
 

 

 

 

 

ANEXO DE ADAPTACIÓN  
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CURSO 2021/22 

 

 

 

 
CENTRO: CPR Hermanos Quiroga 

CURSO: 1º E.S.O. 

MATERIA: Educación Física 

DEPARTAMENTO: Educación Física 

DATA: 8/04/2022 

 

 

 

 

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. 



ÍNDICE: 

 

1. Criterios xerais para a avaliación e calificación do alumnado. 
 

2. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 3º 
avaliación e a avaliación final na ESO: apoio, reforzo, recuperación, 
ampliación e titoría. 

 
 

3. Protocolo para a elaboración do informe de avaliación 
individualizado. 
 

4. Criterios de outorgamento de matrículas de honra na ESO 
 

 
5. Aprobación e publicidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Criterios xerais para a avaliación e calificación do alumnado: 
 

A avaliación formativa está relacionada có modo de superar a materia de 

maneira ordinaria, e dicir, a través da superación dos distintos estándares, 

unidades didácticas e avaliacións do curso.  

Na avaliación inicial das diferentes unidades didácticas deberemos obter 

información acerca dos alumnos, das súas características psicomotrices e 

aptitudinais, e do seu nivel de desenvolvemento e de coñecementos (utilizando 

técnicas de análise de conduta, de observación, etc.) relacionados cos contidos 

da mesma. 

 En relación coa avaliación formativa imos utilizar procedementos de 

observación que nos van permitir informar ao alumno do nivel conseguido e os 

erros cometidos en calquera situación didáctica. Dentro destes procedementos 

utilizaremos métodos de observación directa como o “rexistro anecdótico” e de 

observación indirecta como as “listas de cotexo” ou as “escalas de calificación”. 

Estes métodos servirannos para valorar os contidos actitudinais e 

procedimentais que os alumnos van adquirindo ao longo do proceso de 

ensinanza-aprendizaxe. 

Incluida en cada unidade didáctica levarase a cabo unha sesión de control, 

avaliación sumativa ou final. A parte dos procedementos de observación 

tamén utilizaremos procedementos de experimentación,  que nos van a 

permitir obxectivar, medir o que o individuo pode facer despois dun proceso 

determinado de aprendizaxe. Utilizaremos dentro destes procedementos 

distintas  “probas de execución” e distintos “test”. Estes procedementos de 

experimentación xunto á valoración das actividades realizadas ao longo das 

unidades didácticas servirannos para valorar os contidos máis procedimentais. 

Dicir tamén que para a valoración dos contidos de carácter conceptual 

utilizaremos probas escritas ou traballos de tipo teórico, moi relacionados 

tamén coa utilización das novas tecnoloxías (Competencia dixital e lingüística). 

No que se refire a cualificación trimestral será a media aritmética da nota 

obtida nas distintas unidades didácticas que conforman a avaliación. E, por 

último, a cualificación de cada unidade será o resultado de sumar a nota 



acadada en cada estándar que avaliamos na unidade, aplicándolle a 

porcentaxe correspondente. 

Os diferentes estándares de aprendizaxe evaluados pódense englobar da 

seguinte maneira: 

 Exame teórico: Ó remate de cada trimestre, haberá unha proba escrita, 

onde o alumnado deberá mostrar os coñecementos teóricos adquiridos 

durante ese período. 

 Traballo de investigación sobre un deporte concreto: En cada un dos 

tres trimestres se fará un traballo obrigatorio de investigación sobre 

un deporte a elexir entre os ofrecidos polo profesor nunha nota 

entregada nos primeiros días do curso, polo que a puntualidade na 

data de entrega deberá ser exquisita, descontádose 1 punto por cada 

día de retraso na entrega do traballo. Valorarase a presentación, as 

faltas de ortografía, así como os contidos presentados. 

 A práctica deportiva na clase, traballo, esforzo, implicación e interés 

pola materia, boa actitude cara a asignatura, aptitudes para a práctica 

deportiva, realización de exames prácticos, de tests físicos… É 

obligatoria a práctica dos exercicios físicos así como a utilización 

do chándal do colexio. Ó rematar cada avaliación e ó final do curso, 

non se considerará apto/a a aquel/a alumn@ que mostrase abandono na 

materia, é dicir, que non trouxese o chándal do colexio, nin os traballos; 

que non atendera nin seguira as clases de forma axeitada; que 

entregase os exames en branco... Sen embargo, sí se valorará 

positivamente ó alumnado que participe habitualmente na clase, 

aportando iniciativa persoal, atendendo ás explicacións do profesor, 

axudando ós compañeiros, etc. 

 Actitude cara os compañeiros e cara o profesorado da asignatura. 

 

O redondeo aplicado nas cualificacións anual e trimestral será en alza cando a 

nota acadada supere ou sexa igual a 0,5 e á baixa cando a nota acadada non 

alcance o 0,5. 

Nos exames teóricos poderase restar puntos nos seguintes casos: 



o Ata 2 puntos por faltas de ortografía (valendo cada falta a cantidade de 

0,05 puntos). 

o Ata 0,5 puntos cando os aspectos de limpeza, claridade e presentación 

sexan descoidados. 

o Non se correxirán os exames sen nome nin os realizados a lapis. 

o No caso de que o alumn@ copie nalgún exame terá a avaliación 

automáticamente suspensa. 

 

Debido ao carácter continuo e formativo das avaliacións, non haberá probas de 

recuperación trimestral. 

Os estándares do bloque común relacionados con cuestións como respecto ás 

normas ou ós compañeiros, o traballo en equipo, etc. poderán ser recuperados 

en unidades posteriores, é dicir que se aproban ese estándar (ou en último 

caso un do mesmo bloque) nunha unidade posterior se considerará superado. 

    

Os criterios de promoción consistirán como xa mencionamos na superación 

do grao mínimo de consecución (50%) de todos os estándares de aprendizaxe 

do curso e na asistencia a un 80% das clases (non se terán en conta as faltas 

xustificadas). Xa que o NOF do centro indica que a asistencia por debaixo 

deste % implica a cualificación negativa do curso. 

  

       

Unha vez aplicados os baremos anteriores, o redondeo para cualificacións 

decimais será o seguinte: 

 

 Nas avaliacións: 

 

Cifra decimal <5 Número enteiro anterior 

Cifra decimal ≥5 Redondeo á alza, incluído o caso de cualificacións 

entre 4 e 5. 

 



1.1. Criterios para o tratamento de materias pendentes: 
 

O alumnado que non teña superada a materia na avaliación final ordinaria terá 

dereito a presentarse a convocatoria extraordinaria.  

Seguindo a Orde do 19 de maio de 2021 pola que se aproba o calendario 

escolar para o curso 2020/21 nos centros docentes sostidos con fondos 

públicos na Comunidade Autónoma de Galicia, esta convocatoria será 

celebrada no mes de xuño.  

A nota acadada nesa proba será a que quede  reflexada no Xade como nota do 

curso nesa materia (acadada na convocatoria extraordinaria).  

Cando o alumno aprobe a materia na avaliación extraordinaria, a máxima nota 

que obterá o alumno en XADE será de un 5. 

Esta proba constará de dúas partes: unha procedimental (que incluirá contidos 

dos distintos bloques) e outra teórica (na que entrarán todos os contidos 

traballados ao longo do curso). Ademáis, deberán presentar os traballos non 

presentados ou suspensos durante o curso escolar xunto cun “collage” dos 

deportes dos traballos presentados. A nota de xuño obterase sumando a nota 

do exame (sempre que neste, o/a alumno/a sacara como mínimo un 3) e a nota 

do traballo (isto suporá o 60%), máis os outros dous 20%, que serán relativos ó 

seu traballo/esforzo e á súa actitude durante o curso. 

Na avaliación do alumnado que por razóns médicas non poda desenvolver 

os contidos prácticos da materia, dicir que deberán asistir ás clases e 

realizar aquelas actividades que a súa situación lles permita. Naquelas 

actividades que non puidese desenvolver, deberán traballar os contidos 

teóricos correspondentes. 

A avaliación nestes casos será sobre o grao de participación e esforzo nas 

sesións, e sobre as probas teóricas, tanto as ordinarias do resto da clase como 

as complementarias que se poidan propoñer en cada unidade didáctica. 

Por último, o alumnado coa materia do curso anterior pendente deberá 

realizar ao longo do curso unha proba teórica sobre os contidos da materia no 

curso anterior, e deberá superar os mínimos esixibles correspondentes ó seu 



curso. A proba teórica poderá dividirse en varias partes (dúas ou tres) e tamén 

se poderá realizar algunha actividade complementaria en relación ao currículo 

do curso pendente. Recordar neste apartado que a avaliación deberá basearse 

na Orde do 21 de decembro do 2007 e no Decreto 133/2007. 

 

1.2. Criterios de promoción do alumnado de curso/etapa: 
 

Os criterios de promoción de curso serán os establecidos na Orde do 25/01/22 
pola que se actualiza a normativa de avaliación no sistema educativo de 
Galicia. É dicir: 

 

Promocionará de curso o alumnado que supere todas as materias ou teña 
avaliación negativa en 2 materias. 

- Ademais de nos casos anteriores, o equipo docente poderá decidir que o 
alumno/a promocione se considera que se cumpran tamén TODAS estas 
condicións: 

a) Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias nas 
que estea  matriculada/o nese ano académico sexa igual ou superior a cinco. 

b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias non 
superadas  lle permite seguir  con éxito o curso seguinte. 

c) Que o equipo docente estime que ten expectativas favorables de 
recuperación. 

d) Que o equipo docente estime que a promoción beneficiará a súa evolución 
académica 

 

1.3. Criterios de Titulación: 
 

Obterá o título de graduado na ESO o alumnado que supere todas as materias. 
Ademais de no caso anterior, o equipo docente poderá decidir a obtención do 
título por parte dunha alumna/o, sempre que se cumpran tamén TODAS as 
condicións seguintes: 

 

a) Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias en 
que estea matriculada/o nese ano académico sexa igual ou superior a cinco.  

 



b) Que a xuízo do equipo docente a alumna/o adquirise as competencias 
establecidas.  

 

c) Que a xuízo do equipo docente a alumna/o alcanzase os obxectivos da 
etapa. 

 

2. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 3º 
avaliación e a avaliación final na ESO: apoio, reforzo, recuperación, 
ampliación e titoría. 
 
2.1. Metodoloxía: 

 

De forma xeral, podemos definir a metodoloxía como o conxunto de 

procedementos mediante os cales podemos alcanzar un determinado fin ou 

obxectivo. Dende unha perspectiva democrática, aberta ou flexible do ensino, 

como a que se nos expón nos currículos oficiais, non podemos falar dun 

método universal válido e aplicable en calquera situación, senón que existen 

diferentes métodos de ensino para as distintas situacións; dende a aprendizaxe 

receptiva (con estilos de ensino e estratexias pedagóxicas que desenvolven a 

capacidade receptiva do alumnado) ata a autoaprendizaxe (que desenvolve a 

capacidade produtiva do alumnado). 

O proceso de ensino-aprendizaxe basearase na construción de aprendizaxes 

significativas xa que o alumnado non ha de ser un mero realizador das tarefas 

propostas, senón que, polo menos, debe asumir o ¿Por qué? e o ¿para qué? 

de devanditas tarefas, de tal forma que asimile de maneira práctica os 

coñecementos sobre o seu corpo e o funcionamento do mesmo, así como das 

súas propias posibilidades motrices e experimente con elas. 

Como profesores tentaremos cumprir unha función dinamizadora e integradora, 

motivando e guiando cara ao descubrimento de novas opcións e posibilidades. 

Esta información ha de basearse no desenvolvemento da actividade motriz 

máis que no resultado da mesma. 

Debemos propor actividades que supoñan un esforzo e un reto adecuado ás 

capacidades do noso alumnado. Habemos de estimular, suxerir, orientar, 



controlar o risco, achegar ideas... pero o alumnado ha de ser, e saber ser, o 

protagonista da súa propia acción motriz. 

Especial motivación ten para eles conseguir aplicar as súas aprendizaxes 

motrices a unha actividade tan motivante como é o xogo. Por iso, o aspecto 

lúdico ten que xogar un papel preponderante en todo o proceso de ensino-

aprendizaxe. 

 
 

2.2. Actividades tipo: 
 

Neste apartado redáctanse as actividades propostas para o periodo entre o 6 e 
o 22 de Xuño. Para este periodo farase un pequeño percorrido de repaso polo 
que foi o curso.  

Por  grupos farán un mural cos contidos da materia ata a fecha, no que 
exporán os puntos máis importantes e relevantes dos diferentes bloques de 
contidos que viron durante o curso. Dito traballo, contará cunha exposición por 
parte dos membros do grupo ante a clase. 

Terán unha proba escrita de contidos teóricos vistos nos diferentes bloques 
durante o curso, dende contidos de condición física (resistencia, velocidade, 
forza e flexibilidade), expresión corporal, saúde e calidade de vida, e xogos e 
deportes. 

Ademáis, xogaremos encontros das diferentes actividades deportivas 
propostas durante o curso en forma de pequeño torneo entre a clase. 
Poderanse facer preguntas sobre regulamento dos diferentes deportes 
propostos. 

Estas actividades poderán servir para subir nota, pero en ningún caso para 
baixala. 

 

3. Protocolo para a elaboración do informe de avaliación individualizado: 

 

A partir das cualificación, reflexións conxuntas e conclusións extraídas da 
terceira sesión de avaliación elaborarase un informe individual de avaliación 
para cada alumno/a coa materia pendente. Neste informe concretaranse os 
contidos, criterios de avaliación, obxectivos e competencias que o alumno/a 
debe recuperar para aprobar a materia.  

 

 



4. Criterios de outorgamento de matrículas de honra na ESO: 
 

O alumnado que, despois da avaliación final de 4º curso , obtiveran unha nota 
media de 4º curso igual ou superior a 9 puntos, poderá recibir a mención de 
matrícula de honra.  

Dita mención poderá concederse, como máximo, o 5 % do total do alumnado 
matriculado no centro para ese curso. En todo caso, cando no centro docente o 
total do alumnado matriculado en cuarto curso de educación secundaria 
obrigatoria sexa inferior a vinte, poderá concederse unha soa mención de 
matrícula de honra. 

 
 

5. Aprobación e publicidade: 

 

Os alumnos/as estarán informados, a través da páxina web do centro, dos 
traballos e tarefas específicas para cada materia a realizar para o proceso de 
aprendizaxe. 

As titoras e titores manterán informados os país/nais/ titores legais a través da 
aplicación Abalar do rendemento  das distintas materias dos alumnos/as da súa 
titoría. 

Se informará as familias da metodoloxía aplicada para a recuperación de 
materias suspensas, así como das materias pendentes doutros cursos, así 
como se está a presentar os traballos ou tarefas indicadas para aprobar a 
materia suspensa. 

Dende a Dirección do centro comunicarase as familias aqueles aspectos 
relativos a xestión do curso. 

No caso das familias que non dispoñan da aplicación Abalar as comuncacións 
realizaranse a través do correo electrónico indicado por cada familia, e se non 
fora posible, realizarase a través de chamada. 


