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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características 

esenciais da arte grega, en relación co seu contexto histórico e cultural. 

HAB1.1.2. Define o concepto de orde arquitectónica e compara as tres ordes da 

arquitectura grega. 

HAB1.1.3. Describe os tipos de templo grego, con referencia ás características 

arquitectónicas e a decoración escultórica. 

HAB1.1.5. Explica a evolución dafigura humana masculina na escultura Grega a 

partir do "Kouros" de Anavysos, o "Doríforo" (Policleto) e o "Apoxiomenos" 

(Lisipo). 

B1.2. Explicar a función social da arte grega, especificando o papel 

desempeñado polos/as clientes e artistas, e as relacións entre eles. 

HAB1.2.1. Especifica quen eran os/as principais clientes da arte grega, e a 

consideración social da arte e dos/das artistas. 

B1.3. Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte grega, 

aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociolóxico e histórico). 

HAB1.3.1. Identifica, analiza ecomenta as seguintes obras arquitectónicas gregas: 

Partenón, Tribuna das Cariátides do Erecteion, templo de Atenea Niké . 

 

HAB1.3.2. Identifica, analiza e comenta as seguintes esculturas gregas:  Discóbolo 

(Mirón), Doríforo (Policleto),  métopas da Centauromaquia do Partenon , Hermes con 

Dioniso neno (Praxíteles), Apoxiomenos (Lisipo). 

 

B1.4. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características 

esenciais da arte romana, en relación co seu contexto histórico e cultural. 

HAB1.4.2. Especifica as achegas da arquitectura romana en relación coa grega. 

HAB1.4.3. Describe as características e funcións dos principais tipos de edificios 

romanos. 

B1.5. Explicar a función social da arte romana, especificando o papel 

desempeñado polos/as clientes e artistas, e as relacións entre eles. 

 HAB1.5.1. Especifica quen eran os/as principais clientes da arte romana, e a 

consideración social da arte e dos/das artistas. 

B1.6. Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte romana, 

aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociolóxico e histórico). 

HAB1.6.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas 

romanas:Panteón de R oma, teatro de Mérida, Coliseo de Roma,acueduto de Segovia, 

arco de Tito en Roma. 

B2.2. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características 

esenciais da arte bizantina, en relación co seu contexto histórico e cultural. 

HAB2.2.2. Explica a arquitectura bizantina a través da igrexa de Santa Sofía de 

Constantinopla. 

B2.4. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características 

esenciais da arte prerrománica, relacionando cada un dos seus estilos cos seus 

respectivosn contextos históricos e culturais. 

HAB2.4.1. Define o concepto de arte prerrománica e especifica as súas 

manifestacións en España e en Galicia. 

HAB2.4.2. Identifica e clasifica razoadamente no seu estilo as seguintes obras: Santa 

María do Naranco (Oviedo),  Santa Comba de Bande e San Miguel de Celanova 

(Ourense). 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.5. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características 

esenciais da arte románica, en relación co seu contexto histórico e cultural. 

HAB2.5.2. Describe as características e as función das igrexas e dos mosteiros na arte 

románica. 

HAB2.5.3. Explica as características da escultura e a pintura románicas, con especial 

referencia á iconografía. 

B2.6. Explicar a función social da arte románica, especificando o papel de 

clientes e artistas, e as relacións entre eles. 
HAB2.6.1. Especifica as relación entre artistas e clientes da arte románica. 

B2.7. Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte románica, 

aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociolóxico e histórico). 

HAB2.7.1. Identifica, analiza e comenta: arquitectura do interior da Catedral de 

Santiago,  escultura de Platerías  o Pórtico da Gloria e o interior do Mosteiro de 

Oseira. 

B2.8, Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características 

esenciais da arte gótica, en relación co seu contexto histórico e cultural. 

HAB2.8.2. Describe as características e a evolución da arquitectura gótica e especifica 

os cambios introducidos respecto á románica. 

HAB2.8.3. Describe as características e a evolución da escultura gótica, e especifica 

as súas diferenzas tipolóxicas, formais e iconográficas respecto á escultura románica. 

HAB2.8.4. Recoñece e explica as innovacións da pintura de Giotto e do Trecento 

italiano respecto á pintura románica e bizantina. 

HAB2.8.5. Explica as innovacións da pintura flamenga do século XV e cita algunhas 

obras dos seus principais representantes. 

B2.9. Explicar a función social da arte gótica, especificando o papel 

desempeñado por clientes e artistas, e as relacións entre eles. 

HAB2.9.1. Especifica as relaciónsentre artistas e clientes da arte gótica,e a súa 

variación respecto ao románico. 

B2.10. Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte gótica, 

aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociolóxico e histórico). 

HAB2.10.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas góticas: 

fachada occidental da catedral de Reims, a catedral de León. 

 
HAB2.10.2. Identifica, analiza e comenta o grupo da Anunciación e a Visitación da 

catedral de Reims. 

 

HAB2.10.3. Identifica, analiza e comenta as seguintes pinturas góticas: escena de "A 

fuxida a Exipto",  “O pranto ante Cristo morto” de Giotto, na Capela Scrovegni de 

Padua, "Matrimonio Arnolfini", de Jan Van Eyck e o "Xardín das Delicias, de 

Hieronymus Bosch. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B3.1. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características 

esenciais da arte do Renacemento, en relación co seu contexto histórico e 

cultural. 

HAB3.1.2. Especifica as características da arquitectura renacentista italiana e explica 

a súa evolución, desde o Quattrocento ao manierismo. 

HAB3.1.3. Especifica as características da escultura renacentista italiana e explica a 

súa evolución, desde o Quattrocento ao manierismo. 

HAB3.1.6. Explica a peculiaridade da pintura veneciana do Cinquecento e cita os 

artistas máis representativos. 

B3.2. Explicar a función social da arte especificando o papel desempeñado por 

patróns, academias, clientes e artistas, e as relación entre eles. 

HAB3.2.1. Describe a práctica do patrocinio no Renacemento italiano e as novas 

reivindicacións dos artistas en relación co seu recoñecemento social e a natureza do 

seu labor. 

B3.3. Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte 

doRenacemento, aplicando  un método que abranga diferentes enfoques 

(técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). 

HAB3.3.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas do 

Renacemento italiano: cúpula de Santa María das Flores e interior da igrexa de 

SanLorenzo, ambas en Florencia e de Brunelleschi; Michelozo: Palacio 

Medici‐Ricardi  ; Bramante: San Pietro in Montorio;   Cúpula de San Pedro do 

Vaticano de Miguel Anxo ;  Giacomo della Porta e Vignola; El Gesú de Roma de 

Vignola;  Palladio Vila Capra (Villa Rotonda) en Vicenza. 

 
HAB3.3.2. Identifica, analiza e  comenta as seguintes esculturas do Renacemento 

italiano: Donatello: David e o Gattamelata ;  Miguel Anxo: David, Moisés,  esculturas 

das tumbas dos Medicis e a Piedade do Vaticano 

 

HAB3.3.3. Identifica, analiza e comenta as seguintes pinturas do Renacemento 

italiano: "O tributo da moeda" de Masaccio; Leonardo: A Virxe das Rocas, A 

Gioconda. Rafael:. A Escola de Atenas   . A bóveda da Capela Sixtina de Miguel 

Anxo.  Tiziano: O retrato de Carlos V na batalla de Mühlberg, a Venus de Urbino. 

B3.4. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características 

esenciais da arte española do Renacemento, en relación co seu contexto 

histórico e cultural, sociolóxico e histórico) 

HAB3.4.1. Especifica as características peculiares do Renacemento español en 

comparación co italiano. 

B3.5. Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte española do 

Renacemento, aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). 

HAB3.5.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras do Renacemento español: 

mosteiro de San Lorenzo de El Escorial, de Juan de Herrera; pinturas de El Greco "O 

martirio de San Mauricio", "O enterro do Señor de Orgaz", "A adoración dos 

pastores", 

B3.6. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características 

esenciais da arte do Barroco, en relación co seu contexto histórico e cultural. 
HAB3.6.1. Explica as características esenciais do Barroco. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B3.7. Explicar a función social da arte especificando o papel desempeñado por 

patróns, academias, clientes e artistas, e as relación entre eles. 

HAB3.7.1. Describe o papel desempeñado no século XVIII polas academias en toda 

Europa e, en particular, polo Salón de París. 

B3.8. Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte do Barroco, 

aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociolóxico e histórico). 

HAB3.8.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas do Barroco 

europeo do século XVII: fachada de San Pedro do Vaticano, de Carlo Maderno; 

columnata da praza de San Pedro do Vaticano, de Bernini; San Carlos das Catro 

Fontes en Roma, de Borromini. 

HAB3.8.2. Identifica, analiza e comenta as seguintes esculturas de Bernini: "David", 

"Apolo" e "Dafne", "A éxtase de Santa Teresa" 

HAB3.8.3. Identifica, analiza e comenta as seguintes pinturas do Barroco europeo do 

século XVII: "Vocación de San Mateo" de Caravaggio. 

B3.10. Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte española do 

Barroco, aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). 

HAB3.10.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras. Arquitectura: Andrade: 

Torre do Reloxo da Catedral de Santiago;  Fernando de Casas: Fachada do 

Obradoiro ; Simón Rodríguez: Fachada de Santa Clara de Santiago. Escultura: 

Gregorio Fernández: A Piedade . Pintura: Velázquez: O aguador de Sevilla, a  fragua 

de Vulcano,  a rendición de Breda, as   Meninas. 

B4.1. Analizar a obra de Goya e identificar nela os trazos propios das correntes 

da súa época e os que anticipan diversas vangardas posteriores. 

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. 

B4.2. Clasificar, analizar e comentar obras significativas de Goya, aplicando un 

método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, 

sociolóxico e histórico). 

HAB4.2.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras de Goya: "O parasol", "A 

familia de Carlos IV", "O 2 de maio de 1808 en Madrid" ("A loita cos mamelucos"), 

"Os fusilamentos do 3 de maio de 1808" "Saturno devorando un fillo". 

B4.5. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características 

esenciais da pintura do século XIX, relacionando cada un dos seus estilos cos 

seus respectivos contextos históricos e culturais. 

HAB4.5.5. Describe as características xerais do Impresionismo e o 

Neoimpresionismo. 

B4.6. Explicar a evolución cara á independencia dos artistas respecto aos 

clientes, especificando o papel desempeñado polas academias, os salóns, as 

galerías privadas e os marchantes. 

HAB4.6.1. Explica os cambios que se producen no século XIX nas relacións entre 

artistas e clientes, referidos á pintura. 

B4.7. Clasificar, analizar e comentar obras significativas da pintura do século 

XIX, aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociolóxico e histórico). 

HAB4.7.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes pinturas do século XIX: Manet: 

O almorzo campestre.   Monet: Impresión, sol nacente e a serie da catedral de Rouen.  

Cezanne: natureza morta con tarteira e os xogadores de cartas. Van Gogh: A noite 

estrelada.   Gauguin: despois do sermón e O Mercado.   Seurat: a tarde de domingo na 

Grande Jatte 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B5.1. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características 

esenciais das vangardas artísticas das artes plásticas na primeira metade do 

século XX, relacionando cada unha delas cos seus respectivos contextos 

históricos e culturais. 

HAB5.1.1. Define o concepto de vangarda artística en relación co acelerado ritmo de 

cambios na sociedade da época e a liberdade creativa dos/das artistas iniciada na 

centuria anterior. 

B5.2. Clasificar, analizar e comentarobras significativas da plástica da primeira 

metade do século XX, aplicando un método que abranga diferentes enfoques 

(técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico). 

HAB5.2.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras: "A alegría de vivir", de 

Matisse; "As señoritas de Aviñón", "Retrato de Ambroise Vollard", "Natureza morta 

con cadeira de reixa de cana" e "Guernica", de Picasso; "O berro", de Munch; "A rúa", 

de Kirchner; “Primeira acuarela abstracta”  de Kandinsky; "Táboa número 1", de 

Mondrian; "L.H.O.O.Q." e “A Fonte”, de Duchamp; "A chave dos campos", de 

Magritte; "O entroido de Arlequín" e "Mulleres e paxaros á luz da lúa", de Miró; "A 

persistencia da memoria", de Dalí. 

B5.3. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características  

esenciais da arquitectura da primeira metade do século XX, relacionando cada 

unha delas cos seus respectivos contextos históricos e culturais. 

HAB5.3.1. Explica o proceso de configuración e os trazos esenciais do Movemento 

Moderno en arquitectura. 

HAB5.3.2. Especifica as achegas da arquitectura orgánica ao Movemento Moderno. 

B5.4. Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arquitectura do 

século XX, aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). 

HAB5.4.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas: pavillón 

de Alemaña en Barcelona e  edificio Seagram en Nova York, de Mies van der Rohe; 

Vila Saboia en Poissy (Francia), de Le Corbusier; casa Kaufman (Casa da Cascada), o 

museo Guggenheim de Nova York de Frank Lloyd Wright. 

B6.3. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características 

esenciais das artes plásticas desde a segunda metade do século XX, no marco 

das novas relacións entre clientes, artistas e público que caracterizan o mundo 

actual. 

HAB6.4.1. Identifica o autor e a corrente artística (non necesariamente o título), e 

analiza e comenta as seguintes obras: Pollok: Uno: Número 31 (1950, MOMA) .  

Tapies: Pintura (1955, Museo Nacional de arte Reina Sofía) . "Equivalente VIII", de 

Carl André, exemplo de minimalismo.  "Unha e tres cadeiras", de J. Kosuth, exemplo 

de carácter conceptual  "Marilyn Monroe" (serigrafía de 1967), de A. Warhol, 

exemplo de Pop Art. 

B6.4. Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte desde a 

segunda metade do século XX, aplicando un método que abranga diferentes 

enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). 

B7.1. Utilizar a terminoloxía específica da arte nas exposicións orais e escritas, 

denominando con precisión os elementos e as técnicas principais. 

HAB7.1.1. Utiliza con corrección a terminoloxía específica das artes en exposicións 

orais e escritas. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

 Os relacionados coa localización, periodización e comprensión de conceptos. 

 A relación entre fenómenos. 

 Os que reflicten ou valoren a expresión do alumnado, a comprensión de 

mensaxes, a utilización crítica das fontes de información o seu alcance. 

 A elaboración das actividades de cada unidade: (monografías, resumos, 

traballos de aplicación e síntese, textos escritos,  glosario de termos) 

Instrumentos utilizados no terceiro trimestre 

Actividades escritas e orais utilizando as ferramentas de GSuite, incluídas a 

teledocencia, valorando os procedementos  descritos anteriormente segundo a 

rúbrica *Anexo 1 

O alumnado con avaliacións suspensas  realizarán actividades de recuperación: 

aspectos teóricos e prácticos dos contidos establecidos no grupo de traballo de 

Historia da Arte  para ABAU, dende a arte clásica ata a arte barroca. 

Valorarase este traballo mendiante a*rúbrica  Anexo 2 

De recuperar as clases presenciais faríanse  exames de recuperación e exames para 

subir nota no caso do alumnado con as dúas avaliacións aprobadas. (Seguindo o 

modelo ABAU). 

Cualificación final 

 Alumnado con as dúas avaliacións aprobadas: media aritmética das dúas 

cualificacións, máis ata 1,5 punto, polo traballo desenvolvido durante o terceiro 

trimestre. 

 Alumnado con as dúas avaliacións suspensas ou soamente coa segunda: ata 1,5 

puntos polas actividades realizadas nos dous primeiros trimestres; ata  7 puntos 

polas tarefas de recuperación; ata 1,5 puntos polo traballo desenvolvido no 

terceiro trimestre. 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Imprescindible presentar aqueles traballos que foron obrigatorios durante o curso. 

Ata 1,5 puntos. 

Exame: entrarán soamente os contidos desenvolvidos durante as clases 

presenciais. Ata 8,5 puntos. 

As cuestións desta proba  elaboraranse seguindo o mesmo esquema de 

formulacións xa coñecido polo alumnado (modelo ABAU) e seguindo os criterios 

de avaliación imprescindibles. 

De no ser posible o exame, se cualificará a entrega das tarefas deseñadas para 

xuño, correspondentes aos dous primeiros trimestres. Se cualificarán seguindo 

a rúbrica *Anexo 2. 
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*ANEXO 1 

RÚBRICA PARA A VALORACIÓN DO TERCEIRO TRIMESTRE DO CURSO ACADÉMICO 2019-2020 

As tarefas realizadas dende a declaración do estado de alarma serán valoradas a través dunha rúbrica 

que se baseará en dous aspectos: a realización das mesmas e o seu grao de consecución. Deste xeito, o 

alumnado poderá incrementar a nota obtida durante a ensinanza presencial ata 0,75 puntos dependendo 

do número de tarefas entregadas dentro dos prazos establecidos, e ata outro 0,75 máis dependendo do 

grado de consecución das mesmas. 

TAREFAS ASIGNADAS GRADO DE CONSECUCIÓN 

Entregou o 100% das tarefas 

asignadas no prazo establecido 
0.75 

Acadou un grao de consecución moi 

satisfactorio nas tarefas asignadas. 
0,75 

Entregou o 75% das tarefas asignadas 

no prazo establecido. 
0,57 

Acadou un grao de consecución 

satisfactorio . 
0,57 

Entregou o 50% das tarefas asignadas 

no prazo establecido. 
0,38 

Acadou os estándares de 

aprendizaxe imprescindibles . 
0,38 

Entregou o 25% das tarefas asignadas 

no prazo establecido. 
0,20 

Non acadou o total dos estándares 

de aprendizaxe imprescindibles. 
0,20 

Non entregou as tarefas asignadas. 
0 

Non acadou os estándares 

deaprendizaxe imprescindibles. 
0 

 

*ANEXO 2 

RÚBRICA PARA A VALORACIÓN DAS TAREFAS DE RECUPERACIÓN DE AVALIACIÓNS SUSPENSAS 

As tarefas realizadas para recuperar as avaliacións suspensas serán valoradas a través dunha rúbrica 

que se baseará en dous aspectos: a realización das mesmas  e o seu grao de consecución. Deste xeito, 

alumnado poderá acadar  ata 3,5 puntos dependendo do número de tarefas entregadas dentro dos 

prazos establecidos, e ata outros 3,5 puntos  máis dependendo do grado de consecución das mesmas. 

 

  

TAREFAS ASIGNADAS GRADO DE CONSECUCIÓN 

Entregou o 100% das tarefas 

asignadas no prazo establecido 
3,5 

Acadou un grao de consecución moi 

satisfactorio nas tarefas asignadas. 
3,5 

Entregou o 75% das tarefas asignadas 

no prazo establecido. 
2,63 

Acadou un grao de consecución 

satisfactorio . 
2.63 

Entregou o 50% das tarefas asignadas 

no prazo establecido. 
1,75 

Acadou os estándares de 

aprendizaxe imprescindibles . 
1,75 

Entregou o 25% das tarefas asignadas 

no prazo establecido. 
0,86 

Non acadou o total dos estándares de 

aprendizaxe imprescindibles. 
0,86 

Non entregou as tarefas asignadas. 
0 

Non acadou os estándares de 

aprendizaxe imprescindibles. 
0 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  

Desenvolveranse contidos de ampliación  con todo o alumnado, traballando os 

contidos programados para ABAU 

Estes contidos abrangarán dende a arte de Goya ata as manifestacións artísticas 

do século XX. 

Realización de exercicios na casa e nas horas de teledocencia, explicacións 

correccións e aclaración de dúbidas. 

O alumnado con avaliacións suspensas se lle reforza con exercicios e 

aclaracións personalizadas do temario das dúas primeiras avaliacións. 

Presentarán tarefas  de análise das obras seleccionadas para ABAU: 

clasificación da obra, contexto histórico de dita obra, e o análise propiamente 

artístico. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado conectado utilizando as ferramentas de GSuite:  

teledocencia,classroom,. 

 

Materiais e recursos 
Contidos da aula virtual do IES Ribeira do Louro. 

Enlaces a páxinas web e enlaces a vídeos 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Publicación no classroomdo presente documento. 

Publicidade  Na páxina web do centro. 


