
 

CONVOCATORIA DE XUÑO 
 

Opción A: 

1) Escolle dúas destas tres láminas: Despois do Sermón, Paul Gauguin, Postimpresionismo, último terzo 

do século XIX. A creación de Adán −aceptarase tamén Capela Sixtina−, Miguelánxel Renacemento, 

primeira metade do século XVI. A Anunciación e a Visitación de Reims, Gótico século XIII −aceptarase 

tamén séculos XIII-XIV−; (ata 4 puntos por cada unha) analiza cada unha das obras escollidas 

empregando o seguinte esquema. 

a.- Clasificación sinalando, se procede, cultura/estilo/movemento; cronoloxía; título; e autor (ata un 

punto) // Clasificación señalando, si procede, cultura/estilo/movimiento; cronología; título; y autor (hasta 

un punto). 

b.- Análise do seu contexto histórico-artístico (ata un punto).// Análisis de su contexto históricoartístico 

(hasta un punto). 

c.-Xustificación da clasificación e comentario da obra seguindo os enfoques metodolóxicos da historia da 

arte(ata dous puntos).// Justificar la clasificación y comentar la obra siguiendo enfoques metodológicos de 

la historia del arte (hasta dos puntos) 

2) Das oito definicións elixe só catro e contéstaas (ata 0,50 puntos por cada unha). 

 

Opción B: 

1) Escolle dúas destas tres láminas: A Venus de Cnido, Praxíteles, Grecia, Arte clásica, século IV 

−aceptárase tamén séculos V-IV−. Impresión sol nacente, Claude Monet, Impresionismo, último terzo 

século XIX. San Miguel de Celanova, Prerrománico -aceptarase tamén arte mozárabe−, século X; (ata 4 

puntos por cada unha) analiza cada unha das obras escollidas empregando o seguinte esquema. 

a.- Clasificación sinalando, se procede, cultura/ estilo/movemento; cronoloxía; título; e autor (ata un 

punto) // Clasificación señalando, si procede, cultura/ estilo /movimiento; cronología; título; y autor (hasta 

un punto). 

b.- Análise do seu contexto histórico-artístico (ata un punto).// Análisis de su contexto históricoartístico 

(hasta un punto). 

c.-Xustificación da clasificación e comentario da obra seguindo os enfoques metodolóxicos da historia da 

arte(ata dous puntos).// Justificar la clasificación y comentar la obra siguiendo enfoques metodológicos de 

la historia del arte (hasta dos puntos) 

2) Das oito definicións elixe só catro e contéstaas (ata 0,50 puntos por cada unha). 

 

 

CONVOCATORIA DE SETEMBRO 
 

Opción A: 

1) Escolle dúas destas tres láminas. Sopa Campbell's, Andy Warhol, pop art, segunda metade so século 

XX; Templo da Victoria áptera, Calícrates, arte grega clásica, século V −aceptarase tamén IV−; e Interior 

de Santa Comba de Bande, arte visigoda, século VII. (Ata 4 puntos por cada unha). Analiza cada unha 

das obras escollidas empregando o seguinte esquema. 

a.- Clasificación sinalando, se procede, cultura/ estilo/ movemento; cronoloxía; título; e autor 

(ata un punto) // Clasificación señalando, si procede, cultura/ estilo/ movimiento; cronología; 

título; y autor (hasta un punto). 

b.- Análise do seu contexto histórico-artístico (ata un punto).// Análisis de su contexto histórico-

artístico (hasta un punto). 



 

c.-Xustificación da clasificación e comentario da obra seguindo os enfoques metodolóxicos da 

historia da arte (ata dous puntos).// Justificar la clasificación y comentar la obra siguiendo 

enfoques metodológicos de la historia del arte (hasta dos puntos) 

2) Das oito definicións elixe só catro e contéstaas (ata 0,50 puntos por cada unha). 

 

Opción B: 

Escolle dúas destas tres láminas. Interior de Santa María de Oseira, arte do Císter −aceptarase 

Románico final ou Protogótico−, século XII-XIII; Amor sacro e amor profano, Tiziano, Renacemento, 

século XVI −aceptarase tamén XV−; e Impresión sol nacente, Claude Monet, Impresionismo, último 

terzo século XIX. (Ata 4 puntos por cada unha). Analiza cada unha das obras escollidas empregando o 

seguinte esquema. 

a.- Clasificación sinalando, se procede, cultura/ estilo/ movemento; cronoloxía; título; e autor 

(ata un punto) // Clasificación señalando, si procede, cultura/ estilo/ movimiento; cronología; 

título; y autor (hasta un punto). 

b.- Análise do seu contexto histórico-artístico (ata un punto).// Análisis de su contexto histórico-

artístico (hasta un punto). 

c.-Xustificación da clasificación e comentario da obra seguindo os enfoques metodolóxicos da 

historia da arte(ata dous puntos).// Justificar la clasificación y comentar la obra siguiendo 

enfoques metodológicos de la historia del arte (hasta dos puntos) 

2) Das oito definicións elixe só catro e contéstaas (ata 0,50 puntos por cada unha). 


