenvolvemento da capacidade de análise crítico das expresións artísticas tanto antigas como actuais. 

Entender a arte relixiosa, de calquera credo, como un ben cultural e patrimonio da humanidade. 

 

Educación para a paz 

Desinhibición mediante a participación nas actividades do grupo, con aportacións persoais e con actitude favorable cara a exposición na aula 

dos propios pensamentos.  

Entender o debate como expresión do pensamento crítico e entender as opinions contrarias como enriquecedoras cara a unha visión mais 

completa da realidade. 

Respectar e apreciar outros modos de expresión visuais e plásticos, distintos do propio e dos modos predominantes do entorno, superando 

estereotipos e convencionalismos, mantendo una actitude aberta e receptiva que permita aceptar con espontaneidade os diferentes modos de 

creación artística. 

Apreciar a linguaxe das Artes Plásticas e musicais como medio de expresión e comunicación das diversas comunidades. 

Mostrar unha actitude flexible e aberta ante as opinións dos demais, no desenvolvemento do traballo en equipo ou no momento de resolver un 

problema. 

Análise de imaxes que presenten situacións sociais inxustas. 

 

Educación para a saúde 

Coñecer as medidas hixiénico-sanitarias, tanto individuais como colectivas, para facer fronte á pandemia da COVID. 

Coñecer  e apreciar a importancia que ten no noso sistema inmunitario os hábitos saúdables como son un bó descanso (horas de soño), unha 

alimentación equilibrada (importancia do desayuno) e o uso dunha indumentaria acorde coa climatoloxía.  

Apreciar o feito de que protexer a nosa saúde é necesario para protexer a saúde pública, entendendo o risco que supón para os demais as 

nosas imprudencias e falta de coidado. 

Coñecer os riscos que conleva a mala manipulación dos materiais artísticos debido a súa toxicidade, co estudo das enfermidades (plumbosis 

ou saturnismo, cólico dos artistas, …) de artistas recoñecidos. 
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Utilizar, como  hábito saudable, unha boa postura física segundo a labor que se está a realizar e o instrumental que se está a utilizar para 

favorecer a seguridade no traballo. 

Apreciar a importancia de traballar en calquera ámbito de xeito ordenado, pulcro e preciso favorecendo a estabilidade emocional e psíquica. 

Valorar a importancia das linguaxes artísticas como un medio de expresión e comunicación que contribúe a superar inhibicións e, polo tanto, 

axuda ao benestar persoal. 

Entender que os patróns de beleza son efémeros e non deberían por en risco a propia saúde. 

Entender o perigo dunha mala alimentación analizando o cadro “Comedores de patacas” de Van Gogh e obras de Isidre Nonell. 

 

Educación ambiental e para o consumo 

Entender a responsabilidade que ten o ser humano na aparición da pandemia, coa falta de protección da natureza : deforestación, 

calentamento global e extinción de especies.  

Apreciar o feito de que coidar o hábitat, a biodiversidade  e a natureza, mediante a non xeración de lixo, a reciclaxe, un  consumo resposable e 

un gasto enerxético sostible, redunda  no benestar e a saúde do ser humano .  

Descubrir, apreciar e valorar a importancia da natureza e o medio ambiente, e colaborar na súa conservación mediante accións de reciclaxe e 

de consumo racional e coa elaboración de deseños e proxectos baseados en materiais reciclados e ecolóxicos. 

Apreciar o valor  hixiénico-sanitario do Urbanismo e do Funcionalismo na arquitectura, xerando entornos urbáns e edificios onde se primaba a 

luz, a ventilación e o espazo como medios de saneamento.. 

Apreciar a beleza da nosa contorna e saber interactuar con ela desprezando o feismo. 

Desenvolver a capacidade de observación e percepción como medio para comprender as estruturas formais que nos rodean, en canto a 

formas, cores e texturas, percibindo as súas estruturas xeométricas e identificando na natureza e no seu entorno os elementos conceptuais do 

linguaxe estético. 

Aprender a conservar e valorar na súa xusta medida os bens persoais e os materiais da aula.  

Valorar os produtos de consumo con obxectividade e saber adquirilos e consumilos de forma racional e equilibrada, facendo unha lectura 

axeitada da publicidade. 

Apreciar o desenvolvemento sostible mediante a reciclaxe de materiais e o consumo racional de obxectos. 

Entender a capacidade expresiva do material de refugallo. 

Entender a labor ecolóxica do Enviroment art e o Land Art. 

 

Educación para a igualdade entre sexos 

Reparto de tarefas non sexista e toma de conciencia da utilización de estereotipos visuais ou verbais.  

Interesarse por coñecer, respectar e valorar a opinión e a produción dos compañeiros e as compañeiras, independentemente do seu sexo e da 

súa aparencia. 

Colaborar con todas as persoas independentemente do seu sexo ou condición. 

Mostrar unha actitude crítica ante situacións nas que se produza calquera tipo de discriminación por razóns de sexo. 

Coñecer as mulleres artistas e valorar críticamente a actitude que históricamente as relegou ao anonimato. 
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10. Actividades complementarias e extraescolares programadas polo Departamento de Debuxo. 

 

O presente curso haberá que adaptar as actividades ás medidas sanitarias fomentando a información “en liña”.  

O grande traballo de adaptación das materias e das metodoloxías á nova realidade, impidenos saber qué vamos a realizar e qué ofertas vai  

haber para a realización de actividades.  

As medidas de distanciamento social e as ratios para agrupación de persoas non favorecen a realización de actividades tanto no interior como 

o exterior do Instituto. 

O mero feito de non saber se imos estar confinados e dado que as nosas materias precisan de presencialidade para desenvolver as destrezas 

e coñocementos prácticos, fai que non esteamos dispostos a que se usen as nosas horas de taller, en actividades doutros departamentos. 

 A maioría de actividades que levamos desenvolvendo: Master Class de Ilustración, Curso de iniciación á Pintura, Muralismo e Charla- 

Coloquio de estudos superiores artísticos  faciamolas en colaboración coa Concellería de Educación e o Departamento de Mocidade do Ilmo 

Concello de Santiago. Pero algunhas xa non puideron ser desenvolvidas o curso pasado, pese a ter todo o traballo feito, e entendemos que 

non van ser posibles neste. 

As outras actividades como son as exposicións de traballos do noso alumnado tanto nas instalacións do Instituto como nas de diversas 

institucións non poden realizarse físicamente polas medidas hixiénicas derivadas da pandemia. 

Así pois, polo momento non temos propostas para realización de actividades no presente curso, en espera de ver a oferta cultural de que se 

dispoña. Semella que o xeito mais adecuado para a súa realización serían de xeito virtual:  

 

Conferencias:  

● Realización de Videoconferencias e debates “en liña”. 

● Videos explicativos. 

● Presentacións power-point. 

 

Visitas culturais: 

● Visitas virtual a exposicións ou museos. 

 

Exposicións do noso alumnado:  

● Usar métodos infográficos e páxinas web. 

● Establecer  presentacións en  bucle en dispositivos (pantallas, reproductores) na biblioteca ou espazos comúns. 
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11. Avaliación  do proceso do ensino e a práctica docente. 

 

Indicadores de logro do proceso de ensino 

 

Indicadores de logro do proceso de ensino 
Apenas Suficiente Na maioría 

En alto 
grao 

O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado      

Conseguise crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe     

Conseguise motivar ao alumnado con propostas atraíntes     

Conseguiuse  mellorar as destrezas manuais propias da arte plástica     

Conseguiuse a participación activa do alumnado     

Conseguise provocar  no alumnado  a valoración da Estética dos traballos     

Conseguise o coñecemento das diferentes técnicas     

Conseguise xerar a autocrítica e a autonomía fronte as propias 

produccións 
    

Dáse un peso real á observación do traballo na aula.     

Usáronse distintos instrumentos de avaliación.     

Adoptáronse as medidas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.     

 

Indicadores de logro da práctica docente  

 

Indicadores de logro da práctica docente  Sempre A cotío As veces Nunca 

Fanse explicacións xerais para todo o alumnado.     

Ofrécense as explicacións individualizadas que precisa o alumnado.     

Consíguese un clima de aula que favorece o traballo     

A dinámica do grupo foi a adecuada favorecendo unha actitude proactiva..     

Hai un control e rexistro efectivo das faltas de asistencia     

Hai un control e rexistro efectivo das faltas de puntualidade     

Elabóranse probas e tarefas  adaptadas ás necesidades do alumnado.     

Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas.     

Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.     

Préstase atención aos elementos transversais.     
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Coméntanse co alumnado as corrección das tarefas      

Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas e traballos.     

Atendese con prontitude as consultas das familias     
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12. Mecanismos de revisión, de avaliación e de modificación das programacións didácticas. 

 

No presente curso variouse de manera case total a Programación de Debuxo, adaptándoa aos puntos establecidos na lei e ás especificacións 

establecidas pola Inspección da programación anterior. O cambio é en profundidade, trátase dun novo documento cun deseño moi diferente e 

con decisións tomadas en abstracto, xa que o curso pasado non as puidemos valorar coa práctica debido o confinamento. Tamén son 

abstractas as decisión sobre algúns instrumentos de avaliación, dado que a maioría do profesorado estase aínda a formar no uso da Aula 

Virtual e Moddle e non pode establecer procedementos que aínda non aplicou de xeito práctico. 

 A revisión da programación didáctica debe ser realizada polo profesor da materia durante o curso, axustando  á práctica docente as decisións 

teóricas tomadas con antelación de xeito abstracto, facendo que cada vez se axuste mais  á realidade e non sexa un mero  documento 

burocrático. Terase en conta: 

● Desenvolvemento mensual da programación nas clases. 

● Adecuación da programación ás necesidades reais. 

 O profesorado conta co documento da Programación da súa materia, onde debería ir introducindo as modificacións pertinentes en canto a 

temporalización, instrumentos de avaliación etc de tal xeito que as reflexións do presente curso vaian mellorando e adaptando a Programación 

do vindeiro curso. 

As conclusións e valoracións plasmaranse na Memoria final xunto á valoración dos resultados obtidos, logros acadados e as dificultades 

atopadas, e teranse en conta á hora de realizar a programación do vindeiro curso. 

Entre os aspectos a ter en conta nesta avaliación, analizaranse fundamentalmente: 

 

Indicadores 

Revisión das programacións didácticas. ¿Realizaronse as modificacóns no documento?  

 

Adecuación da secuenciación e da temporalización  
□  Es correcta 

□  Precisa algún axuste 

□  Precisa cambios significativas 

□ Sí 

 

□ No 

 

Adecuación do grao mínimo de consecución para cada 
estándar. 

□  Es correcta 

□  Precisa algún axuste 

□  Precisa cambios significativas 

□ Sí 

 

□ No 

 

Asignación a cada estándar do peso correspondente na 
cualificación. 

□  Es correcta 

□  Precisa algún axuste 

□  Precisa cambios significativas 

□ Sí 

 

□ No 

 

Vinculación de cada estándar a instrumentos de 
avaliación. 

□  Es correcta 

□  Precisa algún axuste 

□  Precisa cambios significativas 

□ Sí 

 

□ No 

 

Adecuación dos materiais didácticos utilizados. 
□  Es correcta 

□  Precisa algún axuste 

□  Precisa cambios significativas 

□ Sí 

 

□ No 

 

Adecuación do libro de texto (no caso de que se use). 
□  Es correcta 

□  Precisa algún axuste 

□  Precisa cambios significativas 

□ Sí 

 

□ No 
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Adecuación da metodoloxía 
□  Es correcta 

□  Precisa algún axuste 

□  Precisa cambios significativas 

□ Sí 

 

□ No 

 

Adecuación da avaliación inicial e as consecuencias da 
proba. 

□  Es correcta 

□  Precisa algún axuste 

□  Precisa cambios significativas 

□ Sí 

 

□ No 

 

Adecuación do procedemento de acreditación de 
coñecementos previos  

□  Es correcta 

□  Precisa algún axuste 

□  Precisa cambios significativas 

□ Sí 

 

□ No 

 

Adecuación das pautas xerais establecidas para a 
avaliación continua 

□  Es correcta 

□  Precisa algún axuste 

□  Precisa cambios significativas 

□ Sí 

 

□ No 

 

Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación 
final.  

□  Es correcta 

□  Precisa algún axuste 

□  Precisa cambios significativas 

□ Sí 

 

□ No 

 

Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación 
extraordinaria.  

□  Es correcta 

□  Precisa algún axuste 

□  Precisa cambios significativas 

□ Sí 

 

□ No 

 

Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación e 
seguimento de materias pendentes.  

□  Es correcta 

□  Precisa algún axuste 

□  Precisa cambios significativas 

□ Sí 

 

□ No 

 

Adecuación das medidas específicas de atención ao 
alumnado con NEAE. 

□  Es correcta 

□  Precisa algún axuste 

□  Precisa cambios significativas 

□ Sí 

 

□ No 

 

Grao de desenvolvemento das actividades 
complementarias e extraescolares previstas. 

□  Mínimo 

□  Suficiente 

□  Necesita mejorar 

□ Sí 

 

□ No 

 

Grao de integración das TIC no desenvolvemento da 
materia. 

□  Mínimo 

□  Suficiente 

□  Necesita mejorar 

□ Sí 

 

□ No 

.  
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13. Marco Lexislativo. 

 

Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE), modificada parcialmente pola Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora 

da calidade educativa (LOMCE). 

 

Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato 

(BOE do 3 de xaneiro de 2015). 

 

Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da 

educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato (BOE do 29). 

 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade 

Autónoma de Galicia (DOG do 29).  

 

Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros 

docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta (DOG do 21). 

 

Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan 

instrucións no curso académico 2015/16 para a implantación do currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros 

docentes da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29). 

 

Instrucións  do  30  de  xullo  2020,  da  Dirección  Xeral  de  Educación,  Formación  Profesional  e Innovación  Educativa,  en  relación  ás  

medidas  educativas  que  se  deben  adoptar  no  curso académico  2020/2021,  nos  centros  docentes  da  Comunidade  Autónoma  de  

Galicia  nos  que se  imparten  as  ensinanzas  da  educación  infantil,  da  educación  primaria,  da  educación secundaria  obrigatoria  e  do  

bacharelato. 

 

 

 


