
Anexo: Adaptación da programación de EDUCACIÓN FÍSICA á orde do 25 de 

xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de 

educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema 

educativo de Galicia. 

 

ALUMNADO DA ESO: 

1. O alumnado da eso terá tres avaliacións parciais. O departamento mantén os criterios de 

cualificación recollidos na programación didáctica para obter a nota de cada avaliación parcial. 

2. O alumnado que na terceira avaliación parcial obteña unha cualificación igual ou superior a 5, 

terá a materia superada. Esta nota da terceira avaliación parcial será o resultado da media 

aritmética das notas obtidas nas 3 avaliacións parciais. 

Durante o período abranquido entre a terceira avaliación parcial (7,8 e 9 de xuño) e a avaliación 

final (20,21 e 22 de xuño), este alumnado coa materia superada, poderá realizar actividades de 

recuperación, ampliación e/ou reforzo dalgunha das partes da materia, especialmente, naquelas 

partes onde tivera maior dificultade. A través das actividades propostas poderán obter ata un 1 

punto máximo que se sumará á nota da terceira avaliación e que suporá a cualificación definitiva 

para este curso escolar. 

3. Para o alumnado cunha cualificación inferior ao 5 na terceira avaliación, haberá unha proba de 

avaliación final na que se avaliarán as partes da materia suspensas.  

Durante o período abranquido entre a terceira avaliación e a avaliación final, este alumnado fará 

actividades de apoio, repaso e de recuperación. A cualificación final será a media aritmética das 

notas obtidas en cada avaliación parcial logo de substituir as cualificacións suspensas polas novas 

cualificacións obtidas logo deste periodo de recuperación. 

 

4. Tanto nas avaliacións parciais como na avaliación final establecemos un redondeo al alza si a 

nota ten como decimal igual ou superior a 0,7. 

 

ALUMNADO DE BACHARELATO: 

1. O departamento mantén os criterios de cualificación recollidos na programación didáctica para 

obter a nota de cada avaliación parcial. 

2. A nota da avaliación final ordinaria (7,8 e 9 de xuño) será o resultado da media aritmética 

entre as tres cualificacións obtidas en cada avaliación parcial. 

O alumnado que obteña unha cualificación igual ou superior a 5 na avaliación final ordinaria, terá 

a materia superada. 



3. Para o alumnado que NON obteña unha cualificación igual ou superior a 5, haberá unha proba 

de avaliación extraordinaria (20,21 e 22 de xuño) en base aos contidos mínimos esixibles. Os 

criterios de cualificación para esta proba serán: 50% probas de execución prácticas e 50% 

probas escritas e/ou traballos. 

Durante o período abranquido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación extraordinaria, 

este alumnado coa materia suspensa, realizará actividades de apoio, recuperación e reforzo dos 

contidos mínimos, facendo fincapé nas partes da materia onde tivera maior dificultade. 

4. Tanto nas avaliacións parciais como na avaliación final e na extraordinaria establecemos un 

redondeo al alza si a nota ten como decimal igual ou superior a 0,7. 

 

 


