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I. AVALIACIÓN DO ALUMNADO. 

O proceso de avaliación do alumnado estaba programado como no curso anterior 

tendo baseándose na existencia dunha 3ª avaliación a principios do mes de xuño e unha 

avaliación final á finais do mesmo mes, de xeito que despois de ter en conta as notas 

obtidas como resultado das tres avaliacións, o alumnado tiña a posibilidade de recuperar 

a materia, caso de tela suspensa, ou mellorala  con actividades de ampliación e mellora, 

nese período de tempo entre a avaliación final e a última.  

Coas últimas directrices desaparece esta situación e se volve a existencia dunha 

única avaliación final en xuño, sen avaliación extraordinaria para recuperar en caso de 

suspenso, de xeito que queda a imaxinación dos departamentos idear unha fórmula para 

dar a posibilidade de recuperar no mes de xuño, ó alumnado que durante o curso non 

consegue superar a materia. Isto obriga a introducir certos cambios na programación, no 

tocante á avaliación, que se concretan no seguinte: 

AVALIACIÓN DO ALUMNADO DOS CURSOS PARES (2º DE E.S.O. , 4º DE ESO, 2º BACH). 

2º de E.S.O. 

A nota final cuantitativa do curso se obterá do media ponderada das notas dos 

tres trimestres. De xeito que a media se obterá, como queda descrito na programación, 

multiplicando na nota da 1ª avaliación por 1, a da segunda avaliación por 2 e a da 

terceira avaliación por 3, logo sumando os resultados e dividindo por seis ((1ª aval x 

1)+(2ª aval x 2)+(3ª aval x 3))/6= nota final.   

Esta nota estará configurada ó remate do programa que será aproximadamente a 

comezos de xuño tal e como viña sendo programado no último ano. Polo tanto nese 

punto do curso xa temos a nota de cada alumno co que, a partir dese momento,  

podemos seguir un programa con actividades de ampliación ou repaso do dado durante o 

curso, tentando que o alumnado que co cómputo das tres avaliacións non superou a 

materia o poida facer tendo en conta o traballo deste período final. Pola outra banda o 

alumnado que xa ten superada a materia ten posibilidade de mellorala nota co traballo 

que consiga realizar nesa semana. 



Actividades de recuperación: 

Para estes alumnos as actividades de recuperación empezarán polas actividades 

non realizadas durante o curso: traballos da parte teórica non realizados durante os 

distintos trimestres ( traballos de investigación e exposición, cuestionarios de EDIXGAL  e 

resumes e comentarios sobre as sesións nas que non puideron participar durante o curso 

que deberían ter enviado por EDIXGAL durante o  trimestre correspondente e non o 

fixeron no seu día).  

É posible que introducindo as notas correspondentes a estas tarefas non 

realizadas no seu día, a nota xa supere a mínima para aprobar polo que aínda que non 

fixese o exercicio proposto como recuperación xa estaría aprobado. 

Por outro lado, como actividade de recuperación, se lle pedirá a cada alumno a 

realización dun quecemento, primeiro por escrito a través dun pequeno traballo e logo 

posta en práctica de xeito autónomo e se avaliará cuns criterios de corrección baseados 

nos mínimos esixibles para 2º de ESO en EF, en relación a este contido, tendo en conta 

que a parte práctica se valorará ata 6 ptos e a parte do traballo escrito ata 4 puntos. 

PARTE TEORÍA (REDACCIÓN DO TRABALLO) para a corrección cada apartado 

valorarase en dous puntos: 

▪ Realizado en folio branco con título, portada e datos persoais completos do autor, 

redactado cun mínimo de corrección ortográfica e gramatical, en galego ou en castelán. 

(texto) 

▪ Descrición básica dos exercicios de mobilidade, indicando as principais correccións 

técnicas e de saúde postural valoradas durante o curso. Tamén se valorará a 

concreción de duración temporal e de repeticións dos exercicios, tanto de mobilidade 

como de flexibilidade. 

▪ Recreación dun quecemento completo coas partes estudiadas organizadas de forma 

lóxica e cos distintos exercicios encadrados  cada un na súa parte correspondente. 

▪ Os exercicios tanto de mobilidade articular como de flexibilidade están organizados 

seguindo un esquema corporal. 



▪ O quecemento ten unha estrutura temporal de cada parte e do quecemento na súa 

totalidade. 

PARTE PRÁCTICA (realización práctica do quecemento redactado no traballo de 

teoría) cada un destes criterios valerá 2 puntos: 

▪ O quecemento consta das principais partes dun quecemento: desprazamentos, 

mobilidade, flexibilidade e activación. Nesta orde ou nunha lóxica. 

▪ Os exercicios son realizados seguindo as indicacións (simetría, amplitude, posición de 

partida, etc..) , en canto a saúde postural e de corrección técnica, realizadas durante o 

curso. 

▪ Os exercicios se realizan en tempo e repeticións de acordo co establecido nas normas 

indicadas, seguidas e tratadas durante o curso. 

▪ O alumno cos exercicios propostos enche o tempo mínimo establecido para o 

quecemento deste exercicio, de dez a quince minutos. 

▪ Os exercicios están organizados de forma lóxica cada un na súa parte. 

Para a realización destas actividades o alumnado, aproveitando que as 

clases continúan, contará co asesoramento e colaboración do profesor en caso 

de ser necesario para a elaboración dos traballos (tódolos traballos teñen as 

instrucións detalladas en Edixgal). 

Actividades para mellora da nota. 

Neste período todo o alumnado, incluído o que non ten a materia superada, 

participarán en actividades das unidades impartidas durante o curso. O profesor elixirá as 

unidades nas que o alumnado en termos medios sacou notas máis baixas e repetirá 

algunhas das actividades pertencentes a avaliación práctica (en función do tempo 

dispoñible) e as notas obtidas, se superan as obtidas no seu día,  substituirán a estas e 

aumentarán a nota final na porcentaxe establecida na programación.  

Así mesmo volveremos abrir as tarefas de EDIXGAL para que aquel alumnado que, 

a pesar de ter aprobado, as teña sen facer, as poida completar e aumentar a súa nota. 


