
CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN  EDUCACIÓN FÍSICA

AVALIACIÓN ORDINARIA.

A avaliación sera contínua sendo a cualificación a suma e media de todos os contidos das distintas 
avaliacións.

Os alumnos terán que superar un 50 % dos mínimos ou estándares de aprendizaxe dos catro 
bloques, para aprobar a materia so en casos excepcioanais e por motivos de saúde poderase 
aprobar por baixo do 50% e baixo a supervisión dos membros do departamento.

A cualificación obterase da suma de 60%  dos estándares de aprendizaxe de tipo práctico dos catro 
bloques de contidos, mais o 20 % dos estándares de aprendizaxe de tipo  teórico e mais o 20 % dos 
estándares de aprendizaxe do bloque de contidos comúns referidos a o  traballo de clase.

 Para poder aprobar a materia hai que obter unha nota igual ou superior a 5 na cualificación final, 
que é a media das notas de cada unha das 3 avaliacións. 

Para a avaliación do alumnado utilizaremos:

• Traballos  ou exames  escritos:  Os traballos Se realizarán de forma individual ou grupal,
segundo  se  considere  en  cada  caso.  Con  eles  valoraremos  a  adquisición  de  conceptos
teóricos. 

• Vídeos e calquera recurso que facilite avaliación vía on line.

• Exames orais.

◦ INSTRUMENTOS  DE  AVALIACIÓN:  Utilizaremos  rúbricas  para  a  valoración
concreta.

• Probas físicas  e  técnicas:  Coas que valoraremos a  adquisición de habilidades  físicas  e
técnicas.

◦ INSTRUMENTOS  DE  AVALIACIÓN:  Utilizaremos  baremos,  listas  de  cotexo  e
rúbricas para a concreción da nota. Batería de Tests Eurofit,batería de test do programa
Fitnessgram. Probas prácticas de execución, onde se empregarán técnicas audiovisuais
para a súa valoración. Utilizásese para cualificar os resultados dos test os baremos que
achegamos no anexo 1

• Grabación de vídeos didácticos   e calquera recurso que facilite av  a  liación v  í  a on line  

•   Contidos comúns  (traballo,  participación, tics): Valoraremos a participación activa do
alumno nas clases,  valorarase e anotará o traballo  diario de clase,  a súa actitude cara á
materia e cara aos compañeiros,  o seu comportamento,  o uso que fai  do material  e das
instalacións. 

◦ INSTRUMENTOS  DE  AVALIACIÓN:  Utilizaremos  listas  de  cotexo  para  a  súa
valoración. 

◦ O número de probas de avaliación estrará ao criterio do profesor, pero  realizarase unha
como mínimo por  trimestre.

◦ O uso ddo teléfono móbil:  usarase de xeito excepcional cando o profesorado o requira
como ferramenta na realizacións de determinadas prácticas



As probas de condición física se adaptaranse as circunstancias de hoxe en día, sobre 
todo as de resistencia que por levar as máscaras obrigará a o alumnado a baixar a 
intensidade de traballo

Alumnos que non poden realizar todos os contidos prácticos.

Exclusivamente  mediante  o  correspondente  certificado  médico,  os  alumnos  estarán  exentos  de
realizar os contidos prácticos que o médico indique pero non dos teóricos, polo que terán que levar
ao día o seu caderno.

Como medida de adaptación o alumno terá que traer material para recoller os exercicios que se
traballa na sesión.

A asistencia a clase será obrigatoria tamén para estes alumnos, acudindo a clase en roupa deportiva.
Estes alumnos traballarán os exercicios adaptados ou os recomendados polo seu médico.

Exames ou probas pendentes, no caso de enfermidade. 

Sempre se deben xustificar as faltas ás probas de avaliación, cun xustificante médico.

No caso do Covid recomendase que tamén sexa xustificado o a lo menos informar ó tutor/a para
que  nos transmita a información  a os profesores correspondentes.

Se un alumno debido ao confinamento ou causa xustificada falta a algunha proba esperaría a poder
facela de xeito presencial.  A  proba será  na primeira clase despois da incorporación do/da alumna/a
ou na data que determine o/a docente, e da que será informado/a previamente o/a alumna/o.

De resultar imposible esperar a facer as probas de xeito presenciá, habería a posibilidade de facer
unha proba (ou probas) de xeito telemático, cos medios indicados na programación, e dicir de xeito
oral por videoconferencia, ou mediante a grabación dun vídeo co as indicacións do profesor  etc.

No caso de ser  probas  de exames finais  de setembro  tanto  no caso de alumnos co a  materia
pendente como os que ten a materia suspensa para unha convocatoria extraordinaria e de non poder
facerse con calquéira  dos  medios  indicados anteriormente,  os  alumnos levarían as calificacións
anteriores  a dita data.

Alumnos Pendentes

No caso de que algún alumno quede coa materia suspensa  pase a outro curso, será examinado como
marca a lexislación vixente, realizarase un seguimento por parte do profesor do curso 
correspondente, o cal emitirá un informe do seguimento do alumno a o xefe de departamento.

En cada avaliación terán que facer unha proba dos estándares nos superados do curso pendente.

Os alumnos ten a obriga de presentarse e superar os mínimos do curso no que se examinan.

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA

No caso de que algún alumno non supere a materia no mes de xuño o profesor fará un informe no que

especifique aqueles apartados non superados e as probas a realizar no mes de setembro.



A calificación obterase da suma das probas físicas (60% da calificación ) mais as teóricas (40%). 
No caso de non facer probas dun dos apartados o porcentaxe será o 100%  da parte a examinar, 
tórica ou práctica.

Os redondeos da calificación faranse do mismo xeito que na avaliación ordinaria. 

 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

A cualificación obterase do resultado seguintes apartados:

1. Traballos escritos ou probas teóricas: 20% da nota.

◦ A valoración será de 0 á 10 puntos. A cualificación final será a media das obtidas nas
diferentes probas. Será necesario ter un 5 en cada unha para aplicar esta media.

2. Probas prácticas: 60%da nota.

◦ A valoración será de 0 á 10 puntos. A cualificación final será a media das obtidas nas
diferentes probas.

3. Traballo práctico na clase e estándares de aprendizaxe comúns: 20% da nota..

◦ A valoración será de 0 á 10 puntos. 

Redondeo nas calificacións.

• O redondeo farasedeste xeito:

•  Para calquera nota entre X.00 e X.49 o redondeo da calificación va para X.

◦ Para calquera nota entre X.50 e X.99 o redondeo será X+1.

• Será necesario ter superados os tres apartados para facer a suma dos mesmos. Non se 
fará a media si nalgún dos apartados no se ten menos de tres puntos

• Os alumnos que non podan realizar ningunha proba práctica realizarán un exame teórico
e un traballo por trimestre, sendo a súa nota a media destes apartados.

• Para os alumnos que non podan realizar algunha proba práctica esta será substituída por
un traballo teórico. 

•  A avaliación  é  continua  nos  contidos  do  bloque  común,  pero  realizaranse  probas
extraordinarias  para  aqueles  alumnos  que  non  superen  os  outros contidos,  a  estes
alumnos se lles entregara tarefas de reforzo.

• Na  realización  das  probas  o  profesor  indicará  o  valor  das  mesmas  o  dos  distintos
apartados o mesmo ocorrerá nos exames o probas teóricas.

•

• Non se realizará media si o alumno nalgún dos apartados non o realiza (sen causa   
xustificada) ou saca menos dun tres, consideramos que por baixo desa cualificación é 
un abandono desa parte. Tampouco poderá aprobar un alumno que copie ou faga 
trampas nun exame ou proba.

ITEMS PARA  AS  RÚBRICAS  DO TRABALLO DE CLASE (Estándares  do  bloque  de
contidos comús.).

Os aspectos a valorar  no traballo de clase son os seguintes:



• Traballo, participación e constancia.  
◦ Traballo  m  oi  bo  :  realiza  as  actividades  que  se  propoñen  esforzándose,  practica  os

exercicios, intenta superarse.
◦    Traballo b  o  : traballa pero se esforza para alcanzar o mínimo.
◦ Traballo p  asiv  o  :   asiste pasivamente, non toma ningunha iniciativa, só traballa cando o

profesor mira.
◦ Traballo incorrecto   : non fai nin o mínimo, só actúa cando se lle dí, busca evitar a mirada

do profesor, molesta aos compañeiros, fai o que lle apetece, non segue nada do que se lle
propón,  interfire  negativamente  nas  tarefas  dos  compañeiros.  Non  mostra  ningún
interese pola materia.

• Traballo cos compañeiros.
◦ Positiva  : axuda aos demais, colabora con eles nos xogos ou actividades, acepta a todos

por igual, non discrimina.
◦ Negativa  : métese cos compañeiros, busca molestar, pelexa, despreza, insulta, non acepta

traballar con determinados compañeiros...
• Traballo e colaboración  cara o profesor

◦ Positiva:   atende ás explicacións, acepta os erros e corríxeos, busca ou pide ser corrixido
para mellorar.

◦ Negativa  :  non atende ás explicacións, non fai caso das advertencias, hai que chamarlle
continuamente a atención, despreza, dá malas contestacións.

• Material e instalacións.
◦ Negativa:   non recolle o material ao terminar a clase, ou cando se lle pide que o faga,

protesta  e  intenta  non recoller.  Sae o primeiro  da  clase  para  non recoller,  maltrátao
deliberadamente, tira papeis, ensucia os vestiarios.

•  Outros aspectos relativos  ao traballo persoal.
◦ Positiv  o  :   é puntual,  asiste  con vestimenta  e  calzado adecuado,  non comer  chicle  ou

outras cousas, aséase ou dúchase, cámbiase de roupa, non cospe no chan..
Respecto a asistencia debemos considerar o seguinte:

◦ Todas as faltas deben ser xustificadas ao profesor ademais do titor.

◦ Non traer a roupa e calzado axeitado contabilizarase como falta non xustificado.

◦ Cada falta inxustificada supón un punto menos na avaliación correspondente.

◦ No caso de suspender unha avaliación por acumulación de faltas queda a criterio do 
profesor a forma de recuperala, xa sexa mediante un traballo, probas físicas ou 
recuperación das clases en horas libres.

◦ En caso de dúbida o departamento guiarase polo R.R.I.

ITEMS PARA  AS RÚBRICAS DO TRABALLO DE CLASE NON PRESENCIAL.

• Contacta as clases virtuais (ás videochamadas)

• Conectase puntualmente  e con unha presencialidad adecuada.

• Respecta as quendas de palabra.

• Entrega os traballos no prazo indicado.

• Respecta as indicacións do profesor.

• Utiliza el formato indicado nos traballos.

• Cumpre todos os puntos que se le piden nos traballos.



• Aplica as tics correctamente.

 PROBAS EXTRAORDINARIAS DE SETEMBRO

As probas que se realizarán en setembro confeccionásense cos contidos mínimos de  cada curso e 
cualificaranse de cero a dez puntos.  As probas serán teóricas y/o prácticas.   
Os contidos actitudinais poderanse valorar favorecendo na nota se o alumno/a demostra que ten 
interese por aprobar, que acode ao exame coa vestimenta deportiva adecuado, se demostra que 
estudou ou adestrado as probas.

 DIRECTRICES E INSTRUMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA 
AVALIACIÓN INICIAL

Veremos o nivel de partida de cada alumno/a e adaptaremos o proceso de ensino-aprendizaxe, tendo
en conta a cada alumno ou grupo concreto e ver como vai superando en progresión ascendente as
súas propias limitacións.

A avaliación inicial dos alumnos nas distintas actividades a realizar farase ao principio de cada
unidade didáctica.

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Partimos da idea xeral de que cada alumno é diferente aos demais; as aprendizaxes previas, o

nivel de maduración, a situación persoal e familiar e os factores xenéticos son algúns aspectos que
poden marcar diferenzas entre os alumnos á hora de aprender, e por iso é polo que a aprendizaxe
desenvólvase de modo individualizado, de maneira que cada cal observe a súa propia progresión.

Para diminuír as diferenzas e achegar o currículum ás características individuais de cada un,
sen  tratar  por  iso  de  diminuír  o  grado  de  esixencia  senón  de  flexibilizalo,  os  alumnos  con
necesidades educativas especiais terán a posibilidade de adaptar os contidos ás súas necesidades
específicas coa supervisión do profesor. 

Os grupos de traballo serán flexibles o que permitirá ir graduando os niveis e que os alumnos
traballen segundo as súas posibilidades.

De calquera xeito, para os casos concretos nos que o alumno non poida participar de xeito
igual que o resto propoñeranse as seguintes modificacións:

• AUTOAVALIACIÓN: Suscitar a avaliación como un proceso desde o inicio ata o final, de
maneira que todos poidan marcar o seu nivel aínda que sexa baixo.

• ANOTACIÓN DE PUNTOS DÉBILES: Ábrese un espazo para que se anoten as carencias e
aqueles aspectos que precisen unha adaptación dos niveis normais para a idade. Os alumnos/
as que teñen algunha necesidade especial  aprenden a coñecer mellor e a valorar as súas
peculiaridades, intentando superalas na medida do posible.

• ACTIVIDADES DE REFORZO E AMPLIACIÓN: En cada contido propóñense actividades
de reforzo e ampliación para realizar tanto dentro coma fose do horario escolar. Aínda que o
ideal sería que as puidesen realizar co profesor fóra de clase, se iso non é posible (polo
horario de utilización das instalacións), pódense realizar programas específicos de mellora
fóra de clase, onde a execución fose parte dos contidos previstos para ese grupo.



• INACTIVIDADE:  Os  alumnos  con  limitación  (temporal  ou  permanente)  realizarán  as
actividades que non prexudiquen o seu problema á vez que complementarán, con traballos
prácticos e teóricos, os contidos que non poidan desenvolver e realizarán outros que traten
sobre a súa doencia ou limitación física; tamén participarán na elaboración de apuntes para
os compañeiros,  participación en actividades deportivas realizando tarefas de arbitraxe e
dirección de actividades aos compañeiros.

• ADAPTACIÓN CURRICULAR: farase á vista dun certificado médico oficial onde se fagan
constar  as  limitacións  que  o  alumno posúe para  a  realización  da  práctica  de  actividade
física. Debe tender a posibilitar a consecución dunha aprendizaxe construtiva e significativa
a  través  de  modificacións  que  flexibilicen  as  condicións  de  desenvolvemento.
Algunhas medidas que se poden incluír na adaptación curricular serán as seguintes:

a) Valoración inicial: Estudo inicial dos alumnos para achegarnos á súa realidade en canto:

1. Nivel físico.

2. Nivel técnico.

3. Nivel Teórico.

b) Adaptación dos obxectivos: Establecer obxectivos centrados nos aspectos fundamentais
que  contemplen  uns  mínimos  de  referencia  pero  que  non  sexan  de  obrigado
cumprimento.

c) Selección e priorización dos contidos: Para a consecución dun obxectivo deben existir
distintos camiños, distintos contidos. Tamén aquí debe haber uns mínimos e, a partir
deles, outros de maior grado de complexidade. Na selección de contidos establecemos
suficiente variedade como para permitir a cada alumno a consecución do obxectivo.

d) Empregar metodoloxías e estratexias centradas no proceso e no alumno: Os modelos de
ensino baseados na procura permiten ao alumno unha maior toma de conciencia e de
intervención, á vez que desenvolven a súa motivación.

• ADAPTACIÓNS ARQUITECTÓNICAS: Cando as N.E.E. afectan á mobilidade, é
necesario  suprimir  barreiras  arquitectónicas.  Ademais  haberá  que  mellorar  a  circulación,  a
ubicación de material e suprimir obstáculos no área de traballo. 
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