ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA.
CURSO 2021/2022

CENTRO: IES CHAN DO MONTE
CURSO: 2º ESO
MATERIA: Educación Física
DEPARTAMENTO: Educación Física
DATA: 6.4.2022
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.

1. Criterios sobre a avaliación e cualificación
Cálculo da nota da 1º avaliación:
As
probas
realizaranse
ao
rematar
cada
unidade
didáctica.(Mínimo duas por avaliación). Combinando probas
físicas e teóricas, a través de traballos (individuais ou grupais)
ou tests (exames teóricos).A puntuación dependerá da
ponderación de cada UD., pero, en xeral corresponde ao
sequinte porcentaxe:
- Coñecementos teóricos: 20%
- Execución práctica: 60 %
- Traballo e participación diaria:20%
1º Avaliación

O alumn@ deberá obter unha media de 5 puntos nas notas das
distintas UD que se desenvolvan na avaliación. Para que faga
media non poderá ter nota por debaixo de 3 en ningunha das
probas realizadas.
É necesario para aprobar a materia obter polo menos un 5 na nota
do trimestre.
Procedemento de recuperación da 1º avaliación:
A parte ou partes (UD) non superadas poderán ser recuperadas
con unha proba (pode ser teórica, práctica ou traballo) que se
levará a cabo durante a seguinte avaliación.

2º Avaliación

Cálculo da nota da 2º avaliación:
As
probas
realizaranse
ao
rematar
cada
unidade
didáctica.(Mínimo duas por avaliación). Combinando probas
físicas e teóricas, a través de traballos (individuais ou grupais)
ou tests (exames teóricos).A puntuación dependerá da
ponderación de cada UD., pero, en xeral corresponde ao
sequinte porcentaxe:
- Coñecementos teóricos: 20%
- Execución práctica: 60 %
- Traballo e participación diaria:20%
O alumn@ deberá obter unha media de 5 puntos nas notas das
distintas UD que se desenvolvan na avaliación. Para que faga
media non poderá ter nota por debaixo de 3 en ningunha das
probas realizadas.
É necesario para aprobar a materia obter polo menos un 5 na nota
do trimestre.
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Procedemento de recuperación da 2º avaliación:
A parte ou partes (UD) non superadas poderán ser recuperadas
con unha proba (pode ser teórica, práctica ou traballo) que se
levará a cabo durante a seguinte avaliación.
Cálculo da nota da 3º avaliación:
As
probas
realizaranse
ao
rematar
cada
unidade
didáctica.(Mínimo duas por avaliación). Combinando probas
físicas e teóricas, a través de traballos (individuais ou grupais)
ou tests (exames teóricos).A puntuación dependerá da
ponderación de cada UD., pero, en xeral corresponde ao
sequinte porcentaxe:
- Coñecementos teóricos: 20%
- Execución práctica: 60 %
- Traballo e participación diaria:20%
3º Avaliación

O alumn@ deberá obter unha media de 5 puntos nas notas das
distintas UD que se desenvolvan na avaliación. Para que faga
media non poderá ter nota por debaixo de 3 en ningunha das
probas realizadas.
É necesario para aprobar a materia obter polo menos un 5 na nota
do trimestre.
Procedemento de recuperación da 3º avaliación:
A parte ou partes (UD) non superadas poderán ser recuperadas
con unha proba (pode ser teórica, práctica ou traballo) que se
levará a cabo durante a seguinte avaliación.
Cálculo para obter a cualificación final de curso:
A cualificación do final de curso, será a media aritmética das
tres Avaliacións de que consta ocurso escolar, polo que a nota
da última avaliación non ten porque corresponder coa nota final.

Cualificación
final

Un alumno que supere todas as avaliacións nunca poderá obter
unha cualificación inferior á súa media aritmética.
O alumnado coa materia superada que desexe subir a súa nota
final terá a opción de entregar e defender un traballo relacionado
coa materia a elexir entre diversos temas propostos pola profesora.
Valorarase con un máximo de 1 punto añadido a súa nota final. A
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realizar entre a 3ª av. e a final.
Avaliación do alumnado que non realiza a práctica

Todos aqueles alumnos que puntual ou xeralmente non poidan
participar na sesión práctica deberán tomar parte das seguintes
actividades:


Entrega diaria da ficha de traballo do alumno que reflexará
as actividades realizadas polos seus compañeiros así como
as explicacións do profesor. Esta ficha será avaliada tendo
en conta a súa presentación e contido (o máis completo
posible)



Colaborar co profesor no que se lles solicite (Organización
de material, arbitraxe, axuda aos compañeir@s...)



Presentación daqueles traballos que puntualmente lles
encomende o docente (si a duración da súa lesión o
require).Estes traballos estarían relacionados coa lesión do
alumno ou ben coa materia que se estea a impartir durante a
súa convalecencia.



Exame teórico igual que os seus compañeiros sobre os
contidos que se están a impartir.



Dado que non realizarían os exames prácticos, o porcentaxe
correspondente distribuiríase entre as probas teóricas e os
traballos.

Si a discapacidade ou lesión é grave e impide totalmente a práctica
de actividade física, adoptaremos as seguinte medidas:
-

Realización

de

traballos

teóricos

relacionados

coas

propostas didácticas que se están traballando para expoñer
os seus compañeiros e que sustituirá a parte práctica que o
alumn@ non pode realizar
-

Elaboración de apuntes de clase.

-

Participación

nas

actividades

deportivas

realizando

o

arbitraxe/colaboración dos partidos/tarefas que xoguen os
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seus compañeiros.
-

Dirección de actividades: xogos, estiramentos, exercicios de
relaxación.

-

En tódolos traballos de expresión corporal, con pequenas
adaptacións, poden participar case que sen limitacions.

-

Elaboración da ficha de sesión:Entrega diaria da ficha de
traballo do alumno que reflexará as actividades realizadas
polos seus compañeiros así como as explicacións do
profesor. Esta ficha será evaluada tendo en conta a súa
presentación e contido(o máis completo posible)

-

Exame teórico igual que os seus compañeiros sobre os
contidos que se están a impartir.

-

Existe a posibilidade de que os alumnos que teñan unha
prescrición médica de determinados exercicios que e os
poidan realizar nas sesións de Educación Física

Proba
extraordinaria
para BAC

Consistente en:

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente:
Alumnado de
materia
pendente

Non hai alumnado coa materia pendente
Procedementos e instrumentos de avaliación:

2.1. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre
a 3º avaliación e a avaliación final na ESO
(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría)
Metodoloxía
Actividades tipo

Traballo individualizado e con axuda de compañeiros
Práctica de actividades físicas relacionadas coa materia a
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recuperar
O alumnado coa materia superada que desexe subir a súa
nota final terá a opción de entregar e defender un traballo
relacionado coa materia a elexir entre diversos temas
propostos pola profesora. Valorarase con un máximo de 1
punto añadido a súa nota final. A realizar entre a 3ª av. e a
final.
Materiais e recursos

2.2.

Os necesarios para traballar as actividades a recuperar

Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 1º BAC

(Preparación probas extraordinarias e a actividades de apoio, reforzo, recuperación,
ampliación e titoría)
Metodoloxía
Actividades tipo
Materiais e recursos

2.3.

Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 2º BAC

(Preparación

probas extraordinarias e avaliación de acceso á universidade)

Metodoloxía
Actividades tipo
Materiais e recursos
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