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CRITERIOS CUALIFICACION EDUCACION FISICA (RESUME) 

 

Os porcentaxes que se establecen para o tipo de contidos de cada avaliación 

serán: 

- Contidos teóricos: 20% 

- Contidos prácticos: 50% 

- Contidos actitudinais: 30% 

 

A nota final do curso escolar será a media aritmética das 3 avaliacións. 

CONTIDOS TEÓRICOS (20%) 

A valoración neste apartado basearase non seguintes instrumentos de avaliación, 

escollendo o profesor os que considere mais oportunos para cada avaliación, e mesmo 

combinando mais dun dentro da mesma proba teórica: 

- Exámenes de preguntas tipo test 

- Exámenes de respostas breves 

- Exámenes de completar lagoas 

- Exámenes de verdadeiro/falso. 

En cada proba de carácter teórico o profesor deberá explicitar no encabezamento o valor 

das distintas preguntas e apartados. 

Asimesmo, poderanse establecer traballos escritos coa temática e formato que o 

profesor exixa en cada momento, especificando previamente o porcentaxe da nota 

dentro deste apartado. 

CONTIDOS PRÁCTICOS (50%) 

Serán avaliados con exámenes prácticos que poñan de manifesto a eficacia do proceso 

de aprendizaxe. En caso de ser mais de 1 en cada avaliación o profesor especificará os 

porcentaxes dentro deste apartado. 

CONTIDOS ACTITUDINAIS (30%) 

As actitudes avaliaranse a partir de escalas descritivas en cada trimestre onde 
quedarán reflectidas nunha escala de 0 a 5 (5=sempre, 4=case sempre, 
3=habitualmente, 2=en ocasións, 1 =algunha vez, 0 =nunca) observacións do tipo: 

 
1. -Demostra interese pola materia 
2.- Comportamento: Respecta as decisións do profesor, normas dos 

xogos, non protesta, ten disciplina, etc 
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3.- Respecta aos seus compañeiros e colabora con eles nas 
actividades. 

4.- Participa activamente en toda-las actividades, manifestando 
esforzo e interés pola sua mellora. 

5.- Colabora coa recollida de material 
6.- Demostra hábitos hixiénicos e de saúde 
 

 
Polo tanto, sobre 6 items para valorar o apartado actitudinal, e valendo 5 puntos cada 
un, o alumno será calificado sobre un máximo de 30 puntos (30% da nota final). 
Asímesno, poderá restarse 0,3 puntos (un “negativo”) na valoración de este apartado por 
cada unha das seguintes conductas negativas: 
 
- Non traer roupa axeitada. 
- Por cada comportamento especialmente disruptivo ou irrespetuoso.  
- Retrasos inxustificados. 
- Non traer material para elaborar o diario de sesión no caso de non poder realizar a 

práctica, outro material específico que se lles solicite, ou calquiera tarefa que tiveran 
que traer preparada para o seu desenrolo na clase (por exemplo, dar unha parte 
dunha sesión, preparar un quencemento específco, etc) 

- Cada falta de asistencia sin xustificar. 
- Cada vez que o alumno, por mor dunha lesión ou imprevisto que lles impida realizar a 

práctica, non entreguen o correspondente xustificante médico ou non casos en que 
éste aínda non fose posible, o xustificante firmado polos país e titores. 

 
A acumulación de 3 faltas de asistencia sin xustificar implicará o suspenso na avaliación 
correspondente. Neste caso , a nota da avaliación será de 4 agás que a nota media dos 
diferentes apartados sexa menor. 
 
Os alumnos tamén poderán sumar a maiores “positivos” neste apartado (+0,3) por 
participar en actividades extrescolares a proposta do profesor. 

 
 
3.4.5 Recuperación da materia. 

 
Os alumnos que non superen esta avaliación continua e non superasen a asignatura na 
avaliación final ordinaria terán unha posibilidade na convocatoria extraordinaria de 
setembro coas actividades de recuperación propostas polo Departamento que consistirá 
nunha proba escrita de coñecementos teóricos e unha proba práctica. O valor porcentual 
de cada un deles, será o seguinte:  
 

 
 

*Proba escrita de coñecemento……………………………….50%  
*Proba practica ……………………………………………….50%  
 

 
 
Estas probas extraordinarias de materia,  realizaránse en xuño e no mes de Setembro 
,co profesor correspondente,  nas datas determinadas pola Dirección do centro.  
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En canto á avaliación dos alumnos EXENTOS DE PRACTICA, èstos deben asistir 
obligatoriamente ás clases recollendo o contido das mesmas nunhas fichas diarias que 
se presentarán ao final de cada trimestre. Ditas fichas máis os traballos 
complementarios realizados a instancia do profesor acumularán un valor porcentual na 
nota como máximo do 40 %. O valor restante da nota trimestral, raro excepcións, se 
obterá na realización das probas teóricas ata un máximo do 60% do valor porcentual da 
avaliaciòn.  
En caso de exenciones temporais, o alumno e o profesor decidirán a forma de 
evaluación ata que o alumno recupere a sea patoloxía.  
 
 
NOTA: Tanto as exenciones dun curso completo como as temporais, seràn debidamente 
acreditadas polos alumnos, pais ou titores, presentando un certificado médico oficial ao 
profesor da asignatura que á súa vez o incluirán no expediente académico do alumno na 
secretaría do instituto segundo instrucións recollidas por lei no D.O.G. de data : 28-8 -91.  
 
 
NOTA: O alumnado se lle obligará a unha indumentaria idónea para as clases de E.F. 
(roupa deportiva e calzado deportivo adecuado, ademáis de evitar traer xoias e abalorios 
postos á sesión cos que poden autolesionarse ou lesionar sen querer aos compañeiros 
); se esta norma non se cumpre, o profesor de E.F. pode non permitir ó alumno a asistir 
á práctica da sesión obligándolle a recolle-lo contido  da clase nunha ficha que será 
entregada ó profesor ó termo da mesma. 

 
Para a recuperación da materia pendente de anos anteriores teremos en conta que 
non se farán actividades de recuperación da materia de Educación Física cando esté 
pendente do ano anterior, senón que a avaliación continua positiva  da materia no curso 
actual, valorada polo profesor que imparte a materia no curso, supón a recuperación da 
materia pendente,  sempre e cando se presente ó examen extraordinario no mes de 
maio marcado no taboleiro de pendentes.  
 
Os que non recuperen a materia pendente de E.F no curso actual,terán que presentarse 
ó exame marcado no taboleiro que será no mes de maio e no mes de setembro. 
  
O exame consistirá nunha proba práctica e unha escrita na data fixada. 
 


