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Na seguinte táboa detállanse os estándares definidos como competencias imprescindibles. 
En tachado son os estándares NON considerados como imprescindibles: 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.3. Aplicar adecuadamente os 
movementos e o valor das pezas de 
xadrez no xogo. 

XAB1.3.2. Distingue o valor das pezas do xadrez. 
XAB1.3.3. Identifica os tipos de reloxos ao longo da historia do xadrez. 
XAB1.3.4. Utiliza o reloxo nunha partida. 
XAB1.3.5. Realiza operacións combinadas cos valores das pezas, 
aplicando correctamente a xerarquía de operacións. 
XAB1.3.6. Realiza e formula actividades e problemas matemáticos onde 
se manexe o valor das pezas do xadrez de xeito creativo. 

B1.4. Realizar adecuadamente en 
xogadas a captura das pezas, 
defensas e ameazas, e identificar 
cando son erróneas. 

XAB1.4.1. Aplica a captura das pezas. 
XAB1.4.2. Identifica xogadas erróneas con certa rapidez. 
XAB1.4.3. Aplica as formas de defenderse das ameazas das pezas. 
XAB1.4.4. Recoñece os motivos polos que un/unha xogador/a sacrifica 
unha peza. 

B1.5. Utilizar os tipos de enroque e 
valorar o máis adecuado en cada 
caso. 

XAB1.5.1. Recoñece os tipos de enroque. 
XAB1.5.2. Aplica correctamente o enroque ao longo dunha partida. 
XAB1.5.3. Identifica cando se pode facer o enroque. 
XAB1.5.4. Representa sobre o taboleiro casos 
prácticos sobre o enroque. 

B2.1. Coñecer e utilizar o xaque, o 
xaque mate e os mates máis 
famosos en xogadas con diferentes 
pezas e coas distintas 
combinacións. 

XAB2.1.3. Reproduce nun taboleiro os mates máis famosos. 
XAB2.1.4. Reproduce xaque mate con rei e outras pezas, contra o rei 
contrario. 
XAB2.1.5. Resolve e formula casos prácticos de xaque mate en unha, 
dúas ou tres xogadas. 

B2.3. Anotar correctamente os 
movementos dunha partida. 

XAB2.3.1. Anota correctamente os movementos das pezas nun patrón 
de xadrez ao longo dunha partida. 
XAB2.3.2. Establece equivalencias entre a anotación alxébrica en xadrez 
coa representación de puntos no plano nos eixes cartesianos. 
XAB2.3.3. Reproduce unha partida no taboleiro desde as anotacións 
alxébricas. 

B2. 4. Identificar e utilizar con 
corrección os tipos de combinacións. 

XAB2.4.1. Distingue as fases dunha combinación: formulación, análise e 
combinación. 
XAB2.4.2. Realiza dobres ameazas, cravadas, descubertas e raios X. 
XAB2.4.3. Realiza os dous tipos de descubertas. 
XAB2.4.4. Reproduce e formula posicións no taboleiro de xadrez de 
todos os casos de combinacións 

B2. 5. Realizar intercambios eficaces 
ao longo dunha partida. 

XAB2.5.1. Aplica intercambios eficaces ao longo da partida. 
XAB2.5.2. Identifica cando nunha simplificación se entra no final de 
xogo. 
XAB2.5.3. Formula situacións de todos os casos de intercambio de 
pezas. 

B2.6. Aplicar as distintas 
aperturas. 

XAB2.6.1. Coñece como se domina o centro na apertura. 
XAB2.6.2. Aplica as normas básicas da apertura e evita erros graves. 
XAB2.6.3. Anticipa as posibles xogadas do/da contrincante. 
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B2.7. Resolver eficazmente os 
distintos finais que se poidan 
presentar ao longo dunha partida. 

XAB2.7.1. Reproduce e aplica a regra do cadrado no final de rei e peóns, 
a regra da posición, o final de rei contra rei e peón, o final de dous 
peóns e os finais de dous peóns e pezas menores. 

B3.3. Aplicar as matemáticas para 
facilitar a comprensión do xadrez. 

XAB3.3.1. Desenvolve estratexias de cálculo mental para realizar 
operacións cos distintos tipos de números e porcentaxes a través do 
xadrez. 
XAB3.3.2. Formula e resolve problemas e cuestións xeométricas sinxelas 
(paralelismo, perpendicularidade, ángulos, polígonos, simetrías, 
perímetros, superficies, etc.) nas que se traballen conceptos do xadrez. 
XAB3.3.3. Interpreta e analiza gráficas elementais nun contexto de 
xadrez. 
XAB3.3.4. Representa datos de xadrez en gráficas e calcula a media, a 
mediana e a frecuencias absolutas e relativas, co fin de extraer 
conclusións. 
XAB3.3.5. Calcula probabilidades sinxelas de sucesos ligados a 
experimentos de xadrez. 
XAB3.3.6. Elabora cuestionarios sobre contidos que relacionen as 
matemáticas co xadrez e avalíaos con corrección e precisión. 

B3.4. Utilizar recursos doutras 
disciplinas que se relacionen coa 
cultura do xadrez. 

XAB3.4.1. Resolve e crea pasatempos de xadrez con autonomía e 
eficacia. 
XAB3.4.2. Comprende textos de diferentes xéneros literarios que fagan 
referencia á temática do xadrez. 
XAB3.4.3. Crea e redacta versos emparellados sobre temática do xadrez 
seguindo modelos establecidos. 
XAB3.4.4. Resume e analiza de xeito crítico a representación do xadrez 
no cine. 
XAB3.4. 5. Procura información de actualidade sobre o xadrez e analízaa 
dun xeito crítico. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 

 Tarefas entregables: Actividades entregables a través da aula 
virtual do centro. 

Instrumentos: 
Tarefas: Corrección segundo plantilla de corrección automática ou 
manual a través da aula virtual do centro.  

Cualificación final 

É necesario ter presente que a avaliación na ESO ten carácter 
continuo, polo tanto só terase en conta a nota da 2ª avaliación para 
a nota final. 
Durante o período de teledocencia proporase ao alumnado a 
realización de tarefas entregables na aula virtual do centro. Estas 
tarefas serán avaliadas sobre 10 puntos. 
 
A nota final do curso será a mellor nota das dúas: 

 A suma do 60% da nota da 2ª avaliación máis o 40% das 
tarefas entregables. 

 A da 2ª avaliación. 
 
Non haberá recuperación ao estar todo o alumnado aprobado na 2ª 
avaliación. 

Proba extraordinaria de 
setembro 

Mantense tal e como aparece reflexado na PD pero cos estándares 
de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades  
As actividades céntranse en exercicios e tarefas na aula virtual. 
Ofreceranse diferente tipos de actividades para garantir as 
competencias imprescindibles da materia. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Alumnado con conectividade: 
 
A metodoloxía de traballo será activa e participativa, realizando 
seguimento persoalizado do alumnado a través da aula virtual do 
centro na participación nos foros de traballo, nas videoconferencias  
e na realización das actividades, facilitando diariamente apoio ante 
as dificultades polas canles de comunicación co alumnado. 
 
Alumnado sen conectividade: 
 
A metodoloxía de traballo será o máis activa e participativa posible, 
facilitando semanalmente as actividades ao alumnado polos medios 
de comunicación definidos no seguinte apartado, e recibindo con 
esta periodicidade as tarefas do alumnado para a súa avaliación e 
cualificación. Dase resposta diariamente ás dúbidas ou cuestións 
que se plantexen e estréitase a comunicación coas familias. 

Materiais e recursos 

Materiais: 
Libro de texto, material dixital/papel e audiovisual de elaboración 
propia. 
 
Recursos: 
Ordenador/tableta/móbil e conexión a Internet. 
 
Plataformas de comunicación: 
As facilitadas polo centro e a conselleira como a aula virtual do centro, 
o correo electrónico, webex... 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Información ao alumnado e familias: A aula virtual do centro, o 
correo electrónico, webex, titorías... 

Publicidade  
Publicación obrigatoria na páxina web do centro e na aula virtual 
do centro. 


