
DEPARTAMENTO DE  EDUCACIÓN FÍSICA. IES GREGORIO FERNÁNDEZ MODIFICACIÓNS ANTE 
A ENTRADA EN VIGOR DA LOMLOE 

Para esta modificación axustámonos ao Real Decreto 217/2022 del 29/03/22 no que se 
establece a ordeación e as ensinanzas mínimas para a ESO e ao Real Decreto 243/2022 no que 
se establece a ordenación e as ensinanzas mínimas para o Bacharelato. Os criterios de 
avaliación e calificación seguen sendo os que se proporcionaron ao inicio do curso e figuran na 
Programación do Departamento. 

Posto que a data da 3ª evaluación adiantouse ó 7 de junio, os quince días restantes (ata o 22 
de xuño)  adicaranse a facer actividades de recuperación para os alumnos que teñan algunha 
parte suspensa e de reforzo para os alumnos coa asignatura aprobada.

Ao final do curso establecerase unha proba final na que os alumnos con algunha parte non 
superada poderán acadar valoración positiva e así superar a materia. A recuperación final pode
consistir en materia de toda la asignatura ou solo dalgunha da súas partes. Esto será aclarado 
individualmente polo profesor.
Na programación se indican os graos mínimos para superar a materia .

EXÁMENES, PROBAS ORDINARIAS E CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

EN CADA AVALIACIÓN:

A nota da avaliación: será a suma da práctica, da teoría e da actitude.

En cada avaliación haberá unha ou varias probas prácticas e unha escrita e se valorará 
diariamente a actitude e o comportamento.Tamén poderán pedirse traballos escritos ou teórico-
prácticos que se valorarán positivamente ata un máximo dun punto.A participación e 
colaboración en actividades artístico-expresivas en diversos actos do centro valorarase tamén 
positivamente ata un máximo dun punto.
A cualificación de cada alumno nunha avaliación obterase dos seguintes aspectos:

 Probas prácticas.Contarán un 50% da nota
 Proba escrita.Contará un 20% da nota.
 Actitude. Contará un 30% da nota.Valorarase o comportamento ( bo ou 

malo), a participación ( actividade ou pasividade) e a axuda e o 
compañeirismo.
Terase en conta tamén neste apartado traer o material e equipamento 
axeitado.

A profesora anotará  diariamente todos estes aspectos, positivos e negativos, que influirán neste apartado 
actitudinal
+: Bo comportamiento: +0,15
+Comportamento excelente: +0,30
+ Axuda,colabora cos compañeiros: +0,30
-: Mal comportamiento: -0,15
-Mal comportamento reiterado: -0,30
- sin equipamento axeitado.:-0,15
-sin material : -0,15
-: expulsión: -0,6

Así a nota da avaliación será o resultado da nota media das probas prácticas ás que se lle aplicará o 
50%.Sumaráselle a nota do exame teórico ,ó que se lle aplicará o 20%.E finalmente engadiráselle a da 
actitude que será o 30%.



A nota  final: Obterase  calculando a  media  (redondeada)  das  notas  de  avaliación das  tres
avaliacións .

RECUPERACIÓNS
En cada trimestre: A cualificación pode ser negativa en algunha das avaliacións. Nese caso
terán a oportunidade de recuperar mediante a realización de novas probas durante o seguinte
trimestre.  Se o resultado obtido é positivo, será tido en conta para a media da avaliación
superada. En caso contrario, terá que volver a examinarse en xuño.

En xuño: Ao final do curso establecerase unha proba final na que os alumnos con algunha 
parte non superada poderán acadar valoración positiva e así superar a materia.

Os alumnos e teñen a materia pendente do curso anterior: Terán que recuperala durante o 
seguinte ano, terán un seguimento por parte do profesor e se lles proporcionará traballo de 
recuperación ao longo de cada unha das avaliacións e se lles examinará de acordo con esos 
contidos. Debido ao carácter continuo da maioría dos contidos da nosa materia, aqueles que 
sexan traballados no curso no que estea matriculado o alumno/a serán avaliados polo profesor
e quedarán aprobados no momento en que se aprobe o presente curso. 
No caso de que o alumno non consiga superar así a asignatura, se presentará a unha
proba final no mes de maio .
A  cualificación  final  será  determinada  polo  resultado  acadado  na  proba  de  maio  e  as
cualificacións  obtidas  nas  unidades  didácticas  de  avaliación  continua  (condición  física,
actividades de expresión, etc.) nas que a adquisición dos estándares de aprendizaxe dun curso
superior supoñan a superación dos do curso anterior.


