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I.- DATOS DESCRITIVOS DA MATERIA 

 

Nome da materia Introdución á historia da arte 

Código IV20111 

Tipo (M / O / AC) M 

Curso aconsellado 2º 

Créditos Totais 3 

Horas totais de traballo da/o estudante 75 

Cuadrimestral (especificar 1º/2º) 2º 

Ámbito de coñecemento (H / T / XS / C / CS) H 

Tipo: M=materia, O=obradoiro e AC=actividade complementaria 

Ámbito: H=humanidades, T=tecnolóxico, XS=xurídico social, C=científico e CS=ciencias da 

saúde 

 

I.1. Profesor/a: Natalia Poncela López 

Profesor/a coordinadora da materia:   

 

Profesora  Créditos 

(especific

ar A, P 

ou V) 

Horario 

titorías 

 

Lugar de impartición Lingua 

 3 A e V 

 

 

 Escola de Enxeñería 

Forestal 

 

A = aula P = laboratorio V = viaxe de estudos 

 

I. 2. Data oficial dos exames finais 

 https://seix.uvigo.es/uv/web/maiores/page/ci_calendario 

 

https://seix.uvigo.es/uv/web/maiores/page/ci_calendario
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I. 4. Coñecementos previos para cursar a materia 

No son necesarios. 

 

II.-  ENCADRAMENTO DA MATERIA NO PROGRAMA 

Materia encadrada no Ciclo Intensivo do PUM-Pontevedra, aconsellada para o 2º curso, coa finalidade de 

iniciar a formación do alumnado sobre Historia da Arte. 

III.- OBXECTIVOS XERAIS 

A materia pretende proporcionar ao alumnado unha primeira aproximación á Historia da Arte, a través da 

súa periodización e achegamento á arte desenvolvida desde a primeira Antigüidade ata o século XVII.   

 

IV.- ADQUISICIÓN DE DESTREZAS E HABILIDADES 

- Coñecemento das diferentes linguaxes formais e visuales, así como das técnicas artísticas 

utilizadas ao longo da Historia para comprender como actúan no resultado final da obra de arte. 

- Coñecemento e manexo da linguaxe específica e da terminoloxía propias ás diferentes 

manifestacións da Arte. 

- Comprender e coñecer o devir histórico-artístico, identificando e diferenciando as características 

e trazos esenciais dos principais estilos, así como a súa sucesión en o tempo e os elementos 

básicos que determinan a súa evolución.  

- Analizar a obra de arte de forma integral, tendo en conta a complejidad das súas  

diferentes interpretacións e significados, atendendo tanto aos aspectos formais, como aos 

relativos ao contexto da obra. 

- Familiarizarse cos principais repertorios gráficos e a bibliografía específica, prestando atención ás 

diferentes formas de análise da obra de arte coa finalidade de fomentar a reflexión e a conciencia 

crítica. 

 

V.- VOLUME DE TRABALLO  

 

Técnica Horas 

presenciais 

aula 

Horas 

presencia

is 

fóra da 

aula 

Factor de 

traballo do 

alumnado 

Horas de 

traballo 

persoal do 

alumnado 

Horas 

totais 

do 

alumna

do 

Créditos  

 

Clase 

maxistral 

18  1.25 22.5 40.5 1.62 
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Prácticas  

 

Viaxe de 

estudos 

 

 12 1.875 22.5 34.5 1.38 

 

Exame 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 

    75 3 

 

 

 

VI.- DISTRIBUCIÓN DE CONTIDOS 

Programa teórico 

Tema Contidos Duración 

1 Historias da arte: métodos, linguaxes e narrativas 

Funcións e significados da obra de arte 

 

2 Unha achega primeira Antigüidade: Exipto e Mesopotamia  

3 A Antigüidade clásica: Grecia e Roma  

4 Teoría e historia da arte medieval  

Arte prerománica, románica e arte gótica 

 

5 O Renacemento: a formación dun novo código  

Arquitectura, pintura e escultura: a nova construción do espazo  

 

6 Urbanismo, arquitectura, pintura e artes figurativas barrocas  

Programa práctico (se o houbera) 

Tema Contidos Duración 

   

   

 

Viaxes de estudo (se as houbera) 

Tema Actividades a desenvolver Duración 

1 Saída para visitar algún exemplo de arquitectura e arte contemporánea 

contidos na materia. 

 

 

Bibliografía básica e Bibliografía complementaria 

Ofrecerase con cada tema tratado nas aulas e a través da plataforma dixital. 
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 VII.- METODOLOXÍA DOCENTE  

        Aulas: Presentadas como clases teórico-prácticas nas que se proxectarán imaxes e se desenvolverán 

contidos dos distintos bloques temáticos do programa con exemplos e demostracións prácticas que 

permitan, e propicien, a participación e intervención do alumnado.  

  

Saída de estudo: Visita a lugares de interese artístico. 

 

 

VIII.- AVALIACIÓN DA APRENDIZAXE 

Elaboración dun traballo, baixo a tutelaxe da docente, sobre un tema escollido polo alumnado.  

 

 

IX.- OBSERVACIÓNS 


