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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterios de avaliación Estándar de aprendizaxe
B1.1. Grecia, creadora da linguaxe clásica: 
principais manifestacións.

HAB1.1.1. Explica as características esenciais da arte 
grega e a súa evolución no tempo a partir de fontes 
históricas ou historiográficas.

B1.4. Visión do clasicismo en Roma. A arte 
na Hispania romana e na Gallaecia.

HAB1.4.1. Explica as características esenciais da arte 
romana e a súa evolución no tempo a partir de fontes 
históricas ou historiográficas.

B2.1. Achega cristiá na arquitectura e na 
iconografía.

HAB2.1.1. Explica as características esenciais da arte 
paleocristiá e a súa evolución no tempo a partir de 
fontes históricas ou historiográficas.

B2.2. Arte bizantina. HAB2.2.1. Explica as características esenciais da arte 
bizantina a partir de fontes históricas ou 
historiográficas.

B2.4. Arte prerrománica. HAB2.4.1. Define o concepto de arte prerrománica e 
especifica as súas manifestacións en España e en 
Galicia.

 B2.5.  Configuración  e  desenvolvemento
da  arte  románica.  Igrexas  e  mosteiros.
Iconografía románica.

HAB2.5.1. Describe as características xerais da arte 
románica a partir de fontes históricas ou 
historiográficas.

B2.8. Achega do Gótico: expresión dunha 
cultura urbana. A catedral e a arquitectura 
civil. Modalidades escultóricas. Pintura 
italiana e flamenga, orixe da pintura 
moderna

HAB2.8.1. Describe as características xerais da arte 
gótica a partir de fontes históricas ou historiográficas.

B2.11. O peculiar desenvolvemento artístico
da Península Ibérica. Arte hispanomusulmá.
O Románico no Camiño de Santiago. O 
Gótico e a súa longa duración.

HAB2.11.1. Explica as características e evolución da 
arte románica e gótica en España.

B3.1. Renacemento. Patróns e artistas. 
Orixe e desenvolvemento da nova linguaxe 
en arquitectura, escultura e pintura. 
Achegas de grandes artistas do 
Renacemento italiano.

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

 B3.6.  Unidade e diversidade do Barroco.
Linguaxe artística ao servizo do poder civil
e eclesiástico. Urbanismo barroco. Igrexas
e pazos. Principais tendencias.

HAB3.6.1. Explica as características esenciais do 
Barroco.

B3.9. Barroco hispánico. Urbanismo e 
arquitectura. Imaxinaría barroca. Achega da
pintura española: grandes figuras do Século 

HAB3.9.1. Explica as características do urbanismo 
barroco en España e a evolución da arquitectura 
española durante o século XVII.
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de Ouro.
B4.1. A figura de Goya HAB4.1.1. Analiza a evolución da obra de Goya como 

pintor e gravador, desde a súa chegada á Corte ata o 
seu exilio final en Bordeos.
HAB4.1.2. Compara a visión de Goya nas series de 
gravados "Os caprichos" e "Os disparates ou 
proverbios".

B4.5. Evolución da pintura: Romanticismo, 
Realismo, Impresionismo e Simbolismo. Os 
postimpresionistas, xerme das vangardas 
pictóricas do século XX.

HAB4.5.5. Describe as características xerais do 
Impresionismo e o Neoimpresionismo.
HAB4.5.6. Define o concepto de postimpresionismo e 
especifica as achegas de Cézanne e Van Gogh como 
precursores das grandes correntes artísticas do século
XX.
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2. Avaliación e cualificación
Avaliación Procedementos:

- Traballos / exercicios prácticos
- Observación
- Probas online

Instrumentos:

- Realización de comentario de obras de arte e definición de termos 
artísticos e o seu correspondente envío por correo electrónico nos prazos 
establecidos.

- Realización das tarefas deseñadas polo profesor e o seu correspondente 
envío por correo electrónico nos prazos establecidos.

- Para o alumnado sen conectividade flexibilizaránselle os prazos de 
entrega.

Cualificación final - Para o alumnado coa nota media dos dous primeiros trimestres inferior 
a 4,5, estes poderán ser recuperados se:
  
          · A nota media dos tres trimestres supera o 4,5 aínda que algún dos 
trimestres estea suspenso.

- Para obter a cuaificación do terceiro trimestre terase en conta a media 
dos traballos prácticos e exercicios entregados segundo as instrucións 
marcadas polo profesor.

- A cualificación final corresponderá á nota media dos tres trimestres.
En ningún caso a cualificación final poderá ser inferior á media dos dous 
primeiros trimestres.

Proba 
extraordinaria de 
setembro

Haberá unha proba presencial de ser posible ou online en caso contrario, 
que versará sobre os contidos e competencias imprescindibles impartidos 
ata o 13 de marzo
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación)

Actividades

As actividades versarán basicamente no comentario de obras de arte e
na definición de termos artísticos. Neste punto, tamén lle 
outorgaremos especial interese ao contexto histórico no que se 
desenvolve a produción dos máis importantes creadores da historia da
arte.
Para realizalos o alumnado debe centrarse basicamente nos 
apuntamentos proporcionados polo profesor, onde reside a base da 
materia. De xeito complementario podería consultar o libro de texto, 
ou diverso material recomendado (páxinas web, bibliografía variada, 
recursos online...)

Para o alumnado sen conectividade proponse exercicios prácticos e 
traballos que deberán ser presentados ao profesor por medio de 
diferentes canles, flexibilizando os prazos de entrega.

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e sen 
conectividade):

Alumnado con conectividade:
Periodicamente iranse enviando por correo electrónico os 
apuntamentos correspondentes á materia do terceiro trimestre. Xunto
con estas entregas vanse especificando as tarefas correspondentes 
que o alumnado debe realizar.
As actividades versarán basicamente no comentario de obras de arte e
na definición de termos artísticos.
A elaboración das actividades requiren coñecementos teóricos, que 
van adquirindo grazas a todo o material dispoñible.

Alumnado sen conectividade
Seguindo o libro de texto e o material accesible da materia farán 
exercicios prácticos ou elaborarán os traballos propostos polo 
profesor, que lle remitirán por diferentes canles tendo en conta as  
circunstancias do alumnado.
Esta metodoloxía irase adaptando a situación persoal do alumnado 
dependendo dos seus recursos dispoñibles, e dos mecanismos de 
conexión informática.

Materiais e recursos O profesor conta con ordenador con conexión a internet, compartindo
o material co alumnado fundamentalmente a través do correo 
electrónico, Abalar Móbil, google drive ou google docs.

O alumnado que manteña a comunicación co profesor a través do mail
debe contar preferentemente cun ordenador e conexión a internet, 
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pero pode facelo mediante un móbil e datos.
Os apuntamentos e documentos da materia proporcionados ao 
alumnado por medio de diferentes formatos están á súa disposición 
mediante envío por mail, con enlaces a google drive e google docs, 
fundamentalmente.

O correo electrónico será o medio más empregado para intercambiar 
información co alumnado, resolver dúbidas, enviar arquivos ou 
información adicional á que non tivo acceso etc...
A comunicación coas familias farase a través das pertinentes contas de 
correo electrónico ou Abalar móbil.

4. Información e publicidade

Información ao alumnado e ás familias A través de Abalar Móbil, correo 
electrónico e mensaxería.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do 
centro.
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