
Fundamentos da Arte 

Introdución 

A materia de Fundamentos da Arte pretende proporcionar ao/á estudante unha visión de 

conxunto dalgúns dos fitos máis sobresalientes das disciplinas relacionadas coas artes 

plásticas, audiovisuais e musicais, e coa danza, así como as artes decorativas, a 

vestimenta, etc. Recolle as principais manifestacións artísticas e culturais desenvolvidas 

desde a Antigüidade ata os nosos días, así como as ideas que as promoveron, a súa 

linguaxe artística e os/as artistas máis sobresalientes de cada época. Con ela trátase de 

transcender o estudo da historia da arte como simple sucesión de fases ou historicismos, 

para chegar á comprensión profunda da atmosfera cultural, estética e social imperante 

en cada época, que determina a produción artística resultante e a intencionalidade 

dos/das creadores/as fronte ás súas obras. 

A través do estudo das manifestacións artísticas do ser humano preténdese que o 

alumnado afonde nun modo de coñecemento do mundo non discursivo e, xa que logo, 

non baseado en ámbitos de investigación que procedan unicamente de métodos 

sistemáticos, racionais e proposicionais. 

Nesta materia combínanse  tres parámetros fundamentais: as explicacións sobre a arte a 

partir da súa orixe como idea conceptual, o tratamento formal co que o/a artista 

traballou a idea, e os condicionantes históricos, sociais e empresariais que a rodean. O 

desenvolvemento cronolóxico da creación artística deberá ser parte fundamental da 

organización dos contidos ao longo dos dous anos de impartición, tendo presente que a 

base esencial desta materia é de contido plástico, máis que de contido histórico.  

O obxectivo final da materia de Fundamentos da Arte é o de fomentar a capacidade de 

análise, xuízo e crítica persoal do alumnado, así como contribuír á súa formación como 

futuro/a artista e creador/a plástico/a. 

 

Patrimonio Artístico e Cultural de Galicia 

Introdución 

O patrimonio artístico e cultural galego caracterízase pola súa riqueza, diversidade e 

extensión xeográfica, así como pola vinculación á paisaxe que o rodea. Abundan os 

monumentos megalíticos, como dolmens, gravados rupestres ou castros e poboados 

fortificados da Idade do Ferro, e son numerosos os restos romanos, entre os que destaca 

a muralla de Lugo ou a torre de Hércules, da Coruña. 

Pero se algo a converte en referente europeo son as múltiples arterias do camiño que 

conduce a Santiago de Compostela. Os Camiños de Santiago, que tiveron o seu 

esplendor na Idade Media, foron declarados polo Consello de Europa Primeiro Itinerario 

Cultural Europeo e actualmente son percorridos cada ano por milleiros de persoas. 

Na meta da ruta xacobea está a catedral de Santiago de Compostela, un dos principais 

símbolos de Galicia polo seu valor patrimonial, pola súa importancia histórica na 

conformación da propia identidade europea e pola súa proxección para a imaxe da 

comunidade galega no exterior. 



Durante a Idade Moderna, cunha sucesión de crises económicas e culturais, a arte entra 

en certa decadencia, polo que o Renacemento non é un período destacable na historia da 

arte galega. Todo o contrario sucede co Barroco, que tivo en Compostela un 

desenvolvemento específico e frutífero.  

No discorrer do século XIX, coa revitalización cultural que supuxo o Rexurdimento, 

Galicia é influída polos movementos artísticos e culturais que marcaron Europa, entre 

eles o modernismo.  

Finalmente, no século XX e no actual XXI atopamos unha xeración de artistas que 

crean unha escola galega que conecta coas correntes internacionais, destacando entre 

outros Francisco Asorey, Carlos Maside, Luís Seoane, Maruxa Mallo ou Isaac Díaz 

Pardo. 

A materia non esquece que ao longo do territorio galego dominan tamén as construcións 

en pedra, principalmente castelos, torres, pazos, hórreos e cruceiros, ademais dos 

innumerables exemplos do patrimonio industrial, tales como antigas fábricas, 

obradoiros, minas, muíños, fornos, pontes, medios de transporte, vías, inmobles, etc., e 

a propia paisaxe modificada pola actividade humana, así como as innumerables 

testemuñas da riqueza do patrimonio cultural de Galicia. 

Patrimonio Artístico e Cultural de Galicia vén, dalgún xeito, recoñecer e pór en valor a 

inmensa riqueza do acervo artístico e cultural galego; unha maneira máis de contribuír 

ao mantemento do noso singularísimo patrimonio material ao longo do devir xeracional, 

adecuando a difusión do coñecemento do propio aos estilos de aprendizaxe actuais, 

representados nas competencias clave.  

 

http://gl.wikipedia.org/wiki/Rexurdimento

