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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. 

O devandito suposto pode resultar contraditorio coa forte sistematización da materia coa que estamos a tratar. Porén, cremos que resulta útil                     

para simplificar a complexa tarefa de abordar o que é a arte e cales son os seus elementos fundamentais, sobre todo en alumnos e alumnas                         

que empezan a súa formación neste campo dentro do sistema educativo. Tratarase de que o/a estudante consiga comprender as creacións                    

artísticas e culturais que o/a rodean estudando a súa orixe, a idea de partida, e relacionándoas co tempo en que se crearon, así como a súa                          

plasmación como obra creativa a través das formas e as técnicas da disciplina de que se trate. 

Daquela, na docencia desta materia combinaranse polo menos 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. Será tarefa do/da                       

docente combinar ambos os dous, de xeito que o/a alumno/a obteña unha visión global e interrelacionada das obras de arte. 

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. 

 

Contextualización.  

O nivel socio-cultural do alumnado é moi variado, e incluso a súa situación domiciliaria é moi variopinta: fronte a rapaces que viven en                       

Santiago ou na súa contorna hai rapaces que teñen que facer desprazamentos dunha hora ou mais e rapaces que están nunha residencia ou                       

nun piso de estudantes de luns a venres.  

As principais dificultades coas que nos atopamos son: 

● Falta de constancia no proceso de aprendizaxe por non levar ao día o estudo e o traballo, repasando os contidos impartidos,                      

reconstruíndo os apuntes e ampliándoós buscando información tanto verbal como visual. 

● Falta de continuidade por faltas de asistencia ou falta de puntualidade.  

● Falta de concentración e de racionalización do traballo, non saber traballar con autonomía, aplicando os coñecementos adquiridos a                  

novas propostas, o que tradúcese en pouca capacidade de Análise e Síntese e pouca cultura visual.  

● Falta de Vocabulario e de Expresión verbal: dificultades para expresar por escrito ideas ou describir elementos visuais, posuir un                   

vocabulario pobre con adxetivacións moi limitadas por xeneralización, descoñecemento de terminoloxía específica ou non saber               

cando aplicala, cometer faltas de ortografía; en xeral nótase pouca fluidez á hora de escribir. Nótase tamén falta de lectura.  
 

Datos do Centro: 

Nome do Centro: Instituto de Educación Secundaria de Sar. 

Situación: Santiago de Compostela, na rúa Bernardo Barreiro de VV.  

Web: http://www.edu.xunta.es/iesdesar/ 

 

Centros de Primaria adscritos: 

● CEIP Mestre Rodríguez Xixirei, de Lavacolla. 

● CEIP Ramón Cabanillas, de Santiago de Compostela. 

● CEIP Apóstolo Santiago, de Santiago de Compostela. 

● CPR Vilas Alborada, de Santiago de Compostela. 
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1.  Introdución e contextualización. 

http://www.edu.xunta.es/iesdesar/


Ensinanzas que oferta o centro:  

● FP Básica: Para alumnado matriculado no CIFP Compostela. 

No IES de Sar ímpartense os Módulos Comunes de 1º e 2º cursos  de FP Básica de: 

▪ Artes Gráficas,  

▪ Cociña e Restauración,  

▪ Aloxamento e Lavandería. 

● Educación Secundaria Obrigatoria:  

▪ 1º Ciclo (1º,2º e 3º ESO), 

▪ 2º Ciclo (4º ESO) 

● Bacharelato, en rexime ordinario, en tres modalidades:  

▪ Artes,  

▪ Ciencias da Natureza e da Saúde, 

▪  Humanidades e Ciencias Sociais.  

● Escola Oficial de Idiomas: En horario nocturno. 

 

Datos do Departamento: 

O departamento de Debuxo está constituído por 6 profesores especialistas de ensino secundario con destino definitivo.  

 

Xefe do departamento: 

●  Dna Mª da Soledad Barral Ameigeiras 

 

Membros ordinarios: 

● Dna Silvia Díaz de la Rúa 

● Dna. Carmen Romay Calvo 

● Dna. Mª Teresa Ruíz Serrano 

● Dna.  Eva Rieiro Gerpe 

● Dna. Sonia do Pazo Abal 

● Dna. Marina Fernandez Casal de Rey 

 

É o Departamento Didáctico con maior plantilla de todo o IES e o que imparte maior número de horas e mais materias diferentes. 

Imparte clases na ESO e no Bacharelato de Artes, no que ten un peso específico ao tratarse da modalidade de Artes Plásticas. 

 

Materias adscritas  e número de horas impartidas polo Departamento de Debuxo: 

Totais 
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Etapa Grupos Total Nº de Materias Nº áreas  Nº niveis 

ESO 3 Grupos 6 horas 2 materias 1 área 2 niveis 

Bacharelato 7 Grupos 115 horas 11  materias 7 áreas 2 niveis 

Total Departamento   10 Grupos 121 horas 13  materias 8 áreas 4 niveis 



Entendemos como Materias as desenvolvidas en Programacións didácticas diferentes.  

Entendemos como Areas as materias cunha mesma denominación, con contidos progresivos e desenvolvidas en niveis diferentes ( Educación                  

Plástica Visual e Audiovisual, Fundamentos da Arte, Cultura Audiovisual, Debuxo Técnico e Debuxo Artístico) e materias que se desenvolven                   

nun único nivel, sen continuidade ( Volume, Deseño e Técnicas de Expresión Gráfico-Plásticas). 

 

Materias non adscritas ao Departamento de Debuxo, impartidas polo profesorado deste Departamento: 

Totais 

 

Materias 

Educación Secundaria Obrigatoria 

 

Afíns 

 
O Departamento conta cunha aula específica para a impartición de Educación Plástica, pero este curso, seguindo os protocolos, a materia                    

impartirase na propia aula do grupo, para evitar desprazamentos. Iso establece que as tarefas que precisen de técnicas húmidas (cor) deberán                     

ser realizadas na casa. 

Bacharelato 
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Materia/ Nivel  Grupos Total Materia 

1º ESO 2 Grupos 6  horas ● Historia e Xeografía 

3º ESO 1 Grupo 1  hora ● Valores Éticos 

4º ESO 1 Grupo 1  hora ● Valores Éticos 

Departamento   4 grupos  8 horas  3  materias afíns 

Materias Grupos Horas Total Profesorado: 

Educación Plástica, Visual  e A. 1º ESO 2 2 4 horas ● Dna. Marina Fernandez Casal de Rey 

Educación Plástica, Visual  e A.  3º ESO 1 2 2 horas ● Dna.  Eva Rieiro Gerpe 

2  Materias ESO  3 Grupos  -  6 horas   

Materias Grupos Horas Total Profesorado: 

Xeogría e Historia 1º ESO 2 3 6  horas ● Dna. Marina Fernandez Casal de Rey 

Valores Éticos 3º ESO 1 1 1  hora ● Dna. Marina Fernandez Casal de Rey 

Valores Éticos 4º ESO 1 1 1  hora ● Dna. Marina Fernandez Casal de Rey 

3 Materias afíns ESO  4 Grupos  -  8 horas   

Total ESO: 5 Materias ESO  7 Grupos  -  14 horas   

Materia Xeral de Opción Bacharelato 

Materias Grupos Horas Total Profesorado: 

Fundamentos da Arte I 4 4 16  horas ● Dna Mª Teresa Ruíz Serrano (12) 

● Dna. Marina Fernandez Casal de Rey (4) 

Fundamentos da Arte II 3 4 12 horas ● Dna. Mª Soledad Barral Ameigeiras 



 
O Departamento conta con aulas específicas para a impartición das clases, porén este curso, e seguindo os protocolos, só impartiranse nos                     

talleres as materias de Debuxo Artístico I e II (Aula de Debuxo), Técnicas Gráfico-Plásticas (Aula de Volume), Volume (Aula de Volume) e                      

Cultura Audiovisual I e II (Aula Imaxe). 

 

Espazos e medios do Departamento de Debuxo: 

No presente curso o uso dos espazos está supeditado á restricción de movementos do alumnado, e a adecuación dos espazos ao mantemento                      

das medidas de distanciamento entre alumnado  e o cumprimento dos aforos. 

Malia isto, fanse constar na presente Programación Didáctica o uso para o que estaban previstos e o cambio de uso (en negrita) nesta mal                        

chamada “nova normalidade”.  

As aulas, pese a ter ordenador, non contan con cámara, iso quere dicir que, polo de agora, non están preparados para videoconferencias.                      

Esperamos que o Departamento sexa dotado dos medios tecnolóxicos para impartir Docencia a Distancia desde as aulas específicas e de                    

grupo.  

● Seminario de Debuxo: 

Lugar de traballo do profesorado nas horas complementarias. Nel fanse as reunións do departamento, arquívanse os traballos e serve como                    

espazo de atención de alumnado e das familias.  

Conta cun Ordenador con conexión a internet. Tamén se dispón de un proxector de diapositivas portátil. Conta cunha cámara moi sinxela de                      

PD. Debuxo. Curso 2020-21.  IES de Sar. Fundamentos da Arte I. 1º Bach. ArtesPágina 7 

 

 

2 Materias Xerais de Opción 7 Grupos  -  28 horas   

Materias Troncais de Opción Bacharelato 

Materias Grupos Horas Total Profesorado: 

Cultura audiovisual I 4 4 16 horas ● Dna. Sonia do Pazo Abal 

Cultura audiovisual II 3 4 12 horas ● Dna.  Eva Rieiro Gerpe 

Debuxo técnico I 1 4 4 horas ● Dna Mª Teresa Ruíz Serrano 

Debuxo técnico II 1 4 4 horas ● Dna Mª Teresa Ruíz Serrano 

Deseño 3 4 12 horas ● Dna Carmen Romay Calvo (8) 

● Dna. Sonia do Pazo Abal (4) 

5 Materias Troncais de Opción 12 Grupos  -  48 horas   

Materias Específicas de Bacharelato 

Materias Grupos Horas Total Profesorado: 

Debuxo artístico I 3 4 12 horas ● Dna Silvia Díaz de la Rúa (9) 

● Dna. Marina Fernandez Casal de Rey (3) 

Debuxo artístico II 3 3 9 horas ● Dna Silvia Díaz de la Rúa 

Técnicas da expresión grafico-plásticas 3 3 9 horas ● Dna Carmen Romay Calvo 

Volume 3 3 9 horas ● Dna. Mª Soledad Barral Ameigeiras (3) 

● Dna.  Eva Rieiro Gerpe (6) 

4 Materias específicas  12 Grupos  -  39 horas   

Total Bacharelato  31  Grupos 

 

115 horas 



fotografía dixital necesaria para que o profesorado poda levar rexistro dos traballos volumétricos, efémeros ou de gran formato para a súa                     

presentación ante o Departamento, familias ou Inspección ante posibles reclamacións das cualificacións parciais ou finais.  

No presente curso é imposible facer isto. É un espazo moi pequeño para reunirse e é insuficiente para o número de profesorado do                                             

departamento (7 profesores). O aforo máximo establecido pola Dirección é de 3 persoas. 

O departamento determinará horarios ou quendas para que o profesorado poida acodir a deixar as súas pertenzas e materiais.  

● Aula de Plástica.  
No presente curso a aula de Plástica convertiuse nunha aula normal. As clases de Plástica impartiranse na aula de grupo.  

Conta cun Ordenador (CPU, teclado e rato) con conexión a internet, cun canon de vídeo e unha pantalla. Hai auga corrente e dúas piletas. 

● Aula de Debuxo. 
No presente curso impártense só as materias de Debuxo artístico I e II . A materia de Técnicas da expresión gráfico-plásticas pasa a                                           

ser impartida na aula de Volume. 

No presente curso é un único espazo, ocupado todo por mesas de Debuxo, cara aos modelos. Anteriormente estaba dividida en dous                                     

espazos: un con 24 mesas de debuxo, outro cun espazo para cabaletes.  No presente curso non se utilizará cabaletes. 

Conta cun equipo de música e dous bafles. Ordenador (CPU, teclado e tableta) con conexión a internet, cun canon de vídeo e unha pantalla.                        

Biblioteca de aula sobre técnicas de debuxo e pintura. Dous tórculos para gravado. Hai auga corrente e unha pileta. Conta cunha serie de                       

obxectos elaborados ou doados polo profesorado do departamento para poder realizar bodegóns e modelos cara ao desenvolvemento dos                  

contidos específicos de Debuxo Artístico e Técnicas da Expresión Gráfico- Plásticas (encaixado, composición, claroscuro, cor…), tamén hai                 

modelos de escaiola, focos, taboleiros e panos.  

● Aula de Imaxe.  
Nela impártense as materias de Cultura audiovisual I e II. 

Conta con dous ordenadores con conexión a internet, un canon de vídeo, dous altavoces e unha pantalla. Unha cámara dixital que grava vídeo.                       

A aula de imaxe conta cunha cámara de vídeo e unha mesa de edición que precisan de cintas magnéticas VHS, un sistema desfasado e                        

obsoleto que resulta inoperativo no ámbito da imaxe dixital que é o actual; o mesmo ocorre coa cámara fotográfica xa que só temos unha                        

dixital (que mercamos) sendo a outra réflex analóxica que precisa de película para obter imaxes, ademais de que cada vez é mais difícil obter                        

película en branco e negro resulta moi caro para o alumnado ter que abonar os custos de revelado e positivado.  

● Aula de Volume:  
Nela impártense as materias de Volume e Técnicas de Expresión gráfico-plásticas . Anteriormente impartíase nela a materia de Deseño,                              

pero no presente curso esa materia impártese nas aulas de grupo.  

Conta cun ordenador (CPU, teclado e rato) con conexión a internet, dous altavoces, un canon de vídeo e unha pantalla. Biblioteca de aula                       

sobre Deseño e Packaging.  Hai auga corrente e dúas piletas. 

● Laboratorio de fotografía.  
Só para prácticas de revelado. 

No presente curso convertiuse en almacén. 

● Biblioteca de aula:  
O Departamento de Debuxo leva facendo un desembolso económico para poder dispor dunha biblioteca de aula as diversas materias do                    

Departamento, pero a dotación económica é claramente insuficiente dada a grande cantidade de materias e de técnicas artísticas do                   

Bacharelato de Artes. Malia todo se conta con libros das diferentes técnicas de Debuxo e Pintura (aula de Debuxo) e de Deseño e Técnicas                        

escultóricas (aula de Volume). Queda pois unha lagoa grande por cubrir nas técnicas audiovisuais e de debuxo técnico.  

Sinalar que o resultado destas bibliotecas de aula está a ser moi satisfactorio; o alumnado está a solicitar préstamos dos libros (o préstamo,                       

mediante ficha, se realiza na propia aula sen necesidade de pasar pola biblioteca) e polo tanto profundiza no coñecemento das técnicas                     

gráfico-plásticas. 

No presente curso o uso da Biblioteca de Aula estará supeditada ás medidas hixiénico-sanitarias establecidas no protocolo da                                   

Biblioteca para o préstamo e devolución de libros . Porén, recoméndase que o alumno faga uso de documentos de Internet. 
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Alumnado 

ESO: Por unha banda temos un alumnado da ESO, maiormente do rural, de nivel socio-cultural medio-baixo con incorporación durante o curso                      

de alumnado procedente do estranxeiro ou de alumnado expulsado doutros centros e, en moitos dos casos, con grandes deficiencias                   

económicas, situacións familiares difíciles e incluso xudicialmente intervidos. Deste alumnado moitos precisan reforzos e algún non traen                 

material, teñen pouco apoio familiar, son absentistas ou recaen a cotío en condutas disruptivas que rompen a clima da aula. Situación que se                       

agrava en 2º da ESO con alumnado que promocionou por imperativo legal ou é repetidor e onde moito do alumnado abandona o sistema                       

educativo ordinario sen acadar os obxectivos do 1º ciclo. Isto explica porqué o alumnado con materias pendentes non se presenta aos exames                      

e non realiza as tarefas para acadar os contidos de Educación plástica e visual. O Departamento está dacordo en que no primeiro ciclo deben                        

tomarse todas as medidas de atención á diversidade que se poidan para organizar ao alumnado en pequenos grupos onde traballar as                     

capacidades e contidos da ESO e en definitiva darlle a educación á que ten dereito. 

Bacharelato: Por outra banda temos ao alumnado de Bacharelato de Artes, alumnado que se matricula no noso centro porque quere aprender                      

as nosas materias ou, e isto é o paradóxico, que pensa que o Bacharelato de Artes é unha boa escapatoria do esforzo e traballo dos outros                          

bacharelatos.  

Este alumnado ten un nivel sociocultural moi variado, e incluso a súa situación domiciliaria é moi variopinta: fronte a rapaces que viven                      

Santiago ou na súa contorna temos rapaces que teñen que facer desprazamentos dunha hora ou mais e rapaces que están nunha residencia                      

ou nun piso de estudantes de luns a venres.  

Esta variedade de situacións explica moi directamente o nivel de resultados e de absentismo acadado polo noso alumnado: resultados:                   

excelentes no caso do alumnado con interese, mediocre ou de abandono no caso do alumnado que o elixe por escapatoria. Isto ademais                      

aumenta no caso de alumnado maior de idade e repetidor, que soe ser maioritariamente absentista.  

Ademais estamos a impartir clase en 2º bacharelato de Artes a alumnado con cambio de modalidade que non ten o nivel por non ter cursado 1º                          

de Artes. Para este alumnado temos dous modos de actuación:  

● Alumnado que está a repetir 2º e cambia de modalidade e ten materias de 2º xa superadas: asistencia cos grupos de 1º Artes a                        

aquelas clases que se axuste ao seu horario eiInclusión na Aula Virtual da materia para alumnado de 1º e realización de exames e                       

traballos conxuntamente con eles.  

● Alumnado que promociona a 2º e cambia de modalidade: sempre que sexa posible establécese 1 hora para atención nas materias                    

de 1º que teñen que cursar ao non poder asistir ás clases. Inclusión na Aula Virtual da materia para alumnado de 1º e realización de                         

exames e traballos conxuntamente con eles.  

● Alumnado que ao promocionar matriculase en materias de segundo sen ter cursado as materias “chave” de primeiro: sempre que                   

sexa posible establécese 1 hora para atención nas materias de 1º que teñen que cursar ao non poder asistir ás clases de 1º por                        

coincidir con materias de 2º de bacharelato. Inclusión na Aula Virtual da materia para alumnado de 1º e realización de exames e                      

traballos conxuntamente con eles.  

Asistimos tamén a problemas de “absentismo familiar” con unha conducta de permisividade ante o absentismo e mostrar despreocupación por                   

hábitos saudables como son as horas de soño e unha correcta alimentación:  

● Hay despreocupación polo cumprimento dos horarios do Centro con falta de puntualidade nas entradas, e incumprimento da obriga                  

de asistencia ao centro, dado o nivel de faltas de asistencia permitidas (viaxes e ausencias continuas con permiso da familia). 

● Despreocupación pola “asistencia proactiva”, sobre todo no que atinxe ao material específico, que soen “esquencer” en casa, xa que                   

non preparan as súas mochilas. 

● Moitos dos alumnos veñen sen almorzar, o que produce mareos a cotío e impide a adquisición de coñecementos (a maioría explica                     

que son eles non queren almorzar, é dicir que non é por necesidades económicas).  

● Tamén dúrmense nas aulas, por un descanso inadecuado (deitanse tarde, a maioría por un “abuso” das novas tecnoloxía).  

● Por último, asisten cunha vestimenta non acorde coa climatoloxía, pendentes da moda, non da temperatura exterior.  

Este é un problema xeralizado e foi comentado nas avaliacións, informados os titores o orientador e a Dirección para tomar medidas como                      

Centro. No novo escenario producido pola pandemia estas condutas resultan inadmisibes, e precisan da implicación de titores, Xefatura de                   

estudos, profesorado e familias para erradicalas. 
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Competencia en Comunicación Lingüística (CCL). 

Descrición: utilización da linguaxe como instrumento tanto de comunicación oral e escrita coma de aprendizaxe e de regulación de condutas e                     

emocións. 

Finalidade: aprendizaxe da lingua como instrumento para as construción e comunicación do coñecemento. 

Contribución ao seu desenvolvemento: 

● Uso da linguaxe oral e escrita para a transmisión, análise e interpretación de obras visuais, propias e alleas. 

● Expresión oral e escrita de pensamentos, sentimentos ou emocións, ligadas á creación artística e á participación en manifestacións                  

culturais de diverso tipo. 

● Ampliación do vocabulario básico, manexo da terminoloxía específica,  gramática funcional e da función descriptiva e poética da linguaxe. 

● Desenvolvemento da capacidade de escoita, de atención, de reflexión sosegada e de contemplación e diálogo persoal coa realidade                  

socio-natural. 

● Concepción das artes plásticas, do uso da imaxe, como sistemas de comunicación con códigos propios que enriquece a comunicación                   

verbal e escrita, como ocorre co Cartel ou as ilustracións. O Cómic e o Cine como linguaxes narrativos. 

● Axuda para favorecer e axilizar a comunicación e comprensión intercultural. 

● Análise, interpretación crítica e uso axeitado das mensaxes visuais a través dos medios de comunicación. 

 

 

Competencia Matemática e Competencias básicas en Ciencia e Tecnoloxía (CMCCT). 

Descrición: habilidade para utilizar números e as súas operacións básicas, os símbolos e as formas de expresión e razoamento matemático,                     

científico e tecnolóxoco para producir e interpretar informacións, para coñecer máis sobre aspectos cuantitativos e espaciais da realidade e                   

para resolver problemas relacionados coa vida diaria e o mundo laboral.  

Finalidade: aprender a interactuar co mundo físico, de modo que facilite a comprensión de sucesos, a predición de consecuencias e a                     

actividade dirixida á mellora e preservación das condicións de vida propia, dos demais homes e mulleres e do resto dos seres vivos. 

● Formas e lugares xeométricos. A medida e o tamaño. A proporcionalidade. A xeometría como medición do mundo físico 

● As artes como precursoras das ciencias no mundo antigo. 

● Importancia dos avances físicos, químicos e tecnolóxicos na mellora dos materiais e da instrumentación plástica e no proceso de                   

representación da realidade. 

● Importancia da observación e estudio da natureza para as artes plásticas. Estudo e reinterpretación de formas do ámbito natural. 

● Influencia das artes plásticas no deseño industrial e tecnolóxico, no urbanismo e na enxeñaría. 

● O funcionalismo como método racional para o deseño de arquitecturas e productos. 

● Compromiso coa conservación e goce da contorna medio ambiental. 

● Análise da contaminación icónica na vida cotiá. 
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2. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. 

  Relación de estándares de aprendizaxe avaliables da área que forman parte dos perfís competenciais. 

 Estándares de aprendizaxe que forman parte do perfíl competencial CCL 

C 

C 

L 

FA1B1.4.1. Analiza, a partir de fontes historiográficas, a técnica da arte rupestre e a súa posible aplicación na actualidade. 

FA1B2.3.1. Analiza a relación entre o culto a Isis e o seu posible enlace coa relixión xudeo-cristiá 

FA1B2.11.1. Describe as diferenzas entre a escultura idealista e a escultura naturalista. 

FA1B3.4.1. Describe as diferenzas entre as tres ordes clásicas: dórica, xónica e corintia. 

FA1B3.8.1. Describe as características do teatro grego e a súa influencia no teatro actual. 

FA1B4.7.1. Relaciona o teatro actual cos teatros grego e romano. 

FA1B4.8.2. Comenta a vestimenta romana e a súa aplicación na historia da arte posterior. 

FA1B5.6.1. Analiza o Libro da Apocalipse e a súa aplicación á arte de todos os tempos. 

FA1.B8.7.1. Analiza as vestimentas reflectidas nos cadros de  



 

Competencia dixital (CD) e Tratamento da Información. 

Descrición: habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar a información e transformala en coñecemento. 

Finalidade: dominar o acceso á información e a súa utilización. 

● Uso de novos procedementos, programas e técnicas dixitais aplicadas á fotografía, cinema, pintura, escultura, arquitectura e deseño                 

(industrial e artístico). 

● Uso de Internet para o acceso, coñecemento e goce de obras plásticas, de artistas e creadores, museos, galerías de arte, de páxinas web                       

interactivas de arte, etc. 

● Valoración crítica do uso e interpretación da información artística e plástica a traveso de Internet. 

 

 

Aprender a aprender (CAA). 

Descrición: iniciarse na aprendizaxe e ser capaz de continuala de xeito autónomo; poder desenvolverse ante as incertezas; admitir diversidade                   

de respostas posibles ante un mesmo problema e atopar motivación para buscalas. 

Finalidade: mellora na capacidade de enfrontarse con éxito á aprendizaxe autónoma. 

Contribución ao seu desenvolvemento: 

● Estimulación do coñecemento de si mesmo, nas dimensións cognitivas, afectivas e sociais, a través da expresión artística e a                   

participación en manifestacións culturais diversas. 

● Uso da reflexión persoal nos procesos de experimentación creativa para a toma de conciencia das propias capacidades e recursos                   

persoais. 

● Mellora dos procesos de atención, concentración e memoria, así como o uso de diferentes estratexias de aprendizaxe nos procesos de                    

adquisición de coñecementos. 

● Desenvolvemento da capacidade creadora e autónoma, da busca de respostas e de indagación da realidade, da realización e                  

experimentación de proxectos persoais e colectivos no ámbito artístico e cultural. 

● Mellora da confianza de logro nas realizacións persoais e adquisición de maiores cotas de autonomía persoal nos procesos de                   

aprendizaxe máis alá do contexto escolar. 
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 Estándares de aprendizaxe que forman parte do perfíl competencial CMCCT 

C 

M 

C 

C 

T 

FA1B2.10.1. Recoñece e explica a técnica da terracota. 

FA1.B7.5.1. Analiza o proceso de fabricación e instalación das vidreiras policromadas nas catedrais máis representativas 

FA1.B7.7.2. Explica o proceso técnico da pintura sobre táboa. 

FA1.B7.8.1. Comenta o proceso de fabricación e aplicación da pintura ao tempero. 

FA1.B8.3.1. Analiza a relación dos elementos arquitectónicos aplicando a proporción áurea. 

FA1.B8.9.1. Describe a técnica da pintura ao óleo sobre lenzo e relaciónaa coa pintura anterior sobre táboa. 

FA1.B12.10.1. Identifica as características da fabricación do vidro 

 Estándares de aprendizaxe que forman parte do perfíl competencial CD 

C 

D 

FA1B1.3.2. Relaciona a iconografía rupestre con composicións de artistas actuais. 

FA1B1.3.1. Compara as imaxes prehistóricas coas imaxes de grupos étnicos da actualidade, establecendo posibles paralelismos. 

FA1B3.7.1. Compara restos arqueolóxicos de xoias e obxectos nas culturas coetáneas á cultura grega. 

 Estándares de aprendizaxe que forman parte do perfíl competencial CAA 

C 

A 

A 

B1.2. Debater acerca das posibles explicacións simbólicas das imaxes rupestres. 

B2.5. Comparar as pezas escultóricas segundo o seu material e súa finalidade: pedra, madeira, obxectos suntuarios, sarcófagos, etc 

B2.11. Analizar nas culturas antigas a diferenza entre imaxes idealistas e naturalistas, e a súa posible relación coa finalidade da peza 

B6.1. Explicar a relación da orde Beneditina e a expansión da arte románica. 

B6.4. Relacionar a iconoloxía medieval e a súa plasmación gráfica.  

B9.2. Analizar a importancia do concepto de artista total. 

B12.2. Diferenciar a temática relixiosa e a temática profana. 

B13.3. Recoñecer os elementos da cultura oriental que se van incorporando progresivamente á cultura europea. 



Competencias sociais e cívicas (CSC). 

Descrición: permitir vivir en sociedade, comprender a realidade social do mundo en que se vive e exercer a cidadanía democrática. 

Finalidade: convivir de forma comprometida cos valores universalmente aceptados, os dereitos humanos e os valores constitucionais. Adquirir                 

unha cidadanía do mundo compatible coa identidade local. 

● Mellora dos procesos de construción da identidade persoal e do coñecemento dos demais. A arte como vía de introspección e de                     

coñecemento de si mesmo e do que rodea o individuo. 

● Desenvolvemento das dimensións afectivas e emocionais da personalidade. Busca do equilibrio entre o cognitivo e o emocional. 

● Desenvolvemento do traballo cooperativo, do intercambio de puntos de vista, da realización de proxectos colectivos e da participación                  

solidaria no coñecemento e creación artística. 

● Mellora do diálogo, da relación interpersoal e da resolución de conflitos sociais. 

● Concepción da arte como instrumento idóneo de achegamento a outros pobos e culturas. 

● Achegamento, comprensión e valoración doutras realidades culturais e artísticas, presentes e pasadas. 

● Estimulación da libre expresión de ideas, mellora da convivencia e respecto dos valores éticos e estéticos elementais. 

● Adopción de posicións críticas e comprometidas ante a realidade e os problemas do mundo actual a través da comprensión e expresión                     

artística. 

● Valoración da diversidade cultural e artística como enriquecemento dos pobos. 

● Valoración do esforzo persoal e colectivo na análise e/ou desenvolvemento de obras ou proxectos de creación artística. 

● Valoración da cultura e das manifestacións populares como formas de expresión xenuínas dun pobo. 

● Busca crítica da información e coñecemento de diversos códigos de comunicación que favorecen a participación cívica e cidadá                  

responsable, comprometida coas causas sociais, a igualdade, a xustiza e os valores democráticos universais. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

Descrición: posibilidade de optar con criterio propio e levar adiante as iniciativas necesarias para desenvolver a opción elixida e facerse                    

responsable dela. 

Finalidade: afianzar uns valores que, asumidos por un mesmo, acompañen o proxecto de vida. 

● Desenvolvemento de estratexias de planificación, de previsión de recursos, de anticipación e avaliación de resultados. 

● A estética como promotora da calidade de vida. 

● A arte como exercicio de liberdade persoal, desinhibición, asunción de riscos e responsabilidade na toma de decisións. 

● Uso da intuición, a indagación, a busca de respostas, a experimentación e a investigación na creación artística e na elaboración de                     

criterios estéticos. 

● Fomento da orixinalidade e a creatividade no desenvolvemento de proxectos que permitan transformar as ideas en obras. 

● Mellora da motivación persoal, do pensamento diverxente e do control de estratexias que o posibilitan. 

● Valoración crítica dos gustos estéticos impostos polos medios de comunicación, a publicidade ou os intereses económicos, de especial                  

incidencia nos adolescentes. 

● Desenvolvemento do sentido estético e a elaboración de gustos persoais, favorecendo o criterio propio na interpretación da realidade e na                    

elaboración de proxectos artísticos. 

● A estética como conformadora dunha identidade propia e unha imaxe persoal ante terceiros. 

● Coñecemento dos principais perfís profesionais relacionados coas artes plásticas, así como a súa importancia no mundo laboral. 
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 Estándares de aprendizaxe que forman parte do perfíl competencial CSC 

C 

S 

C 

B2.11. Analizar nas culturas antigas a diferenza entre imaxes idealistas e naturalistas, e a súa posible relación coa finalidade da peza. 

B3.8. Valorar o teatro grego e a súa influencia no teatro posterior. 

B4.1. Valorar a importancia da cultura romana no mediterráneo e a súa transcendencia histórica posterior 
B4.8. Comparar as artes aplicadas da cultura romana coas efectuadas noutros momentos e noutras culturas 

B6.1. Explicar a relación da orde Beneditina e a expansión da arte románica 

B7.1. Analizar as claves sociais e técnicas da orixe do Gótico 

B13.2. Valorar a transcendencia do neoclasicismo dentro da cultura europea. 

B13.3. Recoñecer os elementos da cultura oriental que se van incorporando progresivamente á cultura europea. 



 

Competencia Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

Descrición: apreciar, comprender e valorar criticamente diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de goce e                 

enriquecemento persoal e consideralas como parte do patrimonio cultural dos pobos. 

É a Competencia básica da materia de Fundamentos da Arte 

Finalidade: familiarizar os e as adolescentes cunha ampla variedade de manifestacións artísticas e culturais, axudándolles a comprender a                  

función que as artes desempeñaron ou desempeñan na vida dos seres humanos. 

Contribución ao seu desenvolvemento: 

● Coñecemento, análise e valoración da arte como reflexo dos procesos culturais, económicos e sociais dunha sociedade nun momento                  

histórico dado.  

● Concepción do artista como mediador cultural. 

● Posibilidade de coñecer, acadar vivencias, experimentar, o proceso artístico a través de medios e técnicas diversos. 

● Desenvolvemento do pensamento diverxente, a creatividade e o equilibrio cognitivo-emocional para unha relación integral coa obra                

artística e a cultura en xeral. 

● Valoración do compromiso na conservación e mellora do patrimonio tecnolóxico, industrial, artístico e cultural máis próximo. 

● Participación en produtos audiovisuais, na emisión de mensaxes plásticas e sonoras e en diversas manifestacións artísticas e culturais. 
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 Estándares de aprendizaxe que forman parte do perfíl competencial CSIEE 

C 

S 

I 

E 

E 

B1.2. Debater acerca das posibles explicacións simbólicas das imaxes rupestres. 

B2.5. Comparar as pezas escultóricas segundo o seu material e súa finalidade: pedra, madeira, obxectos suntuarios, sarcófagos, etc 

B5.2. Relacionar a situación social e a arte aplicada. 

 Estándares de aprendizaxe que forman parte do perfíl competencial CCEC 

C 

C 

E 

C 

B2.1. Identificar a arte exipcia en relación con outras culturas diferentes. 

B2.7. Recoñecer a tipoloxía das culturas encravadas no Oriente Medio, a exipcia e a chinesa. 

B2.11. Analizar nas culturas antigas a diferenza entre imaxes idealistas e naturalistas, e a súa posible relación coa finalidade da peza. 

B4.1. Valorar a importancia da cultura romana no mediterráneo e a súa transcendencia histórica posterior. 

B4.8. Comparar as artes aplicadas da cultura romana coas efectuadas noutros momentos e noutras culturas. 

B5.4. Diferenciar a arte cristiá e a árabe na Península Ibérica. 

B5.8. Identificar as claves expresivas da arte do norte de Europa, tanto en España como no resto do continente 

B8.1. Valorar a importancia histórica do estilo do renacemento e a súa transcendencia posterior. 

B11.1. Recoñecer as claves da arte barroca. 

B13.1. Identificar as claves do neoclasicismo arquitectónico. 



 

Obxectivos xerais do Bacharelato 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da                   

Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na                   

construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser                       

quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e                    

discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por                      

calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial 

ás persoas con discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio                     

de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa                    

evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a                     

contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio                       

ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia 

ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido                   

crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo                       

globalizado. 

 

Obxectivos propios da materia: 

a) Coñecer a terminoloxía básica da materia, sobre estilos, materiais e técnicas das diferentes artes plásticas, adquirindo o dominio necesario                    

para desenvolver as propias ideas dun xeito racional e ordenado.  

b) Usar o vocabulario propio da materia. 

c) Usar correctamente, tanto na oral como na escrita, a terminoloxía específica en linguas extranxeiras (italiano, francés, inglés e alemán) que                     

serven para denominar diversas técnicas ao longo da Historia da Arte. 

d) Expresarse por  escrito con corrección, cunha exposición clara das ideas. 

e) Comentar verbalmente as obras plásticas amosando capacidade de  análise  e capacidade de relación.  

f)  Coñecer os feitos históricos, os avances tecnolóxicos e o pensamento filosófico e social que propiciaron cada un dos movementos artísticos  

Saber situar no seu contexto histórico, cronolóxico e xeográfico, aos artistas e as súas obras, vinculandoós a un determinado Estilo artístico.  

g) Coñecer a “función da arte” e o “papel do artista”, mesmo no seu recoñecemento social, en cada unha das etapas históricas estudadas. 

h)  Coñecer os diferentes Estilos Artísticos. 
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3. Obxectivos para o curso. 



i) Coñecer a maneira de facer e o xeito de entender a arte de cada artista e recoñecer as súas obras e as súas influencias na arte e nos artistas                              

posteriores. 

j) Desenvolver a capacidade de observación e percepción analítica mediante a análise das obras plásticas. 

k) Desenvolver a capacidade de relación entre obras de diferentes épocas. 

l) Ter un carácter crítico ante as manifestacións artísticas desde un punto de vista estético. 
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Correspondencia  dos obxectivos (O), os contidos, os criterios de avaliación, os estándares de aprendizaxe e as competencias básicas (CC). 

Temporalización y secuenciación (Sesión) 

Grao de consecución e Mínimos (Grao) 

Procedementos e instrumentos de avaliación (Instr). 

● OA: Observación Aula. 

● P: Portfolio 

● PE: Proba Escrita 

● PO: Proba Oral 

● R: Rúbrica. 

● TG: Traballo en Grupo 

 

Primera avaliación 
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4. Secuenciación de Contidos.  

Temporalización: Mes setembro-outubro-novembro-decembro 

O Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Sesion Grao Instr CC 

 Bloque 1. As orixes das imaxes artísticas      

b 

d 

e 

n 

B1.1. Arte rupestre: as imaxes e 

a súa representación 

simbólica. 

B1.1. Analizar a temática da 

escultura e pintura rupestres. 

FA1B1.1.1. Identifica as imaxes rupestres e relaciónaas coas 

imaxes tribais ou étnicas do mundo. 

 

5 3 OA 

PO 

CSC 

CCEC 

b 

d 

e 

n 

B1.1. Arte rupestre: as imaxes e 

a súa representación 

simbólica. 

B1.2. Debater acerca das posibles 

explicacións simbólicas das 

imaxes rupestres. 

FA1B1.2.1. Relaciona as imaxes cun posible 

significado iconolóxico. 

OA 

PO  

P 

 

CCEC 

b 

d 

e 

h 

n 

p 

B1.2. Arte rupestre: 

características da pintura. 

B1.3. Recoñecer as características 

principais da pintura rupestre. 

FA1B1.3.1. Compara as imaxes prehistóricas coas imaxes de 

grupos étnicos da actualidade, establecendo posibles 

paralelismos. 

 

3 PE 

P 

CD 

CCEC 

FA1B1.3.2. Relaciona a iconografía rupestre con composicións 

de artistas actuais. 

PO 

P 

CAA 

CCEC 

b 

d 

e 

h 

i 

n 

p 

B1.3. Arte rupestre: técnicas de 

pintura e escultura. 

B1.4. Explicar as características 

técnicas da pintura rupestre a 

partir de exemplos relevantes da 

Península Ibérica. 

FA1B1.4.1. Analiza, a partir de fontes historiográficas, a técnica 

da arte rupestre e a súa posible aplicación na actualidade. 

 

4 OA 

PE 

P 

R 

CMCCT 

CCEC 

b 

d 

e 

n 

B1.2. Construcións 

megalíticas. Stonehenge: mito 

e realidade. 

B1.5. Analizar Stonehenge e os 

labores de recreación efectuados 

no século XX no monumento. 

FA1B1.5.1. Analiza Stonehenge e debate acerca da súa 

autenticidade simbólica e histórica. 

P CCL 

CCEC 

 Bloque 2. As grandes culturas da Antigüidade: Exipto; Mesopotamia e Persia; China     

b 

d 

e 

n 

B2.1. Feitos artísticos 

relevantes: restos arqueolóxicos. 

B2.2. Exipto. 

B2.3. China. 

B2.4. Mesopotamia e Persia. 

B2.1. Identificar a arte exipcia en 

relación con outras culturas 

diferentes. 

FA1B2.1.1. Recoñece as imaxes dos restos arqueolóxicos 

relevantes e sitúaas na cultura correspondente. 

8 2 PO 

PE 

CD 

CCEC 

b 

d 

e 

n 

B2.2. Exipto. 

B2.5. Cultura sedentaria e 

agrícola, arquitectura e obra 

civil. 

B2.2. Analizar a posible relación 

entre o modo de vida e a arte 

exipcia. 

FA1B2.2.1. Relaciona o tipo de vida sedentario co auxe da 

arquitectura e das obras públicas. 

2 OA 

PE 

P 

 

CCEC 

FA1B2.2.2. Infire a relación entre a escultura oficial e o seu 

patrocinador e asóciaa co tipo de imaxe para representar. 

OA 

PO 

P 

CAA 

CCEC 

FA1B2.2.3. Establece unha relación causa-forma entre a 

estrutura política e a plasmación plástica que dela se fai. 

OA 

PO 

P 

 

CSC 

CCEC 
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b 

d 

e 

n 

B2.6. Rixidez narrativa e rixidez 

política. 

B2.7. O idealismo como forma de 

representación na arte exipcia. 

Faraón-deus. 

B2.8. Culto aos mortos, 

inmortalidade e resurrección 

en Exipto. Mito de Isis. 

B2.3. Explicar a iconoloxía exipcia 

relacionando a imaxe co poder 

político. 

FA1B2.3.1. Analiza a relación entre o culto a Isis e o seu 

posible enlace coa relixión xudeo-cristiá. 

1 OA 

PO 

P 

CCEC 

b 

d 

e 

n 

B2.9. Esquematización narrativa: 

pintura. 

B2.4. Identificar a técnica narrativa 

das pinturas exipcias. 

FA1B2.4.1. Explica a organización narrativa das pinturas 

exipcias. 

2 OA 

PE 

P 

R 

CCL 

CCEC 

b 

d 

e 

n 

B2.10. Escultura exipcia. 

B2.11. Moblaxe e obxectos 

suntuarios. 

B2.5. Comparar as pezas 

escultóricas segundo o seu 

material e súa finalidade: pedra, 

madeira, obxectos suntuarios, 

sarcófagos, etc. 

FA1B2.5.1. Analiza as pezas escultóricas exipcias. 2 OA 

PO 

P 

R 

CCEC 

b 

d 

e 

i 

n 

B2.12. Pintura á encáustica. B2.6. Experimentar a técnica da 

encáustica. 

A1B2.6.1. Aplica a técnica da encáustica a un traballo 

concreto. 

1 OA 

P 

CMCCT 

CCEC 

b 

d 

e 

n 

B2.2. Exipto. 

B2.3. China. 

B2.4. Mesopotamia e Persia. 

B2.7. Recoñecer a tipoloxía das 

culturas encravadas no Oriente 

Medio, a exipcia e a chinesa. 

FA1B2.7.1. Compara a cronoloxía e a iconografía das culturas 

persa, exipcia e chinesa. 

6 1 OA 

P 

R 

CAA 

CCEC 

b 

d 

e 

n 

B2.13. Escultura en terracota 

chinesa. 

B2.8. Recoñecer a escultura en 

terracota dos guerreiros de Xian, 

do mausoleo do primeiro 

emperador Qin. 

FA1B2.8.1. Identifica a concepción formal das esculturas do 

mausoleo fronte a outras obras arqueolóxicas. 

2 OA 

p 

CCEC 

b 

d 

e 

n 

B2.3. China. 

B2.13. A escultura en terracota 

chinesa. 

B2.9. Relacionar as claves políticas 

e artísticas dos guerreiros 

de Xian. 

FA1B2.9.1. Relaciona a creación do mausoleo do primeiro 

emperador Qin coa historia da China e a súa transcendencia 

política e social. 

PO CCEC 

b 

d 

e 

i 

n 

B2.14. Escultura en terracota. B2.10. Relacionar a técnica da 

escultura en terracota con usos 

actuais similares. 

FA1B2.10.1. Recoñece e explica a técnica da terracota. OA 

P 

CMCCT 

CCEC 

b 

d 

e 

n 

B2.15. Idealismo e naturalismo: 

escultura. 

B2.11. Analizar nas culturas antigas 

a diferenza entre imaxes 

idealistas e naturalistas, e a súa 

posible relación coa finalidade da 

peza. 

FA1B2.11.1. Describe as diferenzas entre a escultura idealista 

e a escultura naturalista. 

2 OA 

PE 

P 

CAA 

CCEC 

 Bloque 3. A orixe de Europa. Grecia     

b 

d 

e 

n 

B3.1. Grecia entre Exipto e 

Persia. 

B3.1. Analizar comparativamente a 

arte arcaica grega e a arte 

exipcia fronteiriza. 

FA1B3.1.1. Relaciona o nacemento da cultura grega coa 

influencia das culturas de Exipto e Persia. 

8 2 OA 

R 

CAA 

CCEC 

b 

d 

e 

n 

B3.2. Política e arte: o Partenón. B3.2. Identificar a arquitectura 

grega. Orixes formais e sociais. 

FA1B3.2.1. Identifica os elementos esenciais da arquitectura 

grega. 

3 OA 

R 

P 

CSC 

CCEC 

b 

d 

e 

n 

B3.3. Arquitectura grega. 

Elementos constitutivos. 

B3.3. Explicar convenientemente as 

partes esenciais da arquitectura 

grega. 

FA1B3.3.1. Comenta as diferenzas entre as tres épocas 

esenciais da arquitectura grega. 

3 OA 

P 

R 

CCEC 

b 

d 

e 

n 

B3.4. Evolución da forma desde 

o hieratismo exipcio: arte 

arcaica, clásica e helenística. 

B3.5. Arte helenística: 

naturalismo e expresividade, 

emoción e tensión dramática. 

B3.4. Diferenciar as etapas na arte 

grega a partir das peculiaridades 

de cada etapa reflectidas nunha 

creación determinada. 

FA1B3.4.1. Describe as diferenzas entre as tres ordes clásicas: 

dórica, xónica e corintia. 

4 OA 

PE 

P 

R 

CCEC 

b 

d 

e 

h 

n 

B3.6. Escultura grega. Apoloxía 

do corpo humano. Forza 

e sensualidade 

B3.7. Relixión e arte. Fidias. 

B3.8. Influencia da arte grega na 

historia. 

B3.5. Diferenciar as características 

da escultura grega. Relacionar a 

arte grega con outras culturas ou 

aplicacións posteriores 

FA1B3.5.1. Analiza a simboloxía das deidades gregas. 2 OA 

PO 

CSIEE 

CCEC 

FA1B3.5.2. Describe a relación entre a escultura grega, 

romana, renacentista e neoclásica. 

3 OA 

P 

CCL 

CCEC 

b 

d 

e 

B3.9. Cerámica grega: 

iconoloxía, recursos 

ornamentais. Técnicas: negro 

B3.6. Describir a técnica da 

cerámica grega. 

FA1B3.6.1. Compara a evolución cronolóxica da cerámica 

grega. 

3 OA 

P 

CCEC 
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i 

n 

sobre vermello. Andócides. 

Vermello sobre negro. 

b 

d 

e 

n 

B3.10. Obxectos da cultura 

grega: figuras, ferramentas e 

xoias. 

B3.7. Identificar a tipoloxía da 

xoiaría grega en relación con 

outras culturas. 

FA1B3.7.1. Compara restos arqueolóxicos de xoias e obxectos 

nas culturas coetáneas á cultura grega. 

2 TG CCEC 

b 

d 

e 

h 

n 

p 

B3.11. Teatro grego: 

arquitectura, temas e recursos 

iconográficos. 

B3.8. Valorar o teatro grego e a súa 

influencia no teatro posterior. 

FA1B3.8.1. Describe as características do teatro grego e a súa 

influencia no teatro actual. 

3 OA 

P 

R 

CD 

CCEC 

 Bloque 4. O imperio occidental: Roma     

b 

d 

e 

h 

n 

B4.1. Roma. A gran cultura 

mediterránea. 

B4.2. Arte etrusca. 

Elementos identificativos. 

B4.1. Valorar a importancia da 

cultura romana no mediterráneo e 

a súa transcendencia histórica 

posterior. 

FA1B4.1.1. Relaciona o nacemento da cultura romana e a 

influencia grega. 

8 2 OA 

R 

CAA 

CCEC 

FA1B4.1.2. Sitúa no mapa do Mediterráneo as culturas grega, 

romana e fenicia. 

1 PO CCEC 

b 

d 

e 

h 

n 

B4.3. A estrutura política romana 

e a súa relación coa arte.  

B4.4. Clasicismo e idealización 

nas esculturas e nos bustos 

de emperadores 

B4.2. Explicar a importancia do latín 

como lingua común europea e a 

súa transcendencia na arte. 

FA1B4.2.1. Relaciona a expansión política e artística romana 

co emprego do latín e o dereito romano. 

2 OA 

R 

CSC 

CCEC 

b 

d 

e 

n 

p 

B4.5. Arquitectura romana. B4.3. Identificar as obras 

arquitectónicas da cultura romana 

a partir da identificación visual 

dos seus elementos principais. 

FA1B4.3.1. Identifica os elementos arquitectónicos esenciais 

da cultura romana. 

4 OA 

R 

P 

CCEC 

b 

d 

e 

n 

B4.6. A basílica. 

B4.7. Obra civil e obras públicas 

romanas. 

B4.4. Relacionar a basílica romana 

coas igrexas cristiás posteriores, 

analizando os planos das plantas 

de diferentes edificios. 

FA1B4.4.1. Compara as basílicas do imperio romano e as 

igrexas construídas posteriormente. 

3 OA 

PE 

 

CCEC 

b 

d 

e 

n 

B4.5. Arquitectura romana. B4.5. Valorar a importancia técnica 

dos edificios romanos. 

FA1B4.5.1. Relaciona o Panteón de Agripa coa catedral do 

Vaticano. 

3 OA 

PO 

CMCCT 

CCEC 

b 

d 

e 

i 

n 

B4.8. Pintura romana. Técnica do 

fresco. 

B4.6. Analizar a técnica da pintura 

ao fresco e a do mosaico. 

FA1B4.6.1. Describe as técnicas do mosaico e da pintura ao 

fresco. 

3 OA 

P 

R 

CMCCT 

CCEC 

b 

d 

e 

h 

n 

p 

B4.9. Literatura e o teatro 

romano. 

B4.7. Relacionar o teatro romano e 

o teatro grego 

FA1B4.7.1. Relaciona o teatro actual cos teatros grego e 

romano 

3 PO 

R 

 

CD 

CCEC 

b 

d 

e 

h 

n 

B4.10. Artes aplicadas: moblaxe, 

obxectos e vestimenta. 

B4.8. Comparar as artes aplicadas 

da cultura romana coas 

efectuadas noutros momentos e 

noutras culturas. 

FA1B4.8.1. Establece a relación entre a historia de Pompeia e 

Herculano, e a súa influencia na arte europea posterior. 

3 OA 

P 

R 

CSIEE 

CCEC 

FA1B4.8.2. Comenta a vestimenta romana e a súa aplicación 

na historia da arte posterior. 

1 TG CCL 

CCEC 

 Bloque 5. A arte prerrománica     

b 

d 

e 

n 

B5.1. Fin do imperio romano de 

occidente. Arianismo. 

B5.2. Arquitectura: perda da 

técnica arquitectónica romana. 

B5.3. Arte prerrománica 

asturiana. 

B5.4. Escultura: relevos nos 

capiteis.  

B5.1. Identificar as claves 

expresivas da arte visigoda. 

FA1B5.1.1. Identifica os principais monumentos do 

prerrománico español. 

8 2 OA 

PO 

R 

CCEC 

FA1B5.1.2. Compara a escultura romana e visigoda. 2 OA 

P 

CAA 

CCEC 

b 

d 

e 

n

B5.1. Fin do imperio romano de 

occidente. Arianismo. 

B5.2. Arquitectura: perda da 

técnica arquitectónica romana 

B5.2. Relacionar a situación social e 

a arte aplicada. 

FA1B5.2.1. Recoñece as claves políticas que levan á 

decadencia do imperio romano. 

3 OA 

PE 

R 

CSC 

CCEC 

FA1B5.2.2. Relaciona a fin do imperio romano e a disgregación 

artística europea. 

OA 

PO 

CSIEE 

CCEC 

FA1B5.2.3. Compara a pintura visigoda e romana anterior. 2 OA 

PE 

CCEC 

b B5.3. Arte prerrománica B5.3. Analizar os templos visigodos FA1B5.3.1. Identifica as principais características dos templos 2 OA CD 
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d 

e 

n 

asturiana. e as súas características 

principais. 

visigodos a partir de fontes historiográficas de exemplos 

representativos. 

PO 

P 

R 

CCEC 

b 

d 

e 

n 

B5.4. Arte árabe na Península 

Ibérica. Islamismo. Arco de 

ferradura. Arte mozárabe. 

B5.4. Diferenciar a arte cristiá e a 

árabe na Península Ibérica. 

FA1B5.4.1. Relaciona o arco de ferradura e o seu emprego na 

arte árabe da Península Ibérica. 

2 OA 

P 

R 

CCEC 

b 

d 

e 

i 

n 

B5.5. Técnicas construtivas e 

motivos iconográficos. 

B5.5. Analizar a técnica do 

artesoado das cubertas de 

madeira nas igrexas españolas. 

FA1B5.5.1. Recoñece as principais características dos 

artesoados de madeira en exemplos representativos. 

2 OA 

TG 

CCEC 

b 

d 

e 

n 

B5.6. Códices miniados. 

Ilustración en pergameo. 

Técnicas. Iconografía 

medieval. Pergameos e 

códices. 

B5.6. Describir a técnica da pintura 

e escritura sobre pergameo. 

Motivos iconográficos. 

FA1B5.6.1. Analiza o Libro da Apocalipse e a súa aplicación á 

arte de todos os tempos. 

2 OA 

P 

R 

CCL 

CCEC 

FA1B5.6.2. Recoñece a técnica da pintura e escritura sobre 

pergameo. 

2 OA CCEC 

FA1B5.6.3. Identifica e explica as características da iconografía 

medieval a partir de códices e pergameos representativos. 

2 OA 

P 

CCEC 

b 

d 

e 

i 

n 

B5.7. Xoiaría visigoda. B5.7. Explicar a técnica construtiva 

da xoiaría visigoda. Técnica 

cloisonné e a súa aplicación 

posterior. 

FA1B5.7.1. Explica a técnica da xoiaría visigoda a partir de 

fontes historiográficas que reflictan pezas representativas. 

2 OA 

P 

CMCCT 

CCEC 

b 

d 

e 

n 

p 

B5.8. Arte dos pobos do norte de 

Europa. Normandos. 

B5.8. Identificar as claves 

expresivas da arte do norte de 

Europa, tanto en España como 

no resto do continente. 

FA1B5.8.1. Identifica a arte dos pobos do norte de Europa e os 

elementos similares localizados en España. 

2 OA 

PE 

R 

CCEC 

Temporalización: Mes xaneiro-febreiro-marzo 

O Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Sesion Grao Instr CC 

 Bloque 6. O Románico, arte europea      

b 

d 

e 

h 

n 

p 

B6.1. Creación e difusión do 

románico. Orde Beneditina. 

B6.1. Explicar a relación da orde 

Beneditina e a expansión da arte 

románica. 

FA1.B6.1.1. Relaciona a obra dos frades beneditinos e a 

internacionalización da arte románica. 

10 3 OA 

P 

 

CSIEE 

CCEC 

FA1.B6.1.2. Relaciona o Camiño de Santiago e a súa 

importancia relixiosa coa aplicación da arte románica. 

2 TG CSC 

CCEC 

b 

d 

e 

n 

p 

B6.2. Arquitectura: 

características e edificios 

representativos. 

B6.2. Identificar os elementos 

románicos na arquitectura, 

nomeadamente nos edificios 

relixiosos 

FA1.B6.2.1. Comenta a evolución da arte naturalista romana á 

arte simbólica románica. 

5 OA 

 

CCEC 

FA1.B6.2.2. Recoñece as principais características da 

arquitectura románica, identificando visualmente os 

elementos que a diferencian. 

OA 

PE 

P 

R 

CCEC 

FA1.B6.2.3. Describe os elementos románicos das igrexas 

españolas máis representativas, indicando posibles 

engadidos posteriores. 

OA 

PO 

R 

CCEC 

b 

d 

e 

n 

B6.3. O milenarismo e a súa 

influencia na arte. 

B6.3. Comentar o mito ou a 

realidade da teoría milenarista da 

fin do mundo. 

FA1.B6.3.1. Comenta a identificación entre época románica e 

as teorías milenaristas da fin do mundo xurdidas no 

romanticismo. 

2 OA 

PO 

CCL 

CCEC 

a 

d 

e 

n 

B6.4. Pintura románica. 

Características iconolóxicas. 

B6.5. Simbolismo románico: luz; 

mandorla; pantocrátor. 

Xerarquización. 

B6.4. Relacionar a iconoloxía 

medieval e a súa plasmación 

gráfica. 

FA1.B6.4.1. Recoñece a importancia da luz na iconografía da 

arquitectura románica. 

4 OA 

PE 

P  

R 

CCEC 

b 

d 

e 

n 

p 

B6.6. Escultura: imaxes 

relixiosas; capiteis; pórticos. 

B6.5. Explicar a finalidade 

iconográfica da escultura relixiosa 

e a forma consecuente con este 

obxectivo. 

FA1.B6.5.1. Explica os elementos formais da escultura 

románica. 

4 OA 

P 

R 

CCEC 

b 

d 

e 

n 

B6.7. Esquematización na 

representación figurativa: 

pintura e escultura. 

B6.6. Comparar a escultura e a 

pintura románicas coas creacións 

anteriores e posteriores. 

FA1.B6.6.1. Identifica a iconografía románica. 3 PO 

R 

CCEC 



PD. Debuxo. Curso 2020-21.  IES de Sar. Fundamentos da Arte I. 1º Bach. ArtesPágina 20 

 

 

b 

d 

e 

n 

B6.8. Roupa, moblaxe e 

costumes: vida cotiá. 

B6.7. Identificar os obxectos e os 

elementos característicos da vida 

cotiá na Idade Media, 

nomeadamente a vestimenta. 

FA1.B6.7.1. Compara a vida cotiá das cidades en época 

románica coa vida cotiá do Imperio Romano, valorando a 

calidade de vida e os costumes de unhas e outras. 

2 TG CD 

CCEC 

b 

d 

e 

n 

B6.9. Pintura románica: 

narrativa. 

B6.8. Comparar a estrutura narrativa 

románica e bizantina. 

FA1.B6.8.1. Comenta a organización narrativa a partir de obras 

representativas. 

3 OA 

P 

R 

CCEC 

b 

d 

e 

n 

B6.10. Pintura románica: 

características formais. 

B6.9. Relacionar a pintura románica 

con técnicas similares 

posteriores. 

FA1.B6.9.1. Relaciona elementos formais da plástica románica 

con creacións posteriores. 

2 PO CAA 

CCEC 

 Bloque 7. O Gótico     

b 

d 

e 

n 

B7.1. Desenvolvemento 

económico europeo. Auxe 

das cidades. 

B7.2. Gótico: arte europea. 

Extensión xeográfica. 

B7.1. Analizar as claves sociais e 

técnicas da orixe do Gótico. 

FA1.B7.1.1. Analiza a situación económica europea no século 

XIII e a súa relación co nacemento do Gótico. 

10 2 OA 

PO 

CSIEE 

CCEC 

b 

d 

e 

n 

B7.3. Arquitectura: edificios 

públicos e relixiosos. 

B7.4. Catedral gótica: 

características. 

B7.2. Diferenciar as catedrais 

góticas doutras anteriores e 

posteriores. 

FA1.B7.2.1. Comenta os elementos góticos e a súa aplicación 

ás catedrais españolas máis representativas. 

3 OA 

PO 

CCEC 

b 

d 

e 

n 

B7.4. Catedral gótica: 

características. 

B7.5. Bóveda oxival: rosetón e 

pináculos.  

B7.6. Escultura gótica: 

características. 

B7.3. Identificar e nomear 

correctamente as claves 

principais da arte gótica: 

escultura, vidreiras policromadas 

e arcadas. 

FA1.B7.3.1. Identifica e nomea correctamente os elementos 

principais da arte gótica a partir de fontes historiográficas de 

mostras representativas. 

3 OA 

PE 

P 

R 

CCL 

CCEC 

b 

d 

e 

n 

B7.7. Etapas do Gótico: inicial, 

pleno e florido. 

B7.4. Relacionar a arte gótica e a 

súa revisión no século XIX. 

FA1.B7.4.1. Identifica a tipoloxía gótica en edificios 

cronoloxicamente posteriores, nomeadamente no Neogótico 

do século XIX. 

3 OA 

PO 

CAA 

CCEC 

b 

d 

e 

i 

n 

B7.8. As vidreiras policromadas 

góticas. 

B7.5. Explicar o proceso técnico da 

creación de vidreiras 

policromadas. 

FA1.B7.5.1. Analiza o proceso de fabricación e instalación das 

vidreiras policromadas nas catedrais máis representativas. 

2 OA 

P 

CMCC

T 

CCEC 

b 

d 

e 

n 

B7.9. Escultura: evolución 

desde a arte románica. 

B7.6. Comparar e identificar 

correctamente a escultura gótica 

fronte á románica. 

FA1.B7.6.1. Explica o cambio formal da escultura románica á 

gótica. 

3 OA 

PE 

P 

R 

CCEC 

b 

d 

e 

i 

n 

B7.10. Pintura gótica. Pintura 

sobre táboa: técnica. 

Estucado. Dourado.  

B7.7. Identificar o proceso técnico 

da pintura sobre táboa, a 

preparación e os resultados. 

FA1.B7.7.1. Identifica os elementos da pintura gótica a partir de 

fontes historiográficas. 

3 OA 

P 

CD 

CCEC 

FA1.B7.7.2. Explica o proceso técnico da pintura sobre táboa. 2 PO 

 

CMCC

T 

CCEC 

b 

d 

e 

i 

n 

B7.11. Técnica da pintura ao 

tempero 

B7.8. Describir a técnica de pintura 

ao tempero. 

FA1.B7.8.1. Comenta o proceso de fabricación e aplicación da 

pintura ao tempero. 

2 PO 

TG 

CSIEE 

CCEC 

b 

d 

e 

n 

B7.12. Vestimentas e costumes. B7.9. Analizar a vestimenta gótica 

nas imaxes relixiosas e civís da 

época. 

FA1.B7.9.1. Identifica os elementos característicos da 

vestimenta gótica a partir de fontes historiográficas. 

2 TG CD 

CCEC 

 Bloque 8. O Renacemento     

b 

d 

e 

h 

n 

B8.1. Renacemento: estilo 

identificatorio da cultura 

europea. 

B8.2. Etapas: Trecento, 

Quattrocento e Cinquecento. 

B8.3. Expansión do 

Renacemento desde Italia ao 

resto de Europa. 

B8.4. Florencia (os Medici) e 

Roma (o papado). 

B8.1. Valorar a importancia histórica 

do estilo do renacemento e a súa 

transcendencia posterior. 

FA1.B8.1.1. Analiza a orixe do Renacemento en Italia. 10 

 

3 OA 

PO 

CAA 

CCEC 

FA1.B8.1.2. Relaciona as etapas da implantación do 

Renacemento e a cronoloxía gótica en Europa. 

OA 

PE 

R 

CSC 

CCEC 

b 

d 

e 

n 

B8.5. Arquitectura do 

renacemento: tipoloxía e 

edificios principais. 

B8.2. Identificar as claves técnicas 

da arquitectura renacentista e a 

súa relación coa cultura romana. 

FA1.B8.2.1. Comenta a importancia da cultura romana na arte 

do Renacemento. 

4 OA 

PO 

CCEC 

CCL 
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b 

d 

e 

i 

n 

B8.6. Proporción áurea. B8.3. Recoñecer a proporción áurea 

nalgún elemento de estilo 

renacemento: arquitectura, 

moblaxe, etc 

FA1.B8.3.1. Analiza a relación dos elementos arquitectónicos 

aplicando a proporción áurea. 

2 OA 

PE 

CMCC

T 

CCEC 

b 

d 

e 

n 

B8.7. Pintura: da representación 

xerárquica medieval á visión 

realista: de Giotto di Bondone 

a Piero della Francesca e 

Masaccio. 

B8.8. Canon renacentista: 

Sandro Boticelli. 

B8.9. Leonardo da Vinci: vida e 

obras. 

B8.10. Pintura de Raffaello 

Sanzio. 

B8.4. Identificar as principais obras 

de artistas do Renacemento 

italiano. 

FA1.B8.4.1. Identifica os cambios na pintura desde o Gótico 

ata o Renacemento. 

2 OA 

PE 

R 

CCEC 

FA1.B8.4.2. Recoñece as principais pinturas do Renacemento 

e a súa autoría. 

2 OA 

PO 

CCEC 

FA1.B8.4.3. Analiza a vida e a obra de Leonardo da Vinci. 2 PE 

P   R 

CSIEE 

CCEC 

FA1.B8.4.4. Explica a obra de Raffaello Sanzio, 

nomeadamente "A escola de Atenas" e os retratos de "La 

Fornarina" e de "Baltasar de Castiglione". 

2 OA 

PE 

P 

R 

CCEC 

b 

d 

e 

n 

B8.11. Colorido veneciano: 

Tiziano e Tintoretto. 

Veronese. 

B8.5. Comparar a pintura veneciana 

e a do resto de Europa. 

FA1.B8.5.1. Compara a evolución da pintura do primeiro 

Renacemento ata o colorido veneciano. 

 2 OA 

PE 

R 

CCEC 

b 

d 

e 

n 

B8.12. Escultura do 

Renacemento. Donatello e 

outros autores emblemáticos. 

B8.6. Identificar as esculturas e os 

traballos en volume máis 

emblemáticas do Renacemento. 

FA1.B8.6.1. Identifica as esculturas e os traballos en volume 

máis emblemáticos do renacemento. 

 4 OA 

PE 

R 

CCEC 

b 

d 

e 

n 

B8.13. Vestimentas do 

Renacemento a través da 

pintura. 

B8.7. Analizar as vestimentas da 

época, nomeadamente na 

pintura. 

FA1.B8.7.1. Analiza as vestimentas reflectidas nos cadros de 

Veronese. 

 2 TG CD 

CCEC 

b 

d 

e 

i 

n 

B8.14. Perspectiva cónica. B8.8. Recoñecer as claves técnicas 

da perspectiva cónica. 

FA1.B8.8.1. Describe con detalle o cadro "O lavatorio" de 

Jacopo Robusti "Tintoretto" e a aplicación técnica da 

perspectiva cónica. 

 3 OA 

P 

R 

CMCC

T 

CCEC 

b 

d 

e 

h 

i 

n 

B8.15. Pintura ao óleo: técnica. B8.9. Explicar as claves técnicas da 

pintura ao óleo, referenciando o 

seu uso en aplicación sobre 

lenzo. 

FA1.B8.9.1. Describe a técnica da pintura ao óleo sobre lenzo 

e relaciónaa coa pintura anterior sobre táboa. 

 1 PO 

P 

CMCC

T 

CCEC 

b 

d 

e 

i 

n 

B8.15. Pintura ao óleo: técnica. B8.10. Valorar a diferenza da 

técnica da pintura ao tempero e a 

pintura ao óleo. 

FA1.B8.10.1. Debate acerca das características da pintura ao 

tempero e ao óleo. 

 1 TG CCL 

CCEC 

 Bloque 9. Michelangelo Buonarroti     

b 

d 

e 

n 

B9.1. Biografía e a relación co 

seu ámbito. Relación cos 

Medici e con Xulio II. 

B9.1. Explicar a relación de 

mecenado entre Michelangelo, os 

Medici e o papa Xulio II. 

FA1.B9.1.1. Comenta a relación dos mecenas e a arte, 

especialmente entre os Medici, Xulio II e Michelangelo. 

4 2 OA 

PO 

R 

CCL 

CCEC 

b 

d 

e 

h 

n 

B9.2. O artista total e a súa 

relevancia social. 

B9.3. Obra de Michelangelo 

como pintor, escultor e 

arquitecto. 

B9.4. Arquitectura: San Pedro 

do Vaticano. 

B9.2. Analizar a importancia do 

concepto de artista total. 

FA1.B9.2.1. Recoñece a importancia histórica da obra en 

conxunto de Michelangelo. 

2 OA 

P 

R 

CAA 

CCEC 

FA1.B9.2.2. Analiza a obra arquitectónica, escultórica e 

pictórica de Michelangelo. 

4 OA 

PO 

P  R 

CD 

CCEC 

b 

d 

e 

h 

i 

n 

B9.5. Pintura. Capela Sixtina: 

concepción iconolóxica e 

iconográfica. 

B9.6. Pintura ao fresco. 

B9.3. Describir as claves 

iconolóxicas e iconográficas nos 

frescos da Capela Sixtina. 

FA1.B9.3.1. Comenta o proceso da creación da pintura ao 

fresco da Capela Sixtina. 

3 OA 

P 

R 

CCEC 

b 

d 

e 

h 

n 

B9.7. Escultura: evolución 

persoal; obras 

representativas. 

B9.4. Identificar as claves evolutivas 

na escultura de Michelangelo. 

FA1.B9.4.1. Analiza a evolución iconográfica da escultura de 

Michelangelo, remarcando dun modo especial as esculturas 

do final da súa vida. 

4 OA 

P 

R 

CSIEE 

CCEC 

Temporalización: Mes abril-maio-xuño 
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O Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Sesion Grao Instr CC 

 Bloque 10. O Renacemento en España      

b 

d 

e 

n 

B10.1. Renacemento en 

España: implantación e 

cronoloxía.  

B10.2. Fitos históricos españois: 

Reis Católicos; Carlos V; 

Filipe II e a súa relación coa 

arte. 

B10.3. Características 

peculiares da arte española 

de finais do século XV e do 

século XVI. Do plateresco a 

Juan de Herrera. 

B10.1. Relacionar a cronoloxía do 

Renacemento español co italiano. 

FA1.B10.1.1. Resume os principais feitos históricos 

relacionados coa arte española. 

6 2 OA 

PO 

R 

CCL 

CCEC 

b 

d 

e 

n 

B10.4. Pintores renacentistas e 

a súa presenza na corte 

española: Pedro de 

Berruguete, Tiziano, 

Hieronymus Bosch e El 

Greco. 

B10.2. Identificar a relación entre a 

sociedade da época e as artes 

plásticas. 

FA1.B10.2.1. Explica a relación entre o emperador Carlos V e 

Tiziano. 

2 OA 

R 

CSIEE 

CCEC 

FA1.B10.2.2. Explica a relación errada entre Filipe II e El 

Greco. 

OA 

R 

CSIEE 

CCEC 

b 

d 

e 

n 

B10.5. Arquitectura: Pazo de 

Carlos V. O Escorial. 

Fachada da Universidade de 

Salamanca. 

B10.3. Recoñecer as principais 

obras arquitectónicas do 

Renacemento español. 

FA1.B10.3.1. Identifica a tipoloxía do edificio renacentista, 

referenciada a edificios emblemáticos españois. 

4 OA 

PE 

P 

R 

CAA 

CCEC 

b 

d 

e 

n 

B10.6. Escultura: retablos. 

Alonso González Berruguete. 

B10.4. Comparar a técnica 

escultórica da Península Ibérica e 

do resto de Europa. 

FA1.B10.4.1. Compara a escultura relixiosa española coa 

escultura italiana coetánea. 

4 OA 

P 

CCEC 

FA1.B10.4.2. Analiza a expresividade na obra de Berruguete. OA 

P 

R 

CCEC 

b 

d 

e 

n 

B10.4. Pintores renacentistas e 

a súa presenza na corte 

española: Pedro de 

Berruguete, Tiziano, 

Hieronymus Bosch e El 

Greco. 

B10.5. Distinguir as obras pictóricas 

máis importantes do 

renacemento español. 

FA1.B10.5.1. Comenta a obra de Hieronymus Bosch e a súa 

relación coa monarquía española. 

4 OA 

PO 

P 

R 

CSIEE 

CCEC 

FA1.B10.5.2. Analiza a obra pictórica de El Greco e a súa 

relación coa iconoloxía bizantina. 

OA 

P 

R 

CCEC 

b 

c 

d 

e 

n 

B10.7. Sofonisba Anguissola, 

pintora. 

B10.6. Comparar a obra pictórica de 

Sofonisba Anguissola coa pintura 

coetánea. 

FA1.B10.6.1. Analiza a obra da pintora Sofonisba Anguissola. 3 OA 

P 

R 

CSC 

CCEC 

b 

d 

e 

n 

B10.8. Música renacentista. 

Instrumentos: compositores. 

B10.7. Identificar as claves musicais 

da música renacentista. 

FA1.B10.7.1. Recoñece os instrumentos musicais do 

Renacemento. 

2 TG CD 

CCEC 

FA1.B10.7.2. Analiza a obra musical de Tomás Luis de 

Victoria. 

TG CCEC 

b 

d 

e 

n 

B10.9. Moblaxe e o vestiario. B10.8. Recoñecer os obxectos 

cotiáns e os vestiarios do 

renacemento. 

FA1.B10.8.1. Identifica a tipoloxía do moble do Renacemento: 

arcas, arquetas, mobles bargueños e cadeiras de frades. 

2 TG CCEC 

FA1.B10.8.2. Analiza os traxes dos personaxes dos cadros do 

Renacemento, nomeadamente na obra de Sánchez Coello. 

2 TG CCEC 

 Bloque 11. O Barroco     

b 

d 

e 

n 

B11.1. Orixe. Crise política 

europea. Guerra dos Trinta 

Anos. Política española. 

B11.2. Concilio de Trento e a 

súa importancia no cambio 

iconográfico nas imaxes 

relixiosas. 

B11.3. Púlpito da catedral de 

San Pedro. Columna 

salomónica. 

B11.4. Imaxinaría española: 

técnica e temática.  

B11.1. Recoñecer as claves da arte 

barroca. 

FA1.B11.1.1. Relaciona a situación política europea coa 

evolución do Renacemento cara ao Barroco. 

14 1 OA 

PO 

CAA 

CCEC 

FA1.B11.1.2. Analiza as instrucións emanadas do Concilio de 

Trento acerca do xeito de representar nas igrexas. 

1 OA 

PO 

R 

CSC 

CCEC 

FA1.B11.1.3. Analiza o púlpito da basílica de San Pedro e os 

seus elementos identificativos. 

1 PE 

R 

CCEC 

FA1.B11.1.4. Analiza as peculiaridades da imaxinaría 

española, canto a temática e técnica. 

1 OA 

PO 

R 

CCEC 

b 

d 

e 

n 

B11.5. Características da 

arquitectura barroca.  

B11.6. Borromini. Bernini. 

Catedral de Murcia. 

B11.2. Utilizar correctamente o 

vocabulario técnico aplicado aos 

elementos arquitectónicos. 

FA1.B11.2.1. Identifica as principais características da 

arquitectura barroca. 

2 OA 

PE 

P 

R 

CCL 

CCEC 

b 

d 

e 

n 

B11.7. Exceso, desequilibrio 

manierista e asimetría na arte 

barroca. 

B11.3. Identificar a asimetría en 

elementos da arte barroca e 

doutras culturas diferentes. 

FA1.B11.3.1. Relaciona a arte barroca europea e a arte 

colonial hispanoamericana. 

2 OA 

PO 

P 

R 

CCEC 
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FA1.B11.3.2. Compara o barroco con creacións formais 

recargadas ou barroquistas posteriores. 

1 PO CCEC 

b 

d 

e 

n 

B11.8. Fachadas das igrexas 

barrocas. 

B11.4. Comparar as fachadas 

renacentistas e barrocas en 

España. 

FA1.B11.4.1. Describe e compara fachadas das igrexas máis 

representativas da arte barroca. 

1 PO 

P 

CCEC 

b 

d 

e 

n 

B11.9. Escultura barroca. 

Bernini. 

B11.5. Identificar as obras máis 

representativas da escultura 

barroca, en relación cos autores 

correspondentes. 

FA1.B11.5.1. Comenta os principais traballos de Gian Lorenzo 

Bernini escultor e a súa evolución desde a escultura de 

Michelangelo Buonarroti. 

2 PO 

P 

CCEC 

FA1.B11.5.2. Analiza a obra "A éxtase de Santa Teresa" e a 

súa relación con artistas posteriores, por exemplo Dalí. 

P 

R 

CCEC 

b 

d 

e 

n 

B11.10. Imaxinaría española: 

Gregorio Fernández, Alonso 

Cano e Pedro de Mena. 

B11.6. Distinguir a escultura 

hispánica da do resto de Europa. 

FA1.B11.6.1. Identifica as principais obras da imaxinaría 

relixiosa española. 

1 OA 

P 

R 

CCEC 

b 

d 

e 

n 

B11.10. Imaxinaría española: 

Gregorio Fernández, Alonso 

Cano e Pedro de Mena. 

B11.7. Comparar a escultura 

monocromática e a escultura 

policromada. 

FA1.B11.7.1. Compara a escultura de Bernini e de Gregorio 

Fernández. 

PO 

R 

CCEC 

b 

d 

e 

n 

B11.11. Pintura barroca.  

B11.12. Tenebrismo: 

Caravaggio e Ribera.  

B11.13. Naturalismo: Valdés 

Leal e Murillo. 

B11.14. Realismo: Diego de 

Silva Velázquez. 

B11.15. Pintura flamenga: 

Rubens e Rembrandt. 

B11.16. Costumismo holandés: 

Vermeer e Carel Fabritius 

B11.8. Identificar a pintura barroca, 

comparando os estilos, por 

países. 

FA1.B11.8.1. Identifica os principais pintores barrocos. 2 OA 

R 

CCEC 

FA1.B11.8.2. Analiza o tratamento da perspectiva en "As 

Meninas" de Velázquez. 

1 PO 

P 

R 

CD 

CCEC 

FA1.B11.8.3. Compara a técnica pictórica de Velázquez coa 

pintura impresionista posterior. 

1 PO 

 

CCEC 

FA1.B11.8.4. Analiza a obra pictórica de Peter Paul Rubens e 

Rembrandt Harmenszoon van Rijn. 

1 PO 

R 

CCEC 

FA1.B11.8.5. Explica a pintura costumista holandesa: 

tratamento pictórico, tamaño do lenzo e técnica. 

1 PO 

R 

CSIEE 

CCEC 

b 

d 

e 

n 

B11.12. Tenebrismo: 

Caravaggio.  

B11.9. Comparar a iluminación 

tenebrista no barroco e en 

culturas posteriores. 

FA1.B11.9.1. Relaciona a Michelangelo Merisi da Caravaggio 

con José de Ribera, Juan de Valdés Leal e Diego de Silva 

Velázquez. 

2 PO 

P 

CCEC 

b 

d 

e 

n 

B11.17. Músicos importantes: 

Antonio Vivaldi, Claudio 

Monteverdi, George Friedrich 

Häendel, J. S. Bach, Georg 

P. Telemann, Jean-Philippe 

Rameau e Domenico 

Scarlatti. 

B11.10. Recoñecer a música 

barroca e a súa evolución desde 

a música renacentista. 

FA1.B11.10.1. Recoñece a tipoloxía musical da música 

barroca. 

1 PO CCEC 

FA1.B11.10.2. Identifica as pezas máis recoñecibles dos 

compositores desta época: Vivaldi, Monteverdi, Häendel, J. 

S. Bach, Telemann, Rameau e Scarlatti. 

 CCEC 

b 

d 

e 

n 

B11.18. Música. Nacemento da 

ópera. 

B11.19. Elementos compositivos 

da ópera: música, libreto, 

escenografía, atrezo e 

vestiario. 

B11.11. Valorar o nacemento da 

ópera e a súa transcendencia 

posterior. 

FA1.B11.11.1. Describe os principais compoñentes dunha 

ópera. 

1 TG CCEC 

b 

d 

e 

n 

B11.20. Moblaxe, indumentaria 

e artes decorativas do 

barroco. 

B11.12. Identificar a moblaxe e as 

artes decorativas do barroco. 

FA1.B11.12.1. Compara a moblaxe e os traxes do 

Renacemento cos da época barroca. 

1 TG CAA 

CCEC 

b 

d 

e 

i 

n 

B11.21. Caixa escura. B11.13. Analizar o proceso técnico 

da caixa escura. 

FA1.B11.13.1. Relaciona a caixa escura pictórica coa caixa 

fotográfica. 

1 OA 

P 

CMCC

T 

CCEC 

FA1.B11.13.2. Comenta o uso da caixa escura, en relación coa 

obra de Carel Fabritius e outros posibles. 

PO CCEC 

 Bloque 12. O Rococó. Francia e o resto de Europa     

b 

d 

e 

n 

B12.1. Orixe. Absolutismo 

político da monarquía 

francesa. O "Rei Sol" Luís 

XIV. Luís XV. 

B12.2. Refinamento sensual. 

Elegancia. 

B12.3. Arquitectura. Pazo de 

Versalles. 

B12.1. Valorar a importancia 

histórica do estilo do 

renacemento e a súa 

transcendencia posterior. 

FA1.B12.1.1. Identifica a orixe do Rococó. 12 3 OA 

PO 

CCEC 

FA1.B12.1.2. Relaciona a situación política francesa e o 

Rococó. 

OA 

PO 

CCEC 

FA1.B12.1.3. Analiza a evolución do Barroco ao Rococó. OA 

PO 

CAA 

CCEC 

b 

d 

e 

n 

B12.4. A pintura rococó, 

relixiosa e profana. 

B12.5. Pintores rococós: 

Watteau, Fragonard e 

B12.2. Diferenciar a temática 

relixiosa e a temática profana. 

FA1.B12.2.1. Compara a pintura barroca e a pintura rococó. 4 OA 

R 

CCEC 

FA1.B12.2.2. Analiza a temática do barroco relixioso e a OA CCEC 
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Boucher. pintura galante francesa. PO 

R 

FA1.B12.2.3. Analiza o cadro "L'escarpolette" (O bambán), de 

Jean-Honoré Fragonard. 

P CCEC 

b 

c 

d 

e 

n 

B12.6. Marie-Louise-Élisabeth 

Vigée-Lebrun, pintora. 

B12.3. Comparar as obras pictóricas 

de Marie-Louise-Élisabeth 

Vigée-Lebrun e os pintores 

masculinos da súa época. 

FA1.B12.3.1. Compara as obras pictóricas de 

Marie-Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun e os pintores 

masculinos da súa época. 

2 PO 

P 

 

CSC 

CCEC 

b 

d 

e 

n 

B12.7. Pintura rococó en 

España. Anton Rafael Mengs 

e Francisco de Goya. 

B12.4. Valorar as similitudes e as 

diferenzas entre a obra pictórica 

de Anton Rafael Mengs e 

pintores posteriores, por exemplo 

Francisco de Goya. 

FA1.B12.4.1. Relaciona a obra de Anton Rafael Mengs e os 

pintores europeos do seu tempo. 

3 OA 

PO 

CCEC 

FA1.B12.4.2. Compara as obras de Mengs coas de Goya e 

establece posibles influencias. 

OA 

PO 

R 

CCEC 

b 

d 

e 

n 

B12.8. Imaxinaría española. B12.5. Comparar o tratamento 

iconolóxico dos motivos relixiosos 

entre Gregorio Fernández e 

Salzillo. 

FA1.B12.5.1. Analiza a obra de Francisco Salzillo. 4 P 

R 

CCEC 

FA1.B12.5.2. Compara o tratamento iconolóxico dos motivos 

relixiosos entre Gregorio Fernández e Salzillo. 

OA 

PO 

CAA 

CCEC 

b 

d 

e 

n 

B12.9. Música. Mozart: obras 

principais; óperas. 

B12.6. Analizar a obra musical de 

Mozart: análise, identificación de 

fragmentos de obras máis 

populares e comparación con 

obras doutros autores e doutras 

épocas. 

FA1.B12.6.1. Analiza a obra musical de Wolfgang Amadeus 

Mozart. 

1 PO CCL 

CCEC 

FA1.B12.6.2. Recoñece partes importantes dos traballos máis 

coñecidos de Mozart. 

TG CD 

CCEC 

FA1.B12.6.3. Compara as óperas de Mozart con outras de 

diferentes épocas. 

1 TG CCEC 

FA1.B12.6.4. Compara o "Réquiem" de Mozart con obras 

doutros autores. 

TG CCEC 

b 

d 

e 

n 

B12.10. Composicións musicais 

máis representativas: partes. 

B12.7. Describir as partes as 

composicións musicais 

FA1.B12.7.1. Describe as partes das composicións musicais 

máis representativas: oratorios, misas, concertos, sonatas e 

sinfonías. 

1 P CCEC 

b 

d 

e 

n 

B12.11. Moblaxe e decoración 

de interiores. Estilo Luís XV.  

B12.12. Indumentaria e artes 

decorativas.  

B12.13. Manufacturas reais 

europeas. Porcelana de 

Sèvres, Meissen e O Bo 

Retiro. A Real Fábrica de 

Vidro de La Granja de San 

Ildefonso (Segovia).  

B12.14. Xoiaría do século XVIII. 

B12.8. Analizar as claves estilísticas 

do estilo rococó, especialmente 

en vestiarios e moblaxe en 

España e en Europa. 

FA1.B12.8.1. Analiza a moblaxe rococó. 1 TG CSIEE 

CCEC 

FA1.B12.8.2. Identifica o estilo Luís XV en moblaxe. TG CCEC 

FA1.B12.8.3. Compara os vestidos da corte francesa co resto 

de traxes europeos. 

1 TG CCEC 

FA1.B12.8.4. Describe o vestiario das clases altas, medias e 

baixas no século XVIII. 

TG CCL 

CCEC 

b 

d 

e 

i 

n 

p 

B12.15. Técnica da cerámica: 

porcelana e louza. 

B12.16. Características da 

cerámica europea e da 

oriental. 

B12.9. Recoñecer a importancia 

artística da cerámica, e 

nomeadamente da porcelana, 

valorando a evolución desde a 

louza ata as figuras desta época. 

FA1.B12.9.1. Analiza a tipoloxía da cerámica europea. 1 OA 

PO  R 

CSIEE 

CCEC 

FA1.B12.9.2. Describe a evolución da louza ata a porcelana. 1 OA 

R 

CMCC

T 

CCEC 

FA1.B12.9.3. Identifica a tipoloxía da cerámica europea en 

relación á cerámica oriental. 

1 PO CCEC 

b 

d 

e 

i 

n 

B12.17. Técnica do vidro 

soprado. 

B12.10. Explicar o modo de 

fabricación do vidro soprado 

FA1.B12.10.1. Identifica as características da fabricación do 

vidro. 

1 PO 

TG 

CMCC

T 

CCEC 

FA1.B12.10.2. Describe o proceso de fabricación do vidro 

soprado. 

PO 

TG 

CD 

CCEC 

 Bloque 13. O Neoclasicismo     

b 

d 

e 

n 

B13.1. Orixe política do 

neoclasicismo: Luís XVI. 

B13.2. Arquitectura. Recursos 

formais gregos, romanos e 

renacentistas. 

B13.3. Influencia de Palladio. 

B13.4. Estilo Imperio en Francia. 

B13.5. Edificios notables: Ópera 

de París, Capitolio en 

Washington e Congreso dos 

Deputados en Madrid. 

B13.1. Identificar as claves do 

neoclasicismo arquitectónico. 

FA1.B13.1.1. Compara a situación política francesa de Luís 

XVI e o estilo artístico que o relaciona. 

10 1 OA 

PO 

R 

CCEC 

FA1.B13.1.2. Relaciona a vida de Napoleón e o estilo Imperio. 1 OA 

PO   R 

CCEC 

FA1.B13.1.3. Compara os edificios neoclásicos en Europa, e 

determina as diferenzas e as semellanzas. 

1 PO 

 

CAA 

CCEC 

FA1.B13.1.4. Identifica os principais edificios neoclásicos 

europeos e americanos. 

1 OA 

R 

CCEC 

b B13.6. Volta ao clasicismo B13.2. Valorar a transcendencia do FA1.B13.2.1. Analiza as causas da volta ao clasicismo 3 PO CSIEE 
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d 

e 

n 

renacentista. neoclasicismo dentro da cultura 

europea. 

arquitectónico. R CCEC 

b 

d 

e 

n 

B13.7. Auxe do orientalismo. 

Comercio con Oriente. 

Chinoiseries. 

B13.3. Recoñecer os elementos da 

cultura oriental que se van 

incorporando progresivamente á 

cultura europea. 

FA1.B13.3.1. Infire a partir do auxe do comercio con Oriente o 

crecente gusto orientalizante da moda europea. 

3 PO 

P 

R 

CSC 

CCEC 

b 

d 

e 

n 

B13.8. Características formais 

da escultura: sensualidade e 

dinamismo. Relación coa 

danza. 

B13.9. Obras escultóricas e 

autores salientables: Canova 

e Carpeaux. 

B13.4. Comparar as obras 

escultóricas dos artistas 

europeos máis salientables. 

FA1.B13.4.1. Compara a obra de Antonio Canova coa 

escultura anterior. 

2 PO 

P 

R 

CCEC 

FA1.B13.4.2. Recoñece os principais traballos de Canova e 

Carpeaux. 

2 PO 

R 

CCEC 

FA1.B13.4.3. Compara a escultura de Canova e Carpeaux. 2 PO 

R 

CCEC 

b 

d 

e 

n 

B13.10. Pintura neoclásica en 

Francia: Jean Louis David e 

Jean Auguste Dominique 

Ingres. 

B13.11. Auxe da pintura inglesa: 

Thomas Lawrence, Joshua 

Reynolds e George Romney.  

B13.5. Comparar o tratamento 

pictórico de pintores coetáneos, 

por exemplo Jean Louis David e 

Jean Auguste Dominique Ingres. 

FA1.B13.5.1. Compara a obra pictórica dos pintores europeos 

máis salientables, por exemplo Jean Louis David, Jean 

Auguste Dominique Ingres. 

2 OA 

PO 

CCEC 

b 

c 

d 

e 

n 

B13.11. Auxe da pintura inglesa: 

Thomas Lawrence, Joshua 

Reynolds e George Romney. 

B13.12. Emma Hamilton e a 

moda da época. 

B13.6. Identificar as obras pictóricas 

máis importantes dos pintores 

ingleses. 

FA1.B13.6.1. Explica a obra pictórica dos principais pintores 

ingleses: Thomas Lawrence, Joshua Reynolds e outros. 

2 OA 

PO 

R 

CCEC 

FA1.B13.6.2. Analiza a relación artística e persoal entre Emma 

Hamilton, George Romney e o almirante Nelson. 

2 OA 

PO 

R 

CCL 

CCEC 

FA1.B13.6.3. Relaciona a influencia entre Emma Hamilton e a 

moda da época. 

2 PO 

R 

CSIEE 

CCEC 

b 

d 

e 

n 

B13.13. Moblaxe en Francia: 

estilos Luís XV, Luís XVI e 

Imperio 

B13.14. Xoiaría. Reloxos. 

Vestiario. Porcelana. 

B13.7. Discernir entre a moblaxe 

Luís XV e a Luís XVI. 

FA1.B13.7.1. Compara a tipoloxía entre a moblaxe Luís XV, a 

Luís XVI e a Imperio. 

1 TG CD 

CCEC 



 

● Contidos 

● CA: Código criterio de avaliación. 
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5. Mínimos avaliables. 

Fundamentos da Arte I   

Contidos C A Estandar .Aprendizaxe. Actividade de aprendizaxe Instr % peso 

Bloque 1. As orixes das imaxes artísticas     

B1.1. Arte rupestre: as imaxes e a súa 

representación simbólica. 

B1.1.  FA1B1.2.1. Relaciona as imaxes 

cun posible 

significado iconolóxico. 

Analizar a temática da escultura e pintura rupestres. 

Recoñecer as características principais da pintura rupestre. 

Explicar as características técnicas da pintura rupestre a 

partir de exemplos relevantes da Península Ibérica. 

Analizar Stonehenge  

 

OA 

PO  

P 

 

3 

B1.2. Arte rupestre: características da pintura. B1.3 FA1B1.3.2. Relaciona a 

iconografía rupestre con 

composicións de artistas 

actuais. 

PO 

P 

3 

B1.3. Arte rupestre: técnicas de pintura e 

escultura. 

B1.4 FA1B1.4.1. Analiza, a partir de 

fontes historiográficas, a 

técnica da arte rupestre e a súa 

posible aplicación na 

actualidade. 

OA 

PE 

P 

R 

4 

B1.2. Construcións megalíticas. Stonehenge: 

mito e realidade. 

B1.5 FA1B1.5.1. Analiza Stonehenge e 

debate acerca da súa 

autenticidade simbólica e 

histórica. 

P 

Bloque 2. As grandes culturas da Antigüidade: Exipto; Mesopotamia e Persia; China   

B2.1. Feitos artísticos relevantes: 

restos arqueolóxicos. 

B2.2. Exipto. 

B2.3. China. 

B2.4. Mesopotamia e Persia. 

B2.1 FA1B2.1.1. Recoñece as imaxes 

dos restos arqueolóxicos 

relevantes e sitúaas na cultura 

correspondente. 

Identificar a arte exipcia en relación con outras culturas 

diferentes. 

Analizar a posible relación entre o modo de vida e a arte 

exipcia. 

Explicar a iconoloxía exipcia relacionando a imaxe co poder 

político. 

 Identificar a técnica narrativa das pinturas exipcias. 

Comparar as pezas escultóricas segundo o seu material e 

súa finalidade: pedra, madeira, obxectos suntuarios, 

sarcófagos, etc. 

 

PO 

PE 

2 

B2.2. Exipto. 

B2.5. Cultura sedentaria e agrícola, arquitectura 

e obra civil. 

B2.2 FA1B2.2.1. Relaciona o tipo de 

vida sedentario co auxe da 

arquitectura e das obras 

públicas. 

OA 

PE 

P 

 

2 

FA1B2.2.2. Infire a relación entre 

a escultura oficial e o seu 

patrocinador e asóciaa co tipo 

de imaxe para representar. 

OA 

PO 

P 

FA1B2.2.3. Establece unha 

relación causa-forma entre a 

estrutura política e a 

plasmación plástica que dela 

se fai. 

OA 

PO 

P 

 

B2.6. Rixidez narrativa e rixidez política. 

B2.7. O idealismo como forma de 

representación na arte exipcia. Faraón-deus. 

B2.8. Culto aos mortos, inmortalidade e 

resurrección en Exipto. Mito de Isis. 

B2-3 FA1B2.3.1. Analiza a relación 

entre o culto a Isis e o seu 

posible enlace coa 

relixión xudeo-cristiá. 

OA 

PO 

P 

1 

B2.9. Esquematización narrativa: pintura. B2.4 FA1B2.4.1. Explica a organización 

narrativa das pinturas exipcias. 

OA 

PE 

P 

R 

2 

B2.10. Escultura exipcia. 

B2.11. Moblaxe e obxectos suntuarios. 

B2.5 FA1B2.5.1. Analiza as pezas 

escultóricas exipcias. 

OA 

PO 

P 

R 

2 
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B2.2. Exipto. 

B2.3. China. 

B2.4. Mesopotamia e Persia. 

B2.7 FA1B2.7.1. Compara a cronoloxía 

e a iconografía das culturas 

persa, exipcia e chinesa. 
Recoñecer a tipoloxía das culturas encravadas no Oriente 

Medio, a exipcia e a chinesa. 

Recoñecer a escultura en terracota dos guerreiros de Xian, 

do mausoleo do primeiro emperador Qin. 

Relacionar as claves políticas e artísticas dos guerreiros de 

Xian 

Relacionar a técnica da escultura en terracota con usos 

actuais similares 

 Analizar nas culturas antigas a diferenza entre imaxes 

idealistas e naturalistas, e a súa posible relación coa 

finalidade da peza. 

 

 1 

B2.13. Escultura en terracota chinesa. B2.8 FA1B2.8.1. Identifica a 

concepción formal das 

esculturas do mausoleo fronte 

a outras obras arqueolóxicas. 

OA 

p 

2 

B2.3. China. 

B2.13. A escultura en terracota chinesa. 

B2.9 FA1B2.9.1. Relaciona a creación 

do mausoleo do primeiro 

emperador Qin coa historia da 

China e a súa transcendencia 

política e social. 

PO 

B2.14. Escultura en terracota. B2.10 FA1B2.10.1. Recoñece e explica 

a técnica da terracota. 

OA 

P 

B2.15. Idealismo e naturalismo: escultura. B2.11 FA1B2.11.1. Describe as 

diferenzas entre a escultura 

idealista e a escultura 

naturalista. 

OA 

PE 

P 

 

Bloque 3. A orixe de Europa. Grecia   

B3.1. Grecia entre Exipto e Persia. B3.1 FA1B3.1.1. Relaciona o 

nacemento da cultura grega 

coa influencia das culturas de 

Exipto e Persia. 

Analizar comparativamente a arte arcaica grega e a arte 

exipcia fronteiriza. 

  

Identificar a arquitectura grega. 

Explicar convenientemente as partes esenciais da 

arquitectura grega. 

Diferenciar as etapas na arte grega a partir das 

peculiaridades de cada etapa reflectidas nunha creación 

determinada. 

 Diferenciar as características da escultura grega. Relacionar 

a arte grega con outras culturas ou aplicacións posteriores 

 Describir a técnica da cerámica grega. 

Identificar a tipoloxía da xoiaría grega en relación con outras 

culturas. 

Valorar o teatro grego e a súa influencia no teatro posterior. 

 

OA 

R 

2 

B3.2. Política e arte: o Partenón. B3.2 FA1B3.2.1. Identifica os 

elementos esenciais da 

arquitectura grega. 

OA 

R 

P 

3 

B3.3. Arquitectura grega. Elementos 

constitutivos. 

B3.3 FA1B3.3.1. Comenta as 

diferenzas entre as tres épocas 

esenciais da arquitectura 

grega. 

OA 

P 

R 

3 

B3.4. Evolución da forma desde o hieratismo 

exipcio: arte arcaica, clásica e helenística. 

B3.5. Arte helenística: naturalismo e 

expresividade, emoción e tensión dramática. 

B3.4 FA1B3.4.1. Describe as 

diferenzas entre as tres ordes 

clásicas: dórica, xónica e 

corintia. 

OA 

PE 

P 

R 

4 

B3.6. Escultura grega. Apoloxía do corpo 

humano. Forza e sensualidade 

B3.7. Relixión e arte. Fidias. 

B3.8. Influencia da arte grega na historia.  

B.3.5 FA1B3.5.1. Analiza a simboloxía 

das deidades gregas. 

OA 

PO 

2 

FA1B3.5.2. Describe a relación 

entre a escultura grega, 

romana, renacentista e 

neoclásica. 

OA 

P 

3 

B3.9. Cerámica grega: iconoloxía, recursos 

ornamentais. Técnicas: negro sobre 

vermello. Andócides. Vermello sobre negro. 

B3.6 FA1B3.6.1. Compara a evolución 

cronolóxica da cerámica grega. 

OA 

P 

3 

B3.10. Obxectos da cultura grega: 

figuras, ferramentas e xoias. 

B3.7 FA1B3.7.1. Compara restos 

arqueolóxicos de xoias e 

obxectos nas culturas 

coetáneas á cultura grega. 

TG 2 

B3.11. Teatro grego: arquitectura, temas e 

recursos iconográficos. 

B3.8 FA1B3.8.1. Describe as 

características do teatro grego 

e a súa influencia no teatro 

actual. 

OA 

P 

R 

3 

Bloque 4. O imperio occidental: Roma   

B4.1. Roma. A gran cultura mediterránea. 

B4.2. Arte etrusca. Elementos identificativos. 

B4.1 FA1B4.1.1. Relaciona o 

nacemento da cultura romana 

e a influencia grega. 

      Valorar a importancia da cultura romana no mediterráneo 

e a súa transcendencia histórica posterior. 

 Analizar a importancia do latín como lingua común europea 

e a súa transcendencia na arte. 

Identificar as obras arquitectónicas da cultura romana a partir 

da identificación visual dos seus elementos principais. 

Relacionar a basílica romana coas igrexas cristiás 

posteriores, analizando os planos das plantas de diferentes 

edificios. 

Valorar a importancia técnica dos edificios romanos. 

Analizar a técnica da pintura ao fresco e a do mosaico. 

OA 

R 

2 

B4.3. A estrutura política romana e a súa 

relación coa arte.  

B4.4. Clasicismo e idealización nas esculturas e 

nos bustos de emperadores 

B4.2 FA1B4.1.2. Sitúa no mapa do 

Mediterráneo as culturas 

grega, romana e fenicia. 

PO 1 

B4.5. Arquitectura romana. B4.3 FA1B4.2.1. Relaciona a 

expansión política e artística 

romana co emprego do latín e 

o dereito romano. 

OA 

R 

2 

B4.6. A basílica. 

B4.7. Obra civil e obras públicas romanas. 

B4.4 FA1B4.3.1. Identifica os 

elementos arquitectónicos 

esenciais da cultura romana. 

OA 

R 

P 

4 

B4.5. Arquitectura romana. B4.5 FA1B4.4.1. Compara as basílicas 

do imperio romano e as igrexas 

OA 

PE 

3 
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construídas posteriormente. Relacionar o teatro romano e o teatro grego 

Comparar as artes aplicadas da cultura romana coas 

efectuadas noutros momentos e noutras culturas. 

 

B4.8. Pintura romana. Técnica do fresco. B4.6 FA1B4.5.1. Relaciona o Panteón 

de Agripa coa catedral do 

Vaticano. 

OA 

PO 

3 

B4.9. Literatura e o teatro romano. B4.7 FA1B4.6.1. Describe as técnicas 

do mosaico e da pintura ao 

fresco. 

OA 

P 

R 

3 

B4.10. Artes aplicadas: moblaxe, obxectos e 

vestimenta. 

B4.8 FA1B4.7.1. Relaciona o teatro 

actual cos teatros grego e 

romano. 

PO 

R 

 

3 

Bloque 5. A arte prerrománica   

B5.1. Fin do imperio romano de occidente. 

Arianismo. 

B5.2. Arquitectura: perda da técnica 

arquitectónica romana. 

B5.3. Arte prerrománica asturiana. 

B5.4. Escultura: relevos nos capiteis.  

B5.1 FA1B5.1.1. Identifica os principais 

monumentos do prerrománico 

español. 
 Identificar as claves expresivas da arte visigoda 

 

Relacionar a situación social e a arte aplicada. 

 

Analizar os templos visigodos e as súas características 

principais. 

  

Diferenciar a arte cristiá e a árabe na Península Ibérica. 

 

Analizar a técnica do artesoado das cubertas de madeira nas 

igrexas españolas. 

 

Describir a técnica da pintura e escritura sobre pergameo. 

Motivos iconográficos. 

 

Explicar a técnica construtiva da xoiaría visigoda. Técnica 

cloisonné e a súa aplicación posterior. 

 

Identificar as claves expresivas da arte do norte de Europa, 

tanto en España como no resto do continente. 

 

OA 

PO 

R 

2 

FA1B5.1.2. Compara a escultura 

romana e visigoda. 

OA 

P 

2 

B5.1. Fin do imperio romano de occidente. 

Arianismo. 

B5.2. Arquitectura: perda da técnica 

arquitectónica romana. 

B5.2 FA1B5.2.1. Recoñece as claves 

políticas que levan á 

decadencia do imperio romano. 

OA 

PE 

R 

3 

FA1B5.2.2. Relaciona a fin do 

imperio romano e a 

disgregación artística europea. 

OA 

PO 

FA1B5.2.3. Compara a pintura 

visigoda e romana anterior. 

OA 

PE 

2 

B5.3. Arte prerrománica asturiana. B5.3 FA1B5.3.1. Identifica as principais 

características dos templos 

visigodos a partir de fontes 

historiográficas de exemplos 

representativos. 

OA 

PO 

P 

R 

2 

B5.4. Arte árabe na Península Ibérica. 

Islamismo. Arco de ferradura. Arte mozárabe. 

B5.4 FA1B5.4.1. Relaciona o arco de 

ferradura e o seu emprego na 

arte árabe da Península 

Ibérica. 

OA 

P 

R 

2 

B5.5. Técnicas construtivas e motivos 

iconográficos 

B5.5 FA1B5.5.1. Recoñece as 

principais características dos 

artesoados de madeira en 

exemplos representativos. 

OA 

TG 

2 

B5.6. Códices miniados. Ilustración en 

pergameo. Técnicas. Iconografía medieval. 

Pergameos e códices. 

B5.6 FA1B5.6.1. Analiza o Libro da 

Apocalipse e a súa aplicación á 

arte de todos os tempos. 

OA 

P 

R 

2 

FA1B5.6.2. Recoñece a técnica 

da pintura e escritura sobre 

pergameo. 

OA 2 

FA1B5.6.3. Identifica e explica as 

características da iconografía 

medieval a partir de códices e 

pergameos representativos. 

OA 

P 

2 

 

 

B5.7. Xoiaría visigoda. B5.7 FA1B5.7.1. Explica a técnica da 

xoiaría visigoda a partir de 

fontes historiográficas que 

reflictan pezas representativas. 

OA 

P 

2 

B5.8. Arte dos pobos do norte de Europa. 

Normandos. 

B5.8 FA1B5.8.1. Identifica a arte dos 

pobos do norte de Europa e os 

elementos similares localizados 

en España. 

OA 

PE 

R 

2 

 

Fundamentos da Arte I 

  

Contidos C A Estandar .Aprendizaxe. Actividade de aprendizaxe Instr % peso 

Bloque 6. O Románico, arte europea     

B6.1. Creación e difusión do románico. Orde 

Beneditina. 

B6.1.  FA1.B6.1.1. Relaciona a obra dos 

frades beneditinos e a 

internacionalización da arte 

románica. 

Explicar a relación da orde Beneditina e a expansión da arte 

románica. 

OA 

P 

 

3 
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FA1.B6.1.2. Relaciona o Camiño 

de Santiago e a súa 

importancia relixiosa coa 

aplicación da arte románica. 

 

Identificar os elementos románicos na arquitectura, nos 

edificios relixiosos 

 

Comentar o mito ou a realidade da teoría milenarista da fin 

do mundo. 

 

Relacionar a iconoloxía medieval e a súa plasmación gráfica 

 

 

Explicar a finalidade iconográfica da escultura relixiosa e a 

forma consecuente con este obxectivo. 

 

 

 

 

Comparar a escultura e a pintura románicas coas creacións 

anteriores e posteriores. 

  

 

 

 Identificar os obxectos e os elementos característicos da 

vida cotiá na Idade Media, nomeadamente a vestimenta 

 

 

 

Comparar a estrutura narrativa románica e bizantina. 

 

  

 

Relacionar a pintura románica con técnicas similares 

posteriores 

 

TG 2 

B6.2. Arquitectura: características e edificios 

representativos. 

B6.2 FA1.B6.2.1. Comenta a evolución 

da arte naturalista romana á 

arte simbólica románica. 

OA 

 

5 

FA1.B6.2.2. Recoñece as 

principais características da 

arquitectura románica, 

identificando visualmente os 

elementos que a diferencian. 

OA 

PE 

P 

R 

FA1.B6.2.3. Describe os 

elementos románicos das 

igrexas españolas máis 

representativas, indicando 

posibles engadidos posteriores. 

OA 

PO 

R 

B6.3. O milenarismo e a súa influencia na arte. B6.3 FA1.B6.3.1. Comenta a 

identificación entre época 

románica e as teorías 

milenaristas da fin do mundo 

xurdidas no romanticismo. 

OA 

PO 

2 

B6.4. Pintura románica. Características 

iconolóxicas. 

B6.5. Simbolismo románico: luz; mandorla; 

pantocrátor. Xerarquización. 

B6.4 FA1.B6.4.1. Recoñece a 

importancia da luz na 

iconografía da arquitectura 

románica. 

OA 

PE 

P  

R 

4 

B6.6. Escultura: imaxes relixiosas; capiteis; 

pórticos. 

B6.5 FA1.B6.5.1. Explica os elementos 

formais da escultura románica. 

OA 

P 

R 

4 

B6.7. Esquematización na representación 

figurativa: pintura e escultura. 

B6.6 FA1.B6.6.1. Identifica a 

iconografía románica. 

PO 

R 

3 

B6.8. Roupa, moblaxe e costumes: vida cotiá. B6.7 FA1.B6.7.1. Compara a vida cotiá 

das cidades en época 

románica coa vida cotiá do 

Imperio Romano, valorando a 

calidade de vida e os costumes 

de unhas e outras. 

TG 2 

B6.9. Pintura románica: narrativa. B6.8 FA1.B6.8.1. Comenta a 

organización narrativa a partir 

de obras representativas. 

OA 

P 

R 

3 

B6.10. Pintura románica: características formais. B6.9 FA1.B6.9.1. Relaciona elementos 

formais da plástica románica 

con creacións posteriores. 

PO 2 

Bloque 7. O Gótico   

B7.1. Desenvolvemento económico europeo. 

Auxe das cidades. 

B7.2. Gótico: arte europea. Extensión 

xeográfica. 

B7.1 FA1.B7.1.1. Analiza a situación 

económica europea no século 

XIII e a súa relación co 

nacemento do Gótico. 

Analizar as claves sociais e técnicas da orixe do Gótico. 

  

Diferenciar as catedrais góticas doutras anteriores e 

posteriores. 

 

Identificar e nomear correctamente as claves principais da 

arte gótica: escultura, vidreiras policromadas e arcadas 

 

Relacionar a arte gótica e a súa revisión no século XIX 

 

Explicar o proceso técnico da creación de vidreiras 

policromadas. 

 

Comparar e identificar correctamente a escultura gótica 

fronte á románica. 

OA 

PO 

2 

B7.3. Arquitectura: edificios públicos e 

relixiosos. 

B7.4. Catedral gótica: características. 

B7.2 FA1.B7.2.1. Comenta os 

elementos góticos e a súa 

aplicación ás catedrais 

españolas máis 

representativas. 

OA 

PO 

3 

B7.4. Catedral gótica: características. 

B7.5. Bóveda oxival: rosetón e pináculos.  

B7.6. Escultura gótica: características. 

B7.3 FA1.B7.3.1. Identifica e nomea 

correctamente os elementos 

principais da arte gótica a partir 

de fontes historiográficas de 

mostras representativas. 

OA 

PE 

P 

R 

3 

B7.7. Etapas do Gótico: inicial, pleno e florido. B7.4 FA1.B7.4.1. Identifica a tipoloxía 

gótica en edificios 

cronoloxicamente posteriores, 

nomeadamente no Neogótico 

do século XIX. 

OA 

PO 

3 

B7.8. As vidreiras policromadas góticas. B7.5 FA1.B7.5.1. Analiza o proceso de 

fabricación e instalación das 

vidreiras policromadas nas 

catedrais máis representativas. 

OA 

P 

2 

B7.9. Escultura: evolución desde a arte 

románica. 

B7.6 FA1.B7.6.1. Explica o cambio 

formal da escultura románica á 

gótica. 

OA 

PE 

P 

3 
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Identificar o proceso técnico da pintura sobre táboa, a 

preparación e os resultados. 

  

  

Describir a técnica de pintura ao tempero 

 

Analizar a vestimenta gótica nas imaxes relixiosas e civís da 

época. 

 

 

R 

B7.10. Pintura gótica. Pintura sobre táboa: 

técnica. Estucado. Dourado.  

B7.7 FA1.B7.7.1. Identifica os 

elementos da pintura gótica a 

partir de fontes historiográficas. 

OA 

P 

3 

FA1.B7.7.2. Explica o proceso 

técnico da pintura sobre táboa. 

PO 

 

2 

B7.11. Técnica da pintura ao tempero B7.8 FA1.B7.8.1. Comenta o proceso 

de fabricación e aplicación da 

pintura ao tempero. 

PO 

TG 

2 

B7.12. Vestimentas e costumes. B7.9 FA1.B7.9.1. Identifica os 

elementos característicos da 

vestimenta gótica a partir de 

fontes historiográficas. 

TG 2 

Bloque 8. O Renacemento   

B8.1. Renacemento: estilo identificatorio da 

cultura europea. 

B8.2. Etapas: Trecento, Quattrocento e 

Cinquecento. 

B8.3. Expansión do Renacemento desde Italia 

ao resto de Europa. 

B8.4. Florencia (os Medici) e Roma (o papado). 

B8.1 FA1.B8.1.1. Analiza a orixe do 

Renacemento en Italia. 
Valorar a importancia histórica do estilo do renacemento e a 

súa transcendencia posterior. 

 

Identificar as claves técnicas da arquitectura renacentista e a 

súa relación coa cultura romana. 

 

Recoñecer a proporción áurea nalgún elemento de estilo 

renacemento: arquitectura, moblaxe, etc 

 

Identificar as principais obras de artistas do Renacemento 

italiano: .Sandro Boticelli, Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio 

 

Comparar a pintura veneciana e a do resto de Europa: 

Tiziano, Tintoretto, Veronese 

 

Identificar as esculturas e os traballos en volume máis 

emblemáticas do Renacemento. 

 

Analizar as vestimentas da época, nomeadamente na 

pintura. 

 

Recoñecer as claves técnicas da perspectiva cónica. 

 

Explicar as claves técnicas da pintura ao óleo, referenciando 

o seu uso en aplicación sobre lenzo. 

 

OA 

PO 

3 

FA1.B8.1.2. Relaciona as etapas 

da implantación do 

Renacemento e a cronoloxía 

gótica en Europa. 

OA 

PE 

R 

B8.5. Arquitectura do renacemento: tipoloxía e 

edificios principais 

B8.2 FA1.B8.2.1. Comenta a 

importancia da cultura romana 

na arte do Renacemento. 

OA 

PO 

4 

B8.6. Proporción áurea. B8.3 FA1.B8.3.1. Analiza a relación 

dos elementos arquitectónicos 

aplicando a proporción áurea. 

OA 

PE 

2 

B8.7. Pintura: da representación xerárquica 

medieval á visión realista: de Giotto di 

Bondone a Piero della Francesca e 

Masaccio. 

B8.8. Canon renacentista: Sandro Boticelli. 

B8.9. Leonardo da Vinci: vida e obras. 

B8.10. Pintura de Raffaello Sanzio. 

B8.4 FA1.B8.4.1. Identifica os cambios 

na pintura desde o Gótico ata o 

Renacemento. 

OA 

PE 

R 

2 

FA1.B8.4.2. Recoñece as 

principais pinturas do 

Renacemento e a súa autoría. 

OA 

PO 

2 

FA1.B8.4.3. Analiza a vida e a 

obra de Leonardo da Vinci. 

PE 

P   R 

2 

FA1.B8.4.4. Explica a obra de 

Raffaello Sanzio, 

nomeadamente "A escola de 

Atenas" e os retratos de "La 

Fornarina" e de "Baltasar de 

Castiglione". 

OA 

PE 

P 

R 

2 

B8.11. Colorido veneciano: Tiziano e Tintoretto. 

Veronese 

B8.5 FA1.B8.5.1. Compara a evolución 

da pintura do primeiro 

Renacemento ata o colorido 

veneciano. 

OA 

PE 

R 

2 

B8.12. Escultura do Renacemento. Donatello e 

outros autores emblemáticos. 

B8.6 FA1.B8.6.1. Identifica as 

esculturas e os traballos en 

volume máis emblemáticos do 

renacemento. 

OA 

PE 

R 

4 

B8.13. Vestimentas do Renacemento a través 

da pintura. 

B8.7 FA1.B8.7.1. Analiza as 

vestimentas reflectidas nos 

cadros de Veronese. 

TG 2 

B8.14. Perspectiva cónica. B8.8 FA1.B8.8.1. Describe con detalle 

o cadro "O lavatorio" de Jacopo 

Robusti "Tintoretto" e a 

aplicación técnica da 

perspectiva cónica. 

OA 

P 

R 

3 

B8.15. Pintura ao óleo: técnica. B8.9 FA1.B8.9.1. Describe a técnica da 

pintura ao óleo sobre lenzo e 

relaciónaa coa pintura anterior 

sobre táboa. 

PO 

P 

1 

B8.15. Pintura ao óleo: técnica. B8.10 FA1.B8.10.1. Debate acerca das 

características da pintura ao 

tempero e ao óleo. 

TG 1 

Bloque 9. Michelangelo Buonarroti   

B9.1. Biografía e a relación co seu ámbito. 

Relación cos Medici e con Xulio II. 

B9.1 FA1.B9.1.1. Comenta a relación 

dos mecenas e a arte, 
Analizar a relación de mecenado entre Michelangelo, os 

OA 

PO 

CCL 

CCEC 
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especialmente entre os Medici, 

Xulio II e Michelangelo. 

Medici e o papa Xulio II. 

 

Analizar a importancia do concepto de artista total. 

 

Describir as claves iconolóxicas e iconográficas nos frescos 

da Capela Sixtina. 

 

Identificar as claves evolutivas na escultura de Michelangelo 

 

R 

B9.2. O artista total e a súa relevancia social. 

B9.3. Obra de Michelangelo como pintor, 

escultor e arquitecto. 

B9.4. Arquitectura: San Pedro do Vaticano. 

B9.2 FA1.B9.2.1. Recoñece a 

importancia histórica da obra 

en conxunto de Michelangelo. 

OA 

P 

R 

CAA 

CCEC 

FA1.B9.2.2. Analiza a obra 

arquitectónica, escultórica e 

pictórica de Michelangelo. 

OA 

PO 

P  R 

CD 

CCEC 

B9.5. Pintura. Capela Sixtina: concepción 

iconolóxica e iconográfica. 

B9.6. Pintura ao fresco. 

B9.3 FA1.B9.3.1. Comenta o proceso 

da creación da pintura ao 

fresco da Capela Sixtina. 

OA 

P 

R 

3 

B9.7. Escultura: evolución persoal; obras 

representativas. 

B9.4 FA1.B9.4.1. Analiza a evolución 

iconográfica da escultura de 

Michelangelo, remarcando dun 

modo especial as esculturas do 

final da súa vida. 

OA 

P 

R 

4 

 

Fundamentos da Arte I 

  

Contidos C A Estandar .Aprendizaxe. Actividade de aprendizaxe Instr % peso 

Bloque 10. O Renacemento en España     

B10.1. Renacemento en España: implantación e 

cronoloxía.  

B10.2. Fitos históricos españois: Reis Católicos; 

Carlos V; Filipe II e a súa relación coa arte. 

B10.3. Características peculiares da arte 

española de finais do século XV e do século 

XVI. Do plateresco a Juan de Herrera. 

B10.1 FA1.B10.1.1. Resume os 

principais feitos históricos 

relacionados coa arte 

española. 

 

 

Relacionar a cronoloxía do Renacemento español co 

italiano. 

 

 

Identificar a relación entre a sociedade da época e as artes 

plásticas. 

 

 

 Recoñecer as principais obras arquitectónicas do 

Renacemento español. 

 

 

Comparar a técnica escultórica da Península Ibérica e do 

resto de Europa. 

 

 

Distinguir as obras pictóricas máis importantes do 

renacemento español. 

 

 

Pedro de Berruguete, Tiziano, Hieronymus Bosch e El 

Greco. 

 

 

Comparar a obra pictórica de Sofonisba Anguissola coa 

pintura coetánea. 

 

 

Recoñecer os obxectos cotiáns e os vestiarios do 

renacemento 

 

OA 

PO 

R 

2 

B10.4. Pintores renacentistas e a súa presenza 

na corte española: Pedro de Berruguete, 

Tiziano, Hieronymus Bosch e El Greco. 

B10.2 FA1.B10.2.1. Explica a relación 

entre o emperador Carlos V e 

Tiziano. 

OA 

R 

2 

FA1.B10.2.2. Explica a relación 

errada entre Filipe II e El 

Greco. 

OA 

R 

B10.5. Arquitectura: Pazo de Carlos V. O 

Escorial. Fachada da Universidade de 

Salamanca. 

B10.3 FA1.B10.3.1. Identifica a tipoloxía 

do edificio renacentista, 

referenciada a edificios 

emblemáticos españois. 

OA 

PE 

P 

R 

4 

B10.6. Escultura: retablos. Alonso González 

Berruguete. 

B10.4 FA1.B10.4.1. Compara a 

escultura relixiosa española 

coa escultura italiana 

coetánea. 

OA 

P 

4 

FA1.B10.4.2. Analiza a 

expresividade na obra de 

Berruguete. 

OA 

P 

R 

B10.4. Pintores renacentistas e a súa presenza 

na corte española: Pedro de Berruguete, 

Tiziano, Hieronymus Bosch e El Greco. 

B10.5 FA1.B10.5.1. Comenta a obra de 

Hieronymus Bosch e a súa 

relación coa monarquía 

española. 

OA 

PO 

P 

R 

4 

FA1.B10.5.2. Analiza a obra 

pictórica de El Greco e a súa 

relación coa iconoloxía 

bizantina. 

OA 

P 

R 

B10.7. Sofonisba Anguissola, pintora. B10.6 FA1.B10.6.1. Analiza a obra da 

pintora Sofonisba Anguissola. 

OA 

P 

R 

3 

B10.8. Música renacentista. Instrumentos: 

compositores. 

B10.7 FA1.B10.7.1. Recoñece os 

instrumentos musicais do 

Renacemento. 

TG 2 

FA1.B10.7.2. Analiza a obra 

musical de Tomás Luis de 

Victoria. 

TG 

B10.8. Música renacentista. Instrumentos: 

compositores. 

B10.8 FA1.B10.8.1. Identifica a tipoloxía 

do moble do Renacemento: 

arcas, arquetas, mobles 

bargueños e cadeiras de 

TG 2 
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frades. 

FA1.B10.8.2. Analiza os traxes 

dos personaxes dos cadros do 

Renacemento, nomeadamente 

na obra de Sánchez Coello. 

TG 2 

Bloque 11. O Barroco   

B11.1. Orixe. Crise política europea. Guerra dos 

Trinta Anos. Política española. 

B11.2. Concilio de Trento e a súa importancia 

no cambio iconográfico nas imaxes relixiosas. 

B11.3. Púlpito da catedral de San Pedro. 

Columna salomónica. 

B11.4. Imaxinaría española: técnica e temática. 

B11.1. FA1.B11.1.1. Relaciona a 

situación política europea coa 

evolución do Renacemento 

cara ao Barroco. 

 

 

Recoñecer as claves da arte barroca. 

 

 

 

Utilizar correctamente o vocabulario técnico aplicado aos 

elementos arquitectónicos. 

 

 

 

Identificar a asimetría en elementos da arte barroca e 

doutras culturas diferentes. 

 

 

 

Comparar as fachadas renacentistas e barrocas en España. 

Identificar as obras máis representativas da escultura 

barroca, en relación cos autores correspondentes. 

 

 

 

Distinguir a escultura hispánica da do resto de Europa. 

 

 

 

Comparar a escultura monocromática e a escultura 

policromada. 

 

 

 

Identificar a pintura barroca, comparando os estilos, por 

países. 

 

 

 

Comparar a iluminación tenebrista no barroco e en culturas 

posteriores. 

 

 

 

Recoñecer a evolución  da música barroca desde a música 

renacentista. 

 

 

 

Valorar o nacemento da ópera e a súa transcendencia 

posterior. 

 

 

 

Identificar a moblaxe e as artes decorativas do barroco. 

 

 

 

Analizar o proceso técnico da caixa escura. 

 

OA 

PO 

1 

FA1.B11.1.2. Analiza as 

instrucións emanadas do 

Concilio de Trento acerca do 

xeito de representar nas 

igrexas. 

OA 

PO 

R 

1 

FA1.B11.1.3. Analiza o púlpito da 

basílica de San Pedro e os 

seus elementos identificativos. 

PE 

R 

1 

FA1.B11.1.4. Analiza as 

peculiaridades da imaxinaría 

española, canto a temática e 

técnica. 

OA 

PO 

R 

1 

B11.5. Características da arquitectura barroca.  

B11.6. Borromini. Bernini. Catedral de Murcia. 

B11.2 FA1.B11.2.1. Identifica as 

principais características da 

arquitectura barroca. 

OA 

PE 

P 

R 

2 

B11.7. Exceso, desequilibrio manierista e 

asimetría na arte barroca. 

B11.3  

FA1.B11.3.1. Relaciona a arte 

barroca europea e a arte 

colonial hispanoamericana. 

OA 

PO 

P 

R 

2 

FA1.B11.3.2. Compara o barroco 

con creacións formais 

recargadas ou barroquistas 

posteriores. 

 

PO 1 

B11.8. Fachadas das igrexas barrocas. B11.4 FA1.B11.4.1. Describe e compara 

fachadas das igrexas máis 

representativas da arte 

barroca. 

PO 

P 

1 

B11.9. Escultura barroca. Bernini. B11.5 FA1.B11.5.1. Comenta os 

principais traballos de Gian 

Lorenzo Bernini escultor e a 

súa evolución desde a 

escultura de Michelangelo 

Buonarroti. 

PO 

P 

2 

FA1.B11.5.2. Analiza a obra "A 

éxtase de Santa Teresa" e a 

súa relación con artistas 

posteriores, por exemplo Dalí. 

P 

R 

B11.10. Imaxinaría española: Gregorio 

Fernández, Alonso Cano e Pedro de Mena. 

B11.6 

B11.7 

FA1.B11.6.1. Identifica as 

principais obras da imaxinaría 

relixiosa española. 

OA 

P 

R 

1 

FA1.B11.7.1. Compara a 

escultura de Bernini e de 

Gregorio Fernández. 

PO 

R 

B11.11. Pintura barroca.  

B11.12. Tenebrismo: Caravaggio e Ribera.  

B11.13. Naturalismo: Valdés Leal e Murillo. 

B11.14. Realismo: Diego de Silva Velázquez. 

B11.15. Pintura flamenga: Rubens e Rembrandt. 

B11.16. Costumismo holandés: Vermeer e Carel 

Fabritius 

B11.8 FA1.B11.8.1. Identifica os 

principais pintores barrocos. 

OA 

R 

6 

FA1.B11.8.2. Analiza o 

tratamento da perspectiva en 

"As Meninas" de Velázquez. 

PO 

P 

R 

FA1.B11.8.3. Compara a técnica 

pictórica de Velázquez coa 

pintura impresionista posterior. 

PO 

 

FA1.B11.8.4. Analiza a obra 

pictórica de Peter Paul Rubens 

e Rembrandt Harmenszoon 

van Rijn. 

PO 

R 

FA1.B11.8.5. Explica a pintura 

costumista holandesa: 

PO 

R 
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tratamento pictórico, tamaño 

do lenzo e técnica. 

B11.12. Tenebrismo: Caravaggio.  B11.9 FA1.B11.9.1. Relaciona a 

Michelangelo Merisi da 

Caravaggio con José de 

Ribera, Juan de Valdés Leal e 

Diego de Silva Velázquez. 

PO 

P 

2 

B11.17. Músicos importantes: Antonio Vivaldi, 

Claudio Monteverdi, George Friedrich 

Häendel, J. S. Bach, Georg P. Telemann, 

Jean-Philippe Rameau e Domenico Scarlatti. 

B11.10 FA1.B11.10.1. Recoñece a 

tipoloxía musical da música 

barroca. 

PO 1 

B11.18. Música. Nacemento da ópera. 

B11.19. Elementos compositivos da ópera: 

música, libreto, escenografía, atrezo e 

vestiario. 

B11.11 FA1.B11.11.1. Describe os 

principais compoñentes dunha 

ópera. 

TG 1 

B11.20. Moblaxe, indumentaria e artes 

decorativas do barroco. 

B11.12 FA1.B11.12.1. Compara a 

moblaxe e os traxes do 

Renacemento cos da época 

barroca. 

TG 1 

B11.21. Caixa escura. B11.13 FA1.B11.13.1. Relaciona a caixa 

escura pictórica coa caixa 

fotográfica. 

OA 

P 

1 

FA1.B11.13.2. Comenta o uso da 

caixa escura, en relación coa 

obra de Carel Fabritius e 

outros posibles. 

PO 

Bloque 12. O Rococó. Francia e o resto de Europa   

B12.1. Orixe. Absolutismo político da monarquía 

francesa. O "Rei Sol" Luís XIV. Luís XV. 

B12.2. Refinamento sensual. Elegancia. 

B12.3. Arquitectura. Pazo de Versalles. 

B12.1 FA1.B12.1.1. Identifica a orixe do 

Rococó. 

 

Valorar a importancia histórica do estilo do renacemento e a 

súa transcendencia posterior. 

 

 

 

Diferenciar a temática relixiosa e a temática profana. 

 

 

 

 

Comparar as obras pictóricas de Marie-Louise-Élisabeth 

Vigée-Lebrun e os pintores masculinos da súa época. 

 

 

 

 

Valorar as similitudes e as diferenzas entre a obra pictórica 

de Anton Rafael Mengs e pintores posteriores, por 

exemplo Francisco de Goya. 

 

 

 

 

Comparar o tratamento iconolóxico dos motivos relixiosos 

entre Gregorio Fernández e Salzillo. 

 

 

 

 

Describir as partes as composicións musicais. 

 

 

 

 

 

Analizar as claves estilísticas do estilo rococó, 

especialmente en vestiarios e moblaxe en España e en 

Europa. 

 

 

 

 

 

Recoñecer a importancia artística da cerámica, e 

nomeadamente da porcelana, valorando a evolución 

desde a louza ata as figuras desta época. 

 

 

 

OA 

PO 

3 

FA1.B12.1.2. Relaciona a 

situación política francesa e o 

Rococó. 

OA 

PO 

FA1.B12.1.3. Analiza a evolución 

do Barroco ao Rococó. 

OA 

PO 

B12.4. A pintura rococó, relixiosa e profana. 

B12.5. Pintores rococós: Watteau, Fragonard e 

Boucher. 

B12.2 FA1.B12.2.1. Compara a pintura 

barroca e a pintura rococó. 

OA 

R 

4 

FA1.B12.2.2. Analiza a temática 

do barroco relixioso e a pintura 

galante francesa. 

OA 

PO 

R 

FA1.B12.2.3. Analiza o cadro 

"L'escarpolette" (O bambán), 

de Jean-Honoré Fragonard. 

P 

B12.6. Marie-Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun, 

pintor 

B12.3 FA1.B12.3.1. Compara as obras 

pictóricas de 

Marie-Louise-Élisabeth 

Vigée-Lebrun e os pintores 

masculinos da súa época. 

PO 

P 

2 

B12.7. Pintura rococó en España. Anton Rafael 

Mengs e Francisco de Goya. 

B12.4 FA1.B12.4.1. Relaciona a obra de 

Anton Rafael Mengs e os 

pintores europeos do seu 

tempo. 

OA 

PO 

3 

FA1.B12.4.2. Compara as obras 

de Mengs coas de Goya e 

establece posibles influencias. 

OA 

PO 

R 

B12.8. Imaxinaría española. B12.5 FA1.B12.5.1. Analiza a obra de 

Francisco Salzillo. 

P 

R 

4 

FA1.B12.5.2. Compara o 

tratamento iconolóxico dos 

motivos relixiosos entre 

Gregorio Fernández e Salzillo. 

OA 

PO 

B12.9. Música. Mozart: obras principais; óperas. B12.6 FA1.B12.6.1. Analiza a obra 

musical de Wolfgang Amadeus 

Mozart. 

TG 

P 

1 

B12.10. Composicións musicais máis 

representativas: partes. 

B12.7 FA1.B12.7.1. Describe as partes 

das composicións musicais 

máis representativas: oratorios, 

misas, concertos, sonatas e 

sinfonías. 

P 1 
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B12.11. Moblaxe e decoración de interiores. 

Estilo Luís XV.  

B12.12. Indumentaria e artes decorativas.  

B12.13. Manufacturas reais europeas. 

Porcelana de Sèvres, Meissen e O Bo Retiro. 

A Real Fábrica de Vidro de La Granja de San 

Ildefonso (Segovia).  

B12.14. Xoiaría do século XVIII. 

B12.8 FA1.B12.8.1. Analiza a moblaxe 

rococó. 

 

 

 

TG 2 

FA1.B12.8.2. Identifica o estilo 

Luís XV en moblaxe. 

TG 

FA1.B12.8.3. Compara os 

vestidos da corte francesa co 

resto de traxes europeos. 

TG 

FA1.B12.8.4. Describe o vestiario 

das clases altas, medias e 

baixas no século XVIII. 

TG 

B12.15. Técnica da cerámica: porcelana e 

louza. 

B12.16. Características da cerámica europea e 

da oriental. 

B12.9 FA1.B12.9.1. Analiza a tipoloxía 

da cerámica europea. 

OA 

PO  R 

3 

FA1.B12.9.2. Describe a 

evolución da louza ata a 

porcelana. 

OA 

R 

FA1.B12.9.3. Identifica a tipoloxía 

da cerámica europea en 

relación á cerámica oriental. 

PO 

B12.17. Técnica do vidro soprado. B12.10 FA1.B12.10.1. Identifica as 

características da fabricación 

do vidro. 

Explicar o modo de fabricación do vidro soprado. PO 

TG 

1 

Bloque 13. O Neoclasicismo   

B13.1. Orixe política do neoclasicismo: Luís XVI. 

B13.2. Arquitectura. Recursos formais gregos, 

romanos e renacentistas. 

B13.3. Influencia de Palladio. 

B13.4. Estilo Imperio en Francia. 

B13.5. Edificios notables: Ópera de París, 

Capitolio en Washington e Congreso dos 

Deputados en Madrid 

B13.1 FA1.B13.1.1. Compara a 

situación política francesa de 

Luís XVI e o estilo artístico que 

o relaciona. 

Identificar as claves do neoclasicismo arquitectónico. 

 

 

Comparar os edificios neoclásicos en Europa 

 

 

 

Identificar os principais edificios neoclásicos  

 

 

 

 

Valorar a transcendencia do neoclasicismo dentro da cultura 

europea. 

 

 

 

 

Recoñecer os elementos da cultura oriental que se van 

incorporando progresivamente á cultura europea. 

 

 

 

Comparar as obras escultóricas dos artistas europeos máis 

salientables. 

 

 

 

 

 

 Comparar o tratamento pictórico de pintores coetáneos, por 

exemplo Jean Louis David e Jean Auguste Dominique 

Ingres. 

 

 

 

 

 

.Identificar as obras pictóricas máis importantes dos pintores 

ingleses. 

 

 

 

 

 

 Discernir entre a moblaxe Luís XV e a Luís XVI. 

 

OA 

PO 

R 

1 

FA1.B13.1.2. Relaciona a vida de 

Napoleón e o estilo Imperio. 

OA 

PO   R 

1 

FA1.B13.1.3. Compara os 

edificios neoclásicos en 

Europa, e determina as 

diferenzas e as semellanzas. 

PO 

 

1 

FA1.B13.1.4. Identifica os 

principais edificios neoclásicos 

europeos e americanos. 

OA 

R 

1 

B13.6. Volta ao clasicismo renacentista. B13.2 FA1.B13.2.1. Analiza as causas 

da volta ao clasicismo 

arquitectónico. 

PO 

R 

 

B13.7. Auxe do orientalismo. Comercio con 

Oriente. Chinoiseries. 

B13.3 FA1.B13.3.1. Infire a partir do 

auxe do comercio con Oriente 

o crecente gusto orientalizante 

da moda europea 

PO 

P 

R 

3 

B13.8. Características formais da escultura: 

sensualidade e dinamismo. Relación coa 

danza. 

B13.9. Obras escultóricas e autores 

salientables: Canova e Carpeaux. 

B13.4 FA1.B13.4.1. Compara a obra de 

Antonio Canova coa escultura 

anterior. 

PO 

P 

R 

2 

FA1.B13.4.2. Recoñece os 

principais traballos de Canova 

e Carpeaux. 

PO 

R 

2 

FA1.B13.4.3. Compara a 

escultura de Canova e 

Carpeaux. 

PO 

R 

2 

B13.10. Pintura neoclásica en Francia: Jean 

Louis David e Jean Auguste Dominique 

Ingres. 

B13.11. Auxe da pintura inglesa: Thomas 

Lawrence, Joshua Reynolds e George 

Romney. 

B13.5 FA1.B13.5.1. Compara a obra 

pictórica dos pintores europeos 

máis salientables, por exemplo 

Jean Louis David, Jean 

Auguste Dominique Ingres. 

OA 

OP 

2 

B13.11. Auxe da pintura inglesa: Thomas 

Lawrence, Joshua Reynolds e George 

Romney. 

B13.12. Emma Hamilton e a moda da época. 

B13.6 FA1.B13.6.1. Explica a obra 

pictórica dos principais pintores 

ingleses: Thomas Lawrence, 

Joshua Reynolds e outros. 

OA 

PO 

R 

2 

FA1.B13.6.2. Analiza a relación 

artística e persoal entre Emma 

Hamilton, George Romney e o 

almirante Nelson. 

OA 

PO 

R 

2 

FA1.B13.6.3. Relaciona a 

influencia entre Emma 

PO 

R 

2 
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Hamilton e a moda da época. 

B13.13. Moblaxe en Francia: estilos Luís XV, 

Luís XVI e Imperio 

B13.14. Xoiaría. Reloxos. Vestiario. Porcelana. 

B13.7 FA1.B13.7.1. Compara a tipoloxía 

entre a moblaxe Luís XV, a 

Luís XVI e a Imperio. 

TG 1 



 

Concrecións metodolóxicas. 

A metodoloxía das clases basease no feito de aprender a ver e, polo tanto a analizar, as obras artísticas. 

Ao comezo de curso realízanse actividade de exploración de ideas e coñecementos previos mediante a formulación de cuestións sobre                   

temática, xénero e esquemas compositivos referentes a imaxes proxectadas. Úsase como punto de partida para tratar os elementos que hai                    

que analizar nunha obra o que serve de  reforzo  e  recuperacion  das  aprendizaxes  imprescindibles  do curso pasado. 

Mediante presentacións, a profesora explica as características propias de cada época, estilo e artista e ensina a contextualizalas en obras                    

concretas, analizando a tématica e as características formais e estilísticas. Trátase de recoñecer nunha imaxe en particular os elementos                   

constitutivos da obra e interpretar a intención do artista , enmarcándoa nun contexto e movemento artístico.  

Potenciase a metodoloxías activa e participativa mediante a formulación de cuestións que favorezan o conflito cognitivo sobre as imaxes                   

proxectadas  onde o alumnado ten que aplicar as características básicas e interpretar elementos formais, compositivos e simbólicos.  

 A amplitude da materia impide realizar outro tipo de prácticas durante as clases.  

Para preparar a materia o alumnado debe practicar facendo, por escrito, comentarios e a análises comparativa de obras propostas, pero                    

trátase de traballo persoal de investigación, é dicir, non ten obriga de presentar os comentarios. 

Na Aula Virtual facilitanse información básica para todo o alumnado e información complementaria para afondamento e ampliación: apuntes,                  

documentos e enlaces para a preparación e estudo do temario.  

Realízase un exame por avaliación e un exame final para subir nota. Nos exames o alumno ten que aplicar a memorización comprensiva,                      

realizando comentario de obras e análises comparativas, así como enumeración de características do estilo e identificación de xéneros e                   

estilos artísticos e  autores situándoos tanto cronolóxica como xeográficamente. 

 

Metodoloxía de traballo que se seguirá no caso de ensino a distancia. 

Seguiríase a mesma metodoloxía usando a videoconferencia para as explicacións, sempre que o Instituto adapte as aulas ou os ordenadores 

con cámara.  

Para os exames estableceríase a entrega mediante fotografía dos escritos do alumnado. 

De non ser posible, estableceríanse mais cantidade de exercicios (comentarios) xa que os test de resposta curta non favorecen a preparación                     

cara as ABAU, onde un dos puntos esencias que mais se  valoran é a argumentación e a claridade expositiva. 

 

Metodoloxía para o alumnado sen conectividade: 

O alumnado de 1º de Bacharelato dispón de medios informáticos para o seguimento das clases en liña.  

Para o alumnado sen conectividade, no caso de que houbera algún, deixarase na xefatura de estudios copia da documentación e dos traballos                      

que ao resto se lles enviará por medio da aula virtual, para que a recollan no centro e entreguen os traballos resoltos da mesma maneira. No                          

caso de un confinamento total no que non se poídan realizar exames presenciais, arbitraranse estratexias ca xefatura de estudos para poder                     

realizar probas doutro xeito. 

Mecanismos que o profesorado adoptará para asegurar o seguimento continuo do curso polo alumnado. 

Na modalidade Presencial e semipresencial, farase un seguimento da asistencia do  alumnado, aplicando os medios dispoñibles: sondeos 

Webbex, rexistro de faltas no XADE, verificación visual… 

 

Materiais e recursos didácticos. 

Imparten as clases nas aulas de grupo que  contan  cunha CPU con teclado e rato e un proxector para pantalla ou pizarra dixital. 

Utilízase a plataforma coorporativa de Aula Virtual do IES de Sar.  

Presentacións realizadas pola profesora. 

Enlaces a documentos na rede. 

Publicación de apuntes. 
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6. Metodoloxía. 



 

Criterios sobre a avaliación, a cualificación e a promoción do alumnado. 

O alumnado ten a obriga de asistir a clase (non hai matrícula libre no Ensino Ordinario). 

O sistema de cualificación está pensado para valorar a continuidade do proceso de aprendizaxe e valorar o esforzo e mellora do alumno que                       

debe realizar un esforzo para superar as súas dificultades.  

 

Procedemento para a garda, arquivo e custodia das tarefas realizadas polo alumnado de cara a súa presentación á Inspección 

educativa fronte a posibles reclamacións. 

A non identificación impide a cualificación. 

Nos exames é traballos escritos aparecerán os datos do alumnado: nome e apelidos, visibles e lexibles. 

No caso de usar outro nome diferente do oficial, por identidade sexual,  é obrigatorio a entrega dunha declaración xurada onde se faga constar. 

No caso de Videoconferencia o alumno ten a obriga de mostrarse (non apagará a cámara). 

No caso de traballos ou documentos on line, o alumno ten que usar a conta corporativa . 

 

Instrumentos:  
Os principais instrumentos de avaliación son o Rexistro de faltas, a  Observación na aula e as Probas escritas. 

O rexistro das faltas de asistencia ou de conduta (amonestacións) realízanse no programa Xade. Son un xeito obxectivo de medir a                     

participación do alumnado e o seu interese na materia. 

As faltas de asistencia provocan unha disrupción no proceso de ensino-aprendizaxe e implican o total desinteres pola materia.  

As faltas de conducta como a non atención ás explicacións, a realización de tarefas alleas á materia ou as condutas disruptivas, amosan a falta                        

de interese e implican unha actitude non participativa e pasiva. 

Preténdese ir incorporando, de ser posible e con carácter experimental, outros instrumentos como traballos colaborativos na Aula Virtual cara a                    

súa incorporación no vindeiro curso.  

Realízase unha  proba escrita (exame) por avaliación e un exame final, para subir nota.  

Nos exames o alumno ten que aplicar a memorización comprensiva, realizando comentarios e análises comparativas de obras, así como                   

enumeración de características e identificación de xéneros, estilos artísticos e  autores situándoos tanto cronolóxica como xeográficamente. 

Non se realizan recuperacións. O alumnado debe valorar os errores cometidos e tentar melloralos cara a seguinte avaliación. O propio sistema                     

de cualificación fai que o alumno poda acadar bós resultados durante o curso. 

Exame final: Todo o alumnado está convocado a un exame final para subir a cualificación. Non se realiza recuperación nin repetición desta                       

proba. 

Cualificación positiva:  

 A nota mínima é de 4,5.  Serán cualificacións positivas a nota de  4,5 e todas as superiores. 

 

Ponderación e redondeo: Para a obtención da cualificación, as notas numéricas con cinco décimas ou máis computaranse á alza (3'5 = 4). 

Non se terán en conta as décimas inferiores a cinco (3'4 = 3). 

 

Cálculo da cualificación parcial:  

A cualificación das avaliacións  parciais obtense:  

● 90 % da cualificación do  exame. 

● 10% do interese, participación e asistencia ás clases.  

 

Cálculo da cualificación final:  

A nota final será igual á suma A+B+C. Sendo  
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7. Avaliación. 



A= 0,30 x cualificación da 1ª  avaliación 

B= 0,30 x  cualificación da 2ª  avaliación 

C= 0,30 x cualificación da 3ª avaliación. 

 

Avaliación extraordinaria  

Consta de unha proba escrita similar as realizadas durante o curso. 

Cualificación positiva: nota mínima de 4’ 5.  

 

Avaliación inicial. 

Ao comezo de curso realízanse durante as explicacións unha exploración de coñecementos previos mediante a formulación de cuestións sobre                   

temática, xénero e esquemas compositivos referentes a imaxes proxectadas. Serve para comprender a actitude do alumnado: pasivo, tímido,                  

atento, participativo, temeroso… 

 

Actividades de seguimento, recuperación e avaliación de pendentes. 

Dado o grande número de materias diferentes do Bacharelato de Artes e, dado que na súa maioría son materias prácticas, o Departamento de                       

Debuxo adoptou a medida de que sexa o profesorado que está a impartir a materia de primeiro o que estableza as tarefas que o alumnado                         

debe realizar e avalie o proceso educativo do alumno. Destacar que, na súa maioría, trátase do mesmo profesorado que impartiu clase a ese                       

alumnado no curso pasado e, polo tanto, coñece de primeira man as dificultades do alumnado e os reforzos que pode necesitar. 

Se ten solicitado unha hora para atención específica deste alumnado, xa que precisa de explicacións mais profundas e de una atención maior                      

que o alumnado que xa a cursou, pero non se tivo en conta nos horarios. 

Ao alumnado matriculado en 2º de Bacharelato que ten pendente a materia de Fundamentos da Arte I ou que, por cambio de modalidade, non                        

teña cursada a materia de Fundamentos da Arte I, e non poda asistir ás clases impartidas en 1º curso, se lle realizará un seguimento e poderá                          

asistir aos exames de cada avaliación xunto co alumnado de 1º, agás na terceira avaliación que se axustará ao calendario de 2º. Este                       

alumnado deberá realizar os traballos determinados para o alumnado que cursa 1º. Se realizará un exame de pendentes no mes de maio cuia                       

data será determinada pola Xefatura de Estudios. A cualificación final será a nota do exame que para superar a materia deberá ser maior de                        

4,5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PD. Debuxo. Curso 2020-21.  IES de Sar. Fundamentos da Arte I. 1º Bach. ArtesPágina 38 

 

 



 

Segundo sexa o caso estableceránse as medidas necesarias para a plena incorporación no grupo do alumnado con necesidades educativas                   

especiais, sempre despois dos informes pertinentes do Departamento de Orientación.  

Nestes casos faise precisa unha Avaliación Inicial, onde todo o equipo docente poida valorar a necesidades do alumnado e coordinarse na                     

toma de medidas, baixo a dirección do Departamento de Orientación. 

As medidas a tomar serían as ordinarias e, só no caso de non abondar, tomaríanse medidas extraordinarias. 

No Bacharelato debese ofrecer unha cultura común pero resaltando as peculiaridades do alumno co convencemento de que as capacidades,                   

motivacións e intereses dos mesmos son moi distintas. Na aula atopámonos con alumnado que presenta distinción no ritmo de aprendizaxe,                    

excesivamente rápido ou lento, e con diferentes habilidades, trátase de motivalo para conseguir captar o seu interese pola materia e, en moitos                      

casos, convencelos de que poden aprender.  

Na aula, adoptase unha metodoloxía integradora, individualizada e correctora, que busca apreciar os logros do alumnado tendo en conta o                    

nivel do que parte favorecendo a aprendizaxe de todo o alumnado na súa diversidade. 

Ao alumno que teña un ritmo de aprendizaxe rápido proporánselle un maior acabado da obra e aplicación de efectos para un maior grao de                        

iconicidade como actividades de ampliación: partindo dos mesmos contidos que o resto do alumnado, farase unha ampliación dos mesmos                   

dando maior cantidade de datos, detalles, información etc. e coa particularidade de pedir unhas aplicacións máis complicadas, ben na                   

realización, ben nas técnicas empregadas. Isto terá como consecuencia que o alumnado máis rápido no proceso de aprendizaxe non se aburra                     

na espera de que o resto dos compañeiros asimilen os contidos e realicen os traballos. 

Naquel alumno máis lento ou que teña problemas para desenvolver os contidos da materia, a primeira medida será facerlle un seguimento                     

máis exhaustivo, vixiando máis o seu traballo para comprobar en qué partes ten dúbidas, tentando aclararllas con máis explicacións e                    

exemplos e adaptando as propostas e técnicas dos traballos ás súas necesidades. Se iso non fose suficiente, proporíanselle, como tarefa en                     

casa, exercicios máis sinxelos, destinados a que complete as lagoas que teña ou que está empezando a ter. 

 

Medidas ordinarias:  

Nas materias prácticas, o traballo de aula favorece unha metodoloxía integradora, individualizada e correctora, xa que o profesorado guía de                    

xeito individual a cada alumnoe alumna . 

Ao alumnado que teña un ritmo de aprendizaxe rápido proporánselle un maior acabado da obra e aplicación de efectos para un maior grao de                        

iconicidade como actividades de ampliación: partindo dos mesmos contidos que o resto do alumnado, farase unha ampliación dos mesmos                   

dando maior cantidade de datos, detalles, información etc. e coa particularidade de pedir unhas aplicacións máis complicadas, ben na                   

realización, ben nas técnicas empregadas. Isto terá como consecuencia que o alumnado máis rápido no proceso de aprendizaxe non se aburra                     

na espera de que o resto dos compañeiros asimilen os contidos e realicen os traballos. 

Naquel alumno máis lento ou que teña problemas para desenvolver os contidos da materia, a primeira medida será facerlle un seguimento                     

máis exhaustivo, vixiando máis o seu traballo para comprobar en qué partes ten dúbidas, tentando aclararllas con máis explicacións e                    

exemplos eguiandoo na adquisición de destrezas. Se iso non fose suficiente, proporíanselle, como tarefa en casa, exercicios máis sinxelos,                   

destinados a que complete as lagoas que teña ou que está empezando a ter. 

Ao alumnado con materias pendentes se lle propón tarefas onde desenvolver os coñecementos e destrezas de cara á superación da materia.                     

O alumnado pode acodir perante o profesor para preguntar dúbidas e resolver as dificultades técnicas e manuais que atope. 

 

As medidas axustaránse sempre as condicións individuais de cada alumno e alumna. Outras medidas ordinarias poderían ser: 

 

Medidas ordinarias Organizativas 

● Designación na aula dun posto escolar axustado ás condicións do alumno (atención, escoita…) 

● Reforzo educativo e/ou apoio de profesorado na aula. 
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8. Medidas de atención á diversidade. 



Medidas ordinarias  Curriculares 

● Adaptacións metodolóxicas para algún alumno. 

● Adaptación dos tempos: aumento do tempo para realización de tarefas e probas.  

● Adaptación dos instrumentos de avaliación. 

● Baixar á dificultade do traballo práctico. 

 

Medidas extraordinarias:  

Aplicaranse as medidas que establecen os seguintes protocolos da Xunta de Galicia, aplicándose en cada caso e segundo a situación                    

particular do alumnado, sempre despois dos informes pertinentes do Departamento de Orientación. 

● Protocolo para a atención educativa do alumnado coa síndrome  de  Down e/ou discapacidade intelectual. 

● Protocolo para a atención educativa ao alumnado can discapacidade auditiva. 

● Protocolo de consenso sobre TDAH na infancia e na adolescencia nos ámbitos educativos e sanitarios. 

● Protocolo Tratamento educativo do alumnado con trastorno do espectro do autismo (TEA)  

 

Faise necesaria unha coordinación do Equipo docente, o profesorado titor e o Orientador, para establecer dun xeito global as necesidades de                     

cada alumno e alumna en particular e atendelas desde as diferentes materias.  

Tamén é preciso orientar ao profesorado sobre o xeito de abordar o traballo de aula, aplicando medidas axustadas a cada caso particular.                      

Dada a multiplicidade de situacións e os diferentes graos de afeccións, non existe un ámbito xeneralizado de actuacións, senon de adaptación                     

á realidade individual do alumno ou alumna. 
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Nunha concepción integral da educación, a Educación moral e cívica son fundamentais para procurar que os alumnos adquiran                  

comportamentos responsables na sociedade, cun respecto ás ideas e as crenzas dos demais, e especialmente no seu futuro desenvolvemento                   

profesional. 

O carácter integral do currículo implica tamén a necesidade de incluír nas diferentes áreas elementos educativos imprescindibles para a                   

formación dos cidadáns. Os ensinos transversais non están limitados a ningunha materia concreta, senón que afecta aos diferentes ámbitos da                    

vida.  

 

Educación moral 

Entender como prioritario o cumprimento individual das normas estatais e autonómicas como xeito de respectar e protexer á sociedade e a                     

democracia. Moi necesario neste momento de pandemia e crise económica, onde a responsabilidade individual é o único xeito de protección                    

da colectividade. 

Manifestar una visión crítica, construtiva e aberta as novas ideas artísticas, técnicas e visuais, na resolución de problemas específicos de cada                     

materia. 

Interpretar as distintas expresións artísticas como material ao servizo da sociedade e do seu desenvolvemento.  

Apreciar, respectar e axudar á conservación das diversas manifestacións culturais e artísticas e do noso patrimonio artístico: sensibilización a                   

través dunha actitude crítica e reflexiva. 

Respecto polas persoas e as súas creacións.  

Respecto e aprecio por outras culturas e outros modos de expresión distintos do propio.  

Desenvolvemento da capacidade de análise crítico das expresións artísticas tanto antigas como actuais. 

Entender a arte relixiosa, de calquera credo, como un ben cultural e patrimonio da humanidade. 

 

Educación para a paz 

Desinhibición mediante a participación nas actividades do grupo, con aportacións persoais e con actitude favorable cara a exposición na aula                    

dos propios pensamentos.  

Entender o debate como expresión do pensamento crítico e entender as opinions contrarias como enriquecedoras cara a unha visión mais                    

completa da realidade. 

Respectar e apreciar outros modos de expresión visuais e plásticos, distintos do propio e dos modos predominantes do entorno, superando                    

estereotipos e convencionalismos, mantendo una actitude aberta e receptiva que permita aceptar con espontaneidade os diferentes modos de                  

creación artística. 

Apreciar a linguaxe das Artes Plásticas e musicais como medio de expresión e comunicación das diversas comunidades. 

Mostrar unha actitude flexible e aberta ante as opinións dos demais, no desenvolvemento do traballo en equipo ou no momento de resolver un                       

problema. 

Análise de imaxes que presenten situacións sociais inxustas. 

 

Educación para a saúde 

Coñecer as medidas hixiénico-sanitarias, tanto individuais como colectivas, para facer fronte á pandemia da COVID. 

Coñecer e apreciar a importancia que ten no noso sistema inmunitario os hábitos saúdables como son un bó descanso (horas de soño), unha                       

alimentación equilibrada (importancia do desayuno) e o uso dunha indumentaria acorde coa climatoloxía.  

Apreciar o feito de que protexer a nosa saúde é necesario para protexer a saúde pública, entendendo o risco que supón para os demais as                         

nosas imprudencias e falta de coidado. 

Coñecer os riscos que conleva a mala manipulación dos materiais artísticos debido a súa toxicidade, co estudo das enfermidades (plumbosis                    

ou saturnismo, cólico dos artistas, …) de artistas recoñecidos. 
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9. Concreción dos elementos transversais 



Utilizar, como hábito saudable, unha boa postura física segundo a labor que se está a realizar e o instrumental que se está a utilizar para                         

favorecer a seguridade no traballo. 

Apreciar a importancia de traballar en calquera ámbito de xeito ordenado, pulcro e preciso favorecendo a estabilidade emocional e psíquica. 

Valorar a importancia das linguaxes artísticas como un medio de expresión e comunicación que contribúe a superar inhibicións e, polo tanto,                     

axuda ao benestar persoal. 

Entender que os patróns de beleza son efémeros e non deberían por en risco a propia saúde. 

Entender o perigo dunha mala alimentaciónl. 

 

Educación ambiental e para o consumo 

Entender a responsabilidade que ten o ser humano na aparición da pandemia, coa falta de protección da natureza : deforestación,                    

calentamento global e extinción de especies.  

Apreciar o feito de que coidar o hábitat, a biodiversidade e a natureza, mediante a non xeración de lixo, a reciclaxe, un consumo resposable e                         

un gasto enerxético sostible, redunda  no benestar e a saúde do ser humano .  

Descubrir, apreciar e valorar a importancia da natureza e o medio ambiente, e colaborar na súa conservación mediante accións de reciclaxe e                      

de consumo racional e coa elaboración de deseños e proxectos baseados en materiais reciclados e ecolóxicos. 

Apreciar o valor hixiénico-sanitario do Urbanismo e do Funcionalismo na arquitectura, xerando entornos urbáns e edificios onde se primaba a                    

luz, a ventilación e o espazo como medios de saneamento.. 

Apreciar a beleza da nosa contorna e saber interactuar con ela desprezando o feismo. 

Desenvolver a capacidade de observación e percepción como medio para comprender as estruturas formais que nos rodean, en canto a                    

formas, cores e texturas, percibindo as súas estruturas xeométricas e identificando na natureza e no seu entorno os elementos conceptuais do                     

linguaxe estético. 

Aprender a conservar e valorar na súa xusta medida os bens persoais e os materiais da aula.  

Valorar os produtos de consumo con obxectividade e saber adquirilos e consumilos de forma racional e equilibrada, facendo unha lectura                    

axeitada da publicidade. 

Apreciar o desenvolvemento sostible mediante a reciclaxe de materiais e o consumo racional de obxectos. 

Entender a capacidade expresiva do material de refugallo. 

 

Educación para a igualdade entre sexos 

Reparto de tarefas non sexista e toma de conciencia da utilización de estereotipos visuais ou verbais.  

Interesarse por coñecer, respectar e valorar a opinión e a produción dos compañeiros e as compañeiras, independentemente do seu sexo e da                      

súa aparencia. 

Colaborar con todas as persoas independentemente do seu sexo ou condición. 

Mostrar unha actitude crítica ante situacións nas que se produza calquera tipo de discriminación por razóns de sexo. 

Coñecer as mulleres artistas e valorar críticamente a actitude que históricamente as relegou ao anonimato. 
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O presente curso haberá que adaptar as actividades ás medidas sanitarias fomentando a información “en liña”.  

O grande traballo de adaptación das materias e das metodoloxías á nova realidade, impidenos saber qué vamos a realizar e qué ofertas vai                       

haber para a realización de actividades.  

As medidas de distanciamento social e as ratios para agrupación de persoas non favorecen a realización de actividades tanto no interior como                      

o exterior do Instituto. 

O mero feito de non saber se imos estar confinados e dado que as nosas materias precisan de presencialidade para desenvolver as destrezas                       

e coñocementos prácticos, fai que non esteamos dispostos a que se usen as nosas horas de taller, en actividades doutros departamentos. 

A maioría de actividades que levamos desenvolvendo: Master Class de Ilustración, Curso de iniciación á Pintura, Muralismo e Charla-                     

Coloquio de estudos superiores artísticos faciamolas en colaboración coa Concellería de Educación e o Departamento de Mocidade do Ilmo                   

Concello de Santiago. Pero algunhas xa non puideron ser desenvolvidas o curso pasado, pese a ter todo o traballo feito, e entendemos que                       

non van ser posibles neste. 

As outras actividades como son as exposicións de traballos do noso alumnado tanto nas instalacións do Instituto como nas de diversas                     

institucións non poden realizarse físicamente polas medidas hixiénicas derivadas da pandemia. 

Así pois, polo momento non temos propostas para realización de actividades no presente curso, en espera de ver a oferta cultural de que se                        

dispoña. Semella que o xeito mais adecuado para a súa realización serían de xeito virtual:  

 

Conferencias:  

● Realización de Videoconferencias e debates “en liña”. 

● Videos explicativos. 

● Presentacións power-point. 

 

Visitas culturais: 

● Visitas virtual a exposicións ou museos. 

 

Exposicións do noso alumnado:  

● Usar métodos infográficos e páxinas web. 

● Establecer  presentacións en  bucle en dispositivos (pantallas, reproductores) na biblioteca ou espazos comúns. 
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10. Actividades complementarias e extraescolares programadas polo Departamento de Debuxo. 



Indicadores de logro do proceso de ensino 

Indicadores de logro da práctica docente  
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11. Avaliación  do proceso do ensino e a práctica docente. 

 

Indicadores de logro do proceso de ensino 
Apenas  Suficiente 

Na 

maioría 

En alto 

grao 

O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado      

Conseguise crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe      

Conseguise motivar ao alumnado con propostas atraíntes     

Conseguiuse  mellorar as destrezas manuais propias da arte plástica     

Conseguiuse a participación activa do alumnado     

Conseguise provocar  no alumnado  a valoración da Estética dos 

traballos 

    

Conseguise o coñecemento das diferentes técnicas     

Conseguise xerar a autocrítica e a autonomía fronte as propias 

produccións 

    

Dáse un peso real á observación do traballo na aula.     

Usáronse distintos instrumentos de avaliación.     

Adoptáronse as medidas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.     

 

Indicadores de logro da práctica docente   Sempre  A cotío 
As 

veces 
Nunca 

Fanse explicacións xerais para todo o alumnado.     

Ofrécense as explicacións individualizadas que precisa o alumnado.     

Consíguese un clima de aula que favorece o traballo     

A dinámica do grupo foi a adecuada favorecendo unha actitude proactiva..     

Hai un control e rexistro efectivo das faltas de asistencia     

Hai un control e rexistro efectivo das faltas de puntualidade     

Elabóranse probas e tarefas  adaptadas ás necesidades do alumnado.     

Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas.     

Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.     

Préstase atención aos elementos transversais.     

Coméntanse co alumnado as corrección das tarefas      

Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas e traballos.     

Atendese con prontitude as consultas das familias     



 

 

No presente curso variouse de manera case total a Programación de Debuxo, adaptándoa aos puntos establecidos na lei e ás especificacións                     

establecidas pola Inspección da programación anterior. O cambio é en profundidade, trátase dun novo documento cun deseño moi diferente e                    

con decisións tomadas en abstracto, xa que o curso pasado non as puidemos valorar coa práctica debido o confinamento. Tamén son                     

abstractas as decisión sobre algúns instrumentos de avaliación, dado que a maioría do profesorado estase aínda a formar no uso da Aula                      

Virtual e Moddle e non pode establecer procedementos que aínda non aplicou de xeito práctico. 

A revisión da programación didáctica debe ser realizada polo profesor da materia durante o curso, axustando á práctica docente as decisións                      

teóricas tomadas con antelación de xeito abstracto, facendo que cada vez se axuste mais á realidade e non sexa un mero documento                      

burocrático. Terase en conta: 

● Desenvolvemento mensual da programación nas clases. 

● Adecuación da programación ás necesidades reais. 

O profesorado conta co documento da Programación da súa materia, onde debería ir introducindo as modificacións pertinentes en canto a                     

temporalización, instrumentos de avaliación etc de tal xeito que as reflexións do presente curso vaian mellorando e adaptando a Programación                    

do vindeiro curso. 

As conclusións e valoracións plasmaranse na Memoria final xunto á valoración dos resultados obtidos, logros acadados e as dificultades                       

atopadas, e teranse en conta á hora de realizar a programación do vindeiro curso. 

Entre os aspectos a ter en conta nesta avaliación, analizaranse fundamentalmente: 

 

Indicadores 
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12. Mecanismos de revisión, de avaliación e de modificación das programacións didácticas. 

Revisión das programacións didácticas.  ¿Realizaronse as modificacóns no documento?  

 

Adecuación da secuenciación e da temporalización  

□  Es correcta 

□  Precisa algún axuste 

□  Precisa cambios significativas 

□ Sí 

 

□ No 

 

Adecuación do grao mínimo de consecución para cada 

estándar. 

□  Es correcta 

□  Precisa algún axuste 

□  Precisa cambios significativas 

□ Sí 

 

□ No 

 

Asignación a cada estándar do peso correspondente na 

cualificación. 

□  Es correcta 

□  Precisa algún axuste 

□  Precisa cambios significativas 

□ Sí 

 

□ No 

 

Vinculación de cada estándar a instrumentos de avaliación. 

□  Es correcta 

□  Precisa algún axuste 

□  Precisa cambios significativas 

□ Sí 

 

□ No 

 

Adecuación dos materiais didácticos utilizados. 

□  Es correcta 

□  Precisa algún axuste 

□  Precisa cambios significativas 

□ Sí 

 

□ No 

 

Adecuación do libro de texto (no caso de que se use). 

□  Es correcta 

□  Precisa algún axuste 

□  Precisa cambios significativas 

□ Sí 

 

□ No 

 

Adecuación da metodoloxía 

□  Es correcta 

□  Precisa algún axuste 

□ Sí 

 



.  
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□  Precisa cambios significativas □ No 

 

Adecuación da avaliación inicial e as consecuencias da 

proba. 

□  Es correcta 

□  Precisa algún axuste 

□  Precisa cambios significativas 

□ Sí 

 

□ No 

 

Adecuación do procedemento de acreditación de 

coñecementos previos  

□  Es correcta 

□  Precisa algún axuste 

□  Precisa cambios significativas 

□ Sí 

 

□ No 

 

Adecuación das pautas xerais establecidas para a 

avaliación continua 

□  Es correcta 

□  Precisa algún axuste 

□  Precisa cambios significativas 

□ Sí 

 

□ No 

 

Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación 

final.  

□  Es correcta 

□  Precisa algún axuste 

□  Precisa cambios significativas 

□ Sí 

 

□ No 

 

Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación 

extraordinaria.  

□  Es correcta 

□  Precisa algún axuste 

□  Precisa cambios significativas 

□ Sí 

 

□ No 

 

Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación e 

seguimento de materias pendentes.  

□  Es correcta 

□  Precisa algún axuste 

□  Precisa cambios significativas 

□ Sí 

 

□ No 

 

Adecuación das medidas específicas de atención ao 

alumnado con NEAE. 

□  Es correcta 

□  Precisa algún axuste 

□  Precisa cambios significativas 

□ Sí 

 

□ No 

 

Grao de desenvolvemento das actividades 

complementarias e extraescolares previstas. 

□  Mínimo 

□  Suficiente 

□  Necesita mejorar 

□ Sí 

 

□ No 

 

Grao de integración das TIC no desenvolvemento da 

materia. 

□  Mínimo 

□  Suficiente 

□  Necesita mejorar 

□ Sí 

 

□ No 



 

Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE), modificada parcialmente pola Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora                       

da calidade educativa (LOMCE). 

 

Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato                     

(BOE do 3 de xaneiro de 2015). 

 

Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da                       

educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato (BOE do 29). 

 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade                     

Autónoma de Galicia (DOG do 29).  

 

Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros                        

docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta (DOG do 21). 

 

Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan                     

instrucións no curso académico 2015/16 para a implantación do currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros                   

docentes da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29). 

 

Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, en relación ás                   

medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de                 

Galicia nos que se imparten as ensinanzas da educación infantil, da educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e do                   

bacharelato. 
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13. Marco Lexislativo. 


