
Modificación dos criterios de avaliación do Departamento de Educación Física

 Na situación  excepcional  en  que nos atopamos,  o  Departamento  de Educación

Física, quere facer constar a modificación dos criterios de avaliación da materia.

A tal efecto, se considerará a avaliación continua, de xeito que superará a materia

todo o alumnado que teña aprobada a segunda avaliación do curso correspondente.

Este  alumnado  poderá  asimesmo,  incrementar  a  súa  cualificación  nunha

proporción  acorde  coa  correcta   realización e   entrega  en prazo,  das  actividades

propostas a tal fin polo profesorado do departamento dende que se estableceu o Estado

de Alarma e remataron as clases presenciais. 

O incremento da cualificación será de ata un 20 % sobre a cualificación resultante

da media das dúas primeiras avaliacións.

Periódicamente se farán chegar  ao profesor ou profesora do grupo, polas canles

publicadas na páxina web ou na aula virtual do IES Antonio fraguas.

Aos  alumnos  e  alumnas  que  non  teñan  acadado  a  cualificación  de  5  puntos

requerida para superar a materia, no momento do peche da segunda avaliación, se lles

proporán actividades de reforzo e recuperación específicas da primeira , da segunda, ou

das  dúas  de  selo  caso,  para  que   se  acheguen  a   uns  estándares  mínimos  dos

especificados na programación do departamento para cada unha das avaliacións .

Unha  vez  acadado  o  obxectivo  de  recuperación  e  a  cualificación  mínima  para

aprobar, (un cinco), nas avaliacións presenciais, o alumno ou alumna poderá  mellorar a

súa  puntuación  realizando  as  tarefas  deseñadas   con  este  propósito  e  descritas  en

párrafos anteriores. 

Recuperación de materias pendentes

O alumnado coa materia pendente do curso anterior  pode recuperala de dúas formas:  

1  -  Como  consta  na  programación  do  departamento  de  Educación  Física,

aprobando a primeira avaliación do presente curso.

2 – De non terse dado o caso anterior,  realizando as trarefas que a tal  fin,  lle

propoña o profesor ou profesora para a súa entrega polas canles que se establezan (aula

virtual, correo electrónico ou calquera outra que acorden co docente).


