
EDUCACIÓN FÍSICA

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Para superar con éxito a materia, os alumnos deberán acadar un nivel mínimo en cada

un dos ámbitos avaliables (conceptual, procedimental e actitudinal), tendo en conta os

criterios de avaliación que se contemplan para cada curso, así como a consecución das

competencias básicas. A non superación dun só dos apartados implicará directamente

unha avaliación negativa e a necesidade de recuperación da materia suspensa.

Avaliaranse as seguintes competencias básicas:

 Nivel de adquisición de coñecementos teórico-prácticos.

 Capacidade de análise e explicación dos coñecementos adquiridos.

 Participación dos alumnos nas clases prácticas.

 Colaboración nas clases.

 Iniciativas dos alumnos na elaboración e posta en práctica das sesións.

 Actitude positiva e crítica cara á práctica da actividade física.

 Capacidade para elaborar proxectos e traballos.

 Introdución das novas tecnoloxías nas aprendizaxes.

 Coidado do material e instalacións.

 Respecto ás normas.

 Respecto aos compañeiros.

O departamento de E.F. terá especial coidado na vixiancia dunha serie de normas de

conduta  básica.  O  incumprimento  das  mesmas  determinará  a  imposibilidade  de

práctica e a consecuente sanción verbal e/ou escrita.

 Desobedecer as indicacións do profesor

 Negarse a realizar algunha das actividades propostas

 Burlarse dos compañeiros

 Interromper o normal desenvolvemento das clases ou das actividades

 Non traer a equipación básica (chándal e calzado deportivo)

 Non traer o neceser cos obxectos necesarios para o aseo



 Facer un uso inadecuado do material (patear balóns, colgarse das porterías,

pisar o tatami con calzado de rúa…)

A  porcentaxe  que  corresponde  a  cada  unha  das  dimensións  da  aprendizaxe  que

forman parte da avaliación en Educación Física queda reflictida no seguinte cadro, no

que  se  relacionan  os  grandes  bloques  de  contidos  coas  competencias  básicas

asociadas:

PROCEDEMENTOS

 Iniciativa e espírito emprendedor

 Aprender a aprender

 Conciencia e expresións culturais

50%

CONCEPTOS

 Competencia Científica

 Competencia Dixital

 Competencia Comunicación lingüística

 Conciencia e expresións culturais

20%

ACTITUDES

 Competencia social e cívica

 Inicativa e espírito emprendedor

 Aprender a aprender

30%


