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MÍNIMOS PARA OBTER VALORACIÓN POSITIVA NA ESO 
 
 

1º ESO 
CRITERIOS MÍNIMOS DE EF. 
 

• Participación activa no desenrolo das sesións. Participación activa no desenrolo 
das sesións o que implica traer o material necesario para o desenrolo de cada 
actividade todos os dias. 

• Mostrar unha actitude de tolerancia e respecto os compañeiros, material e 
instalacións. 

• Nas probas que midan as capacidades físicas básicas deberán obter unha 
mellora visible con relación ó test inicial. Hai que ter en conta que os alumnos 
que habitualmente realizan unha actividade física controlada poden non mostrar 
diferenzas substanciais con respecto as valoracións iniciais. 

• Nas habilidades e destrezas básicas terase en conta o coñecemento mínimo 
das técnicas realizadas na clase e o coñecemento dos regulamentos da 
actividade. 

• Nas actividades propostas para o bloque de Expresión Corporal valorarase a 
capacidade de comunicación corporal e xestual, así como a relativa 
sincronización dos desprazamentos ca música. 

• Nas actividades do bloque de contidos de Actividades na Natureza avaliarase a 
correcta orientación no medio natural, a través dos indicadores estudiados (polo 
sol, o musgo, ...). 

 
 

2º ESO 
CRITERIOS MÍNIMOS DE EF. 

 
• Participación activa no desenrolo das sesións. Participación activa no desenrolo 

das sesións o que implica traer o material necesario para o desenrolo de cada 
actividade todos os dias. 

• Mostrar unha actitude de tolerancia e respecto os compañeiros, material e 
instalacións. 

• Nas probas que midan as capacidades físicas básicas deberán obter unha mellora 
visible con relación ó test inicial. Hai que ter en conta que os alumnos que 
habitualmente realizan unha actividade física controlada poden non mostrar 
diferenzas substanciais con respecto as valoracións iniciais. 

• Naqueles xogos e deportes nos que a execución técnica é fundamental para un bo 
desenrolo do mesmo, terase en conta o coñecemento dos xestos técnicos básicos. 

• Nas actividades propostas para o bloque da expresión corporal, valorarase a 
capacidade de comunicación corporal e xestual, a identificación de expresións 
básicas así como a relativa sincronización dos desprazamentos ca música. Será 
imprescindible a identificación dos distintos ritmos de cada baile. 

• No bloque de actividades na natureza valorarase o traballo de busca de 
documentación e elaboración de materiais, así como os coñecementos de 
orientación xa iniciados no curso anterior e o coñecemento de primeiros auxilios no 
medio natural. 

• Mostrar unha actitude de tolerancia e deportividade por enriba dunha busca 
desmedida da eficacia, tanto no plano de participante como de espectador. 
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3º ESO. 
CRITERIOS MÍNIMOS DE EF. 
 

• Participación activa no desenrolo das sesións o que implica traer o material 
necesario para o desenrolo de cada actividade todos os dias. 

• Mostrar unha actitude de tolerancia e respecto os compañeiros, material e 
instalacións. 

• Correcta realización de exercicios de resistencia aerobia durante varios minutos. 
• Correcta realización de exercicios de resistencia anaerobia mediante os diferentes 

métodos de entrenamento. 
• Saber levar a cabo exercicios e sistemas de desenrolo da condición física. 
• Autoavaliar a condición física mediante test. 
• Correcta utilización de diferentes tipos de quecemento. 
• Realizar as técnicas básicas de determinados deportes. 
• Realización de figuras básicas de bailes de salón. 
• Aplicar os elementos básicos do ritmo e a danza. 
• Participar de forma activa no desenrolo da clase, así como en outras actividades 

relacionadas ca área. 
• Mostrar actitudes de tolerancia e deportividade nas actividades realizadas, tanto 

como participante como espectador. 
• No bloque de actividades na natureza, e dependendo das actividades que se 

poidan realizar no medio rural, o departamento establecerá estes mínimos 
informando puntualmente deles. 

 
 
 

 
4º ESO. 
CRITERIOS MÍNIMOS DE EF. 
 
• Participación activa no desenrolo das sesións o que implica traer o material 

necesario para o desenrolo de cada actividade todos os dias. 
• Mostrar unha actitude de tolerancia e respecto os compañeiros, material e 

instalacións. 
• Coñecer e realizar exercicios para o desenrolo das cualidades físicas. 
• Coñecer e utilizar os diferentes tipos de quecemento. 
• Utilización da técnica e a táctica dos diferentes deportes. 
• Terase en conta para a avaliación dos contidos mínimos, no bloque dos sistemas 

rítmicos e expresión corporal, que o alumno sexa capaz de identificar o ritmo 
musical para a execución dos bailes ou creación de coreografías e coordinarse ca 
parella cando realizen as figuras e pasos de baile.  

• No bloque de actividades na natureza, e dependendo das actividades que se 
poidan realizar no medio rural, o departamento establecerá estes mínimos 
informando puntualmente deles. 
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MÍNIMOS PARA ACADAR UNHA VALORACIÓN POSITIVA EN BACHARELATO. 
 

• Coñecer e realizar exercicios para o desenrolo das cualidades físicas. 
• Coñecer e utilizar os diferentes tipos de quecemento. 
• Utilización da técnica e a táctica dos diferentes deportes. 
• Terase en conta para a avaliación dos contidos mínimos, no bloque dos 

sistemas rítmicos e expresión corporal, que o alumno sexa capaz de identificar 
o ritmo musical para a execución dos bailes ou creación de coreografías e 
coordinar os movementos cos do compañeiro na realización das distintas 
figuras de baile. 

•    No bloque de actividades na natureza e dependendo das actividades que se 
poidan realizar no medio rural, o departamento establecerá estes mínimos 
informando puntualmente deles. 

 
 
 
 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN PARA A ESO E  
BACHARELATO. 
 
• A Área de Educación física prantéxase dende unha dobre perspectiva ou vertente: 

o Teórica 
o Práctica 

• As dúas considéranse importantes á hora de obxectivar se o alumnado acadou ou non 
os aprendizaxes previstos, polo cal e necesario obter unha cualificación de suficiente (en 
cada un dos apartados mencionados) para superala. 
• A entrega ó final do curso da ficha de condición física é obrigatoria, teñan a 
cualificación que teñan. A non presentación da mesma supón unha cualificación de 
insuficiente. A ficha contén os resultados nos distintos test de CF que serven para a súa 
cualificación. 
• Con respecto os apartados de faltas non xustificadas, de puntualidade e de vestiario 
reflectidos na valoración da actitude cuantifícase en: o feito de ter tres faltas de “vestiario” 
nunha avaliación,  ou tres “non prácticas” sen xustificar nunha avaliación ou a 
combinación destas circunstancias nun nº igual ou superior a tres, supón unha 
cualificación de insuficiente na mesma.  
Ó chegar a 10 faltas de Vestiario ou 10 non prácticas sen xustificar suporá a realización 
dunha proba teórica extra.  
• Se o alumno falta (acreditando documentalmente a xustificación) ou non practica os 
días de controis ou probas de avaliación proporase un día por avaliación (preferiblemente 
dos de final de trimestre) dedicado a recuperalas, exclusivamente para aqueles que se 
atopen nesas circunstancias, facéndoo coincidir con un día de deporte libre para o resto 
do grupo. No caso de non realizalas probas cualificaráselle cun insuficiente. 
• Se unha enfermidade ou lesión ten unha duración superior a tres sesións 
consecutivas, procederase (si se xulga convinte) a adapta-lo sistema de avaliación e 
cualificación do alumno.   
• Se a suma dos días illados que o alumno non puido participar na clase supera o 20% 
das sesións da avaliación o alumno deberá facer un exame adicional teórico-práctico. 
• Se un alumno está exento da parte motriz da área a máxima nota que poderá acadar 
na avaliación ou a finais de curso será un 6 si acadara un 10 na parte teórica, se a nota 
na parte teórica é menor a cualificación será proporcional. 
• Para o alumnado coa materia pendente ou que suspendera, exporanse no taboleiro os 
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contidos mínimos, así como as probas físicas  (as programadas para o curso) e escritas 
(contidos vistos da área durante o curso), e traballos que terá que realizar para a 
convocatoria extraordinaria de Setembro. 
 
Para traducir a avaliación da aprendizaxe dos alumnos a un valor cuantitativo, tanto na 
ESO como no Bacharelato, incluíndo todos os tipos de aprendizaxes adquiridos, a 
avaliación será entendida como sumativa e atribúe un valor ó progreso acadado polo 
alumno ó conseguir os obxectivos programados. Esta valoración expresarase mediante 
unha escala numérica, así, as porcentaxes da nota numérica global des glosada 
distribuiranse da seguinte forma: 

- Exames teóricos (40%), 4 puntos 
o Probas ou traballos escritos ou orais. A non entrega de calquera traballo 

dará lugar a unha nota negativa neste apartado. A suma das puntuacións en 
cada parte dará un valor de 2 puntos. 

o Caderno de clase. Terá un valor de 2 puntos. 
- Exames prácticos (40%), 4 puntos 

o Práctica diaria de clase. Terá un valor de 2 puntos. 
o Exames prácticos. Terá un valor de 2 puntos. 
o Entrega obrigatoria da ficha de CF. A non presentación da mesma supón 

unha cualificación de insuficiente. Xa que se considerará como unha 
responsabilidade básica do alumno y en ela está rexistrado o resultado de 
cada proba, o que serve para a súa cualificación. 

- Actitude (20%), 2 puntos 
o Puntualidade (retrasos na chegada ó comezo da clase). 
o Interese, motivación e esforzo. 
o Participación, colaboración e traballo en equipo. 
o Respecto e tolerancia ó material, compañeiros e profesor. 
o Hábitos hixiénicos (cambiarse de roupa e ducharse, cando haxa vestiarios). 
o Traer o equipamento e material de clase (roupa e calzado adecuados, 

apuntes, caderno, etc.). 
             Para a cualificación de estos puntos empregarase a observación aleatoria e o 
rexistro anecdótico de conductas en canto a alumnos e tempos de observación. 
Será motivo de suspenso na nota global de cada avaliación a obtención dunha 
cualificación menor do 30% nalgún dos apartados.  
 
PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN A UTILIZAR NA ESO E NO BACHARELATO. 
• Test de control físico – motor. Exercicios, probas e controis para a valoración de 
múltiples aspectos da actividade física en calquera dos bloques temáticos. Baseados nos 
contidos e obxectivos de cada nivel. 
• Probas escritas. Sobre contidos e obxectivos teóricos e teórico-prácticos da área. 
Baseados nas explicacións na clase, os apuntes que se lles dean e as prácticas 
realizadas na clase. Valorarase a capacidade de análise, síntese e razoamento lóxico 
desenrolados mediante os aprendizaxes dos obxectivos da área. Sempre se considerarán 
os coñecementos anteriores. A maioría das veces empregaranse test ou desenrolo de 
temas. 
1.- Tipo tema: Desenrolo en tempos determinados(tempo de proba/nº preguntas) e a 

claridade da resposta formulada.  
2.- Tipo preguntas obxectivas: 
a.- Selección múltiple: avalía os coñecementos de datos e o razoamento. Consta dunha 
pregunta seguida de 3 o 5 respostas. Unha desas é válida. 
b.- Verdadeiro  ou falso 
c.- Aparellamento ou relación 
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d.- Identificación do contido solicitado con un sinal , frecha… 
e.- Resolución de problemas 
f.- Completar a frase 
• Traballos persoais, caderno de traballo, resolución de cuestións indicadas nas 
prácticas de cada tema (teórico ou práctico) e /ou diario de clases, como medio para 
mellora-la cualificación persoal, poder acceder á proba escrita... según dos requisitos de 
cada profesor en particular. Seguiranse as seguintes premisas: 

o Relación ca programación da área. 
o Presentación, caligrafía e ortografía esmerada e correcta. 
o Investigación sobre o tema de traballo 
o Bibliografía consultada, si fora o caso. 
o Que sexan eficaces para o alumno, ampliando o seu coñecemento sobre 

temas determinados. 
 
 
 
 
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DE SETEMBRO E 
PENDENTES NA ESO E NO BACHARELATO. 
 
Os obxectivos, contidos, criterios de avaliación e mínimos esixibles para obter unha 
valoración positiva son os mesmos que os do curso de referencia. 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES. 
Os mesmos que durante el curso presencial. 
 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
Exame teórico: 40% da nota. 
Exame práctico: 40% da nota. 
Actitude: 20 % da nota. 
Será obrigatorio traer a roupa especifica de EF para poder facer o exame práctico. 
 
PROCEDIMIENTOS DE AVALIACIÓN 
Exame teórico de calquera ou varias das UD do curso. 
Exame práctico de calquera ou vaias das UD do curso. 
 
Os alumnos que non superen a materia en xuño poderán presentarse á proba 
extraordinaria de setembro, tendo que examinarse de calquera das UD desenroladas o 
longo do curso para demostrar a consecución dos obxectivos correspondentes ó curso do 
que se está a examinar.  
 

Os alumnos/as que foran avaliados negativamente no curso anterior e teñan 
por tanto a Educación Física pendente, terán que superar cada unha das avaliacións 
do curso presente ou, de non logralo, unha proba  práctica (valorada con 7 puntos) e outra 
teórica (valorada con 3 puntos) que se lles fará en cada unha das avaliacións do curso 
presente sobre os contidos do curso anterior, ademais  realizaranse outras dúas probas 
no mes de Maio que versarán sobre os contidos vistos no curso anterior, sendo valoradas 
igual que as referidas anteriormente. Terán que pórse en contacto co Xefe do 
Departamento para que lles facilite a información que necesiten. 
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NORMAS DE PRINCIPIO DE CURSO. 
 

• Exentos: 
o Certificado médico oficial. 
o Traballos y exame teórico. 
o Axuda necesaria na clase. 
o Árbitros e organización da clase e competicións. 
o Cando a exención sexa dunha parte do curso valorarase a traxectoria do 

alumno no resto do tempo no que participara na clase e deberá entregar o 
caderno de clase. 

o Si e unha baixa por lesión ou enfermidade de corta duración (1 ó 2 
semanas), o alumno axudará no que indique o profesor e incorporarase á 
participación activa o antes posible, sempre que súa evolución o permita y él 
se sinta ben. 

• Convivencia: 
o Respecto ó material e as instalacións. 
o Respecto, colaboración e axuda os compañeiros. 
o Na clase pódese falar pero non gritar, excepto si se está explicando algo. 
o No se poden levar obxectos na boca, nin comida ou golosinas. 
o As uñas das mans deben estar curtas para evitar accidentes na medida do 

posible. 
o Non se deben levar accesorios na vestimenta ou corpo que podan causar 

lesión a un mesmo ou os compañeiros (piercing, reloxo, pulseiras, aneles, 
gafas si se pode estar sen elas, etc.). 

o O calzado debe ser apropiado á actividade que se este realizando, polo 
tanto, ten que estar atado e apertado, e non ser excesivamente ríxido nin 
con plataformas excesivamente altas. 

o Toda a roupa debe ser de educación física, sendo opcional o chándal. Non 
se pode usar a roupa ordinaria da rúa. 

o E necesaria a puntualidade, a falla dela redundará na nota da materia. 
o Será obrigatoria a duchadar dándose un tempo para esta actividade. 

• Cualificacións:  
o Actitude: e o aspecto decisivo. Determinarase en base o comportamento do 

alumno, o esforzo (valorado de forma personalizada), a colaboración, 
respecto e axuda os compañeiros, a colaboración na organización da 
sesión,… Sen unha actitude adecuada considerase que o alumno non 
acadará obxectivos fundamentais no seu desenrolo como persoa e como 
individuo responsable na nosa sociedade. 

o Resultados físicos: estes son os que outorgarán o nivel de superación do 
aprobado na materia. 

o Faltas: estas afectarán negativamente na nota das distintas avaliacións xa 
que impedirán a práctica, co que o rendemento na materia será obviamente 
inferior.  

 
 
 

- Teoría (40%) 
o Probas ou traballos escritos ou orais. 
o Resumes, esquemas, exposicións individuais ou colectivas. 
o Caderno de clase. 
o Se un alumno só pudera realizar probas teóricas a máxima nota que 

poderá acadar será un 6. 
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- Práctica (40%) 
o Práctica diaria de clase. 
o Superación de metas propostas. 
o Probas establecidas en cada UD. 

- Actitude (20%) 
o Puntualidade (retrasos na chegada o comezo da clase). 
o Interese, motivación e esforzo. 
o Participación, colaboración e traballo en equipo. 
o Respecto e tolerancia o material, compañeiros e profesor. 
o Hábitos hixiénicos (cambiarse de roupa e ducharse, cando haxa vestiarios). 
o Traer o equipamento e material de clase (roupa e calzado adecuados, 

apuntes, caderno, etc.). o feito de ter tres faltas de “vestiario”, ou tres “non 
prácticas” sen xustificar nunha avaliación ou a combinación destas 
circunstancias nun nº igual ou superior a tres, supón unha cualificación de 
insuficiente na mesma. Ó chegar a 10 faltas de Vestiario ou 10 non prácticas 
sen xustificar suporá a inmediata cualificación de insuficiente no curso nesta 
área.  

 
Será motivo de suspenso na nota global de cada avaliación a obtención dunha 
cualificación menor do 30% nalgún dos apartados.  

 


