
CRITERIOS DE AVALIACIÓN.

1. Discriminar os hábitos que condicionan un estilo de vida saudable.
Trátase de avaliar se o alumnado é capaz de diferenciar os hábitos que determinan un estilo de vida máis 
saudable e as razóns científicas que xustifican unha práctica regular de actividade física para protexer a 
saúde.

2. Deseñar de xeito autónomo un proxecto de actividade física persoal.
Preténdese comprobar a capacidade das alumnas e os alumnos para facer un proxecto persoal de actividade 
física en función do estado de saúde e da capacidade
motora, aplicando un deseño estruturado, flexible, adaptado e contextualizado, que inclúa un sistema de 
avaliación, niveis de obxectivos e actividades físicas organizadas axeitadamente no tempo.

3. Empregar  probas  fundamentais  para  a  avaliación  das  capacidades  motoras.  Mellorar  a
condición física individual.
Preténdese comprobar a capacidade do alumnado de seleccionar, realizar e aplicar probas sinxelas para a 
avaliación do rendemento motor, coa intención de comprobar a súa evolución persoal  e definir de xeito 
óptimo os seus obxectivos e as actividades físicas máis axeitadas para o seu proxecto persoal de actividade 
física. Comprobarase, así mesmo, a capacidade de elaboración dun proxecto persoal acorde cos resultados 
da autoavaliación.

4. Organizar actividades físicas utilizando os recursos do centro e do seu contorno físico.
Avaliarase a participación na organización de actividades físicas atendendo a criterios básicos, tales como a 
utilización racional do espazo, o material, a participación activa, normas e a condución das actividades. 

5. Aplicar normas básicas de hixiene postural e ergonomía en actividades da vida cotiá.
Preténdese avaliar a capacidade do alumnado para aplicar directrices básicas de axuste postural, movemento 
e adaptación ao contorno en situacións cotiás que preveñan a aparición de lesións e favorezan a realización 
de movementos eficientes.

6. Discriminar o tipo de actividade física máis axeitado para a prevención da obesidade e do
sobrepeso.
Preténdese comprobar se o alumnado coñece cal é o tipo de actividade física e nivel de carga máis axeitado 
para manterse en niveis de graxa corporal recomendados para o mantemento dunha boa saúde.

7. Demostrar competencia técnica e táctica en situacións reais de práctica deportiva.
Preténdese avaliar  a capacidade de execución  e de toma de decisións das alumnas  e dos alumnos en 
situacións prácticas de xogo motor e de actividade deportiva.

8. Participar e colaborar na organización e no desenvolvemento de actividades físicas no medio
natural.
Trátase de avaliar a participación activa e responsable na elaboración e desenvolvemento das diferentes 
propostas de actividade física no medio natural en función do contorno e dos medios de que dispón o 
centro.

9. Demostrar o coñecemento de diferentes métodos de relaxación.
Preténdese comprobar se o alumnado é capaz de realizar de xeito autónomo os diferentes protocolos de 
relaxación en función do método elixido.

10. Mostrar unha actitude de esforzo, cooperación, solidariedade e respecto durante a práctica
de actividades físicas e deportivas. Elaborar composicións corporais colectivas, tendo en conta 
o ritmo e a expresión.
Preténdese comprobar se a actitude do alumnado durante a práctica de actividades físicas e deportivas se 
axusta a valores educativos que supoñan esforzo e superación persoal, cooperación, apoio a quen máis o 
precisa e respecto entre todas as persoas.
Valorarase  igualmente  a  orixinalidade,  a  expresividade  e  a  capacidade  de  seguimento  do  ritmo  nas 
composicións colectivas.
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11. Facer un uso axeitado das novas tecnoloxías para o desenvolvemento dos coñecementos
relacionados coa área de educación física.
Trátase de avaliar o coñecemento das novas tecnoloxías empregadas durante as sesións de educación física, 
xa sexa como instrumentos de axuda para a valoración das capacidades ou control da carga de esforzo, 
como para a busca e interpretación de información ou xestión de datos.
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4. ESTANDARES DE APRENDIZAXE.

 EFB1.1.1.Deseña, organiza e participa en actividades físicas, como recurso de lecer activo, 
valorando os aspectos sociais e culturais que levan asociadas e as súas posibilidades 
profesionais futuras, e identificando os aspectos organizativos e os materiais necesarios.

EFB1.2. Adopta unha actitude crítica ante as prácticas de actividade física que teñen efectos 
negativos para a saúde individual ou colectiva, e ante os fenómenos socioculturais relacionados 
coa corporalidade e os derivados das manifestacións deportivas.

EFB1.2.1. Prevé os riscos asociados ás actividades e os derivados da propia actuación e da do 
grupo.

EFB1.2.2. Usa os materiais e os equipamentos atendendo ás súas especificacións técnicas.

EFB1.2.3. Ten en conta o nivel de cansazo como un elemento de risco na realización de 
actividades que requiren atención ou esforzo.

EFB1.3.1. Respecta as regras sociais e o contorno en que se realizan as actividades físico-
deportivas.

EFB1.3.2. Facilita a integración doutras persoas nas actividades de grupo, animando á súa 
participación e respectando as diferenzas.

EFB1.4.1. Aplica criterios de procura de información que garantan o acceso a fontes 
actualizadas e rigorosas na materia.

EFB1.4.2. Comunica e comparte a información coa ferramenta tecnolóxica axeitada, para a súa 
discusión ou a súa difusión.

EFB2.1.1. Colabora no proceso de creación e desenvolvemento das composicións ou montaxes 
artísticas expresivas.

EFB2.1.2. Representa composicións ou montaxes de expresión corporal individuais ou 
colectivas, axustándose a unha intencionalidade de carácter estética ou expresiva.

EFB2.1.3. Adapta as súas accións motoras ao sentido do proxecto artístico expresivo.

EFB3.1.1. Integra os coñecementos sobre nutrición e balance enerxético nos programas de 
actividade física para a mellora da condición física e saúde. 

EFB3.1.2. Incorpora na súa práctica os fundamentos posturais e funcionais que promoven a 
saúde.

EFB3.1.3. Utiliza de forma autónoma as técnicas de activación e de recuperación na actividade 
física.

EFB3.1.4. Alcanza os seus obxectivos de nivel de condición física dentro das marxes saudables, 
asumindo a responsabilidade da posta en práctica do seu programa de actividades.

EFB3.2.1. Aplica os conceptos aprendidos sobre as características que deben cumprir as 
actividades físicas cun enfoque saudable á elaboración de deseños de prácticas en función das 
súas características e dos seus intereses persoais.
EFB3.2.2. Avalía as súas capacidades físicas e coordinativas considerando as súas necesidades 
e motivacións, e como requisito previo para a planificación da súa mellora.

EFB3.2.3. Concreta as melloras que pretende alcanzar co seu programa de actividade.
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EFB3.2.4.  Elabora e leva á práctica o seu programa persoal de actividade física, conxugando as 
variables de frecuencia, volume, intensidade e tipo de actividade.

EF3.2.5.  Comproba o nivel de logro dos obxectivos do seu programa de actividade física, 
reorientando as actividades nos aspectos que non chegan ao esperado.

EF3.2.6. Formula e pon en práctica iniciativas para fomentar o estilo de vida activo e para cubrir 
as súas expectativas.

EF4.1.1  Perfecciona as habilidades específicas das actividades individuais que respondan aos 
seus intereses.

EF4.1.2. Adapta a realización das habilidades específicas aos condicionantes xerados polos 
compañeiros e as compañeiras, e polas persoas adversarias, nas situacións colectivas.

EF4.1.3.  Resolve con eficacia situacións motoras nun contexto competitivo.

EF4.1.4.  Pon en práctica técnicas específicas das actividades en ámbitos non estables, 
analizando os aspectos organizativos necesarios.

EF4.2.1. Desenvolve accións que conduzan a situacións de vantaxe con respecto á persoa 
adversaria, nas actividades de oposición.

EF4.2.2. Colabora con participantes nas actividades físico-deportivas nas que se produce 
colaboración ou colaboración-oposición, e explica a achega de cadaquén.

EF4.2.3. Desempeña as funcións que lle corresponden, nos procedementos ou nos sistemas 
postos en práctica para conseguir os obxectivos do equipo.

EF4.2.4.  Valora a oportunidade e o risco das súas accións nas actividades físico-deportivas 
desenvolvidas.

EF4.2.5.  Formula estratexias ante as situacións de oposición ou de colaboración-oposición, 
adaptándoas ás características das persoas participantes.

Grado mínimo seguido as seguintes porcentaxes:

1 a 30%: iniciado, de 31% a 50% iniciado pero aínda apoiado en material complementario, 51-70%: 

acadado con algunhas indicacións do profesor, 71-100% correcto con forma autónoma
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ESTÁNDA

RES

GRADO 

MÍNIMO 

DE 

CONSECU

CIÓN

TEMPORALIZA

CIÓN

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

E INSTRUMENTOS

COMPETENCI

AS CLAVE

PROBA 

ESCRITA 

PROBA 

PRÁCTI

CA

PLANILL

A 

OBSERVA

CIÓN

EFB1.1.1. 75,00% 1ª,2ª ,3º evaluación 0 50% 50% CSC

EFB1.1.2. 75,00% 1ª,2ª ,3º evaluación 35% 15% 50% CSC

EFB1.2.1. 75,00% 1ª,2ª ,3º evaluación 35% 15% 50% CSIEE

EFB1.2.2. 75,00% 1ª,2ª ,3º evaluación 0 50% 50% CSIEE

EFB1.2.3. 75,00% 1ª,2ª ,3º evaluación 35% 15% 50% CSIEE

EFB1.3.1. 75,00% 1ª,2ª ,3º evaluación 0 50% 50% CSC

EFB1.3.2. 75,00% 1ª,2ª ,3º evaluación 35% 15% 50% CSC

EFB1.4.1. 75,00% 1ª,2ª ,3º evaluación 50% 0 50% CD, CCL

EFB1.4.2. 75,00% 1ª,2ª ,3º evaluación 50% 0 50% CD, CCL

EFB2.1.1. 75,00% 2ª evaluación 35% 15% 50% CCEC

EFB2.1.2. 75,00% 2ª evaluación 35% 15% 50% CCEC

EFB2.1.3. 75,00% 2ª evaluación 0 50% 50% CCEC

EFB3.1.1. 75,00% 1ª evaluación 0 50% 50% CMCCT

EFB3.1.2. 75,00% 1ª evaluación 35% 15% 50% CMCCT

EFB3.1.3 75,00% 1ª evaluación 50% 0 50% CMCCT

EFB3.1.4 75,00% 1ª evaluación 35% 15% 50% CMCCT

EFB3.2.1. 75,00% 1ª evaluación 35% 15% 50% CMCCT

EFB3.2.2. 75,00% 1ª evaluación 35% 15% 50% CMCCT

EFB3.2.3. 75,00% 1ª evaluación 50% 0 50% CMCCT

EFB3.2.4. 75,00% 1ª evaluación 50% 0 50% CMCCT

EFB3.2.5. 75,00% 1ª evaluación 35% 15% 50% CMCCT

EFB3.2.6 75,00% 1ª evaluación 0 50% 50% CMCCT

EFB4.1.1. 75,00% 2ª y 3ª evaluación 50% 0 50% CAA, CSIEE

EFB4.1.2. 75,00% 2ª y 3ª evaluación 35% 15% 50% CAA, CSIEE, 

CSC

EFB4.1.3. 75,00% 2ª y 3ª evaluación 50% 0 50% CAA, CSIEE

EFB4.1.4. 75,00% 2ª y 3ª evaluación 35% 15% 50% CAA, CSIEE

EFB4.2.1. 75,00% 2ª y 3ª evaluación 0 50% 50% CAA, CSIEE

EFB4.2.2. 75,00% 2ª y 3ª evaluación 35% 15% 50% CAA, CSIEE, 

11



CSC

EFB4.2.3. 75,00% 2ª y 3ª evaluación 35% 15% 50% CAA, CSIEE, 

CSC

EFB4.2.4. 75,00% 2ª y 3ª evaluación 35% 15% 50% CAA, CSIEE

EFB4.2.5 75,00% 2ª y 3ª evaluación 50% 0 50% CAA, CSIEE
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OS PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
A avaliación  non se centrará  só sobre o alumno.  A través  da  observación día  a  día  e  de  certas  probas puntuais,  levarase  un 

seguimiento do proceso educativo para modificalo en función dos problemas que vaian xurdindo. Estas probas desenrólanse en 

momentos clave do proceso de ensinanza-aprendizaxe que permita relacionar e avaliar varias unidades didácticas.

Farase unha avaliación inicial ao na primeira sesión de cada unidade didáctica, para ver o nivel de condición física e das habilidades 

motrices  básicas  e  específicas.  Ao  longo  do  ano  terase  un  seguimento  constante,  o  que  se  chama  avaliación  formativa,  que 

determinará as posibles variacións nas actividades, a metodoloxía, etc. Ao rematar farase a avaliación sumativa, para comprobar o 

grado de consecución dos obxectivos para ese curso.

Empregaranse instrumentos variados que vaian acorde cos alumnos, contidos, obxetivos e metodoloxía a empregar. 

QUE AVALIAR   TEORÍA ACTITUDES PRACTICA

CANDO AVALIAR   INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN: COMO AVALIAR   

AO LONGO DAS SESIÓNS 

DA UNIDADE DIDÁCTICA

• Proba escrita 50 %

• Planilla de observación para cada curso (*): onde a

profesora rexistrará, ao finalizar cada sesión, os datos 

necesarios sobre o traballo do alumnado ao longo de cada 

unidade didáctica.  50%

AO FINAL DA UNIDADE 

DIDÁCTICA

• Proba escrita 35% • Planilla de

observación para cada 

curso 15%

• Proba práctica

• 50%

PARA O ALUMNADO 

LESIONADO

• Os mesmos puntos

que no apartado “teoría”

• Os mesmos puntos

que no apartado “actitudes”

• Traballos teóricos

• Fichas e exercicios

(*) Exemplo de planilla de observación: 

Curso:  3ºA U.D.: B A L O N C E S T O 20 

alumn

@s 

Alumnado



Material 

Hixiene

TEORÍA ACTITUDES PRÁCTICA

W.? Exa Esforzo

Participac

Cooperac 

Respecto

Aval. 

Inic.

Trab. 

Diar.

Exam

Adrián Amado

Laura Mª Cortés

Andrea Figueir

Esteban Loureir

Juan Martínez

María Piñeiro

Santiago Rey

Códigos: +: ben;   +: moi ben; – : mal;   – : moi mal; ~:regular /   A: por non asistir;  Pe  : xustificada. 
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	Os alumnos/as que non poden facer práctica por razóns médicas traballaran durante as sesións aspectos teóricos relacionados cos contidos que estan a traballar os seus compañeiros/as. Para esto farase un dosier que inclúe información recollida nas fontes anteriormente citadas. Esta ampliación dos contidos teóricos xustifica a realización dunha proba teórica máis completa para estes casos, considerando estes materiais.
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