
Fundamentos da arte

Queres facer o itinerario artístico de Bacharelato? Entón, sen dúbida, vas a cursar estas materias (Fundamentos da Arte I, en 
1º de Bacharelato, e Fundamentos da Arte II, en 2º). 

Así que comecemos por unha cuestión fundamental: como saber se queres cursar o itinerario artístico de bacharelato? Ben, 
se o que queres facer no futuro é, por exemplo, dedicarte á ilustración e/ou banda deseñada, ao mundo do cine ou do teatro, 
ao deseño, ou a ese xigantesco mundo que chamamos creación de contidos, este é o teu itinerario. 

Que vou aprender en Fundamentos da Arte? Nestas materias ensínanse as bases da historia da arte universal, dende as 
primeiras manifestacións artísticas da humanidade ata o inmenso panorama no que vivimos hoxe, onde a arte conecta con 
cuestións tan variadas como os graffi tis de Banksy, as tatuaxes de Lisa Orth ou a banda deseñada de autores locais, como 
Emma Ríos. 

   Girl with balloon, grafitti de Banksy                                                                   Tatuaxe de Lisa Orth, artista que nunca repite deseños



Portada de “Bella Muerte”, de Emma Ríos

Como falamos de historia da arte universal, o enfoque da materia é o de tratar aspectos amplos e diversos. Estas son 
materias que pretenden non discriminar nos seus contidos nin por país nin por xénero, e que buscan, de feito, revalorizar o 
peso que a arte africana ou a asiática tiveron en occidente, así como recuperar o papel da muller como artista e creadora. Do 
mesmo modo, non nos quedaremos na arte producida para as elites, senón que tamén veremos as manifestacións culturais 
das clases populares e da arte dirixida á maior parte da poboación, onde en tempos recentes os xogos de video cobraron 
unha especial importancia. 

 



       Máscara da cultura Isoko (Nixeria)          Escenario creado pola artista xaponesa Yayoi Kusama

    Escenario do xogo de video “Gris”, de Nomada Studio e Devolver Digital (2018)



Como estudamos en Fundamentos da Arte? Aínda que a presenza de exames é inevitable, é obxectivo fundamental desta 
materia estimular o interese pola creatividade, a investigación e o coñecemento das obras artísticas de culturas e tempos 
diversos. Pensa o seguinte: independentemente de aquelo ao que te vaias dedicar no futuro, necesitarás documentarte para 
producir arte ou contidos, sexan da natureza que sexan. Así, o obxectivo fundamental da materia e proporcionarte as bases 
para que poidas realizar ese traballo esencial para a produción artística. Por ese motivo, o papel das investigacións, 
presentacións e debates na aula, así como o achegamento a obras de arte das inmediacións e a visita e intercambio de ideas 
con artistas locais xoga un papel fundamental. Pretendemos que o enfoque da materia sexa interactivo, cunha gran 
participación do alumnado. 

Como se avalía en Fundamentos da Arte? En 1º de Bacharelato o 70% do materia é avaliada a través de exames, e o 30% 
restante por medio das actividades propostas. En 2º de Bacharelato, e debido ao inevitable peso das ABAU, o 80% da 
materia é avaliada a través de exames e o 20% restante por medio das actividades propostas. 

Nos exames de 1º de Bacharelato atoparás unha parte dedicada ao vocabulario específico da materia, outra que trata 
aspectos teóricos e un último apartado, central, no cal se traballa comentario de obra artística. 

Nos exames de 2º de Bacharelato, as probas tomarán como referencia os exames das ABAU, onde as obras de arte son 
tratadas dende o papel da persoa que as creou, o estilo ou movemento en que se inscriben e os aspectos formais das obras 
en si. Podes consultar un modelo de exame das ABAU no seguinte enlace: https://www.ciug.gal/PDF/fdamodelo19.pdf 

https://www.ciug.gal/PDF/fdamodelo19.pdf

