
                                                                                                                                                                                                            
       ED. FÍSICA                   CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
  VALORACIÓN 
 Contidos procedimentais: 70 % da nota.                
 Contidos conceptuais: 10 %        ( nota mínima para aprobar:un tres) 
 Contidos actitudinais: 20 % 
 A nota final é o resultado da media aritmética das tres avaliacións.  
 Os alumnos poden consultar os baremos antes e despois de facer  os exames. 
 Contidos actitudinais: 
 a) Traslado, recollida e coidado do material. 
 b) Actitude respetuosa. Colaboración e cooperación. 
 c) Non discriminar ós compañeiros. Acatar as medidas de seguridade. 
 Apartados a e b con negativos supón levar cero en contidos actitudinais. 
 Septembro e pendentes.  Contidos conceptuais:  20 %  
                                          Contidos procedimentais:  80 % 
                        Nota mínima nos contidos conceptuais un un (10 %). 
 
REQUISITOS PARA PODER APROBAR 
Traer a roupa e o calzado axeitado para facer as actividades físico-deportivas.             
 Suspéndese con catro clases sen facer a práctica. 
 Non estar máis de tres días sen facer a práctica sen presentar xustificante do médico,  
 indicando a doenza e o tempo da exención.   
 Non ter máis de tres faltas de asistencia a clase sen xustificar. 
 Cada día sen facer a práctica baixa a nota 0´5 puntos.  
 Facer as actividades físicas co pelo recollido e sen xoias e reloxo. 
 Exame dos contidos conceptuais: mínima nota para poder aprobar, un tres. 
 Non se pode aprobar sen presentar os traballos.  
 Contidos conceptuais: a nota é a do exame. Os traballos poden subila o baixala,    
 excepto en septembro: 10 % da nota. 
 Facer todas as actividades de clase, excepto que se presente xustificante médico. 
 Repoñer o material rachado ou inutilizado. 
 
 RECUPERACIONES: 
Faranse ó final de curso. Con dúas avaliacións suspensas faise a recuperación, tamén 

 con un un nuha avaliación.  

Valoración: non se teñen en conta os contidos actitudinais nin o traballo  na clase. 

Contidos conceptuais: 10%   da nota e os procedimentais o 70 % 
 
                                        CONTIDOS 
   1ª AVALIACIÓN. 
  UD 1.  O CORPO HUMANO E A SAÚDE 
   2ª AVALIACIÓN 
  UD. 3  DEPORTES ACUÁTICOS. E DEPORTES NA NATUREZA. 
  UD. 2. DEPORTES ALTERNATIVOS: 
           : DISCO VOADOR. INDIAKA. WAVE. DIABOLO.  
   
  UD.  4. DEPORTES DE COMBATE OLÍMPICOS 
   3ª AVALIACIÓN 
  UD  5.  A XIMNASIA ARTÍSTICA DEPORTIVA. 
  UD. 6.  DEPORTES DE EQUIPO: BALONCESTO E FÚTBOL. 
 


