
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN PARA E.S.O. EN XUÑO 
 

CURSO INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

% DA NOTA RECUPERACIÓNS DE 
AVALIACIÓNS 

CUALIFICACIÓN 
FINAL DO CURSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TODOS OS 
CURSOS 

CONCEPTOS: 
Probas escritas. 
Realización e entrega de 
traballos escritos. 
Exposición de traballos.  

20%  
 
 
O alumno deberá 
presentar unha serie de 
actividades 
complementarias (no 
prazo de tempo esixido) 
que lle facilitará o 
profesor da materia. 
Ademais realizará as 
probas físicas que non 
foran realizadas e/ou 
superadas na avaliación 
suspensa. 

 
 
Un alumno que 
aprobe todas as 
avaliacións obterá 
a media aritmética 
obtida da suma das 
tres avaliacións. 
 
 
Un alumno con 
algunha avaliación 
suspensa e sen 
recuperar durante o 
curso terá a 
cualificación de 
insuficiente na 
convocatoria de 
xuño e irá a 
setembro. 
 

PROCEDEMENTOS: 
Probas físicas de 
valoración da adquisición e 
mellora das súas 
capacidades físicas e as 
habilidades traballadas nas 
clases. 

40% 
 

ACTITUDES: 
Anotación das conductas e 
actitudes (traballo, 
esforzo, 
puntualidade,asistencia, 
interés, atención, 
compañeirismo e 
colaboración co grupo, 
hixiene, roupa e calzado 
adecuados, seguridade 
propia e dos outros...  ) 
tanto positivas como 
negativas dos alumnos no 
libro do profesor. 

40% 
Cualificación 
mínima de 5 
sobre 10 para 
poder facer 
media cos 
outros 
apartados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN PARA BACHARELATO EN XUÑO 
 

CURSO INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

% DA NOTA RECUPERACIÓNS DE 
AVALIACIÓNS 

CUALIFICACIÓN 
FINAL DO CURSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TODOS OS 
CURSOS 

CONCEPTOS: 
Probas escritas. 
Realización e entrega de 
traballos escritos. 
Exposición de traballos.  

30%  
 
 
O alumno deberá 
presentar unha serie de 
actividades 
complementarias (no 
prazo de tempo esixido) 
que lle facilitará o 
profesor da materia. 
Ademais realizará as 
probas físicas que non 
foran realizadas e/ou 
superadas na avaliación 
suspensa. 

 
 
Un alumno que 
aprobe todas as 
avaliacións obterá 
a media aritmética 
obtida da suma das 
tres avaliacións. 
 
 
Un alumno con 
algunha avaliación 
suspensa e sen 
recuperar durante o 
curso terá a 
cualificación de 
insuficiente na 
convocatoria de 
xuño e irá a 
setembro. 
 

PROCEDEMENTOS: 
Probas físicas de 
valoración da adquisición e 
mellora das súas 
capacidades físicas e as 
habilidades traballadas nas 
clases. 

40% 
 

ACTITUDES: 
Anotación das conductas e 
actitudes (traballo, 
esforzo, 
puntualidade,asistencia, 
interés, atención, 
compañeirismo e 
colaboración co grupo, 
hixiene, roupa e calzado 
adecuados, seguridade 
propia e dos outros...  ) 
tanto positivas como 
negativas dos alumnos no 
libro do profesor. 

30% 
Cualificación 
mínima de 5 
sobre 10 para 
poder facer 
media cos 
outros 
apartados. 

 

 
 
 
OUTRAS CONSIDERACIÓNS RESPECTO DA SISTEMÁTICA DA AVALIACIÓN. 
 
Os alumnos con enfermidade ou lesión que non poidan realizar a parte práctica xeral deberán aportar o 
xustificante médico e realizar as tarefas especiais que lle propoña o profesor, deseñadas en función do 
problema que presente. Se a enfermidade ou lesión ten unha duración superior a 2 semanas (4 horas), 
deberase adaptar o sistema de avaliación e cualificación do alumno, empregando tarefas complementarias 
tipo fichas de clase e traballos escritos sobre as unidades didácticas en curso. O alumno lesionado debe 
asistir con normalidade as clases de EF se asiste ao instituto para as demais materias. 
 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN EN SETEMBRO E PENDENTES 
 

CURSO SETEMBRO % DA NOTA PENDENTES % DA NOTA 

 
TODOS 

OS 
CURSOS 

Presentación correcta das 
actividades complementarias. 

40% Presentación correcta das 
actividades complementarias. 

40% 

Proba escrita. 30% Proba escrita. 30% 

Proba práctica 30% Proba práctica 30% 

 


