
 

Concreción dos aspectos relativos á avaliación, que actualizan, 

seguindo a Orde do 25 de xaneiro de 2022,os recollidos no punto 8 da programación anual 

do  departamento de Educación Física para o curso 2021-2022 

 
8. CRITERIOS DE AVALIACIÓN , CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO: 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Os criterios de avaliación establecen o grado e tipo de aprendizaxe que se espera acaden 

os alumnos/as e sempre con respecto ás capacidades indicadas nos obxectivos xerais da 

materia. Servirannos de referente para a avaliación, e como posteriormente veremos tamén 

para elaborar os mínimos esixidos para superar esta materia. 

O Decreto 86/2015, do 25 de xullo, polo que se establece o currículo da educación 

secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia establece os 

seguintes criterios de avaliación para Educación Física: 

1º ESO 

B1.1. Recoñece e aplica actividades propias de cada fase da sesión de actividade física, tendo 

en conta ademais as recomendacións de aseo persoal necesarias para esta. 

o B1.2. Recoñecer as posibilidades das actividades físico-deportivas e   artístico-expresivas 

como formas de inclusión social, e a participación doutras persoas independentemente das 

súas características, colaborando con elas e aceptando as súas achegas. 

B1.3. Recoñecer as posibilidades que ofrecen as actividades físico-deportivas como formas de 

lecer activo e de utilización responsable do contorno próximo. 

B1.4. Controlar as dificultades e os riscos durante a súa participación en actividades físico-

deportivas e artístico-expresiva, adoptando medidas preventivas e de seguridade no seu 

desenvolvemento. 

o  B1.5. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación no proceso de aprendizaxe, 

para procurar, analizar e seleccionar información salientable, elaborando documentos 

propios, e facendo exposicións e argumentacións destes adecuados á súa idade. o

 B2.1. Interpretar e reproducir accións motoras con finalidades artístico-expresivas, 

utilizando técnicas sinxelas de expresión corporal. 

B3.1. Recoñecer e aplicar os principios de alimentación e da actividade física saudable, e 

recoñecer os mecanismos básicos de control da intensidade da actividade física para a 

mellora da súa saúde. 

B3.2. Desenvolver as capacidades físicas básicas máis salientables desde a perspectiva da 

súa saúde de acordo coas posibilidades persoais e dentro das marxes da saúde, amosando 

unha actitude de autoesixencia no seu esforzo. 

B4.1. Resolver situacións motoras individuais sinxelas aplicando os fundamentos técnicos e as 

habilidades específicas, das actividades físico-deportivas adaptadas propostas. 

B4.2. Resolver situacións motoras sinxelas de oposición, colaboración ou colaboración-



oposición facilitada, utilizando as estratexias máis axeitadas en función dos estímulos 

relevantes. 

2º ESO 

B1.1. Recoñecer e aplicar actividades propias de cada fase da sesión de actividade física, en 

relación coas súas características. 

B1.2. Recoñecer as posibilidades das actividades físico-deportivas e artístico-expresivas como 

formas de inclusión social, facilitando a eliminación de obstáculos á participación doutras 

persoas independentemente das súas características, colaborando elas e aceptando as 

súas achegas. 

B1.3. Recoñecer as posibilidades que ofrecen as actividades físico-deportivas como formas de 

lecer activo e de utilización responsable do contorno. 

B1.4. Controlar as dificultades e os riscos durante a súa participación en actividades físico-

deportivas e artístico-expresivas, analizando as características destas e as interaccións 

motoras que levan consigo, e adoptando medidas preventivas e de seguridade no seu 

desenvolvemento. 

B1.5. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación no proceso de aprendizaxe, 

para procurar, analizar e seleccionar información salientable, elaborando documentos 

propios, e facendo exposicións e argumentacións destes. 

B2.1. Interpretar e producir accións motoras con finalidades artístico-expresivas, utilizando 

técnicas de expresión corporal e outros recursos. 

B3.1. Recoñecer os factores básicos que interveñen na acción motora e os mecanismos de 

control da intensidade da actividade física, e aplicalos á propia práctica, en relación coa 

saúde e a alimentación. 

B3.2. Desenvolver as capacidades físicas máis salientables desde a perspectiva da súa saúde 

de acordo coas posibilidades persoais e dentro das marxes da saúde, amosando unha 

actitude de autoesixencia no seu esforzo. 

B4.1. Resolver situacións motoras individuais aplicando os fundamentos técnicos e as 

habilidades específicas, das actividades físico-deportivas propostas, en condicións 

adaptadas. 

B4.2. Resolver situacións motoras de oposición, colaboración ou colaboración-oposición 

facilitadas, utilizando as estratexias máis axeitadas en función dos estímulos máis 

relevantes. 

3º ESO 

B1.1. Desenvolver actividades propias de cada fase da sesión de actividade física, en relación 

coas súas características. 

B1.2. Recoñecer as posibilidades das actividades físico-deportivas e artístico-expresivas como 

formas de inclusión social, facilitando a eliminación de obstáculos á participación doutras 

persoas independentemente das súas características, colaborando con elas e aceptando as 



súas achegas. 

B1.3. Recoñecer as posibilidades que ofrecen as actividades físico-deportivas como formas de 

lecer activo e de utilización responsable do contorno. 

B1.4. Controlar as dificultades e os riscos durante a súa participación en actividades físico-

deportivas e artístico-expresivas, analizando as características destas e as interaccións 

motoras que levan consigo, e adoptando medidas preventivas e de seguridade no seu 

desenvolvemento. 

B1.5. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación no proceso de aprendizaxe, 

para procurar, analizar e seleccionar información salientable, elaborando documentos 

propios, e facendo exposicións e argumentacións destes. 

B2.1. Interpretar e producir accións motoras con finalidades artístico-expresivas, utilizando 

técnicas de expresión corporal e outros recursos. 

B3.1. Recoñecer os factores que interveñen na acción motora e os mecanismos de control da 

intensidade da actividade física, aplicándoos á propia práctica, en relación coa saúde e a 

alimentación. 

B3.2. Desenvolver as capacidades físicas de acordo coas posibilidades persoais e dentro das 

marxes da saúde, amosando unha actitude de autoesixencia no seu esforzo. 

B4.1. Resolver situacións motoras individuais aplicando os fundamentos técnicos e habilidades 

específicas, das actividades físico-deportivas propostas, en condicións reais ou adaptadas. 

B4.2. Resolver situacións motoras de oposición, colaboración ou colaboración-oposición, 

utilizando as estratexias máis axeitadas en función dos estímulos relevantes. 

4º ESO 

B1.1. Deseñar e realizar as fases de activación e recuperación na práctica de actividade física 

considerando a intensidade dos esforzos. 

B1.2. Colaborar na planificación e na organización de eventos, campionatos ou torneos 

deportivos, previndo os medios e as actuacións necesarias para a súa celebración e 

relacionando as súas funcións coas do resto de implicados/as. 

B1.3. Analizar criticamente o fenómeno deportivo discriminando os aspectos culturais, 

educativos, integradores e saudables dos que fomentan a violencia, a discriminación ou a 

competitividade mal entendida. 

B1.4. Asumir a responsabilidade da propia seguridade na práctica de actividade física, tendo en 

conta os factores inherentes á actividade e prevendo as consecuencias que poidan ter as 

actuacións pouco coidadosas sobre a seguridade das persoas participantes. 

B1.5. Demostrar actitudes persoais inherentes ao traballo en equipo, superando as 

inseguridades e apoiando as demais persoas ante a resolución de situacións descoñecidas. 

B1.6. Utilizar eficazmente as tecnoloxías da información e da comunicación no proceso de 

aprendizaxe, para procurar, seleccionar e valorar informacións relacionadas cos contidos do 

curso, comunicando os resultados e as conclusións no soporte máis adecuado. 



B2.1. Compor e presentar montaxes individuais ou colectivas, seleccionando e axustando os 

elementos da motricidade expresiva. 

B3.1. Argumentar a relación entre os hábitos de vida e os seus efectos sobre a condición física, 

aplicando os coñecementos sobre actividade física e saúde. 

B3.2. Mellorar ou manter os factores da condición física, practicando actividades físico-

deportivas adecuadas ao seu nivel e identificando as adaptacións orgánicas e a súa relación 

coa saúde.  

B4.1. Resolver situacións motrices aplicando fundamentos técnicos nas actividades físico-

deportivas propostas, con eficacia e precisión. 

B4.2. Resolver situacións motrices de oposición, colaboración ou colaboración-oposición nas 

actividades físico deportivas propostas, tomando a decisión máis eficaz en función dos 

obxectivos. 

B4.3. Recoñecer o impacto ambiental, económico e social das actividades físicas e deportivas, 

reflexionando sobre a súa repercusión na forma de vida no contorno. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

Coa intención de que a avaliación sexa o máis obxectiva posible, con carácter xeral nos 

criterios de cualificación ponderaremos a adquisición das aprendizaxes conceptuais, 

procedimentais e actitudinais. 

 

Os contidos conceptuais, “parte teórica”, terán unha consideración do 30% (3 puntos do total 

da nota) na cualificación dos alumnos. A cualificación será a media entre os traballos solicitados 

ao longo da avaliación (obrigatorios y/ou voluntarios) e unha proba escrita que se realizarán cada 

avaliación (unha por avaliación). Se nunha avaliación non se solicita ningún traballo, toda a 

puntuación deste apartado (3 puntos do total da cualificación) recae na proba escrita. A materia 

será acumulativa. No segunda avaliación,  avaliarase tamén da materia impartida na primeira 

avaliación, e na terceira avaliación, avaliarase tamén a materia impartida na primeira e segunda 

avaliación. EXCEPCIÓN: se un alumno supera a proba escrita cunha cualificación igual ou 

superior a 7 puntos, elimina materia, e dicir na seguinte proba escrita non terá que volver a 

avaliarse desa materia. Para os traballos escritos proporcionarase un guión que fixará os contidos 

a desenvolver e a forma de valoralos. Se o alumno copia na proba teórica suporá a non 

superación dos estándares de aprendizaxe ligados aos contidos avaliados. Se o alumno copia ou 

deixa que lle copien un traballo (voluntario ou obrigatorio) suporá a non superación dos 

estándares de aprendizaxe ligados os contidos avaliados.  

Cada día de retraso na entrega dun traballo ou ficha práctica restará 1 punto sobre 10 no valor 

do traballo solicitado. 

A non presentación a proba escrita da parte teórica, suporá a non superación dos estándares 

de aprendizaxe ligados aos contidos avaliados. 



A non presentación dalgúns dos traballos teóricos da parte teórica, a non superación dos 

estándares de aprendizaxe ligados aos contidos avaliados. 

Os contidos procedimentais , “parte práctica”, terán unha consideración do 40% (4 puntos do 

total da cualificación) na cualificación dos alumnos. A cualificación será a media de tódalas probas 

prácticas que se realicen cada avaliación (ata 2 puntos do total da cualificación) e da cualificación 

do traballo diario realizado polo alumno (ata 2 puntos do total da cualificación divididos entre 

tódolos días que haxa clase práctica ou a parte proporcional, anótase diariamente no caderno da 

profesora se traballa ou non).  

A non presentación a algunha das probas prácticas da parte práctica, suporá a non superación 

dos estándares de aprendizaxe ligados aos contidos avaliados. 

Os contidos actitudinais, relacionados cos hábitos, terán unha consideración do 30%  (3 

puntos do total da cualificación) na cualificación dos alumnos. A cualificación será a media da 

hixiene persoal (1 puntos do total da cualificación), a participación (realizar tódalas tarefas 

propostas, cunha execución técnica axeitada e un nivel de esforzo alto con respecto ás 

características individuais de cada executante…) (1 punto do total da cualificación) e a actitude (o 

cumprimento das normas, o interese,  o esforzo, a vestimenta axeitada, a cooperación, ser 

amoestado...) (1 punto do total da cualificación).  

 

IMPORTANTE: 

A cualificación de cada avaliación parcial calcúlase sumando os puntos obtidos en cada un 

dos tres tipos de contidos. O seu valor será o número enteiro acadado polo alumno non tendo en 

conta os decimais. 

A cualificación da avaliación final do curso será a media entre os resultados das tres 

avaliacións tendo en conta os decimais redondeando a partires de 0,6 puntos. 

Cada falta de asistencia inxustificada afectará as puntuacións da parte actitudinal, e do traballo 

diario.  

Cando o alumnado chegue tarde a clase por un motivo non xustificado, estes retrasos 

afectarán as puntuacións, cada tres retrasos coma unha falta de asistencia da parte actitudinal. 

Cada falta de asistencia debidamente xustificada (xustificante médico ou paterno) , 

xustificando o primeiro día que volva a ter Educación Física despois da ausencia,  (prazo máximo 

de xustificación, unha semana despois da falta) non afectará as puntuacións. Non e xustificable: 

quedarse durmido, quedarse estudando para un exame, na casa ou na biblioteca do centro, irse 

de compras...  

Se o alumnado non se presenta a algunha das probas escritas o prácticas, precisa xustificante 

médico para poder facerlle a proba noutra data. Se non é así, suporá a non superación dos 

estándares de aprendizaxe ligados aos contidos avaliados. 

Cando o alumnado teña faltas de asistencia, por causa xustificada, durante ó menos a metade 

das sesións dunha unidade didáctica, presentará un traballo teórico-práctico a proposta do 



profesor sobre aspectos tratados no desenvolvemento da mesma. Este traballo pasará a avaliarse 

coma unha das probas procedimentais. 

Cando o alumnado non faga a clase práctica, por causa xustificada, este terá que copiar 

tódolos exercicios e tarefas que realicen os seus compañeiros durante a sesión práctica, nun 

caderno ou no ordenador propio, seguindo o guión aloxado no seu curso de Edixgal “Educación 

Física (curso do alumno)º ESO” (Clica aquí para ver o guión), e o entregará ao profesor no 

transcurso de este día vía Edixgal, ou realizará o traballo práctico físico axeitado o seu tipo de 

doenza o lesión, tanto si esta e de carácter temporal ou permanente, neste punto pódese incluír 

calquera traballo de rehabilitación de doenza ou lesión que o alumno teña diagnosticada. A 

cualificación deste traballo suporá para el a cualificación do traballo diario de ese día. Se non fai o 

traballo ou o traballo non se adecúa o solicitado afectará as puntuacións da parte actitudinal, e do 

traballo diario. 

Cando o alumnado non faga a clase práctica, por causa non xustificada, será penalizado cun 

negativo, e terá que copiar tódolos exercicios e tarefas que realicen os seus compañeiros durante 

a sesión práctica nun caderno ou no ordenador propio, seguindo o guión aloxado no seu curso de 

Edixgal “Educación Física (curso do alumno)º ESO” (Clica aquí para ver o guión), e o entregará ao 

profesor no transcurso de este día vía Edixgal. A cualificación deste traballo suporá para el a 

cualificación do traballo diario de ese día. Se non fai o traballo ou o traballo non se adecúa o 

solicitado afectará as puntuacións da parte actitudinal, e do traballo diario.  

Cando un alumno non faga a clase práctica, por causa xustificada, durante ó menos a metade 

das sesións dunha unidade didáctica, ademais do dito no paragrafo anterior, presentará un 

traballo teórico-práctico a proposta do profesor sobre aspectos tratados no desenvolvemento da 

mesma. Este traballo pasará a avaliarse coma unha das probas procedimentais. 

O punto da hixiene (ver apartado ADAPTACIÓN SITUACIÓN COVID) repártese entre tódolos 

días que haxa sesión práctica, restando a parte proporcional ata un máximo de 1 puntos, por cada 

día que non se cumpran os requisitos mínimos de hixiene ( asearse con auga e xabón e 

cambiarse a camiseta usada por unha limpa). OPCIONAL: Ducha (precisase chancletas, ducharse 

con auga e xabón e cambiarse a roupa interior, calcetíns e camiseta por roupa limpa) repartíndose 

entre tódolos días que haxa sesión práctica. Cando un alumno minta neste punto, non so non se 

lle sumará a puntuación proporcional, se non que afectará as puntuacións da parte actitudinal. 

O punto da participación repártese entre tódolos días que haxa sesión práctica, restando a 

parte proporcional ata un máximo de 1 puntos, por cada día que non se cumpran os requisitos 

(realizar tódalas tarefas propostas, cunha execución técnica axeitada e un nivel de esforzo alto 

con respecto ás características individuais de cada executante…). 

O punto da actitude repártese entre tódolos días que haxa sesión práctica,(un + computa, en 

branco non computa, un negativo resta a parte proporcional ata un máximo de 1 puntos). 

Negativo: falta de respecto cara o profesor ou cara os alumnos, non realizar as tarefas 

propostas, maltratar as instalacións ou o material, non levar roupa e calzado deportivo axeitado ou 
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levar accesorios perigosos: reloxos, cadeas, pendentes grandes ou longos, aneis, pulseiras 

metálicas...,  usar o teléfono móbil na clase fora das actividades propostas, non xustificar 

debidamente as faltas de asistencia, os retrasos e as prácticas non realizadas, comer ou mascar 

chicles durante as clases, non cumprir o protocolo COVID... 

Se un alumno ou alumna e amoestado con un PARTE DE INCIDENCIA se lle penalizará 

perdendo 1 punto por parte de incidencia ata un máximo de 3 puntos no apartado de actitude. 

Cando un alumno ou alumna non leva roupa e calzado deportivo axeitado perde o dereito a 

realizar a sesión práctica con as consecuencias de penalizacións na súa cualificación da materia 

(traballo diario, hixiene persoal, participación e comportamento) e traballos adicionais. 

Positivo: axudar aos compañeiros con dificultades, tratar de integrar os compañeiros, 

colaborar na posta e recollida do material, participar activamente nas clase, esforzarse na 

realización das tarefas propostas así coma a excelencia na súa execución, mostrar un 

comportamento exemplar. 

ADAPTACIÓN SITUACIÓN COVID 

Cumprirase a normativa vixente en cada momento, tanto a xeral do centro coma a particular 

para a materia e espazos de Educación Física.  

Actualmente non empregaremos os vestiarios, pola imposibilidade de cumprir a normativa ao 

mesmo tempo que garantir unha organización adecuada do seu uso, polo que a cualificación do 

apartado “hixiene persoal” valórase en función do cumprimento do protocolo COVID, no referente 

a hixiene de mans, uso correcto da máscara, distancia de seguridade, desinfección do material 

común de uso individual. Tamén o cumprimento das normas específicas da materia, como 

empregar a indumentaria axeitada, levar o pelo recollido, e non levar accesorios coma reloxos*, 

cadeas, pendentes grandes ou longos, aneis, pulseiras metálicas... 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

Para superar positivamente cada avaliación parcial o alumnado terá que obter, ao menos, 

unha cualificación de 5 puntos na suma dos puntos obtidos nos contidos conceptuais, 

procedimentais e actitudinais, tendo que ter un mínimo do 40% dos estándares para cada un dos 

tres tipos de contidos mencionados. Naqueles casos nos que isto non suceda, adoptaranse as 

medidas correspondentes e realizaranse as probas de recuperación oportunas, asignándoselles 

tarefas teórico-prácticas que lles faciliten a recuperación da materia. O período abranguido entre a 

terceira avaliación parcial e a avaliación final dedicarase a actividades de apoio, reforzo, 

recuperación, ampliación e titoría. Nese sentido, para o alumnado que teña a materia con partes 

sen superar logo de realizada a terceira avaliación parcial, o Departamento de Educación Física 

realizará un breve informe de avaliación individualizado que debe servir de base para o deseño 

das correspondentes actividades de recuperación. A cualificación definitiva da materia farase 

efectiva na avaliación final de curso. 

As actividades de apoio, reforzo, recuperación constarán dunha parte teórico-práctica  e unha 



parte práctica. A parte teórico-práctica  suporá o 40% da nota final, consistirá nunha proba escrita 

sobre contidos conceptuais e sobre descricións de elementos técnicos e progresións de 

habilidades técnicas, tácticas, etc. vistas durante o curso. A parte práctica suporá o 60% da nota 

final, consistirá na realización práctica dun conxunto de probas para a avaliación dos contidos 

mínimos procedimentais do curso.  O alumno acudirá á proba con roupa e calzado deportivo 

aseitado, material deportivo solicitado, utensilios de aseo e camiseta limpa para cambiarse e 

asearse despois da proba práctica. O non cumprimento destes requisitos non posibilitará poder 

realizar dita proba e por conseguinte non poder superar a materia. Se as probas so foxen teóricas, 

por incapacidade física temporal ou permanente esta suporía o 100% da cualificación final. 

 

• Alumnado coa materia de Educación Física pendente de cursos anteriores 

Aquel alumnado que promocionen de curso sen alcanzar os obxectivos nin superar os 

contidos de cursos anteriores, na materia de Educación Física, se lles fará un seguimento por 

parte deste departamento, sendo o encargado directo deste seguimento o profesor ou a profesora 

que lle imparta clase no presente curso. 

Dado o carácter continuo que ten a materia, para recuperala terá gran valor o nivel e 

desenvolvemento que o alumno mostre no curso presente. Ademais poderá verse reforzado coa 

realización doutras tarefas compensatorias, como traballos ou probas escritas e prácticas 

daqueles contidos que non se impartan no seu curso actual. 

O alumnado que supere as tres avaliacións parciais no presente curso superará a materia do 

curso pasado, sendo a cualificación da materia do curso anterior a mesma que a que obteñan no 

presente curso. 

O alumnado que non superen algunha das tres avaliacións parciais no presente curso, 

adoptaranse as medidas correspondentes e realizaranse as probas de recuperación oportunas, 

asignándoselles tarefas teórico-prácticas que lles faciliten a recuperación da materia. O período 

abranguido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final dedicarase a actividades de 

apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría. Nese sentido, para o alumnado que teña a 

materia con partes sen superar logo de realizada a terceira avaliación parcial, o Departamento de 

Educación Física realizará un breve informe de avaliación individualizado que debe servir de base 

para o deseño das correspondentes actividades de recuperación. A cualificación definitiva da 

materia farase efectiva na avaliación final de curso, sendo a cualificación da materia do curso 

anterior a mesma que a que obteñan no presente curso. 

As actividades de apoio, reforzo, recuperación constarán dunha parte teórico-práctica  e unha 

parte práctica. A parte teórico-práctica  suporá o 40% da cualificación final, consistirá nunha proba 

escrita de preguntas cortas sobre contidos conceptuais e sobre descricións de elementos técnicos 

e progresións de habilidades técnicas, tácticas, etc. vistas durante o curso. A parte práctica suporá 

o 60% da cualificación final, consistirá na realización práctica dun conxunto de probas para a 

avaliación dos contidos mínimos procedimentais do curso.  O alumno acudirá á proba con roupa e 



calzado deportivo aseitado, material deportivo solicitado, utensilios de aseo e camiseta limpa para 

cambiarse e asearse despois da proba práctica. O non cumprimento destes requisitos non 

posibilitará poder realizar dita proba e por conseguinte non poder superar a materia. Se as probas 

so foxen teóricas, por incapacidade física temporal ou permanente esta suporía o 100% da 

cualificación final. 

O alumnado avaliado negativamente na avaliación final ao finalizar o presente curso non 

superará a materia do curso pasado.  

Cando o alumnado, non poida realizar a parte práctica da proba, deberá xustificar 

obrigatoriamente o motivo mediante un certificado médico oficial no que se especifique as 

actividades físicas que non pode desenvolver e terá que presentar obrigatoriamente os traballos 

teórico-prácticos propostos polo profesor sobre o contidos procedimentais desenvolvidos ao longo 

do curso. Estes traballos se avaliarán dentro da parte práctica da proba. Se non presenta dito 

certificado non poderá superar a materia ao non acadar os contidos mínimos da mesma. 

Para superar positivamente a avaliación final o alumno, ou a alumna terá que obter, ao menos, 

unha cualificación de “cinco” puntos. A cualificación final será a suma das notas ponderadas da 

parte teórica e da parte práctica sen ter en conta os decimais. 


