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   CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

-  criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado: 

 

- Sobre a avaliación: 

 

1. Recoñecer e aplicar actividades propias de cada fase da sesión de 

actividade física, tendo en conta ademáis as recomendacións de aseo 

persoal necesarias.  

2. Recoñecer as posibilidades das actividades físico-deportivas e artístico-

expresivas como formas de inclusión social, e a participación doutras 

persoas independentemente das súas características, colaborando con elas 

e aceptando as súas aportacións.  

3. Recoñecer as posibilidades que ofrecen as actividades físico-deportivas 

como formas de ocio activo e de utilización responsable do entorno 

próximo.  

4. Controlar as dificultades e os riscos durante a participación en actividades 

físicas adoptando medidas preventivas e de seguridade no seu 

desenvolvemento. 

5. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación no proceso de 

aprendizaxe, para buscar, analizar e seleccionar información relevante, 

elaborando documentos propios e facendo exposicións e argumentacións 

destes adecuados á súa idade. 

6. Interpretar e reproducir accións motoras con finalidades artístico-expresivas, 

utilizando técnicas sinxelas de expresión corporal. 

7. Recoñecer e aplicar os principios de alimentación e da actividade física 

saudable, e recoñecer os mecanismos básicos de control da intensidade da 

actividade físca para a mellora da súa saúde. 



8. Desenvolver as capacidades físicas básicas máis relevantes dende  a 

perspectiva da súa saúde de acordo coas posibilidades persoais e dentro 

das marxes da saúde, amosando unha actitude de autoesixencia no seu 

esforzo.  

9. Resolver situacións motoras individuais sencillas aplicando os fundamentos 

técnicos e as habilidades específicas das actividades físico-deportivas 

adaptadas propostas. 

10. 10 Resolver situacións motoras sencillas de oposición, colaboración ou 

colaboración-oposición facilitada, utilizando as estratexias máis axeitadas 

en función dos estímulos relevantes. 

 

-Sobre a cualificación: 

 

Para a consecución da nota final de cada avaliación, establécense os 

seguintes    CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN   para a valoración de: 

 

 ■  Contidos de tipo conceptual: (30% da nota):   

-  PROBA TEÓRICA, relacionada cos contidos explicados para cada 

unidade didáctica nas sesións. Realizarase, como mínimo, un exame (oral ou 

escrito) por trimestre que englobará os contidos de todas as unidades 

didácticas impartidas. No caso de que o profesor xulgue oportuno non realizar 

esta proba de contidos conceptuais, a porcentaxe  pasará a se engadir aos 

contidos procedimentais ou actitudinais (ao criterio do profesor e según a 

importancia que éste lle otorgue a cada un deles, tendo en conta os contidos e 

os obxectivos das U.D.)        

- TRABALLOS ESCRITOS que o profesor  estime adecuados en función 

do desenvolvemento da avaliación. 

 

 ■  Contidos de tipo procedimental: (40% da nota): 

Debido ás características específicas desta materia, este apartado implica un 

alto porcentaxe da nota final. A avaliación levarase a cabo mediante:  

- PROBA PRÁCTICA de cada unidade didáctica impartida nese trimestre e 

onde se valorarán principalmente os contidos procedimentais. 

 



 

 ■ Contidos de tipo actitudinal: (30% da nota):  

Nas clases valórase como positivo ou negativo as actitudes reflectidas na 

correspondente lista de control da ficha persoal do alumno na que se terán en 

conta os seguintes parámetros: 

 Participación, esforzo, atención: valórase positivamente ata un máximo 

de 1.5 puntos 

 Respeto, cooperación, solidaridade: valórase positivamente ata un 

máximo de 1.5 puntos 

 Asistencia e puntualidade: chegar tarde a clase sanciónase con 0.10 

puntos. A ausencia non  xustificada suporá  - 0.50 puntos. 

  Roupa e calzado adecuado para a práctica da actividade física: os 

alumnos/as deberán traer obrigatoriamente roupa deportiva, no caso 

contrario non poderán realizar a clase práctica e serán sancionados con  -

0.25 puntos. O CALZADO deberá ser axeitado para a práctica deportiva e 

deberá estar correctamente atado, de non ser así suporá -0.25 puntos  

 Aspectos relativos á seguridade (tanto do propio alumno como dos seus 

compañeiros) Ex: comer chicle na clase, levar o cabelo longo sen recoller, 

levar reloxos, aneis, piercins, pendentes, etc que sexan visibles e poidan 

supoñer un perigo para o alumno ou os seus compañeiros, utilizar o 

material de forma perigosa para a propia integridade ou  a dos seus 

compañeiros/as. Todo elo poderá ser sancionado con -0.25 puntos 

 Hixiene diaria: é obrigatorio  o cambio de camiseta e un pequeno aseo e 

aconsellable  a ducha, trala sesión de E.Física. Non cambiar a camiseta 

suporá -0.25 puntos. 

 

OS ALUMNOS QUE NON POIDAN REALIZAR A PARTE PRÁCTICA por 

prescrición médica, temporalmente ou durante todo o curso deberán presentar 

o correspondente certificado médico e terán as seguintes modificacións nos 

criterios de puntuación: 

- Asistencia e participación activa nas sesións  (30 % da nota) 

 Realizarán un diario de clase segundo modelo achegado polo profesor. 

 Participación en labores de organización e desenvolvemento da sesión. 



- Traballo teórico (40%). A proba práctica será substituída por un traballo 

relacionado coa unidade ou unidades didácticas pertinentes e que o alumno/a 

terá que defender. 

- Proba teórica  (30%)  O mesmo que o resto dos compañeiros. 

 

 

 

     MÍNIMOS EXIXIBLES  

 

 

Grao mínimo de consecución para superar a materia 

Utilizaremos como indicadores para decidir a promoción dos alumnos na 

materia de Educación Física ós seguintes: 

 Presentar de maneira aceptable todos os traballos realizados ao longo 
do curso. Máximo de dous traballos por avaliación. 

 Asistir as clases de Educación Física coa vestimenta adecuada. 
 Participar nas actividades realizadas nas sesións, mínimo un 85% e 

alcanzar unha progresión individual suficiente. 
 Amosar un coñecemento dos conceptos básicos transmitidos ao longo 

do curso e sinalados no apartado de contidos da presente 
programación. Mínimo dun 3,5 nos exames teóricos. 

 Colaborar e respectar a todos os compañeiros e á profesora. 
 Cumprir as normas de disciplina e seguridade da materia: 

- Non subirse as estruturas das instalacións, como por exemplo colgarse 
das porterías.  

- Non comer chicle nin alimentos na clase 

- Ningún alumno poderá utilizar o coller material sen permiso do 
profesor. 

- Ningún alumno poderá realizar unha actividade diferente á que marque 
o profesor. 

 Tres negativos durante un trimestre significará suspender a materia nesa 
avaliación. 

 

 

 

 

 

 



     CONTIDOS 

 

 

 

1º ESO 
 

Contidos 
 
1. Actividades individuais no medio estable 
 
-  Modalidades de atletismo: carreira de valas e salto de altura estilo Fósbury  
-  Axuste da execución á globalidade do xesto técnico. 
-  Relación da técnica das modalidades coa prevención de lesións, coa eficacia 
e coa seguridade. 
-  Capacidades motrices implicadas: coordinación, forza rápida, velocidade, 
flexibilidade.  
-  Formas de avaliar o nivel técnico no paso de valas e o salto Fósbury.  
- Aspectos preventivos: indumentaria, materiais, quecemento específico para 
cada modalidade, traballo por niveis de habilidade, actividades de 
recuperación, estiramentos e relaxación.  
-  A capacidade de aprendizaxe motora e o valor relativo dos resultados 
cuantitativos.  
 
2. Actividades de adversario: Deportes de raqueta 
 
-  Golpeos e desprazamentos. Técnica, finalidades e capacidades motrices 
implicadas. 
-  Estratexia de xogo. Colocación dos golpeos en función da propia situación e 
da interpretación do xogo e a situación do adversario. 
-  Regulamento de xogo. Adecuación das condutas e aceptación do resultado 
da competición. 
 
3. Actividades de colaboración-oposición: Deportes de equipo 
 
-  Habilidades específicas dos deportes de equipo. Modelos técnicos das 
habilidades ofensivas e defensivas e adaptación ás características dos 
participantes.  
-  Dinámica interna, funcións dos xogadores e principios estratéxicos. 
Capacidades implicadas.  
-  Estímulos relevantes que condicionan a conduta motriz: situación do móbil ( a 
portería, canastra, rede) ocupación de espazos, tempos de xogo, etc.  
 
4. Actividades no medio non estable: Sendeirismo e Orientación 
 
- O sendeirismo e a orientación como actividades físico deportivas no medio 
non estable.  
- Características das zonas de actividade e a súa repercusión nas técnicas que 
hai que empregar para garantir a seguridade.  
- Posibilidades da contorna natural próximo para a realización de percorridos 
de orientación e sendeirismo. 



- Equipamento básico para a realización de actividades de sendeirismo e 
orientación en función da duración e das condicións das mesmas. 
- A meteoroloxía como factor que hai que ter en conta para preparar ou realizar 
unha actividade de sendeirismo e de orientación. 
- Influencia das actividades físico deportivas na degradación da contorna 
natural próximo.  
- Condutas destinadas ao coidado da contorna que se utiliza. 
 
5. Actividades artístico expresivas:  

- A conciencia corporal nas actividades expresivas. 
- Técnicas expresivas e xogo dramático. Control e intencionalidade dos 
xestos, movementos e sons. 
- A danza como contido cultural.  
 

6. Saúde 
 
-  Vantaxes para a saúde e posibles riscos das diferentes actividades físico 
deportivas seleccionadas. 
-  Medidas preventivas nas actividades físico deportivas nas que hai 
competición: preparación previa á situación de competición, equilibrio de niveis, 
adaptación de materiais e condicións de práctica. 
-  Métodos para chegar a valores saudables na forza, a resistencia, a 
flexibilidade e a velocidade. 
-  Hixiene postural na actividade física e nas actividades cotiás. 
-  Control da intensidade dos esforzos: a frecuencia cardíaca, a escala de 
percepción de esforzo. 
 
7. Balance enerxético entre inxesta e gasto calórico. 
 
 
 

2º ESO 
 

Contidos 
 

 
 
1. Actividades individuais no medio estable 
 
-  Modalidades de atletismo: carreira de velocidade, salto de lonxitude e 
lanzamento de xavelina adaptado   
-  Relación da técnica das modalidades coa prevención de lesións, coa eficacia 
e coa seguridade. 
-  Capacidades motrices implicadas: coordinación, forza rápida, velocidade.  
-  Formas de avaliar o nivel técnico na carreira de velocidade, o salto de 
lonxitude e o lanzamento de  xavelina. 
- Aspectos preventivos: indumentaria, materiais, quecemento específico para 
cada modalidade, traballo por niveis de habilidade, actividades de 
recuperación, estiramentos e relaxación.  



-  Autovaloración, autoimáxen e autoestima asociadas aos aprendizaxes das 
actividades físico deportivas individuais. O sentimento de logro.  
 
2. Actividades de adversario: Deportes de raqueta 
 
-  Golpeos básicos e desprazamentos. Técnica, finalidades e capacidades 
motrices implicadas. 
-  Posta en xogo. Golpeos de fondo de pista. 
-  Principios estratéxicos, posición básica e recuperación da posición do campo 
trás os golpeos. 
- Regulamento do xogo e adecuación das condutas e aceptación do resultado 
da competición. 
 
 
 
3. Actividades de colaboración-oposición: Deportes de equipo 
 
-  Habilidades específicas dos deportes de equipo. Modelos técnicos das 
habilidades ofensivas e defensivas e adaptación ás características dos 
participantes.  
-  Dinámica interna, funcións dos xogadores e principios estratéxicos. 
Capacidades implicadas.  
-  Estímulos relevantes que condicionan a conduta motriz: situación do móbil ( a 
portería, canastra, rede) ocupación de espazos, tempos de xogo, etc.  
 
 
 
4. Actividades no medio non estable: Sendeirismo e Orientación 
 
 
- O sendeirismo e a orientación como actividades físico deportivas no medio 
non estable.  
- Características das zonas de actividade e a súa repercusión nas técnicas que 
hai que empregar para garantir a seguridade.  
- Posibilidades da contorna natural próximo para a realización de percorridos 
de orientación e sendeirismo. 
- Equipamento básico para a realización de actividades de sendeirismo e 
orientación en función da duración e das condicións das mesmas. 
- A meteoroloxía como factor que hai que ter en conta para preparar ou realizar 
unha actividade de sendeirismo e de orientación. 
- Influencia das actividades físico deportivas na degradación da contorna 
natural próximo.  
- Condutas destinadas ao coidado da contorna que se utiliza. 
 

 
5. Actividades artístico expresivas 
 

- A conciencia corporal nas actividades expresivas. 
- Técnicas expresivas de mimo e xogo dramático. Control e 
intencionalidade dos xestos, movementos e sons. 



- A danza como contido cultural. 
 

6. Saúde 
- Vantaxes para a saúde e posibles riscos das diferentes actividades 
físico deportivas seleccionadas. 
- Medidas preventivas nas actividades físico deportivas nas que hai 
competición: preparación previa á situación de competición, equilibrio de 
niveis, adaptación de materiais e condicións de práctica. 
- Os niveis saudables nos factores da condición física. 
- Hixiene postural na actividade física e nas actividades cotiás. 
- Progresividade dos esforzos: actividades de activación e actividades de 
recuperación. 
 

7. Balance enerxético entre inxesta e gasto calórico. 
 

3º ESO 
 
Contidos 
 
1. Actividades físico deportivas individuais no medio estable 
 

- Modalidades de atletismo: carreira de velocidade, salto de lonxitude e 
lanzamento de xavelina adaptado. 
- Relación da técnica das modalidades coa prevención de lesións, coa 
eficacia e coa seguridade. 
- Capacidades motrices implicadas: coordinación, forza rápida, 
velocidade. 
- Formas de avaliar o nivel técnico na carreira de velocidade, o salto de 
lonxitude e o lanzamento de xavelina. 
- Aspectos preventivos: indumentaria, materiais, quecemento específico 
para cada modalidade, traballo por niveis de habilidade, actividades de 
recuperación, estiramentos e relaxación. 
- Autovaloración, autoimaxen e autoestima asociadas ás aprendizaxes 
de actividades físico deportivas individuais. O sentimento de logro. 
 

2. Actividades de adversario: Deportes de raqueta 
 

- Golpeos básicos e desprazamentos. Técnica, finalidades e 
capacidades motrices implicadas. 
- Posta en xogo e golpeos de fondo de pista. 
- Principios estratéxicos, posición básica e recuperación da situación no 
campo tralos golpeos. 
- Regulamento de xogo. Adecuación das condutas e aceptación do 
resultado da competición. 
 

3. Actividades de colaboración-oposición: Deportes de equipo 
 

- Habilidades específicas nos deportes de equipo. Modelos técnicos e 
adaptación ás características propias. 



- Aspectos funcionais e principios estratéxicos; papel e condutas dos 
xogadores nas fases do xogo. Capacidades implicadas. 
- Estímulos relevantes que condicionan a conduta motriz: situación dos 
xogadores, do mobil (a portería,canastra, rede) ocupación dos espazos, 
etc. 
- A colaboración e toma de decisións en equipo. 
 

4. Actividades no medio non estable: Sendeirismo e Orientación 
 
- O sendeirismo e a orientación como actividades físico deportivas no medio 
non estable.  
- Características das zonas de actividade e a súa repercusión nas técnicas que 
hai que empregar para garantir a seguridade.  
- Posibilidades da contorna natural próximo para a realización de percorridos 
de sendeirismo e orientación. 
- Equipamento básico para a realización de actividades de sendeirismo e 
orientación en función da duración e das condicións das mesmas. 
- Interpretación de mapas e uso do compás e outros sistemas de orientación ( 
GPS, indicios naturais). 
- A meteoroloxía como factor que hai que ter en conta para preparar ou realizar 
unha actividade de sendeirismo e de orientación. 
- Influencia das actividades físico deportivas na degradación da contorna 
natural próximo.  
- Condutas destinadas ao coidado da contorna que se utiliza. 
 

 
5. Actividades artístico expresivas: Danzas do mundo 
 
-   A danza como contido cultural. Danzas históricas e danzas actuais. 
- Deseño e realización de coreografías. Agrupamentos e elementos 
coreográficos. 
 
6. Saúde 

- Vantaxes para a saúde e posibles riscos das diferentes actividades 
físico deportivas seleccionadas. 
- Medidas preventivas nas actividades físico deportivas nas que hai 
competición: preparación previa á situación de competición, equilibrio de 
niveis, adaptación de materiais e condicións de práctica. 
- Os niveis saudables nos factores da condición física. 
- Hixiene postural na actividade física e nas actividades cotiás. 
- Progresividade dos esforzos: actividades de activación e actividades de 
recuperación. 
 

7. Hidratación e alimentación durante a actividade física 
 
 
 
 
 
 



4º ESO 
 
Contidos 
 
1. Actividades físico deportivas individuais no medio estable 
 

- Modalidades de atletismo: carreiras de relevos, e lanzamentos 
adaptados ( martelo, disco). 
- Relación da técnica das modalidades coa prevención de lesións, coa 
eficacia e coa seguridade. 
- Axuste da execución á globalidade do xesto técnico. 
- Capacidades motrices implicadas: coordinación, forza rápida, 
velocidade e flexibilidade. 
- Formas de avaliar o nivel técnico nas carreiras de relevos e os 
lanzamentos. 
- Aspectos preventivos: indumentaria, materiais, quecemento específico 
para cada modalidade, traballo por niveis de habilidade, actividades de 
recuperación, estiramentos e relaxación. 
- A capacidade de aprendizaxe motora e o valor relativo dos resultados 
cuantitativos. 
 

2. Actividades de adversario: Deportes de raqueta 
- Golpeos e desprazamentos. Técnica, finalidades e capacidades 
motoras implicadas. 
- Estratexia de xogo, colocación dos golpes en función da propia 
situación e da interpretación do xogo e a situación do adversario. 
- Regulamento de xogo. Adecuación das condutas e aceptación do 
resultado da competición. 
 

3. Actividades de colaboración-oposición: Deportes de equipo 
 

- Habilidades específicas nos deportes de equipo. 
- Modelos técnicos das habilidades ofensivas e defensivas e adaptación 
ás características dos participantes. 
- Principios estratéxicos e funcións dos xogadores. Capacidades 
implicadas. 
- Estímulos relevantes que condicionan a conduta motora: situación do 
mobil (a portería, canastra, rede) ocupación de espazos, tempos de 
xogo, etc. 
- A colaboración e toma de decisións en equipo. 
 

 
4. Actividades no medio non estable: Sendeirismo e Orientación 
- O sendeirismo e a orientación como actividades físico deportivas no medio 
non estable.  
- Características das zonas de actividade e a súa repercusión nas técnicas que 
hai que empregar para garantir a seguridade.  
- Posibilidades da contorna natural próximo para a realización de actividades 
de sendeirismo e orientación. 



- Equipamento básico para a realización de actividades de sendeirismo e 
orientación en función da duración e das condicións das mesmas. 
- Interpretación de mapas e uso do compás e outros sistemas de orientación ( 
GPS, indicios naturais). 
- A meteoroloxía como factor que hai que ter en conta para preparar ou realizar 
unha actividade de sendeirismo e de orientación. 
- Influencia das actividades físico deportivas na degradación da contorna 
natural próximo.  
- Condutas destinadas ao coidado da contorna que se utiliza. 
 

 
5. Actividades artístico expresivas: Danzas do mundo 
 
-  A danza como contido cultural. Danzas históricas e danzas actuais. 
- Deseño e realización de coreografías. Agrupamentos e elementos 
coreográficos. 
   
6. Saúde 
 
-  Vantaxes para a saúde e posibles riscos das diferentes actividades físico 
deportivas seleccionadas. 
-  Medidas preventivas nas actividades físico deportivas nas que hai 
competición: preparación previa á situación de competición, equilibrio de niveis, 
adaptación de materiais e condicións de práctica. 
- Métodos para chegar a valores saudables na forza, a resistencia, a 
flexibilidade e a velocidade.  
-  Hixiene postural nas actividades físicas e nas actividades cotiás. 
-  Control da intensidade dos esforzos: a frecuencia cardíaca e a escala de 
percepción do esforzo. 
 
7. Hidratación e alimentación durante a actividade física 

 
 
 

.- Normativa básica de equipamento persoal do alumnado: 
 

Neste aspecto, establécense unhas normas co obxectivo de desenvolver e 

favorecer a hixiene individual e colectiva, e coidar a seguridade do alumnado 

na práctica da actividade física:  

 Camiseta deportiva. 

 Pantalón curto de deporte e/ou de chándal. 

 Calcetíns de deporte. 

 Calzado deportivo: non se permiten botas de montaña nin calzado con 

unha adoite de máis de 3 cm. (plataformas) así como calzado frouxo ou 



mal atado por cuestións estéticas, todo iso para evitar lesións nos pés e 

nocellos e evitar accidentes. A limpeza do calzado ao entrar na instalación 

será esixida por cuestións de hixiene e seguridade.  

 Non se permitirá o uso de pezas que non sexan deportivas (camisas, 

pantalóns vaqueiros ou de tea, cazadoras…) que poidan limitar os 

movementos, causar lesións (rozamentos, falta de circulación…) ou 

minguar a hixiene (non absorción da suor). 

 Poderase recomendar ao alumnado a utilización de vestimenta específica 

no desenvolvemento dos temas relacionados coa expresión corporal ou 

as actividades na natureza. 

 Por medidas de hixiene persoal e colectiva, o alumnado deberá asearse 

logo da práctica. Non se poderá asistir á clase seguinte coa vestimenta 

deportiva utilizada na clase (polo menos han de cambiar a camiseta). 

Esixirase o aseo básico e o cambio da camiseta, e recomendarase o 

resto. 

 Non se permitirá mascar chicle durante as clases. 

 Por seguridade e comodidade obrigarase a levar o pelo longo recollido. 

 Así mesmo, a profesora valorará se certos complementos de moda, tipo 

pearcings, aneis, pendentes, etc., que sexan visibles, poden supoñer un 

perigo para o alumno/a e/ou compañeiros. Nese caso, os seus usuarios 

terán que retiralos.  

 Considerarase “falta de material” cando se incumpra parcial ou totalmente 

o exposto nos puntos anteriores. Por suposto non practicará a sesión, 

supoñendo polo tanto “falta de práctica” sen posibilidade de ser 

xustificada. 

 


