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CRITERIOS DA AVALIACIÓN NA ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA NO CURSO 

ACADÉMICO 2020/21. 

 

Obxecto de 

avaliación 

Instrumentos 

avaliación 

Explicación Ponderación 

Rendemento 

motor 

Exame 

práctico / 

Rúbrica ou 

ficha de 

observación / 

Caderno do 

docente 

Comprobar o nivel de rendemento motor que acada 

o alumnado en cada Unidade Didáctica. Poden 

consistir na realización de exames prácticos 

puntuais ou pode consistir na recollida de 

información por parte do profesorado da execución 

do alumnado durante as sesións de clase. 

O alumnado ten que acadar unha nota mínima de 3 

puntos sobre 10 para que poda facer media co resto 

de partes. 90 % 

Coñecementos 

teóricos 

Exame teórico 

/ Traballos ou 

fichas teóricas 

Comprobar o nivel de coñecementos que acada o 

alumnado sobre a teoría que acompaña as clases 

prácticas. Realizarase mediante a entrega de 

traballos teóricos ou mediante a realización dun 

exame teórico trimestral. 

O alumnado ten que acadar unha nota mínima de 3 

puntos sobre 10 para que poda facer media co resto 

de partes. 

Predisposición 

actitudinal 

Rúbrica ou 

ficha de 

observación / 

Caderno 

docente 

Comprobar o nivel de participación do alumnado na 

realización das clases prácticas, se trae material 

diario, se cumpre cas normas de hixiene vinculadas 

a práctica de AF, etc. Puntúase mediante unha 

rúbrica ou ficha de observación con anotacións 

diarias desta participación. 

O alumnado ten que acadar unha nota mínima de 5 

puntos sobre 10 para que poda facer media co resto 

de partes. 

10% 

 

 Como se pode observar no recadro anterior, a área de EF divídese en dous apartados principais: 

o práctico e o teórico. A parte práctica é sempre a máis importante de todas, pero o alumnado non pode 

avaliar positivamente se non cumpre cos mínimos establecidos en calquera das dúas partes. A 

ponderación das partes práctica e teórica varia dependendo de cada UD, xa que haberá algunhas que 

teñan unha carga teórica máis grande que outras. 

 

 Para avaliar positivamente é imprescindible ter todos os traballos teóricos entregados (e cunha 

nota mínima de 3 puntos sobre 10 para que podan facer media ca parte práctica). De non entregar un 

traballo teórico na data programada, ou de suspendelo cunha nota inferior a 3; o alumnado poderá 

superar esa parte nun exame teórico a realizar antes de finalizar a avaliación. 

 

 No caso de que a situación sanitaria nos obrigue a retomar a ensinanza a distancia, o contacto 

entre os docentes e o alumnado será a través da aula virtual do centro e de correos electrónicos. Nesta 

situación, o alumnado deberá entregar todos os traballos teóricos xa programados, así como aqueles 

(teóricos ou prácticos) que o docente deseñe a maiores para completar as clases. 


