7. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Área /
Materia

Instrumentos de avaliación
Coñecementos
manifestados nos
teóricos

adquiridos
e
distintos exames

Traballos teóricos

Pesos

20%
10%

Observacións
Para poder aprobar a
materia será de obrigado
cumprimento o aprobar
todo los apartados

60%

ED. FÍSICA
Habilidades adquiridas e manifestadas
nos distintos exames prácticos

Actitudes exhibidas ao longo do curso,
reflectidas
na
súa
asistencia,
puntualidade,
participación
e
comportamento en clase

10%

Criterios de redondeo aos efectos de cualificación
Cando a cualificación obtida por un alumno non coincida cun número enteiro, a
nota que constará oficialmente será a correspondente ao número enteiro inmediatamente
inferior. É dicir, se a media das súas cualificacións (de acordo coas ponderacións arriba
establecidas) se sitúa entre 0 e 0,99, a nota obtida será de 0; se se sitúa entre 1 e 1,99 será
de 1, e así sucesivamente. Exceptúase o tramo abranguido entre 9 e 10, que se axustará ao
seguinte criterio de redondeo: se a media das cualificacións se sitúa entre 9 e 9,49, a nota
obtida será de 9; se a media se sitúa entre 9,50 e 10, a nota obtida será de 10.

8. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN
Estes variarán segundo o contido que se estea traballando, pero en liñas xerais son:
•Probas teóricas
•Test de condición física.
•Técnicas específicas de cada deporte.

•Práctica de xogo real.
•Observación.
Motivos de perda de avaliación: o único motivo para perder este dereito serían as
faltas de asistencia reiteradas sen xustificación, que como indica a lei pode dar lugar a
perda da escolarización.

10.PLANS DE TRABALLO PARA A SUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES
•Contidos mínimos esixibles:
Curso 1º da ESO
•

O quecemento: concepto, fases e execución.

•

Acondicionamento xeral das capacidades físicas relacionadas coa saúde.

•

Exercitación da musculatura de sostén.

•

Coñecemento e práctica de xogos e deportes populares e tradicionais
galegos.

•

Participación de forma activa nos diferentes xogos e actividades deportivas.

•

Aspectos de tolerancia e deportividade na práctica das actividades a realizar.

Curso 2º da ESO
•

Quecemento xeral.

•

Capacidades físicas relacionadas coa saúde.

•

Práctica de actividades deportivas individuais e colectivas.

•

Aspectos de tolerancia e deportividade.

Curso 3º da ESO
•

O quecemento específico: concepto, fases e execución.

•

Capacidades físicas relacionadas coa saúde.

•

Execución de distintas combinación de habilidades ximnásticas e
acrobáticas.

•

Aspectos técnicos, tácticos e regulamentarios dos deportes a practicar.

•

Aspectos de tolerancia e deportividade na práctica das actividades a realizar.

Curso 4º da ESO
•

Quecemento específico: obxectivos, pautas para a súa realización.

•

Capacidades físicas relacionadas coa saúde.

•

Perfeccionamento dos deportes a realizar:técnica e práctica aplicada o xogo
xeral.

•

Practica de actividades de ocio e recreación.

•

Aspectos de tolerancia e deportividade na práctica das actividades a realizar.

Criterios para superar as materias pendentes pola avaliación continua
Dado que a educación física é unha materia de continuidade, si se da o caso de que
alguén promoción de curso coa nosa materia pendente aprobaría si nese curso supera os
obxectivos marcados e automaticamente recuperaría o curso anterior. Se non é así, farase o
exame de recuperación cando marca o calendario oficial.

