
8.- Criterios de Cualificación en Educación Física. 

Para superar a materia é preciso superar o mínimo que se establece nas diferentes 

táboas por cursos para os estándares de aprendizaxe. A ponderación, porcentaxe asignado a 

cada un deles, pretende asegurar que o alumnado supera a materia se cumpre coas normas, 

rutinas e hábitos establecidos para as sesións e coa participación, esforzo e cooperación diaria 

nas actividades propostas na materia. 

Deste xeito axustamos a avaliación á finalidade coa que se plantexa a materia de 

educación física, buscando educar no gusto, desfrute, participación e adquisición dun estilo de 

vida activo e saudable no noso alumnado. 

A adquisición de nivel na execución de habilidades ou a mellora da condición física terá 

un valor determinado de xeito diferenciado en cada unidade, pero un mal resultado nas probas 

teóricas ou físicas nunca xustificarán en si mesmo o suspenso na materia. 

O alumnado que por motivos de saúde, lesión… non pode realizar as sesións 

prácticas, terá que presentar o xustificante médico no primeiro mes do curso ou no momento 

que precisan deixar de facer práctica, así como tamén os que por calquera circunstancia, non 

podan facer a práctica nun momento determinado teñen que acudir a clase para tomar nota dos 

contidos traballados mediante unha ficha que terán que entregar ao profesor ao final da clase. 

Este alumnado pode colaborar nos momentos en que se precisen axudas para arbitraxe, 

anotacións, encargarse da música… A cualificación deste alumnado virá dada pola súa 

colaboración e participación, na medida das súa posibilidades nas sesións, que a profesora 

rexistrará no seu caderno de aula utilizando escalas de valoración. E o apartado de probas 

específicas da unidade terá que suplir as súa cualificación prácticas polo traballo e/ou proba 

teórica que lle indique a profesora. 

Para a recuperación da materia suspensa durante o curso (primeiro, segundo ou 

terceiro trimestre de xeito individual): cada trimestre suspenso poderase recuperar mediante un 

exame ou traballo teórico e/ou unha proba práctica da materia tratada ese trimestre, sempre que 

a proba práctica poida realizarse de xeito individual. Co alumnado afectado nestes casos 

procurarase aplicar un “seguimento personalizado” e un “asesoramento continuado” na procura 

do seu éxito na materia. 

Ainda así, aquel alumnado que non acade unha cualificación positiva na avaliación 

ordinaria de xuño, terá dúas opcións para a avaliación extraordinaria de setembro, sendo as 

profesoras as que valoren a mellor opción para cada caso: 

a) Presentar un traballo teórico na convocatoria de setembro sobre as partes non 

superadas e/ou realizar aquelas probas prácticas nas que tampouco acadara os 

mínimos, sempre que se podan realizar de xeito individual. O departamento 

entregará por escrito as pautas para facer o traballo, indicando tamén os exercicios 

prácticos que deberán realizar. 



b) Facer un exame teórico sobre os contidos conceptuais non superados e/ou outro 

exame práctico individual sobre os contidos prácticos non superados. O 

departamento entregará por escrito as pautas para facer o exame, indicando tamén 

os exercicios prácticos que deberán realizar. 

8.1. Criterios de Cualificación en Educación Física na ESO.  

Para facilitar a cualificación dividiremos os contidos dos estándares en dous tipos: os de proceso 

(só se poden avaliar de xeito transversal, rexistrando datos ao longo das sesións de todo o curso) 

e os de resultado (pódense avaliar de xeito puntual con probas prácticas e teóricas). 

A nota de trimestre será o promedio de tódalas cualificacións obtidas en cada un dos 3 apartados:  

Contidos Concreción dos contidos 
Ponderación na 

cualificación 

 

PROCESO 

− Hábitos de hixiene e seguridade. 

− Respecto das normas de grupo. 

− Respecto as normas e seguridade na práctica. 

− Respecto polas decisións arbitrais e polo xogo limpo. 

− Respecto ás persoas e as súas diferencias. 

− Coidado e respecto polo material e a contorna. 

20% 

− Cooperación. 

− Participación e esforzo 

− Rutina de quecemento e volta á calma 

40% 

PRODUTO 

− Capacidade física e destreza motriz: probas de condición 

física, probas prácticas de destreza motriz, composicións 

coreográficas, producións motrices... 

− Capacidade para aplicar os coñecementos teóricos 

− Capacidade de análise crítico 

40% 

  

No primeiro curso da ESO, no horario establecido como libre configuración do centro, contamos 

con dous grupos de reforzo en educación física, tal e como está disposto no punto 4 do artigo 13 

do Decreto 85/2015, do 25 de xuño a avaliación de este alumnado estará integrada na materia 

de educación física.  

 

8.2. Criterios de Cualificación en Educación Física en 1º de Bacharelato. 

Seguindo a mesma estrutura de valoración dos contidos na materia de educación física na etapa 

de secundaria obrigatoria, en primeiro de bacharelato priorizamos a participación e o esforzo, 

considerando que a adquisición de hábitos está superada na etapa previa. 



Contidos Concreción dos contidos 
Ponderación na 

cualificación 

 

PROCESO 

− Hábitos de hixiene e seguridade. 

− Respecto das normas de grupo 

− Respecto as normas e seguridade na práctica 

− Respecto polas decisións arbitrais e polo xogo limpo 

− Respecto ás persoas e as súas diferencias 

− Coidado e respecto polo material e a contorna 

10% 

− Cooperación. 

− Participación e esforzo 

− Rutina de quecemento e volta á calma 

50% 

PRODUTO 

− Capacidade física e destreza motriz: probas de condición 

física, probas prácticas de destreza motriz, composicións 

coreográficas, producións motrices... 

− Capacidade para aplicar os coñecementos teóricos 

− Capacidade de análise crítico 

40% 

 

8.3. Criterios de Cualificación na materia de libre de configuración de Actividades Físicas 

Recreativas en 2º de Bacharelato. 

Nesta materia priorizase a práctica recreativa, centrada no disfrute das actividades físicas e 

deportivas como unha alternativa de ocio saudable necesaria nesta etapa. 

Contidos Concreción dos contidos 
Ponderación na 

cualificación 

 

PROCESO 

− Hábitos de hixiene e seguridade. 

− Respecto das normas de grupo. 

− Respecto as normas e seguridade na práctica. 

− Respecto polas decisións arbitrais e polo xogo limpo. 

− Respecto ás persoas e as súas diferencias. 

− Coidado e respecto polo material e a contorna. 

10% 

− Cooperación. 

− Participación e esforzo. 

− Rutina de quecemento e volta á calma. 

80% 

PRODUTO 

− Capacidade física e destreza motriz: probas de condición 

física, probas prácticas de destreza motriz, composicións 

coreográficas, producións motrices... 

− Capacidade de análise crítico 

10% 



 

 

9.- Plans de traballo para a superación de materias pendentes 

 

Para superar as materias pendentes, dado que o departamento de Educación Física 

considera e ten en conta que o actual marco curricular da ESO posibilita que aquel estudante 

que teña a materia pendente de anos anteriores poida recuperala sempre e cando obteña 

cualificacións positivas durante os dous primeiros trimestre do presente curso académico. Este 

criterio baséase no seguinte procedemento lóxico: 

– Que a Educación Física ten a consideración de materia con contidos progresivos 

– Que a cualificación positiva nunha materia implicará a superación das materias 

pendentes con contidos progresivos 

– Que os criterios de avaliación para o alumnado pendente son os mesmos que para 

o alumnado que está a cursar a materia no curso no que se atopa actualmente, 

variando a dificultade e o tipo de actividades que se propoñen para acadar ditos 

criterios. 

Por todo isto, o departamento de Educación Física considera que o alumnado que teña 

a materia pendente do curso anterior superará dita materia se supera as dúas primeiras 

avaliacións da mesma materia no curso no que está matriculado. En calquera caso, 

trimestralmente, se lle asignará a cualificación obtida no trimestre correspondente ao curso 

actual. 

Naqueles casos que non se cumpra o criterio anterior terán a posibilidade de presentarse 

as probas físicas e teóricas nas dúas convocatorias oficiais a determinar pola Xefatura de 

Estudos tanto en Maio coma en Setembro.  

 

O departamento considera como actividades de reforzo a participación e implicación 

do alumnado  na materia no curso no que se atopa actualmente. En coherencia coa proposta do 

departamento para a materia en canto á importância da participación, cooperación e hábitos de 

vida saudables como eixos conductores da materia este parécenos o reforzo máis axeitado para 

o alumnado con Educación Física pendente doutros cursos. 

 

10.- Procedemento para a cualificación das materias pendentes ou da nota final do curso 

se hai alumnado que asiste a programas de reforzo con atribución horaria. 

O alumnado coa Educación Física pendente tamén deberá realizar e entregar un traballo 

monográfico de actividades sobre os contidos do curso a recuperar, así coma superar un circuíto 

de probas prácticas relacionadas cos contidos a recuperar. O profesor informará durante o 

primeiro trimestre ao alumno do traballo a realizar. En todo caso os criterios de cualificación das 

materias pendentes será de 50% a parte teórica e 50% a parte práctica. 



O alumnado que asiste a programas de reforzo poderá ver adaptadas as probas de 

avaliación se así o recomenda o Departamento de Orientación. 

 


