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 1. ESTÁNDARES E COMPETENCIAS 
 
 BLOQUE 4. ARTE 
 
 Contidos 
 -B4.1. Fundamentos da arte clásica. 
 -B4. 2. Arquitectura en Roma. Tipos de edificios. 
 -B4.3. Escultura en Roma. 
 -B4.4. Enxeñería romana: obras públicas e urbanismo. Vías romanas. 
 
 Criterios de avaliación 
 -B4.1. Coñecer as características fundamentais da arte clásica e relacionar 
manifestacións artísticas actuais cos seus modelos clásicos. 
 -B4.2.vIdentificar as características máis salientables da arquitectura romana en 
relación cos edificios máis singulares. 
 -B4.3. Coñecer as manifestacións escultóricas da arte romana ao longo da 
Antigüidade e identificar a súa temática. 
 -B4.4. Coñecer as creacións urbanísticas romanas, así como a súarede viaria. 
 
 Estándares de aprendizaxe 
 -CCB4.1.1. Recoñece os trazos básicos da arte clásica nas manifestacións 
artísticas antigas actuais. Competencias: CD, CCEC. 
 -CCB4.1.2. Realiza eixescronolóxicos e sitúa neles aspectos relacionados coa 
arte grecolatina, asociándoos a outras manifestacións culturais ou a fitos históricos. 
Competencias: CMCCT, CD, CCEC. 
 -CCB4.2.1. Recoñece as características esenciais das arquitecturas grega e 
romana, identificando en imaxes a orde arquitectónica á que pertencen distintos 
monumentos, para razoar a súa resposta. Competencias: CCEC, CMCCT, CD. 
 -CCB4.3.1. Recoñece esculturas gregas e romanas en imaxes, encádraas nun 
periodo histórico e identifica nelas motivos mitolóxicos, históricos ou culturais. 
Competencias: CCEC, CMCCT, CD. 
 -CCB4.4.1. Describe as características, os principais elementos e a función das 
grandes obras públicas romanas, explicando e ilustrando con exemplos a súa 
importancia para o desenvolvemento do Imperio e a súa influencia en modelos 
urbanísticos posteriores. Competencias: CSC, CMCCT, CD, CCEC. 
 
 2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 
 
 Avaliación e cualificación. Para avaliarao alumnado neste 3º trimestre, teranse 
en conta as tarefas indicadas no apartado 3: libro e guía de lectura, e tema Enxeñería e 
arte romana. 



 
 Cualificación final. Para obter a cualificación final, elexirase a nota restultante 
más favorable ao alumno destesdous mecanismos: 
 
 a) 50% (nota do 1º trimestre) + 50% (nota do 2º trimestre). 
 b) 40% (nota do 1º trimestre) + 40% (nota do 2º trimestre) + 20% (nota do 3º 
trimestre, resultado da implicación do alumno nas actividades realizadas durante a 
suspensión das clases). 
 
 Enténdese por nota do 1º e do 2º trimestre a nota real que consta na libreta do 
profesor, resultado da media aritmética dos exames, e non a que consta no boletín 
trimestral de cualificacións, derivada do redondeo. 
 
 Proba extraordinaria de setembro. Os oito alumnos superaron a asignatura en 
xuño. 
     
 Avaliaciónde materia pendente. Non hai alumnado coa asignatura de Cultura 
clásica pendente.  
      
 3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES NO 3º TRIMESTRE. Recuperación, 
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación). 
   
 Actividades. Como todos os alumnos teñen superada a asignatura pois 
aprobaron os dous trimestres, realizáronse actividades de ampliación. Unha delas foi a 
lectura do libroestablecido para o 3º trimestre (A boca do monte) coa súa guía de 
lectura e exercicios; ademais, é unha actividade relacionada co Club de Lectura. Tamén 
se lles proporcionou o resumo do tema Enxeñería e arte romana, que correspondía ao 
último trimestre. 
 
    Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade). O contacto co 
alumnado foi por correo electrónico, e realizouse sen problemas salvo no caso dun 
alumno que tampouco se conectou nas outras asignaturas, polo que souben a través das 
xuntanzas virtuais coa titora. 
 
    Materiais e recursos. Aopouco de comezar a crise sanitaria, envióuselles aos 
alumnos, por correo postal, un exemplar da lectura, coa súa guía, e confirmouse por 
Abalar que a recibisen. O tema elaborado polo profesor foilles remitido por correo 
electrónico, que foi o medio de comunicación habitual entre profesor e alumnos. 
 
      4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 
 
 Alumnado e pais serán informados destes axustes a través da páxina web do 
centro e da aula virtual, e tamén por Abalar se nalgún caso é necesaria a comunicación 
privada.  
    
   
 


