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CRITERIOS DE AVALIACIÓN RELACIONADOS COAS COMPETENCIAS.

1º ESO 

1. Recompilar  actividades,  xogos,  estiramentos  e  exercicios  de mobilidade  articular  apropiados
para o quecemento e realizados na clase. O criterio pretende comprobar que o alumnado, logo de 
realizar na clase xogos e exercicios diversos para quentar, propostos polo profesorado, recolle en 
soporte  escrito  ou  dixital  exercicios  que  poden  ser  utilizados  no  quecemento  de  calquera 
actividade física. 

2. Identificar os hábitos hixiénicos e posturais saudables  relacionados coa actividade  física e coa
vida cotiá. Preténdese analizar se o alumnado, durante a práctica da actividade física,  identifica e 
leva a cabo determinados hábitos, por exemplo usar a indumentaria axeitada, hidratarse durante a 
actividade  ou  atender  á  súa  hixiene  persoal  logo  das  sesións. O  alumnado,  igualmente,  deberá 
recoñecer as posturas adecuadas nas actividades físicas que se realicen e en accións da vida cotiá 
como sentar, levantar cargas ou transportar mochilas. 

3. Incrementar  as  capacidades  físicas  relacionadas  coa  saúde,  traballadas  durante  o  curso,  con
respecto ao  seu nivel  inicial. Con este  criterio preténdese  comprobar  se o alumnado  se esforza 
para mellorar  os  niveis  das  capacidades  físicas  principalmente  relacionadas  coa  saúde.  Para  a 
avaliación deberase ter en conta, sobre todo, a mellora respecto dos seus propios niveis iniciais nas 
capacidades de resistencia aeróbica, forza, resistencia e flexibilidade, e non só o resultado obtido. 

4. Mellorar a execución dos aspectos técnicos fundamentais dun deporte  individual, aceptando o
nivel  alcanzado.  Mediante  este  criterio  preténdese  comprobar  a  progresión  das  capacidades 
coordinativas  nas  habilidades  específicas  dun  deporte  individual.  Ademais,  observarase  se  o 
alumnado fai unha auto avaliación axustada do seu nivel de execución, e se é capaz de resolver con 
eficacia os problemas motores suscitados. 

5. Realizar  a  acción motriz oportuna en  función da  fase de  xogo que  se desenvolva,  ataque ou
defensa,  no  xogo  ou  deporte  colectivo  proposto.  Búscase  comprobar  que  o  alumnado,  en 
situacións de ataque, é quen de conservar o móbil, avanzar, e conseguir a marca, seleccionando as 
accións  técnicas  adecuadas.  En  situacións  de  defensa  debe  intentar  recuperar  a  pelota,  frear  o 
avance e evitar que os opoñentes consigan a marca. 
Dentro deste criterio tamén se terán en conta os aspectos actitudinais relacionados co traballo en 
equipo e a cooperación. 

6. Resolver  desafíos  físicos  de  forma  cooperativa.  Preténdese  valorar  o  grao  de  colaboración
existente entre o alumnado á hora de resolver os desafíos físicos propostos, que deben ser resoltos 
de forma cooperativa. A cohesión grupal, a toma de decisións e a organización para a resolución do 
problema suscitado son os elementos básicos que hai que considerar. 

7. Coñecer  e  realizar  xogos  e  deportes  tradicionais  de  Galicia.  Trátase  de  avaliar  o  grao  de
coñecemento e valoración dos xogos e deportes tradicionais practicados, así como as capacidades 
coordinativas nas habilidades específicas requiridas. Tamén se valorará a realización por parte do 
alumnado dunha auto avaliación axustada ao seu nivel de execución. 

usuario
Texto escrito a máquina
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8. Elaborar  unha  mensaxe  de  forma  colectiva  mediante  técnicas  como  o  mimo,  o  xesto,  a
dramatización ou a danza e comunicalo ao  resto de grupos. Preténdese avaliar a capacidade de 
elaborar  colectivamente  unha  mensaxe  e  comunicala,  escollendo  algunha  das  técnicas  de 
expresión corporal traballadas. 
Analizarase a capacidade creativa, así como a adecuación e a posta en práctica da técnica expresiva 
escollida. Tamén se poderán avaliar todos aqueles aspectos relacionados co traballo en equipo na 
preparación da actividade final. 

9. Seguir as  indicacións dos sinais de rastrexo propias do sendeirismo nun percorrido polo centro
ou  as  súas  inmediacións,  resolvendo  pequenos  problemas  suscitados  no  devandito  itinerario. 
Búscase comprobar se o alumnado é quen de  identificar o significado dos sinais necesarios para 
completar o percorrido e, a partir da súa  lectura, seguilas para  realizalo na orde establecida e o 
máis  rápido  posible.  Tamén  se  valorará  neste  criterio  a  capacidade  para  resolver  pequenos 
problemas  técnicos  asociados  aos  contidos  traballados  e  a  actitude  para  desenvolverse 
respectuosamente co contorno físico e social en que se desenvolva a actividade. 

2º ESO 

1. Incrementar a resistencia aeróbica e a flexibilidade respecto do seu nivel inicial.
Preténdese  comprobar  se  o  alumnado  se  esforza  en  mellorar  os  niveis  de  resistencia  e 
flexibilidade, mediante a participación activa nas sesións. Deberase ter en conta a mellora respecto 
do seu propio nivel inicial, e non só respecto ao resultado obtido. 

2. Recoñecer  a  través  da  práctica,  as  actividades  físicas  que  se  desenvolven  nunha  franxa  da
frecuencia cardíaca beneficiosa para a saúde. Preténdese comprobar se o alumnado, despois de 
diversas  tomas  da  frecuencia  cardíaca,  é  quen  de  analizar  se  diferentes  actividades  físicas  se 
atopan dentro do intervalo do que se considera unha actividade aeróbica. 

3. Mostrar autocontrol na aplicación da forza e na relación e na confrontación con outras persoas,
ante  situacións  de  contacto  físico  en  xogos  e  actividades  de  loita.  Este  criterio  servirá  para 
comprobar  se o  alumnado  aplica  a  forza de  forma proporcionada  atendendo  á  variabilidade da 
situación e aplicando de forma correcta as técnicas ensinadas. Tamén se valorará a capacidade de 
mostrar  respecto cara ás persoas opoñentes,  realizando a actividade de  loita dentro das normas 
establecidas. 

4. Manifestar actitudes de cooperación, tolerancia e deportividade tanto cando se adopta o papel
de  participante  como  o  de  espectador  ou  espectadora  na  práctica  dun  deporte  colectivo. 
Preténdese  comprobar  que  o  alumnado  participante  en  situacións  competitivas  do  deporte 
colectivo escollido ten capacidade de implicarse e esforzarse en cumprir as responsabilidades que 
lle  asigna  o  seu  propio  equipo.  Tamén  se  valorará  o  respecto  ás  normas,  a  quen  arbitre,  ás 
compañeiras  e  aos  compañeiros  e  ás  persoas  pertencentes  ao  equipo  contrario,  así  como  a 
aceptación  do  resultado.  Cando  actúe  como  espectador  ou  espectadora  valorarase  a  súa 
capacidade de participación e motivación pola competición e o respecto ás persoas que forman os 
equipos, a quen arbitra e ás súas decisións. 
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5. Coñecer e realizar xogos e deportes tradicionais de Galicia. Pretende avaliar o coñecemento e
valoración dos xogos e deportes tradicionais practicados, así como as capacidades de coordinación 
nas  habilidades  específicas  requiridas.  Tamén  se  valorará  a  realización  por  parte  do  alumnado 
dunha auto avaliación axustada ao seu nivel de execución. 

6. Resolver  desafíos  físicos  descoñecidos  previamente  polo  alumnado  de  forma  cooperativa
Preténdese comprobar o nivel de colaboración existente entre o alumnado á hora de resolver os 
novos desafíos físicos propostos, que deben ser resoltos de forma cooperativa. A cohesión grupal, 
a toma de decisións e a organización para a resolución do problema suscitado son os elementos 
básicos que hai que considerar. 

7. Crear e poñer en práctica unha  secuencia harmónica de movementos  corporais  a partir dun
ritmo escollido. Este criterio pretende comprobar se o alumnado, despois de escoller un ritmo e 
seleccionar  unha  secuencia  de  movementos  para  desenvolvelos  harmonicamente,  é  quen  de 
adecuar un  á outra,  así  como  a  capacidade  creativa e  a desinhibición persoal na preparación e 
execución  da  actividade.  Tamén  se  valorará  a  realización  cooperativa  das  danzas  do  mundo 
traballadas na aula. 

8. Realizar de forma autónoma un percorrido de carreiro cumprindo normas de seguridade básicas
e  resolvendo  pequenos  problemas  suscitados  no  devandito  itinerario,  á  vez  que  amosa  unha 
actitude  de  respecto  cara  á  conservación  do  contorno  en  que  se  leva  a  cabo  a  actividade. 
Preténdese  comprobar  se  o  alumnado  é  capaz  de  realizar  o  percorrido  de  forma  autónoma 
cumprindo unhas normas de seguridade básicas, como levar unha indumentaria adecuada, seguir 
o carreiro e contar con todo o material necesario para completar o percorrido.
Neste  criterio  tamén  se  valorará  a  capacidade  para  resolver  pequenos  problemas  técnicos 
asociados  aos  contidos  traballados  como  o  uso  de  recipientes  onde  depositar  os  residuos 
producidos durante a marcha, as aplicacións da cabullería básica ou como evolucionar por terreos 
sen prexudicar a flora e a fauna do contorno. 

9. Buscar información en diferentes medios e fontes sobre as saídas que se van realizar ao medio.
Preténdese valorar a capacidade do alumnado para obter a información necesaria ante unha saída 
ao medio natural. 

3º ESO 

1. Reflexionar  individualmente  e  en  grupo,  axudándose  de  fontes  escritas  e  dixitais,  sobre  a
importancia que ten para a saúde unha alimentación equilibrada a partir do cálculo da inxesta e o 
gasto  calórico,  de  acordo  coas  racións  de  cada  grupo  de  alimentos  e  das  actividades  diarias 
realizadas.  

2. Resolver  situacións  de  xogo  reducido  dun  ou  varios  deportes  colectivos,  aplicando  os
coñecementos  técnicos  e  tácticos,  coñecendo  e  respectando  as  regras dos mesmos  e do  “xogo 
limpo”, aceptando o nivel de habilidade do seu equipo e favorecendo a participación de todos.  
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3. Progresar no desenvolvemento dos aspectos  técnicos do deporte  individual  traballado e auto
avaliar o seu nivel de execución. 

4. Coñecer e realizar xogos e deportes tradicionais de Galicia colaborando na organización dunha
xornada.  

5. Realizar bailes por parellas ou en grupo,  indistintamente con calquera membro del, amosando
respecto e desinhibición. 

6. Completar unha actividade de orientación, preferentemente no medio natural, coa axuda dun
mapa e outros métodos de orientación, resolvendo pequenos problemas suscitados no devandito 
itinerario, coñecendo e aplicando as normas de seguridade propias das actividades na natureza e 
amosando unha actitude de respecto cara ao medio. 

7. Reflexionar sobre o traballo realizado na clase e sobre sentimentos e comportamentos propios e
alleos  acontecidos na mesma.  Expresalos de  forma escrita ou  verbal e escoitar  as opinións dos 
demais. 

8. Ler e analizar artigos de prensa deportivos e de actividade  física  relacionados con problemas
sociais, deportivos e saudables. 

9. Adoptar  actitudes  positivas  cara  o  esforzo  persoal  e  constancia  no  traballo,  amosando
motivación cara novas aprendizaxes. 

4º ESO 

1. Planificar e poñer en práctica quecementos autónomos respectando pautas básicas para a súa
elaboración e atendendo as características da actividade física que se realizará.  

2. Utilizar  os  tipos  de  respiración  e  as  técnicas  e métodos  de  relaxación  como medio  para  a
redución de desequilibrios e o alivio de tensións producidas na vida cotiá. 

3. Deseñar e levar a cabo un plan de adestramento persoal relacionado coa saúde, incrementando
o propio nivel inicial, a partir do coñecemento de sistemas e métodos de adestramento.

4 Analizar os efectos beneficiosos e de prevención que o traballo regular de resistencia aerobia, de 
flexibilidade e de forza resistencia supoñen para o estado de saúde. 

5. Resolver supostos prácticos sobre as lesións que se poden producir na vida cotiá, na práctica de
actividade  física  e  no  deporte,  aplicando  unhas  primeiras  atencións  e  protocolos  básicos  de 
actuación e prevención. 
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6. Resolver  situacións  de  xogo  dos  deportes  traballados,  aplicando  os  coñecementos  técnicos,
tácticos e regulamentarios adquiridos. Aceptando o nivel de habilidade do seu equipo, as decisións 
arbitrais e favorecendo a participación de todos. 

7. Participar  de  forma  cooperativa  na  organización  e  posta  en  práctica  de  torneos  en  que  se
practiquen deportes e actividades  físicas realizadas ao  longo da etapa, se respecten as regras do 
“xogo limpo” e se fomente a participación de todos. 

8. Escoller xogos e deportes tradicionais de Galicia e propios da zona para organizar unha xornada
onde se leven á práctica. 

9. Participar e cooperar na creación e  realización de coreografías colectivas seguindo o  ritmo da
música  e  buscando  a  orixinalidade,  a  expresividade  do  corpo  e  amosando  unha  actitude 
desinhibida e construtiva. 

10. Planificar  de  forma  cooperativa  unha  saída  ao medio  natural  e  resolver  problemas  que  se
presentan nel a partir dos contidos traballado. 
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ESTANDARES DE APRENDIZAXE.

 1º ESO 

UD 
Identif. 

contidos 

Identif. 

criterios 

Identif. 

estándar 

Competencias 

Clave 

Estándares de 

aprendizaxe  

Grao mínimo   

consec. 

Peso 

cualificción 

Instrumentos 

Proba

escrita 
Proba oral

Trab. 

ind. 

Trab. 

grupo 

Cad.

clase 

Rúb. 

(2) 

Obs. 

aula 

1 a 6 

B1.1. B1.1. EFB1.1.1. CSC/CMCCT EFB1.1.1. Recoñece de xeito
básico a estrutura dunha 
sesión de actividade física coa 
intensidade dos esforzos 
realizados. 

75% 3,85% 30% 30% 40% 

B1.2. EFB1.1.2. CSC/CAA EFB1.1.2. Prepara e realiza 
quecementos e fases finais da 
sesión de acordo cos contidos 
que se vaian realizar, seguindo as 
orientacións dadas. 

75,00% 3,85% 50% 50,00% 

B1.3. 

EFB1.1.3. CSC EFB1.1.3. Respecta os hábitos de 
aseo persoal en relación á saúde 
e a actividade física. 

75% 3,85% 80% 20,00% 

B1.4. B1. .2 EFB.1.2.1. CSC EFB1.2.1. Amosa tolerancia e 
deportividade tanto no papel de 
participante como no de 
espectador/a. 

75% 3,85% 80,00% 20% 

B1.5. EFB1.2.2. CSC EFB1.2.2. Colabora nas 
actividades grupais, respectando 
as achegas das demais persoas 
e as normas establecidas, e 
asumindo as súas 
responsabilidades para a 
consecución dos obxectivos.  

75% 3,85% 90% 10% 

B1.6. EFB1.2.3. CSC EFB1.2.3. Respecta as demais 
persoas dentro do labor de 
equipo, con independencia do 

75% 3,85% 90% 10% 

Grado mínimo: 1-30%iniciado; 31 -60% acadado con indicacións, 61-100%  correcto
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seu nivel de destreza. 

B1.7 B1.3. EFB1.3.1. CSC EFB1.3.1. Coñece e identifica as 
posibilidades que ofrece o seu 
contorno próximo para a 
realización de actividades físico-
deportivas. 

75% 3,85% 70% 70% 30% 
B1.8. 

EFB1.3.2. CSC EFB1.3.2. Respecta o seu 
contorno e a valora como un 
lugar común para a realización de 
actividades físico-deportivas. 

75% 3,85% 70,00% 30,00% B1.9. 

B1.10. 

EF1.3.3. CSC EFB1.3.3. Analiza criticamente as 
actitudes e os estilos de vida 
relacionados co tratamento do 
corpo, as actividades de lecer, a 
actividade física e o deporte no 
contexto social actual. 

75% 3,85% 70% 30% 

B1.11. B1.4. EFB1.4.1. CSC/CSIEE EFB1.4.1. Identifica as 
características das actividades 
físico-deportivas e artístico 
expresivas propostas que poidan 
supor un elemento de risco 
relevante para si mesmo/a ou 
para as demais persoas. 

75% 3,85% 70,00% 30,00% 

B1.12. 

EFB1.4.2. 

CSIEE EFB1.4.2. Describe e pon en 
práctica os protocolos para 
activar os servizos de emerxencia 
e de protección no seu contorno. 

75% 3,85% 70,00% 30,00% B1,13, 

B1.14. 

B1.5. 

EFB1.5.1. 

CD/CCL 

EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías 
da información e da 
comunicación para elaborar 
documentos dixitais propios 
adecuados á súa idade (texto, 
presentación, imaxe, vídeo, son, 
etc.), como resultado do proceso 
de procura, análise e selección 
de información salientable. 

75% 3,85% 70,00% 30,00% 

EF1.5.2. 

CD/CCL 

EFB1.5.2. Expón e defende 
traballos sinxelos sobre temas 
vixentes no contexto social, 
relacionados coa actividade física 
ou a corporalidade, utilizando 
recursos tecnolóxicos. 

75% 3,80% 70,00% 30,00% 
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Temporalización: 2ª avaliación 

1 

B3.1. 

B3.1 

EFB3.1.1 CMCCT 
 EFB3.1.1. Distingue de

xeito básico o impacto 
que pode ter a 
alimentación nun estilo 
de vida saudable 

70% 15,00% 70% 

30% 

B3.2. 

EFB3.1.2 

CCEC 

EFB3.1.2. Adapta a 
intensidade do esforzo 
controlando a frecuencia 
cardíaca 
correspondente ás marxes de 
mellora da condición física. 

70,00% 15,00% 70,00% 30,00% 

B3.3. 

EFB3.1.3. 

CCEC 

EFB3.1.3. Identifica de xeito 
básico as características que 
deben ter as actividades 
físicas para ser consideradas 
saudables, e lévaas á 
práctica. 

70,00% 5,00% 70,00% 30,00% 

B3.4. 

B3.2 
EFB3.2.1. 

CAA

EFB3.2.1. Inicíase na 
participación activa das 
actividades para a mellora 
das capacidades físicas 
básicas desde un enfoque 
saudable, utilizando os 
métodos básicos para o seu 
desenvolvemento. 

70% 15,00% 90% 10% 

B3.5. 

EFB3.2.2. 

CAA 

EFB3.2.2. Alcanza niveis 
condición física saudable aco
ao seu momento 
desenvolvemento motor e ás 
posibilidades. 

60% 15% 70% 30% 

B3.6. 
EFB3.2.3 

EFB3.2.3. Aplica os fundame
de hixiene postural na práctica
actividades físicas como med
prevención de lesións. 

60,00% 10,00% 70,00% 30,00% 
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2 
B4.4. 

B4.2. 

EFB4.2.1. 

CAA/CSIEE EFB4.2.1. Adapta os 
fundamentos técnicos e tácticos 
básicos para obter vantaxe na 
práctica das actividades físico-
deportivas de oposición ou de 
colaboración-oposición 
facilitadas, respectando o 
regulamento. 

50% 10,00% 90% 10% 

EFB4.2.2. 

CAA/CSIEE EFB4.2.2. Pon en práctica 
aspectos de organización de 
ataque e de defensa nas 
actividades físico-deportivas de 
oposición ou de colaboración-
oposición facilitadas. 

50,00% 10,00% 90,00% 10 

B4.5. 

EFB4.2.3. 

CAA/CSIEE EFB4.2.3. Discrimina os 
estímulos que cómpre ter en 
conta na toma de decisións nas 
situacións facilitadas de 
colaboración, oposición e 
colaboración-oposición, para 
obter vantaxe ou cumprir o 
obxectivo da acción. 

50,00% 10,00% 90,00% 10 
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Temporalización: 3ª Avaliación 
Estándares de aprendizaxe 
avaliables 

Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 

UD 
Identif. 

contidos 

Identif. 

criterios 

Identif. 

estándar 

Competencias 

Clave 

Estándares de 

aprendizaxe  

Grao mínimo   

consec. 

Peso 

cualificción 

Instrumentos 

Proba

escrita 

Proba 

oral 

Trab. 

ind. 

Trab. 

grupo 

Cad.

clase 

Rúb.

2 

Obs. 

aula 

3 

B4.1. 

B4.1. 

EFB4.1.1. CAA/CSIEE 

EFB4.1.1. Aplica os 
aspectos básicos das 
técnicas e das habilidades 
específicas adaptadas máis 
sinxelas, respectando as 
regras e as normas 
establecidas. 

50 10,00% 90 10 

B4.2 

EFB4.1.2. CAA/CSIEE 

EFB4.1.2. Describe a 
forma de realizar os 
movementos implicados 
nos modelos técnicos 
adaptados máis sinxelos. 

50,00% 10,00% 90,00% 10,00% 

EFB4.1.3. CAA/CSIEE 

EFB4.1.3. Mellora o seu 
nivel na execución e 
aplicación das accións 
técnicas respecto ao seu 
nivel de partida, amosando 
actitudes de esforzo e 
superación, adecuado á 
súa idade. 

50,00% 10,00% 90,00% 10,00% 

EFB4.1.4. CAA/CSIEE 

EFB4.1.4. Explica e pon en 
práctica técnicas básicas 
de progresión en contornos 
non estables e técnicas 
básicas de orientación. 

50,00% 10,00% 90,00% 10,00% 

4 
B4.4. 

B4.5. 
B4.2. EFB4.2.1. CAA/CSIEE 

EFB4.2.1. Adapta os 
fundamentos técnicos e 
tácticos básicos para obter 
vantaxe na práctica das 
actividades físico-deportivas 
de oposición ou de 
colaboración-oposición 
facilitadas, respectando o 

50,00% 10,00% 90 10 
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regulamento.

EFB4.2.2.

CAA/CSIEE

EFB4.2.2. Pon en práctica 
aspectos de organización 
de ataque e de defensa nas
actividades físico- 
deportivas de oposición ou
de colaboración-oposición 
facilitadas.

5%0 10,00% 90 10

EFB4.2.3.

CAA/CSIEE

EFB4.2.3. Discrimina os 
estímulos que cómpre ter
en conta na toma de
decisións nas situacións 
facilitadas de colaboración,
oposición e colaboración-
oposición, para obter
vantaxe ou cumprir o
obxectivo da acción.

50 10,00% 90 10
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2º ESO

UD 
Identif. 

contidos

Identif. 

criterios

Identif. 

estándar

Competencias 

Clave

Estándares de 

aprendizaxe 
Grao mínimo 

consec.

Peso 

cualificción

Instrumentos

Proba

escrita
Proba oral

Trab.

ind.

Trab.

grupo

Cad.

clase

Rúb. 

(2)

Obs. 

aula

1 a 6 

B1.1. B1.1. EFB1.1.1. CSC/CMCCT EFB1.1.1. Recoñece a estrutura
dunha sesión de actividade física 
coa intensidade dos esforzos 
realizados.

75% 3,85% 30% 30% 40%

B1.2. EFB1.1.2. CSC/CAA EFB1.1.2. Prepara e realiza
quecementos e fases finais da
sesión de acordo cos contidos que 
se vaian realizar, seguindo as
orientacións dadas.

75,00% 3,85% 50% 50,00%

B1.3.
EFB1.1.3. CSC EFB1.1.3. Prepara e pon en práctica 

actividades para a mellora das 
habilidades motoras en función das 
propias dificultades baixo la dirección 
do docente.

75% 3,85% 80% 20,00%

B1.4. B1. .2 EFB.1.2.1. CSC EFB1.2.1. Amosa tolerancia e
deportividade tanto no papel de
participante como no de
espectador/a.

75% 3,85% 80,00% 20%

B1.5. EFB1.2.2. CSC EFB1.2.2. Colabora nas actividades
grupais, respectando as achegas
das demais persoas e as normas 
establecidas, e asumindo as súas 
responsabilidades para a
consecución dos obxectivos.

75% 3,85% 90% 10%

B1.6. EFB1.2.3. CSC EFB1.2.3. Respecta as demais
persoas dentro do labor de equipo, 
con independencia do seu nivel de 
destreza 

75% 3,85% 90% 10%
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.
B1.7 B1.3. EFB1.3.1. CSC EFB1.3.1. Coñece e identifica as

posibilidades que ofrece o seu
contorno próximo axeitadas a súa 
idade.

75% 3,85% 70% 70% 30%
B1.8.

EFB1.3.2. CSC EFB1.3.2. Respecta o seu
contorno e a valora como un
lugar común para a realización de
actividades físico-deportivas.

75% 3,85% 70,00% 30,00%B1.9.

B1.10.

EF1.3.3. CSC EFB1.3.3. Analiza criticamente as 
actitudes e os estilos de vida
relacionados co tratamento do
corpo, as actividades de lecer, a
actividade física e o deporte no
contexto social actual.

75% 3,85% 70% 30%

B1.11. B1.4. EFB1.4.1. CSC/CSIEE EFB1.4.1. Identifica as
características das actividades 
físico-deportivas e artístico 
expresivas propostas que poidan
supor un elemento de risco
relevante para si mesmo/a ou
para as demais persoas.

75% 3,85% 70,00% 30,00%

B1.12.

EFB1.4.2.

CSIEE EFB1.4.2. Describe e pon en
práctica os protocolos para
activar os servizos de emerxencia
e de protección no seu contorno.

75% 3,85% 70,00% 30,00%B1,13,

B1.14.

B1.5.

EFB1.5.1.

CD/CCL

EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías
da información e da
comunicación para elaborar
documentos dixitais propios
adecuados á súa idade (texto,
presentación, imaxe, vídeo, son,
etc.), como resultado do proceso
de procura, análise e  selección
de información salientable.

75% 3,85% 70,00% 30,00%

EF1.5.2.

CD/CCL

EFB1.5.2. Expón e defende
traballos sinxelos sobre temas
vixentes no contexto social, 
relacionados coa actividade física 
ou a corporalidade, utilizando 
recursos tecnolóxicos.

75% 3,80% 70,00% 30,00%
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Temporalización: 2ª avaliación 

1 

B3.1.

B3.1

EFB3.1.1 CMCCT

EFB3.1.1. Analiza de xeito básico a 
implicación das capacidades físicas 
e as cordinativas nas actividades 
físico-deportivas e artístico-
expresivas.

 
 

70% 15,00% 70%

30%

B3.2. EFB3.1.2
CCEC

EFB3.1.2. Re lac iona
d i fe ren tes  t i pos  de  
ac t i v idade  f í s i ca  e  
a l imentac ión  co  seu  impac t o  
na  súa  saúde.

70,00% 15,00% 70,00% 30,00%

B3.3.
EFB3.1.3. CCEC 

EFB3.1.3. Relaciona as adaptacións 
organicas principais coa actividades 
física sistemática así como coa 
saúde. 70,00% 5,00% 70,00% 30,00%

B3.4.

B3.2
EFB3.2.1. CAA 

EFB3.2.1. Participa activamente n a 
mellora das capacidades físicas
básicas desde un enfoque
saudable, utilizando os métodos
básicos para o seu
desenvolvemento.

70% 15,00% 90% 10%

B3.5.

EFB3.2.2. CAA

EFB3.2.2. Alcanza niveis de  
condición  física  saudable  acorde
ao seu momento de  
desenvolvemento motor e ás
s ú a s  posibilidades.

60% 15% 70% 30%

B3.6.

EFB3.2.3

EFB3.2.3. Aplica os fundamentos
de hixiene postural na práctica de
actividades físicas como medio de
prevención de lesións.

 

 
60,00% 10,00% 70,00% 30,00%
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2 
B4.4.

B4.2.

EFB4.2.1.

CAA/CSIEE EFB4.2.1.  Adapta os 
fundamentos técnicos e tácticos 
para  obter  vantaxe  na práctica  
das  actividades  físico- 
deportivas  de  oposición  ou  de 
colaboración-oposición facilitadas, 
respectando o regulamento.

50% 10,00% 90% 10%

EFB4.2.2.

CAA/CSIEE EFB4.2.2. D e s c r i b e
s i m p l i f i c a d a m e t n e  e
p o n en práctica aspectos de 
organización de ataque e de 
defensa nas actividades físico-
deportivas de oposición ou de

l b ió i ió f ilit d

50,00% 10,00% 90,00% 10

B4.5.

EFB4.2.3.

CAA/CSIEE EFB4.2.3. Discrimina os 
estímulos que cómpre ter en conta
na toma de decisións nas
situacións facilitadas de
colaboración, oposición e 
colaboración-oposición,  para
obter vantaxe ou cumprir o
obxectivo da acción.

50,00% 10,00% 90,00% 10
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Temporalización: 3ª Avaliación 
Estándares 
avaliables 

de aprendizaxe 
Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación

UD 
Identif. 

contidos

Identif. 

criterios

Identif. 

estándar

Competenci

as Clave

Estándares de 

aprendizaxe 
Grao mínimo 

consec.

Peso 

cualificción

Instrumentos

Proba

escrita

Proba

oral

Trab.

ind.

Trab.

grupo

Cad.

clase

Rúb.

2

Obs. 

aula

3 

B4.1.

B4.1.

EFB4.1.1. CAA/CSIEE

EFB4.1.1. Aplica os

50 10,00% 90 10

Aspectos básicos das
técnicas e das habilidades 
específicas adaptadas máis
sinxelas,  respectando  as
Regras e as normas
establecidas.

EFB4.1.2. CAA/CSIEE

EFB4.1.2..Autoavalía a súa 
execución de xeito básico con 
respecto ao modelo técnico 
formulado.

50,00% 10,00% 90,00% 10,00%

EFB4.1.3. CAA/CSIEE

EFB4.1.3. Describe a forma de 
realizar os movementos
implicados nos modelos
técnicos adaptados máis 
sinxelos

50,00% 10,00% 90,00% 10,00%B4.2

4 

EFB4.1.4. CAA/CSIEE

EFB4.1.4. Mellora o seu nivel 
na execución e aplicación 
das accións técnicas 
respecto ao seu nivel de 
partida, amosando actitudes 
de esforzo e superación, 
adecuado á súa idade.

50,00% 10,00% 90,00% 10,00%

B4.4. 

B4.5.
B4.2. EFB4.2.1. CAA/CSIEE

EFB4.2.1. Adapta os 
fundamentos técnicos e 
tácticos  básicos  para  obter 
vantaxe   na   práctica   das 
actividades físico-deportivas de 
oposición ou de colaboración-
oposición facilitadas.

50,00% 10,00% 90 10
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EFB4.2.2.

CAA/CSIEE

EFB4.2.2. Pon en práctica 
aspectos de organización 
de ataque e de defensa nas
actividades físico- deportivas
de oposición ou de
colaboración-oposición 
facilitadas.

5%0 10,00% 90 10

EFB4.2.3.

CAA/CSIEE

EFB4.2.3. Discrimina os 
estímulos que cómpre ter
en conta na toma de
decisións nas situacións 
facilitadas de colaboración,
oposición e colaboración-
oposición, para obter
vantaxe ou cumprir o
obxectivo da acción.

50 10,00% 90 10

3º ESO 

UD 
Identif. 

contidos

Identif. 

criterios
Identif. están

Competencias 

Clave
Estándares de aprendizaxe

Grao mínimo 

consec.

Peso 

cualificción

Instrumentos

Proba

escrita
Proba oral

Trab.

ind.

Trab.

grupo

Cad.

clase

Rúb. 

(2)

Obs. 

aula

1 a 6 

B1.1. B1.1. EFB1.1.1. CSC/CMCCT EFB1.1.1. Relaciona  a
estrutura dunha sesión de 
actividade física coa 
intensidade do esforzo 
realizado.

75% 3,85% 30% 30% 40%
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B1.2. EFB1.1.2. CSC/CAA EFB1.1.2. prepara e realiza 
quecementos e fases finais de 
sesión de acordo do contido que 
se vaia realizar de forma 
autónoma e habitual. 

75,00% 3,85% 50% 50,00% 

B1.3. 

EFB1.1.3. CSC EFB1.1.3. prepara e pon en 
practica actividades para a 
mellora das habilidades motoras 
en función das propias 
dificultades. 

75% 3,85% 80% 20,00% 

B1.4. B1. .2 EFB.1.2.1. CSC EFB1.2.1. Amosa tolerancia e 
deportividade tanto no papel de 
participante como no de 
espectador/a. 

75% 3,85% 80,00% 20% 

B1.5. EFB1.2.2. CSC EFB1.2.2. Colabora nas 
actividades grupais, respectando 
as achegas das demais persoas 
e as normas establecidas, e 
asumindo as súas 
responsabilidades para a 
consecución dos obxectivos.  

75% 3,85% 90% 10% 

B1.6. EFB1.2.3. CSC EFB1.2.3. Respecta as demais 
persoas dentro do labor de 
equipo, con independencia do 
seu nivel de destreza. 

75% 3,85% 90% 10% 

B1.7 B1.3. EFB1.3.1. CSC EFB1.3.1. Coñece e identifica as 
posibilidades que ofrece o seu 
contorno próximo para a 
realización de actividades físico-
deportivas. 

75% 3,85% 70% 70% 30% 
B1.8. 

EFB1.3.2. CSC EFB1.3.2. Respecta o seu 
contorno e a valora como un 
lugar común para a realización de 
actividades físico-deportivas. 

75% 3,85% 70,00% 30,00% B1.9. 

B1.10. 

EF1.3.3. CSC EFB1.3.3. Analiza criticamente as 
actitudes e os estilos de vida 
relacionados co tratamento do 
corpo, as actividades de lecer, a 
actividade física e o deporte no 
contexto social actual. 

75% 3,85% 70% 30% 

B1.11. B1.4. EFB1.4.1. CSC/CSIEE EFB1.4.1. Identifica as 
características das actividades 

75% 3,85% 70,00% 30,00% 
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físico-deportivas e artístico 
expresivas propostas que poidan 
supor un elemento de risco 
relevante para si mesmo/a ou 
para as demais persoas. 

B1.12. 

EFB1.4.2. 

CSIEE EFB1.4.2. Describe os protocolos 
para activar os servizos de 
emerxencia e de protección no 
seu contorno. 

75% 3,85% 70,00% 30,00% 

B1,13, 

EFB1.4.3 

CSIEE EFB1.4.3. Adopta as medidas 

preventivas e de seguridade 

propias das actividades 

desenvolvidas durante o ciclo. 

75% 3,85% 70,00% 30,00% 

B1.14. 

B1.5. 

EFB1.5.1. 

CD/CCL 

EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías 
da información e da 
comunicación para elaborar 
documentos dixitais propios 
adecuados á súa idade (texto, 
presentación, imaxe, vídeo, son, 
etc.), como resultado do proceso 
de procura, análise e selección 
de información salientable. 

75% 3,85% 70,00% 30,00% 

EF1.5.2. 

CD/CCL 

EFB1.5.2. Expón e defende 
traballos sinxelos sobre temas 
vixentes no contexto social, 
relacionados coa actividade física 
ou a corporalidade, utilizando 
recursos tecnolóxicos. 

75% 3,80% 70,00% 30,00% 

Temporalización: 2ª avaliación 

1 
B3.1. 

B3.1 EFB3.1.1 
CMCCT 

EFB3.1.1. Analiza a 
implicación das
capacidades físicas e as 
coordinativas nas 
actividades físico
deportivas e artístico 
expresivas. 

70% 15,00% 70% 

30% 
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B3.2. 

EFB3.1.2 
CMCCT 

EFB3.1.2. asocia os sistemas 
metabólicos de obtención de 
enerxía cos tipos de 
actividades física a 
alimentación e a saúde.  

70,00% 15,00% 70,00% 30,00% 

B3.3. 

EFB3.1.3. 

CMCC 

EFB3.1.3 Relaciona as 
adaptacións orgánicas coa 
actividades física sistemática 
así como coa saúde e os 
riscos e contraindicacións da 
práctica deportiva. 

70,00% 

10,00% 

70,00% 30,00% 

EFB3.1.4. Adapta a 
intensidade do esforzo 
controlando la frecuencia 
cardíaca. 

10,00% 

EFB3.1.5. aplica de forma 
autónoma procedementos 
para autoavaliar os factores 
da condición física. 

10,00% 

EFB3.1.6. Identifica as 
características que deben ter 
as actividades físicas para ser 
consideradas saudables 
adoptando una actitude crítica 
fronte as prácticas que teñen 
efectos negativos para a 
saúde. 

10,00% 

B3.4. 

B3.2 EFB3.2.1. 

CAA 
EFB3.2.1. Participa
activamente na mellora das 
capacidades físicas básicas 
desde un enfoque saudable, 
utilizando os métodos básicos 
para o seu desenvolvemento. 

70% 15,00% 90% 10% 

B3.5. 
EFB3.2.2. CAA EFB3.2.2. Alcanza niveis 

condición física saudable. 
60% 15% 70% 30% 

B3.6. 
EFB3.2.3 

EFB3.2.3. Aplica os fundame
de hixiene postural na práctica
actividades físicas como med
prevención de lesións. 

60,00% 10,00% 70,00% 30,00% 
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2 
B4.4. 

B4.2. 

EFB4.2.1. 

CAA/CSIEE EFB4.2.1. Adapta os 
fundamentos técnicos e tácticos 
básicos para obter vantaxe na 
práctica das actividades físico-
deportivas de oposición ou de 
colaboración-oposición. 

50% 10,00% 90% 10% 

EFB4.2.2. 

CAA/CSIEE EFB4.2.2. Describe e pon en 
práctica de xeito autónomo 
aspectos de organización de 
ataque e de defensa nas 
actividades físico deportivas  de 
oposición o de colaboración 
seleccionadas 

50,00% 10,00% 90,00% 10 

B4.5. 

EFB4.2.3. 

CAA/CSIEE EFB4.2.3. Discrimina os 
estímulos que cómpre ter en 
conta na toma de decisións nas 
situacións de colaboración, 
oposición e colaboración-
oposición, para obter vantaxe ou 
cumprir o obxectivo da acción. 

50,00% 10,00% 90,00% 10 
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Temporalización: 3ª Avaliación 
Estándares de aprendizaxe 
avaliables 

Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 

UD 
Identif. 

contidos 

Identif. 

criterios 

Identif. 

estándar 

Competencias 

Clave 

Estándares de 

aprendizaxe  

Grao mínimo   

consec. 

Peso 

cualificción 

Instrumentos 

Proba

escrita 

Proba 

oral 

Trab. 

ind. 

Trab. 

grupo 

Cad.

clase 

Rúb.

2 

Obs. 

aula 

3 

B4.1. 

B4.1. 

EFB4.1.1. CAA/CSIEE 

EFB4.1.1. Aplica os 
aspectos básicos das 
técnicas e das habilidades 
específicas adaptadas máis 
sinxelas, respectando as 
regras e as normas 
establecidas. 

50 10,00% 90 10 

B4.2 

EFB4.1.2. CAA/CSIEE 
EFB4.1.2. autoavalía a sua 

execución respecto o 
modelo técnico formulado. 

50,00% 10,00% 90,00% 10,00% 

EFB4.1.3. CAA/CSIEE 

EFB4.1.3. Mellora o seu 
nivel na execución e 
aplicación das accións 
técnicas respecto ao seu 
nivel de partida, amosando 
actitudes de esforzo e 
superación, adecuado á 
súa idade. 

50,00% 10,00% 90,00% 10,00% 

EFB4.1.4. CAA/CSIEE 

EFB4.1.4. Explica e pon en 
práctica técnicas básicas 
de progresión en contornos 
non estables e técnicas 
básicas de orientación. 

50,00% 10,00% 90,00% 10,00% 

4 
B4.4. 

B4.5. 
B4.2. EFB4.2.1. CAA/CSIEE 

EFB4.2.1. Adapta os 
fundamentos técnicos e 
tácticos básicos para obter 
vantaxe na práctica das 
actividades físico-deportivas 
de oposición ou de 
colaboración-oposición 
facilitadas, respectando o 

50,00% 10,00% 90 10 
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regulamento. 

EFB4.2.2. 

CAA/CSIEE 

EFB4.2.2. Pon en práctica 
aspectos de organización 
de ataque e de defensa nas 
actividades físico-
deportivas de oposición ou 
de colaboración-oposición 
facilitadas. 

5%0 10,00% 90 10 

EFB4.2.3. 

CAA/CSIEE 

EFB4.2.3. Discrimina os 
estímulos que cómpre ter 
en conta na toma de 
decisións nas situacións 
facilitadas de colaboración, 
oposición e colaboración-
oposición, para obter 
vantaxe ou cumprir o 
obxectivo da acción. 

50 10,00% 90 10 
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4º ESO

UD 
Identif. 

contidos

Identif. 

criterios

Identif. 

estándar

Competencias 

Clave

Estándares de 

aprendizaxe 
Grao mínimo 

consec.

Peso 

cualificción

Instrumentos

Proba

escrita
Proba oral

Trab.

ind.

Trab.

grupo

Cad.

clase

Rúb. 

(2)

Obs. 

aula

1 a 6 

B1.1. B1.1. EFB1.1.1. CSC/CMCCT EFB1.1.1. Analiza a actividade
física principal da sesión para 
establecer las características que 
deben ter as fases de activación e 
de volta a calma..

75% 3,85% 30% 30% 40%

B1.2. EFB1.1.2. CSC/CAA EFB1.1.2. Se lecc iona os  
exerc i c ios  ou  as  ta re fas  de  
ac t i vac ión  e  de  vo l ta  a  ca lma 
de  una  ses ión . 75,00% 3,85% 50% 50,00%

B1.3.
EFB1.1.3. CSC EFB1.1.3. realiza exercicios ou 

actividades nas fases e inicial e final 
de algunha sesión de xeito autónomo.

75% 3,85% 80% 20,00%

B1.4. B1. .2 EFB.1.2.1. CSC EFB1.2.1. Asume as funcións 
encomendadas na organización 
de actividades grupais.

75% 3,85% 80,00% 20%

B1.5. EFB1.2.2. CSC EFB1.2.2. Verifica que a súa 
colaboración na planificación e 
posta en practica de actividades 
grupais fose coordinada coas 
accións do resto das persoas 
implicadas.

75% 3,85% 90% 10%

B1.6. EFB1.2.3. CSC EFB1.2.3. Presenta propostas 
creativas de utilización de materiais e 
de planificación para utilizalos na súa 
practica autónoma. 

75% 3,85% 90% 10%
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.
B1.7 B1.3. EFB1.3.1. CSC EFB1.3.1. Va lora  as actuac ións 

e  as in tervenc ións das 
persoas par t ic ipantes nas 
act iv idades recoñecendo os 
mér i tos  e  respectando os 
n ive is  de competenc ia  motr iz .

75% 3,85% 70% 70% 30%
B1.8.

EFB1.3.2. CSC EFB1.3.2. Valora a s  actividades 
físicas distinguindo as achegas que 
cada un ten desde o punto de vista 
cultural para satisfación e a relación 
coas demais persoas.

75% 3,85% 70,00% 30,00%
B1.9.

B1.10.

EF1.3.3. CSC EFB1.3.3. Mantén unha actitude 
critica cos comportamentos 
antideportivos como participante ou 
espectador.

75% 3,85% 70% 30%

B1.11. B1.4. EFB1.4.1. CSC/CSIEE EFB1.4.1. V e r i f i c a  a s
c o n d i c i o n s  d e  p r á c t i c a
s e g u r a  u s a n d o  
c o n v e n i e n t e m e n t e  o  
e q u i p a m e n t o  p e r s o a l  
o s  m a t e r i a s  e  o s
e s p a z o s  d e  p r á c t i c a .

75% 3,85% 70,00% 30,00%

B1.12.

EFB1.4.2.

CSIEE EFB1.4.2. I d e n t i f i c a  a s  
l e s i ó n s  m á s  f r e c u e n t e s  
d e r i v a d a s  d a  p r á c t i c a  
d a  a c t i v i d a d e  f í s i c a .

75% 3,85% 70,00% 30,00%B1,13,

B1.14.

B1.5.

EFB1.5.1.
CD/CCL

EFB1.5.1. Fundamenta os seus 
puntos de vista ou as suas achegas 
nos traballos de grupo e admite a 
posibilidade de cambio fronte a 
outros argumentos válidos 75% 3,85% 70,00% 30,00%

EF1.5.2.
CD/CCL

EFB1.5.2. Valora e reforza as 
achegas enriquecedoras dos 
compañeiros e das compañeiras nos 
traballos en grupo

75% 3,80% 70,00% 30,00%
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Temporalización: 2ª avaliación 

1 

B3.1.

B3.1

EFB3.1.1 CMCCT

EFB3.1.1. Demostra coñecementos 
sobre as característ icas que 
deben cumprir as actividades físicas 
con un enfoque saudable e os 
beneficios que proporcionan a saúde 
individual e colectiva.

 
 

70% 15,00% 70%

30%

B3.2.
EFB3.1.2 CCEC

EFB3.1.2. Re lac iona  d i fe ren tes  
t i pos  de  ac t i v i dade  f í s i ca  e  
a l imentac ión  co  seu  impac to  
na  súa  saúde. 70,00% 15,00% 70,00%

30,00%

B3.3. EFB3.1.3. CCEC 

EFB3.1.3. Relaciona exercicios de 
tonificación e flexibilización coa 
compensación dos efectos provocados 
polas actitudes posturais inadecuadas 
máis frecuentes.

70,00% 5,00% 70,00% 30,00%

B3.4. B3.2 EFB3.2.1. CAA 

EFB3.2.1. Valora o grado de 
implicación das capacidades físicas na 
realización dos tipos de actividade 
física.

70% 15,00% 90% 10%

B3.5.

EFB3.2.2. CAA

EFB3.2.2Practica de forma regular 
sistemática e autónoma actividades 
físicas co fin de mellorar as condicións 
de saúde e calidade de vida..

60% 15% 70% 30%

B3.6.

EFB3.2.3

EFB3.2.3. Aplica os procedimentos
para integrar nos programas de 
acitvidade física a mellora das 
capacidades físicas básicas, cunha 
orientación saudable e nun nivel 
adecuado as súas posibilidades.

60,00% 10,00% 70,00% 30,00%
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2 
B4.4.

B4 2

EFB4.2.1.

CAA/CSIEE EFB4.2.1. Aplica de xeito 
oportuno e eficaz as estratexias 
específicas das actividades de 
oposición contrarrestando o 
anticipándose as accións da persoa 
adversaria.

50% 10,00% 90% 10%

EFB4.2.2.

CAA/CSIEE EFB4.2.2. D e s c r i b e
s i m p l i f i c a d a m e n t e  e
p o n en práctica aspectos de 
organización de ataque e de 
defensa nas actividades físico-
deportivas de oposición ou de

l b ió i ió f ilit d

50,00% 10,00% 90,00% 10

B4.5.

EFB4.2.3.

CAA/CSIEE EFB4.2.3. Discrimina os 
estímulos que cómpre ter en conta
na toma de decisións nas
situacións facilitadas de
colaboración, oposición e 
colaboración-oposición,  para
obter vantaxe ou cumprir o
obxectivo da acción.

50,00% 10,00% 90,00% 10
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Temporalización: 3ª Avaliación 
Estándares 
avaliables 

de aprendizaxe 
Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación

UD 
Identif. 

contidos

Identif. 

criterios

Identif. 

estándar

Competenci

as Clave

Estándares de 

aprendizaxe 
Grao mínimo 

consec.

Peso 

cualificción

Instrumentos

Proba

escrita

Proba

oral

Trab.

ind.

Trab.

grupo

Cad.

clase

Rúb.

2

Obs. 

aula

3 

B4.1.

B4.1.

EFB4.1.1. CAA/CSIEE

EFB4.1.1. Axusta a realización 
das habilidades específicas aos 
requisitos técnicos nas situacións 
motrices individuais, preservando 
as sua seguridade e tendo en 
conta as suas propias 
características.

50 10,00% 90 10

EFB4.1.2. CAA/CSIEE

EFB4.1.2..Axusta a realización 
das actividades específicas aos 
condicionantes xerados polos 
compañeiros, os aversarios, 
nas situacións colectivas.

50,00% 10,00% 90,00% 10,00%

EFB4.1.3. CAA/CSIEE

EFB4.1.3Adapta as técnicas de 
progresión ou desprazamentos 
aos cambios do medio 
priorizando a súa seguridade 
persoal o colectiva.

50,00% 10,00% 90,00% 10,00%B4.2

4 

EFB4.1.4. CAA/CSIEE

EFB4.1.4. Mellora o seu nivel 
na execución e aplicación 
das accións técnicas 
respecto ao seu nivel de 
partida, amosando actitudes 
de esforzo e superación, 
adecuado á súa idade.

50,00% 10,00% 90,00% 10,00%

B4.4. 

B4.5.
B4.2. EFB4.2.1. CAA/CSIEE

EFB4.2.1. Adapta os 
fundamentos técnicos e 
tácticos  básicos  para  obter 
vantaxe   na   práctica   das 
actividades físico-deportivas de 
oposición ou de colaboración-
oposición facilitadas.

50,00% 10,00% 90 10
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OS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Para poder acadar a máxima cualificación na materia, 10 puntos, é necesario: 

 Acadar 6 puntos pola parte práctica de compromiso motor: habilidades motrices básicas;
coordinación;  habilidades motrices  específicas  no medio  natural,  en  xogos  e  deportes,
rítmicas e expresivas; mellora do nivel inicial na condición física, esforzarse para mellorar o
seu nivel inicial, corrección postural na execución de exercicios físicos, etc.

 Acadar  4 puntos  pola  teoría:  as  capacidades  físicas  básicas;  hábitos  saudables
(alimentación  equilibrada,  non  consumo  de  drogas,  aseo  diario,  hidratación,  etc.);  o
adestramento  da  condición  física;  o  quecemento;  técnica,  táctica  e  regulamento  dos
deportes traballados, etc.

 Para o alumnado  lesionado ou enfermo que non poida realizar á parte práctica (e traia o
xustificante apropiado) traballará contidos máis conceptuais polo que o apartado de teoría
valerá 6 puntos e o apartado de actitudes seguirá valendo 4 puntos.

 Os positivos por mellora tanto nas actitudes coma na práctica suman 0’25 puntos ao final
da unidade didáctica.

Cada vez que non se poda asistir á clase ou realizar a práctica por enfermidade ou lesión deberase 
traer un xustificante médico  (excepcionalmente aceptarase a xustificación dos  seus pais/nais ou 
titores para doenzas leves).  




