
Departamento de Xeografía e Historia, IES Vilar Ponte, 2019-20.

Modificacións curriculares do 3º trimestre.
Nivel 2º de Bacharelato

Materia Historia da Arte

Este documento concreta unha serie de cambios excepcionais nas programacións e 
no  desenvolvemento  curricular  do  curso  académico  2019-2020 debido  á 
suspensión das clases presenciais pola pandemia do COVID-19, tal e como indican 
as  instrucións  do  27  de  abril  de  2020,  da  Dirección  Xeral  de  Educación, 
Formación Profesional  e  Innovación  Educativa  para  o  desenvolvemento do 
terceiro  trimestre  do  curso  académico  2019/20,  nos  centros  docentes  da 
Comunidade Autónoma de Galicia.

De acordo a estas instrucións, se procede a relacionar os criterios de avaliación e os 
estándares imprescindibles correspondentes ao 3º trimestre, definir os instrumentos 
de avaliación que sirvan para valorar as actividades desenvolvidas polo alumnado 
no 3º trimestre así como recuperar as materias suspensas do 1º e 2º trimestre. De 
igual xeito, se modifican os criterios de cualificación das materias impartidas desde 
o Departamento de Xeografía e Historia do IES Vilar Ponte.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias clave

B1.1. Recoñecer e explicar 
as concepcións estéticas e 
as características esenciais 
da arte grega, en relación 
co seu contexto histórico e 
cultural.

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

CCEC,CCL,CAA

Define o concepto de orde 
arquitectónica e compara as 
tres ordes da arquitectura 
grega.

CCEC,CCL,CAA

Describe os tipos de templo 
grego, con referencia ás 
características arquitectónicas 
e a decoración escultórica.

CCEC,CCL

Describe as características do 
teatro grego e a función das 
súas partes.

CCEC,CCL

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).

Identifica, analiza e comenta 
as seguintes obras 
arquitectónicas gregas: 
Partenón, Tribuna das 
Cariátides do Erecteion, 
templo de Atenea Niké e 
teatro de Epidauro

CCEC,CCL,CAA

Identifica, analiza e comenta 
as seguintes esculturas 
gregas: Kouros de Anavysos, 
Auriga de Delfos, Discóbolo 
(Mirón), Doríforo (Policleto), 
unha metopa do Partenón 
(Fidias), Hermes con Dioniso 
neno (Praxíteles), 
Apoxiomenos (Lisipo), Vitoria 
de Samotracia,Venus de Milo 
e friso do altar de Zeus en 
Pérgamo (detalle de Atenea e 
Gea).

CCEC,CCL,CAA

B1.4. Recoñecer e explicar 
as concepcións estéticas e 
as características esenciais 
da arte romana, en relación 
co seu contexto histórico e 

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

CCEC,CCL,CAA
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cultural. Especifica as achegas da 
arquitectura romana en 
relación coa grega.
Describe as características e 
funcións dos principais tipos 
de edificio romanos.

CCEC,CCL,CAA

Compara o templo e o teatro 
romanos cos respectivos 
gregos.

CCEC,CCL

Explica os trazos principais da 
cidade romana a partir de 
fontes históricas ou 
historiográficas CCEC,CCL,CAA
Especifica as innovacións da 
escultura romana en relación 
coa grega.

CCEC,CCL,CAA

Describe as características 
xerais dos mosaicos e a 
pintura en Roma a partir 
dunha fonte
histórica ou historiográfica.

CCEC,CCL,CAA

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).

Identifica, analiza e comenta 
as seguintes obras 
arquitectónicas romanas: 
Maison Carrée de Nimes, 
Panteón de Roma, teatro de 
Mérida, Coliseo de Roma, 
basílica de Maxencio e 
Constantino en Roma, ponte 
de Alcántara, acueduto de 
Segovia, arco de Tito en 
Roma e columna de Traxano 
en Roma.

CSC

Identifica, analiza e comenta 
as seguintes esculturas 
romanas: Augusto de Prima 
Porta,
estatua ecuestre de Marco 
Aurelio, relevo do Arco de Tito 
(detalle dos soldados co 
candelabro e outros obxectos 
do Templo de Xerusalén) e 
relevo da columna de 
Traxano.

CCEC,CCL,CAA

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

Explica as características 
esenciais da arte bizantina a 
partir de fontes históricas ou 

CCEC,CCL.CAA
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da arte bizantina, en 
relación co seu contexto 
histórico e cultural.

historiográficas.
Explica a arquitectura 
bizantina a través da igrexa de 
Santa Sofia de Constantinopla

CCEC,CCL,CAA

Describe as características do 
mosaico bizantino e dos 
temas iconográficos do 
Pantocrátor e a Virxe e a 
Déesis, así como a súa 
influencia na arte occidental.

CCEC,CCL,,CAA

B2.3. Clasificar, analizar e 
comentar obras 
significativas da arte 
bizantina, aplicando un 
método que abranga 
diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, 
cultural, sociolóxico e 
histórico).

Identifica, analiza e comenta o 
mosaico do Cortexo da 
emperatriz Teodora en San 
Vital de Rávena.

CCEC,CCL,CAA

B2.4. Recoñecer e explicar 
as concepcións estéticas e 
as características esenciais 
da arteprerrománica, 
relacionando cada un dos 
seus estilos cos seus 
respectivos contextos 
históricos e culturais.

Define o concepto de arte 
prerrománica e especifica as 
súas manifestacións en 
España e en Galicia

CCEC,CCL

Identifica e clasifica 
razoadamente no seu estilo as 
seguintes obras: San Pedro 
da Nave (Zamora), Santa 
María do Naranco (Oviedo), 
San Miguel da Escalada 
(León), Santa Comba de 
Bande e San Miguel de 
Celanova (Ourense).

CCEC,CCL,CAA

B2.5. Recoñecer e explicar 
as concepcións estéticas e 
as características esenciais 
da arte románica, en 
relación co seu contexto 
histórico e cultural.

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

CCEC,CCL,CAA

Describe as características e 
as función das igrexas e dos 
mosteiros na Arte Románica

CCEC,CCL,CSC

Explica as características da 
escultura e a pintura 
románicas, con especial 
referencia á
iconografía.

CCEC,CCL

B2.7. Clasificar, analizar e 
comentar obras 

Identifica, analiza e comenta 
as esculturas románicas do 

CCEC,CCL,CAA
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significativas da arte 
románica, aplicando un 
método que abranga 
diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, 
cultural, sociolóxico e 
histórico).

Xuízo Final no tímpano de 
Santa Fe de Conques 
(Francia).

B2.8, Recoñecer e explicar 
as concepcións estéticas e 
as características esenciais 
da arte gótica, en relación 
co seu contexto histórico e 
cultural.

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

CCEC,CCL,CAA

Describe as características e a 
evolución da arquitectura 
gótica e especifica os cambios 
introducidos respecto á 
románica.

CCEC,CCL,CAA

Describe as características e a 
evolución da escultura gótica, 
e especifica as súas 
diferenzas
tipolóxicas, formais e 
iconográficas respecto á 
escultura románica.

CCEC,CCL,CAA

Recoñece as innovacións da 
pintura de Giotto e do 
Trecento italiano respecto á 
pintura románica e bizantina.

CCEC,CCL,CAA

Explica as innovacións da 
pintura flamenga do século XV 
e cita algunhas obras dos 
seus
principais representantes.

CCEC,CCL,CAA

B2.9. Explicar a función 
social da arte gótica, 
especificando o papel 
desempeñado por clientes e 
artistas, e as relacións entre 
eles.

Especifica as relación entre 
artistas e clientes da arte 
gótica, e a súa variación 
respecto ao
románico.

CCEC,CCL,CAA, CSC

B2.10. Clasificar, analizar e 
comentar obras 
significativas da arte gótica, 
aplicando un método que 
abranga diferentes 
enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, 

Identifica, analiza e comenta 
as seguintes obras 
arquitectónicas góticas: 
fachada occidental
da catedral de Reims, interior 
da planta superior da Sainte 
Chapelle de París.

CCEC,CCL,CAA
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sociolóxico e histórico). Identifica, analiza e comenta o 
grupo da Anunciación e a 
Visitación da catedral de 
Reims.

CCEC,CCL,CAA

Identifica, analiza e comenta 
as seguintes pinturas góticas: 
escena de "A fuxida a Exipto", 
de Giotto, na Capela 
Scrovegni de Padua, 
"Matrimonio Arnolfini", de Jan 
Van Eyck, "O descendemento 
da cruz", de Roger van der 
Weyden, e o "Xardín das 
Delicias, de Hieronymus 
Bosch.

CCEC,CCL,CAA

B2.11. Recoñecer e explicar 
as concepcións estéticas e 
as características esenciais 
da arte románica e gótica 
española e hispano-
musulmá, relacionando 
cada un dos seus estilos 
cos seus respectivos 
contextos históricos e 
culturais.

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

CCEC,CCL,CAA

Explica as características 
xerais da arte islámica a partir 
de fontes históricas ou 
historiográficas.

CCEC,CCL,CAA

Describe os trazos esenciais 
da mesquita e o pazo 
islámico.

CCEC,CCL,CSC

Explica a evolución da arte 
hispanomusulmá.

CCEC,CCL,CAA

Explica as características da 
arte mudéxar e especifica, con 
exemplos de obras concretas, 
as diferenzas entre o mudéxar 
popular e o cortesán.

CCEC,CCL,CAA

B2.12. Clasificar, analizar e 
comentar obras 
significativas da arte 
medieval española, 
aplicando un método que 
abranga diferentes 
enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, 
sociolóxico e histórico).

Identifica, analiza e comenta 
as seguintes obras 
arquitectónicas románicas: 
San Vicente
de Cardona (Barcelona), San 
Martín de Frómista e a 
catedral de Santiago de 
Compostela.

CCEC,CCL,CAA

Identifica, analiza e comenta 
as seguintes esculturas 
románicas: "A dúbida de San 
Tomé", no ángulo do claustro 
de San Domingos de Silos 
(Burgos), "Última cea" do 
capitel historiado

CCEC,CCL,CAA
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do claustro de San Xoán da 
Peña (Huesca) e fachada de 
PrateríasePórtico da Gloria da 
catedral deSantiago.
Identifica, analiza e comenta 
as seguintes pinturas murais 
románicas: bóveda da 
Anunciación aos pastores no 
Panteón Real de San Isidoro 
de León,e ábsida de San 
Clemente de Tahull
(Lleida).

CCEC,CCL,CAA

Identifica, analiza e comenta 
as seguintes obras 
arquitectónicas góticas: 
fachada occidental
e interior da catedral de León, 
interior da catedral de 
Barcelona, e interior da igrexa 
de San
Xoán dos Reis, de Toledo.

CCEC,CCL,CAA

B3.1. Recoñecer e explicar as 
concepcións estéticas e as 
características esenciais da 
arte do Renacemento, en 
relación co seu contexto 
histórico e cultural.

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

CCEC,CCLM,CAA

Especifica as características 
da arquitectura renacentista 
italiana e explica a súa 
evolución, desde o 
Quattrocento ao manierismo.

CCEC,CCL.CAA

Especifica as características 
da escultura renacentista 
italiana e explica a súa 
evolución, desde o 
Quattrocento ao manierismo.

CCEC,CCL,CAA

Especifica as características 
da pintura renacentista italiana 
e explica a súa evolución, 
desde o Quattrocento ao 
manierismo.

CCEC,CCL,CAA

Explica a peculiaridade da 
pintura veneciana do 
Cinquecento e cita os artistas 
máis representativos.

CCEC,CCL,CAA

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

Describe a práctica do 
patrocinio no Renacemento 

CCEC,CCL,CSC
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desempeñado por patróns, 
academias, clientes e artistas, 
e as relacións entre eles.

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 do Renacemento, 
aplicando un método que 
abranga diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, 
cultural, sociolóxico e 
histórico). 

Identifica, analiza e comenta 
as seguintes obras 
arquitectónicas do 
Renacemento italiano: cúpula 
de Santa María das Flores e 
interior da igrexa de San 
Lorenzo, ambas en Florencia 
e de Brunelleschi; pazo 
Médici-Riccardi en Florencia, 
de Michelozzo; fachada de 
Santa María Novella e do 
pazo Rucellai, ambos en 
Florencia e de Alberti; templo 
de San Pietro in Montorio en 
Roma, de Bramante; cúpula e 
proxecto de planta de San 
Pedro do Vaticano, de 
Michelangelo; Il Gesù en 
Roma, de Giacomo della Porta 
e Vignola; Villa Capra (Villa 
Rotonda) en Vicenza, de 
Palladio.

CCEC,CCL,CAA

Identifica, analiza e comenta 
as seguintes esculturas do 
Renacemento italiano: 
primeiro panel da "Porta do 
Paraíso" (da creación do 
mundo á expulsión do 
Paraíso), de Ghiberti; 
"Gattamelata", de Donatello; 
"Piedade" do Vaticano, 
"David", "Moisés" e as tumbas 
mediceas, de Michelangelo; 
"O rapto das sabinas", de 
Giambologna.

CCEC,CCL,CAA

Identifica, analiza e comenta 
as seguintes pinturas do 
Renacemento italiano: "O 
tributo da moeda" e A 
"Trindade", de Masaccio; 
"Anunciación" do Convento de 

CCEC,CCL,CAA
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San Marcos en Florencia, de 
Fra Angelico; "Madonna do 
Duque de Urbino", de Piero 
della Francesca; "A Virxe das 
rochas", "A última cea" e "A 
Gioconda", de Leonardo da 
Vinci; "A Escola de Atenas" de 
Rafael; a bóveda e o "Xuízo 
Final" da Capela Sixtina, de 
Michelangelo; "A tempestade", 
de Giorgione; "Venus de 
Urbino" e "Carlos V en 
Mühlberg", de Tiziano; "O 
lavatorio", de Tintoretto; "As 
vodas de Caná", de Veronés.

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.

Especifica as características 
peculiares do Renacemento 
español en comparación co 
italiano.

CCEC,CCL,CAA

Describe a evolución da 
arquitectura renacentista 
española.

CCEC,CCL,CAA

Explica a peculiaridade da 
escultura renacentista 
española.

CCEC,CCL,CAA

Explica as características da 
pintura de El Greco a través 
dalgunhas das súas obras 
máis representativas.

CCEC,CCL,CAA

B3.6. Recoñecer e explicar 
as concepcións estéticas e 
as características esenciais 
da arte do Barroco, en 
relación co seu contexto 
histórico e cultural.

Explica as características 
esenciais do Barroco

CCEC,CCL

Especifica as diferenzas entre 
a concepción barroca da arte 
e a renacentista.

CCEC,CCL,CAA

Compara a arquitectura 
barroca coa renacentista

CCEC,CCL,CAA

Explica as características 
xerais do urbanismo barroco.

CCEC,CCL

Compara a escultura barroca 
coa renacentista a través da 
representación de "David" por 
Michelangelo e por Bernini.

CCEC,CCL,CAA

Describe as características 
xerais da pintura barroca e 
especifica as diferenzas entre 
a Europa católica e a 
protestante.
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Distingue e caracteriza as 
grandes tendencias da pintura 
barroca en Italia e os seus 
principais representantes.

CCEC,CCL,CAA,CSC

Especifica as peculiaridades 
da pintura barroca flamenga e 
holandesa.

CCEC,CCL,CAA

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). 

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; Pazo 
de Versalles, de Le Vau, J.H. 
Mansart e Le Nôtre.

CCEC,CCL,CSC

Identifica, analiza e comenta 
as seguintes esculturas de 
Bernini: "David", "Apolo" e 
"Dafne", "A éxtase de Santa 
Teresa", "Cátedra de San 
Pedro".

CCEC,CCL,CAA

Identifica, analiza e comenta 
as seguintes pinturas do 
Barroco europeo do século 
XVII: "Vocación de San 
Mateo"e "Morte da Virxe", de 
Caravaggio; "Triunfo de Baco 
e Ariadna", na bóveda do pazo 
Farnese de Roma, de 
Annibale Carracci; "Adoración 
do nome de Xesús", bóveda 
de Il Gesù en Roma, de Gaulli 
(Il Baciccia); "Adoración dos 
Magos", "As tres Grazas"e "O 
xardín do Amor", de Rubens; 
"A lección de anatomía do 
doutor Tulpy", "A rolda 
nocturna", de Rembrandt.

CCEC,CCL,CAA

B3.9. Recoñecer e explicar 
as concepcións estéticas e 
as características esenciais 
da arte española do 

Explica as características do 
urbanismo barroco en España 
e a evolución da arquitectura 
española durante o século 

CCEC,CCL,CAA
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Barroco, en relación co seu 
contexto histórico e cultural.

XVII.
Explica as características da 
imaxinaría barroca española 
do século XVII e compara a 
escola castelá coa andaluza.

CCEC,CCL,CAA

Explica as características 
xerais da pintura española do 
século XVII.

CCEC,CCL,CAA

Describe as características e 
evolución da pintura de 
Velázquez a través dalgunhas 
das súas obras máis 
significativas.

CCEC,CCL

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). 

Identifica, analiza e comenta 
as seguintes pinturas 
españolas do Barroco español 
do século XVII: "Martirio de 
San Filipe", "O soño de 
Xacob" e "O zambro", de 
Ribera; "Bodegón"do Museo 
do Prado, de Zurbarán; "O 
augador de Sevilla, "Os 
borrachos", "A fragua de 
Vulcano", "A rendición de 
Breda", "O Príncipe Baltasar 
Carlos a cabalo", "A Venus do 
espello", "As meninas" e "As 
fiandeiras",de Velázquez; "A 
Sagrada Familia do paxariño", 
"A Inmaculada de El Escorial", 
"Os nenos da concha" e 
"Nenos xogando aos 
dados",de Murillo.

CCEC,CCL,CAA

B3.11. Recoñecer e explicar 
as concepcións estéticas e 
as características esenciais 
da arte do século XVIII, 
relacionando cada un dos 
seus estilos cos seus 
respectivos contextos 
históricos e culturais.

Explica as razóns do 
xurdimento do Neoclasicismo 
e as súas características 
xerais en arquitectura, 
escultura e pintura.

CCEC,CCL,CAA

Comenta a escultura 
neoclásica a través da obra de 
Canova.

CCEC,CCL,CSC

Especifica as posibles 
coincidencias entre o 
Neoclasicismo e o 
Romanticismo na pintura de 
David.

CCEC,CCL,CAA

B3.12. Clasificar, analizar e Identifica, analiza e comenta CCEC,CCL,CAA
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comentar obras 
significativas da arte do 
século XVIII, aplicando un 
método que abranga 
diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, 
cultural, sociolóxico e 
histórico). 

as seguintes obras de David: 
"O xuramento dos Horacios"e 
"A morte de Marat".

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. 

Analiza a evolución da obra de 
Goya como pintor e gravador, 
desde a súa chegada á Corte 
ata o seu exilio final en 
Bordeos.

CCEC,CCL,CAA

B4.2. Clasificar, analizar e 
comentar obras 
significativas de Goya, 
aplicando un método que 
abranga diferentes 
enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, 
sociolóxico e histórico). 

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"; desastre nº 15 ("E non 
hai remedio") da serie "Os 
desastres da guerra"; "Saturno 
devorando un fillo" e "A leiteira 
de Bordeos".

CCEC,CCL,CAA

2. Avaliación e cualificación.

Materia a impartir e actividades:
• Con carácter xeral, non se avanza materia pero se fará un breve resumo dos 

últimos temas para que o alumnado teña unha visión algo máis completa da 
materia.

• As actividades que se realicen serán voluntarias e poden axudar a subir ata 
un punto a nota media das dúas primeiras avaliacións.

Recuperacións:
• O alumnado con unha avaliación suspensa deberá presentar os traballos e 

actividades fixadas para a súa recuperación.
• O alumnado con dúas avaliacións suspensas deberá presentarse a unha 

proba telemática de carácter oral, correspondente á materia impartida de 
forma presencial.
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Nota final:
• A nota final será a media das dúas primeiras avaliacións. 

• Complementariamente, as actividades realizadas na terceira avaliación 
poderán subir ata un punto esa nota. 

• Flexibilízanse os criterios de redondeo cara a nota superior.

Convocatorias ordinaria e extraordinaria:
• As probas finais en convocatoria ordinaria e extraordinaria se corresponderán 

exclusivamente coa materia impartida nas dúas primeiras avaliacións.

Recuperación de pendentes:
• Non hai alumnado coa materia pendente.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre

Actividades
• Elaboración de composicións artísticas.

• Lectura de correccións individualizadas.

• Visionado de documentais sobre Historia da Arte

• Clases telemáticas para resolver dúbidas de carácter xeral.

Metodoloxía:

• Todos os alumnos posúen conexión a Internet e a posibilidade 
de acceder ás distintas plataformas empregadas durante o 
período sinalado.

• A metodoloxía empregada se centra na mellora das 
capacidades de redacción, comentario e composición de 
carácter artístico.

• As canles empregadas son o correo electrónico, a plataformas 
de docencia virtual, videochamada e teléfono.

Materiais e 
recursos

• Libro de texto e adendas.

• Apuntes de clase.

• Outros materiais complementarios (documentos audiovisuais).

4. Información e publicidade.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do 
centro.

Información ao alumnado e ás familias Correo electrónico, teléfono.
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