
1 CRITERIOS DE AVALIACIÓN (NA ESO EN RELACIÓN COAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS)  

 
 
Neste momento estamos a desenvolver um proxecto conxunto de centro no que se 
estableza um modelo de avaliación por competencias. Aínda que todos os 
departamentos de Educación Física están nunha situación estrana, dado que por 
primeira vez en moitos anos, a competencia motora, a capacidade e necesidade de 
coñecer e desenvolver as capacidades corporais non figura como avaliable, 
entendemos que o modelo que figura a continuación pode ser unha base de traballo 
para afrontar a avaliación das competencias que referencia o decreto. 
O esquema consiste nun cadro de dobre entrada que ten as oito competencias e a 
matéria de E.Física. A fórmula recollida presenta tres resultados: 
 

A - COMPETENCIA ACADADA 
B- DEBE MELLORALA 
C-COMPETENCIA NON ACADADA 
 

  
Em todo caso en cada un dos níveis de ESO e BAC indícase cal é a forma concreta de 
avaliación en relación as competencias básicas.   
 
2 MÍNIMOS ESIXIBLES 
 
   Os mínimos esixibles varian en función de cada nível. 
 
   

� MINIMOS ESIXIBLES PARA 1º DA ESO 
• Coñecer as principais partes do corpo que compón o aparello locomotor. 
•  Ser capaz de realizar un quecemento con axuda explicando a súa función.  
• Identificar,  e realizar 2 tarefas  (de todas  as realizadas o longo da unidade) que 

traballen as resistencia e dúas  a flexibilidade de xeito individual ou colectiva.  
• Baloncesto: os tipos de bote en, 2 tipos de pase,lanzamento ou tiro fundamental. 

Balonmán: 2 tipos de pase, lanzamento en suspensión.   
• Fútbol: condución, 2 tipos de pase, control co pé. .identificar e/ou aplicar cando se 

ataca e cando se defende.  
• Describir, coñecer e/ou aplicar o uso do material específico de axuda na piscina, 

asociándoo a tarefas realizadas en clase.  
• Nadar 25m crol, e 25m costas. (Se o alumno inicia a unidade sen saber nadar 

poderá utilizarse material auxiliar) 
• Realizar unha danza sinxela en grupo. 
• Orientarse polo entorno  do centro utilizando un plano ou esbozo do mesmo. 
• Conseguir obxectivos mínimos sobre os contidos actitudinais reflectidos na  
avaliación xeral da materia. 
 
 

� MINIMOS ESIXIBLES PARA 2º DA ESO 
 

• Coñecer as principais partes do corpo que compón o aparello locomotor. 
Principais músculos, articulacións e ósos vistos en clase. Localización.  

• Saber tomarse a frecuencia cardíaca como medio de control da actividade.FCB 
e FCM.  



• Ser capaz de realizar un quecemento, explicando a súa función e as partes que 
o compón, diferenciando as tarefas de estiramentos das de mobilidade 
articular. 

• Lograr situacións (adaptadas ás características e potencial de cada alumno) de 
auto esixencia, superación e esforzo persoal, mellorando a situación individual 
inicial de partida ao comezo de cada unidade didáctica.  

• Describir, coñecer e/ou aplicar o uso do material específico de axuda na 
piscina, asociándoo a tarefas realizadas en clase.  

• Nadar 25m crol, e 25m costas. (Se o alumno inicia a unidade sen saber nadar 
poderá utilizarse material auxiliar) 

• Ser capaz de seguir un rumbo que me marcan no entorno do centro. 
• Conseguir obxectivos mínimos sobre os contidos actitudinais reflectidos na  
• avaliación xeral da materia.  
• Realización do lanzamento a portería en balonmán 
• Realización dun circuito sinxelo de conducción de balón e tiro a portería en 

fútbol. 
• Realizar dúas danzas sinxelas en grupo. 

 
 

� MINIMOS ESIXIBLES PARA 3º DA ESO 
 
• Conseguir obxectivos mínimos sobre os contidos actitudinais reflectidos na  
• avaliación xeral da materia.  
• Coñecer as principais partes do corpo que compón o aparello locomotor.  
• Principais músculos, articulacións e ósos vistos en clase. Movementos de cada  

articulación. Localización.  
• Realizar e/ou explicar os métodos de desenvolvemento das calidades físicas 

referidos na unidade didáctica de condición física traballados en clase.  
• Saber tomarse a frecuencia cardíaca como medio de control da actividade.FCB 

e FCM.  
 

• Lograr situacións (adaptadas ás características e potencial de cada alumno) de 
auto esixencia, superación e esforzo persoal, mellorando a situación individual 
inicial de partida ao comezo da unidade didáctica.  

• Realizar e/ou explicar os elementos técnicos do voleibol traballados en clase 
detectando os erros dun mesmo ou de compañeiros.  

• Aplicar e/ou explicar os obxectivos de intencionalidade táctica xenerais dos 
deportes de equipo aplicados ao vóleibol durante o xogo de 3.3  

• Realizar adecuadamente e/ou explicar os aspectos técnicos dos estilos 
traballados en clase da unidade didáctica de natación.  

• Describir, coñecer e/ou aplicar o uso do material específico de axuda na 
piscina, asociándoo a tarefas realizadas en clase.  

• Representar en grupo un composición expresiva e/ou rítmico musical de 5 
minutos.  

 
 

� CONTIDOS MÍNIMOS EN 4º DA  E.S.O 
 

• Realización do nado en una distancia de  100 metros seguidos (50 metros a 
crol e 50 de costas) mergullándose a coller un anel do fondo da piscina, previa 
entrada na auga e realización da viraxe no cambio de estilo.                   

 



• Realización dun percorrido botando o balón con ambas máns in perder o control do 
mesmo. 

 
• Realización de  10 pases en carreira de forma correcta. 

 
• Realización de 3 entradas a canastra  utilizando a técnica adecuada. 

 
• Realización dos bailes latinos por parellas,facendo os pasos básicos e xiros, 

recoñecendo  ó ritmo de cada un deles durante 2 minutos. 
 

 
� MINIMOS ESIXIBLES PARA 1º DE BAC 

 
• Acadar os valores normais do medio de referencia nas probas físicas, tendo en 

conta as características individuais.  
• Realizar de forma autónoma un programa de actividade física e saúde, 

utilizando as variables de frecuencia, intensidade, tempo e tipo de actividades.  
• Desprazarse 250m por riba da superficie da agua , utilizando os estilos 

tradicionais. 
• Desprazarse 12 metros por debaixo da agua e realizar outros 25m con 

remolque do compañeiro. 
• Coñecer e aplicar as actividades básicas de rescate: entrada, aproximación, 

extracción e aplicación de primeiros auxílios. 
• Deseñar e organizar actividades de carácter físico-recreativas para a utilización 

do tempo libre, utilizando os recursos dispoñibles no centro educativo e no 
medio natural.  

• Aplicar técnicas específicas as actividades no medio natural e organizar 
actividades nel.  

• Acadar unhas mínimas habilidades específicas do deporte seleccionado 
amosando un dominio técnico e táctico en situacións reais de práctica. 

• Participar activamente en actividades de caracter cooperativo.  
• Elaborar composicións corporais tendo en conta os elementos técnicos das 

manifestacións de ritmo e expresión, cooperar cos compañeiros e transmitir 
unha mensaxe aos demais. Coñecer cinco danzas xogadas (de diferente tipo). 

• Utilizar de forma autónoma algunha das formas de relaxación, tomando 
conciencia dos beneficios que reporta para mellóra da saúde.  

 
 
 
 


