
Modificación CRITERIOS CUALIFICACIÓN

Departamento de a Educación Física

En xeral as modificacións que se fixeron nos diferentes cursos afectan a temporalización, mantéñense as unidades

didácticas, pero con un menor número de sesións.

Os cursos que modificaron as porcentaxes dos criterios de cualificación foron:

3º ESO

3º TRIMESTRE

PORCENTAXE U.D. ESTANDAR AVAL.

20% Pilates

Participa activamente na mellora das
CFB, Planilla OD

Aplica os fundamentos de hixiene
postural á práctica dos exercicios . Planilla OD

30%
Voleibol

Pon en práctica as técnicas básicas
presentadas, axustando a natureza das
mesmas

Planilla OD

Executa técnicas e habilidades
específicas adaptadas a modalidade
traballada

Probas físicas

10% Primeiros auxilios I

Coñece os primeiros auxilios básicos na:
RCP, traumatismos del aparato
locomotor: ósos e articulacións e
músculos, intoxicacións e lipotimia,
epilepsia e diabetes.

Traballo

30%
Adaptámonos ao

entorno III

Coñece e realiza a Ruta do Lagares
dende Castrelos ata a Avenida de
Madrid.

20%Traballo

Participa de xeito satisfactorio nas
sesións de orientación realizadas no
centro.

Planilla de OD

10%

Responsabilizámonos e

respectamos para que

nos respecten

Respecta as normas tanto respecto aos
xogos como o material e instalacións. Planilla de OD

Respecta ós compañeiros e ao
profesorado. Planilla de OD

Responsabilizase da limpeza cando lle
toca. Planilla de OD



4º ESO

3º TRIMESTRE

3º TRIMESTRE

% UNIDADE DIDÁCTICA ESTANDAR MÉTODO

10% SVB

Coñece os protocolos básicos do svb Examen

Realiza correctamente os protocolos de svb Examen

40%

Habilidades y destrezas

IV

(Cordas…..)

Presenta propostas creativas e colabora no
deseño e na realización das montaxe achegando e
aceptando propostas.

Planilla OD

Elabora composicións de carácter
artístico-expresivo, seleccionando os elementos de
execución e as técnicas máis apropiadas para o
obxectivo previsto.

Traballo

Axusta as súas accións á intencionalidade das
montaxe, na execución coas demais persoas. Gravación

20% Orientación

Relaciona as actividades físicas na natureza coa
saúde e a calidade de vida. Coñece e realiza a
Ruta dende Bouzas ata a Praia de Canido.

Traballo

20% Beisbol

Participa nas distintas actividades propostosta Planilla OD

Describe  e executa os xestos técnicos básicos. Planilla OD

10%
Respecto e

responsabilidade

Respecta as normas tanto respecto aos xogos
como o material e instalacións. Planilla OD

Respecta ós  compañeiros e ao profesorado. Planilla OD

Responsabilizase da limpeza dos baños cando lle
toca. Planilla OD



1º BACHILLERATO

3º TRIMESTRE

3º TRIMESTRE

% UNIDADE

DIDÁCTICA

ESTANDAR MÉTODO

40%

Probas físicas de

acceso a distintos

corpos

Presenta propostas creativas e colabora no deseño
e na realización das montaxe achegando e
aceptando propostas.

Planilla OD

Elabora composicións de carácter artístico-expresivo,
seleccionando os elementos de execución e as
técnicas máis apropiadas para o obxectivo previsto.

Traballo

Axusta as súas accións á intencionalidade das
montaxe, na execución coas demais persoas. Gravación

20% Orientación Oriéntate pola cidade ou pola natureza. Rastrexo. Traballo

30% Beisbol

Participa nas distintas actividades propostosta Planilla de
OD

Describe  e executa os xestos técnicos básicos. Planilla de
OD

10%
Respecto e

responsabilidade

Respecta as normas tanto respecto aos xogos como
o material e instalacións. Planilla OD

Respecta ós  compañeiros e ao profesorado. Planilla OD

Responsabilizase da limpeza dos baños cando lle
toca. Planilla OD


