
 
 

   

 

 
 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do 
terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles (siglas ao carón do estándar)  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
 

Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características 
esenciais da arte grega e da arte romana.    

 
 

 
Explicar as características esenciais dal arte grega e a súa evolución no  

tempo a partires de fontes históricas ou historiográficas. 

Analizar, comentar e clasificar obras significativas da arte grega e 
da arte romana. 

 
Identificar, analizar e comentar  obras arquitectónicas e escultóricas 

romanas.  . 
 

Analizar Santa Sofía como innovación construtiva e xerarquización 
musivaria. 

 
Explicar as características esenciais da arte bizantina. 

 

 

Identificar e contextualizar  características xerais dal arte visigoda, 
carolinxia, asturiana e mozárabe.      

 
 

 
 

Definir o concepto de arte prerrománica e especifica as súas 
manifestacións en España. . 

 
Recoñecer  a estética románica e contextualizala históricamente. 

 

 
Identificar elementos románicos e a súa simboloxía.  

 
 

Recoñecer  a estética gótica e contextualizala históricamente. 
 . 

 
 

Identificar elementos góticos e a súa simboloxía.   
 

 

Contrastar o antropocentrismo da arte renacentista co teocentrismo 
da arte medieval.   

 . 

 
Especificar a evolución da arquitectura, escultura e pintura  desde o 

Quattrocento ata o Manierismo.  
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Relacionar a arte coas demais expresións culturais renacentistas en 

España e Europa.       

 
Especificar as características peculiares ol Renacimento español e 

comparar co italiano. 

 
Aprender a simboloxía da  escenificación da Roma papal.  

 
 

Explicar as características esenciais do Barroco. 

 
Identificar as características  do urbanismo e da arquitectura 

barrocas en España . 

 
   Explicar as características da imaxinería barroca española do século 
XVII e comparar a escola castelá coa andaluza. 

 
Diferenciar  estética e ideoloxicamente entre Barroco tardío e 
Rococó. 
 

 
Explica o S. XVIII como época de coexistencia de vellos e novos estilos 

artísticos nun contexto histórico de cambios profundos. .  

 
 Identificar a obra de Goya, insertada no Rococó e pioneira dos 

“Ismos” do S. XIX.    

 
 Analizar a evolución da obra de Goya como pintor e gravador, dende a 

súa chegada á Corte ata o seu exilio final en Burdeos.  

 
Valorar a evolución pictórica dende Monet ata Munch  .  

 
 

Contextualizar o impacto pictórico do Impresionimo.  

 
Relacionar os Ismos co ambiente político e cultural da Anteguerra .  

 
Definir o concepto de vangarda artística en relación co acelerado ritmo de 

cambios na sociedade da época e a liberdade creativa dos artistas 
iniciada na centuria anterior . 

 
 

 

Explicar as concepcións estéticas  da arte dende a segunda mitad 
do S. XX.      .   

 .   
 

 
Distinguir as características de outras tendencias arquitectónicas á marxe 

do Estilo Internacional, en particular a High Tech, a posmoderna e a 
deconstrucción. 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: observación sistemática, probas, recompilación de comentarios 
artísticos do alumnado.  

Instrumentos: Probas obxectivas escritas. Probas prácticas e traballos do alumnado 
durante a 1ª e 2ª AVALIACIÓN. Producións dos alumnos (comentarios artísticos) e probas 
realizadas durante a 3ª avaliación. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: A nota media do curso será a 
media aritmética da 1ª e 2ª avaliación ponderando cada unha un 50%. O desempeño do 
alumnado durante a 3ª avaliación servirá para subir dita nota media: Cuestionarios sobre 
documentais artísticos. 

Proba extraordinaria 
de setembro 

Proba escrita obxectiva (comentario artístico segundo novo modelo da ABAU) cun peso 
dun 100% na nota.   

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: A determinar polo Xefe de Departamento. 

Criterios de cualificación: A determinar polo Xefe de Departamento. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: A determinar polo Xefe de Departamento. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 

seu caso, ampliación)  

Actividades  

o RECUPERACIÓN:  Cuestionarios sobre documentais artísticos 
relativos a materia suspendida. 

o REPASO: actividades prácticas e traballos encamiñados a 
reflexionar sobre a materia e a relacionala con diferentes unidades deste curso e 
coa actualidade. Cuestionarios sobre documentais artísticos. 

o REFORZO: actividades encamiñadas a consolidar conceptos 
básicos mediante cuestionarios  sobre documentais artísticos. 

o AMPLIACIÓN:  Documentais sobre a Arte na Historia 
Contemporánea. 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

o ALUMNADO CON CONECTIVIDADE: O alumnado con equipo informático e conexión 
terá acceso a vídeos explicativos sobre a materia. A comunicación realizarase 
mediante a aula virtual. Por videoconferencia realizaranse clases on line para 
explicar os conceptos básicos, resolución de dúbidas e atender ás necesidades dos 
alumnos, ademais do correo corporativo.   

o ALUMNADO SEN CONECTIVIDADE:  non hai, todos e todas teñen algunha 
posibilidade de conexión, mais algúns non a están a utilizar.  

Materiais e recursos 

 Aula virtual (só alumnado con conectividade). 
 

 Material educativo aconsellado polo docente (dispoñible en You Tube). 
 
 

 Portfolio do alumno ou alumna: no caso dos alumnos con conectividade é dixital a 
través da propia aula virtual. No caso dos alumnos e alumnas con déficit na liña de 
Internet, será un cartafol que garda a docente a modo de repositorio das 

producións do alumnado. 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado 
e ás familias 

ALUMNADO: aula virtual e titores (en caso de déficit de conectividade). 
FAMILIAS: Abalar Móbil e titores para o resto de alumnado. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


