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MÍNIMOS ESIXIBLES PARA SUPERAR A MATERIA: HISTORIA DA ARTE  
 
1. MÍNIMOS PARA SUPERAR A MATERIA. 
 

Seguindo as indicacións do grupo de Traballo de Historia da Arte existentes no momento 

de redactar esta programación, tendo en conta a complexidade e amplitude da materia 

faise necesario concretar os mínimos esixibles para superar positivamente a materia así 

como as obras ou autores de especial relevancia. No caso de que se reciban 

posteriormente instrucións que introduzan modificacións, estas teranse en conta dende 

ese momento de cara a preparar a proba de acceso á Universidade. 

 
Raíces da arte europea: o legado da arte clásica. 
 
- Grecia. A Arquitectura grega. As ordes. A Acrópole de Atenas. A evolución da escultura 

grega (facendo especial fincapé na escultura do período clásico). 

- A visión do clasicismo en Roma: a arquitectura romana. Tipoloxías construtivas 

(insistindo no concepto espazo interno, como característico de arquitectura romana fronte 

á grega, para o cal analizaremos polo miúdo o Panteón). 

- Achegas á primeira arte cristiá: a basílica. 

 

- Arte bizantina centrándose en Santa Sofía de Constantinopla. 

 

Nacemento da tradición artística occidental: a arte medieval 

 

- O prerrománico español e a súa incidencia en Galicia analizando Santa Comba de 

Bande e San Miguel de Celanova. 

- A arte románica como primeira definición de Occidente. A arte no camiño de Santiago, 

estudando como prototipo a catedral de Santiago, tanto en arquitectura como escultura.  

- Innovacións cara ao gótico. Os mosteiros cistercienses en Galicia, centrándose no 

mosteiro de Oseira. 

- A arte gótica como expresión da cultura urbana; o sistema construtivo. A catedral 

gótica (estudarase como prototipo arquitectónico Reims e como escultóricos o Pórtico 

Real de Chartres e a Anunciación e a Visitación de Reims. En canto a pintura, 

destacaranse as innovacións de Giotto. 

 

Desenvolvemento e evolución da arte europea no mundo moderno 
 

 



- A contribución dos primitivos flamengos. Centraranse en Van Eyck e as súas 

innovacións, moitas das cales serven de referencia á pintura italiana contemporánea. 

- O Quattrocento italiano: a reformulación da linguaxe clásica. Centrarémonos en 

Brunelleschi, Donatello e Massacio como creadores dunha nova linguaxe, con 

ingredientes clásicos e humanistas en arquitectura, escultura e pintura. 

 

- O Cinquecento: clasicismo e manierismo na arte italiana. Tomaremos como exemplo 

Leonardo, Miguelanxo, Rafael e Tiziano. A Miguelanxo analizarémolo como pintor, 

escultor e arquitecto (cúpula de San Pedro do Vaticano). 

-O Renacemento en España. Analizaremos fundamentalmente o Escorial e a pintura do 

Greco. 

- Unidade e diversidade do Barroco. Faremos fincapé en San Pedro do Vaticano como 

obra de arte total xunguindo arquitectura, escultura e pintura, o que ademais nos servirá 

para engarzar coas achegas de Miguelanxo e Rafael que vimos no apartado anterior e 

para desenvolver a obra de Bernini como exemplo de arquitectura e escultura barroca 

italiana. 

-  Na pintura barroca destacaremos o tenebrismo de Caravaggio. 

 

- No barroco español e galego, veremos as peculiaridades da nosa arquitectura 

analizando a obra de Domingo de Andrade (torre do reloxo da catedral compostelá), 

Fernando de Casas (Obradoiro) e Simón Rodríguez (fachada do convento de Santa 

Clara de Santiago); imaxinería a través de Gregorio Fernández e pintura a través de 

Velázquez. 

 

Século XIX: a arte dun mundo en transformación. 

 

- A personalidade independente de Goya. 

 

- Estudaremos a tendencia naturalista da arte do século XIX co seu apoxeo no 

impresionismo, centrándonos en Manet e Monet, e a súa transformación por Cezanne, 

Van Gogh e Gauguin. Aquí poderemos de pasada facer referencia ao descubrimento da 

fotografía e as súas consecuencias e a importancia do cartel (aínda que non sexan 

obxecto de pregunta no exame). 

 

A ruptura da tradición: a arte na primeira metade do século XX 
 

- Explicaremos cada unha das vangardas facendo referencias a un só artista: o 

expresionismo (Munch), fauvismo (Matisse), cubismo analítico e sintético (Picasso, que 

tamén estudaremos nas outras etapas da súa evolución), abstracción (Kandinsky), 

neoplasticismo (Mondrian), dadá (Marcel Duchamp) e superrealismo (Dalí). 



- das vangardas facendo referencias a un só artista: o expresionismo (Munch), fauvismo (Matisse), cubismo analítico e sintético (Picasso, 
 

- Renovación da linguaxe arquitectónica: arquitectura funcional e orgánica; 

analizaremos a Le Corbusier e Wright. 

 

A arte do noso tempo, a universalización da arte 

 

- Faremos unha cita mínima ao estilo internacional na arquitectura (poderíanos servir 

de exemplo unha obra dun arquitecto galego, como Albalat: edificio da Coca-Cola na 

Coruña), outra que nos sirva de base para a análise da arquitectura postmoderna e 

posteriormente veremos o deconstrutivismo (pódenos servir de exemplo a cidade da 

cultura de Santiago, aínda que sexa un deconstrutivismo final e xa moi mesturado). 

- Nas artes plásticas centrarémonos no expresionismo abstracto (Pollock), o 

informalismo (Tapies) e o pop art (Warhol e Lichestein, o que nos servirá para 

facermos unha referencia á banda deseñada). En escultura analizaremos a obra de 

Leiro, que nos valerá para ilustrarmos os cambios producidos na arte galega a partir 

da democracia e do estatuto. 

 

2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

A nota do/da alumno/a en cada avaliación calcularase do seguinte xeito: 

 

- 90%: media das notas obtidas nas probas escritas realizadas ao longo do periodo 

a avaliar. As probas serán valoradas sobre un máximo de 10 puntos. Non se fai media 

cando nalgunha das probas a calificación sexa inferior a 4 puntos (sobre 10). 

Nas probas escritas presentaranse ao alumnado: 
 

- Obras de arte para analizar e comentar: catalogación, contexto 

histórico-artístico e análise formal das obras.


- Termos específicos da materia para ser definidos.
 

 

Ponderarase con carácter negativo a comisión de erros, os prantexamentos 

incongruentes e o feito de non responder nada a unha ou varias das cuestións 

prantexadas. Valorarase positivamente o emprego de terminoloxía axeitada, a 

orixinalidade, o equilíbrio expositivo, a profundidade na análise, a capacidade de 

relación, a obxectividade e o sentido crítico. 
 
Aquel/a alumno/a que o/a profesor/a advirta que está copiando será calificado cun cero 

na proba. 
 

Na valoración das probas distinguimos catro nives que se corresponden coas notas de 

suspenso, aprobado, notable e sobresaínte. 

 



- 10%: traballo diario individual, participación na dinámica do grupo, exposicións 

orais, traballos escritos e outras actividades. 
 
Para ser avaliado/a positivamente o/a alumno/a debe alcanzar un mínimo de 5 puntos 

sobre 10. 
 
Realizarase unha proba de recuperación ao remate de cada avaliación . 
 

Terán que realizar exame final en maio: 
 

- O alumnado que teña unha avaliación negativa recuperará esa avaliación. Agás nos 

casos nos que a valoración negativa sexa de 4 puntos, pois para realizar ou non a 

proba final terase en conta en que momento do curso se obtivo esa calificación.


- O alumnado que teña dúas ou máis avaliacións negativas recuperará no exame final 

toda a materia.
 
A nota obtida nas probas de recuperación de cada avaliación ou no exame final de 

maio non poderá superar os 6 puntos (sobre 10). 
 
A calificación global do/da alumno/a en maio será a media aritmética das calificacións 

das tres avaliacións. Ésta será positiva cando obteñan un mínimo de cinco sobre dez 

puntos. 
 
As aproximacións faranse a partir de 0,5 cara a nota inmediatamente superior. 
 
No caso de ter que realizar o exame final en maio a calificación do curso resultará da 

nota obtida na proba final e da valoración do esforzó realizado ó longo deste. 
 
O alumnado que non sexa avaliado positivamente en maio, poderá presentarse a una 

proba escrita global na convocatoria extraordinaria de xuño, baseada na 

programación impartida durante todo o curso e cualificada sobre 10 puntos. Para a 

superar haberá que obter como mínimo 5 puntos. 
 
Se un alumno é descuberto copiando durante unha proba global esta será anulada 

tendo que facer a seguinte proba global, se a hai, no caso de non existir terá unha 

nota equivalente a deixar o exame en branco. Se o fai durante unha proba parcial, 

tamén será anulada e automáticamente e irá á recuperación. 

 

 


