
7. Criterios  de  avaliación,  cualificación  e  promoción  do

alumnado. 

A avaliación dividirase en tres apartados:

TEORÍA

Para  avaliar  o  grao  de  coñecementos  teóricos  realizarase  ao  menos  unha  proba

obxectiva e escrita en cada unha das avaliacións. Se se fai máis dunha proba que avalíe

os conceptos, farase a media aritmética sempre que se acada polo menos, un catro en

cada un dos exames. Esta nota media suporá o 40 % da nota da avaliación.

PRÁCTICA

Para avaliar o grao de consecución das habilidades motrices ou prácticas realizarase ao

menos unha proba práctica en cada unha das avaliacións. Se se fai máis dunha proba

que avalíe os procedementos, farase a media aritmética entre as probas sempre que se

acada, polo menos, un catro. Esta nota media suporá o 60 % da nota da avaliación.

Para  realizar  a  proba  práctica  será  obrigatorio  traer  a  equipación  habitual  (roupa

deportiva,  calzado  deportivo,  pelo  recollido,  etc.)  e  ter  realizado  as  clases  prácticas

correspondentes da UD. 

Se o alumno/a tivo unha lesión ou enfermidade certificada que lle impediu realizar a

maior parte das clases da UD, esta proba poderá ser substituída por un traballo escrito

relacionado coa parte procedimental da UD e que terá que ser exposto na clase para

demostrar o dominio dos contidos.

ACTITUDES, VALORES E NORMAS 

Neste apartado, que será valorado pero no avaliado diariamente durante o transcurso

das sesións, teranse en conta os seguintes aspectos:

 EQUIPACIÓN BÁSICA 

 NORMAS HIXIÉNICAS PERSOAIS BÁSICAS 

 PUNTUALIDADE

 COMPORTAMENTO NA CLASE 

 TRABALLO DIARIO. 
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1. Obxectivo xeral para ESO: Valorar a práctica habitual e sistemática de actividades

físicas como medio para mellorar as condicións de saúde e a calidade de vida

O  alumnos  que  non  asistan  as  actividades  complementarias  organizadas  polo

departamento (sendeirismo, carreira de orientación....) serán examinados cunha proba

teórica ou un traballo práctico relacionado coa mesma.

Para calcular a nota da avaliación, o alumno/a non poderá ter menos de 4 nalgún

dos apartados. 

Para calcular a nota da 3ª avaliación, o alumno/a deberá ter superadas todas as

avaliacións e se fará a nota media das mesmas.

Para superar as partes suspensas da 1ª e 2ª avaliación o profesor/a fará unha

recuperación  da  teoría  e  da  práctica  no  inicio  da  seguinte  avaliación.  Estas  poden

realizarse en recreos ou noutro horario acordado co fin de non perder clases para tal fin

(normalmente  o  número  de  alumnos/as  suspensos  é  menor  que  o  de  aprobados).

Ademais farase un exame final no mes de xuño (ao rematar a 3ª avaliación) co fin de dar

outra oportunidade aos alumnos/as que teñan pendentes algunha avaliación.

            AVALIACIÓN ORDINARIA DE XUÑO

Aqueles  alumnos/as  que  obtiveran  unha  cualificación  final  negativa  na  3ª

avaliación, deberán realizar as probas necesarias para demostrar a correcta adquisición

dos contidos mínimos determinados para o curso. 

Estas probas serán de dous tipos: prácticas e /ou teóricas. 

O/a  alumno/a  ten  que  superar  cada  parte  (práctica  ou  teórica)  cunha  nota

superior ao 4. 

O valor de cada apartado neste caso é:

- exame teórico:  5 puntos.

- exame práctico: 5 puntos.
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Para aprobar a área de educación física deberase acadar como mínimo un cinco en cada

un dos apartados: teórico e práctico.

           O alumnado que ten todas as avaliacións superadas pode ,na avaliación ordinaria
de xuño ,presentarse a unha proba teórica/práctica a determinar polo/a profesor/a para
subir nota (nunca máis dun 1).

INFORMACIÓN AO ALUMNADO DOS PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN.

A 1ª sesión do curso será sempre de tipo informativa e daráselles toda a información

relativa  aos  obxectivos,  contidos,  actividades,  temporalización  e  avaliación,  facendo

fincapé nesta última.

Ademais  entregarase  un  documento  para  colgar  no  taboleiro  de  cada  clase  con

información  de  especial  relevancia  para  o  alumnado,  como:  indumentaria,  normas

hixiénicas, faltas de asistencia, lesións e avaliación da materia.
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