
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Utilizar adecuadamente o taboleiro de xadrez. 

XAB1.1.1. Sitúa adecuadamente o taboleiro e identifica ringleiras, 
columnas, diagonais, flancos e centro antes de empezar a xogar. 
XAB1.1.2. Aplica conceptos xeométricos sinxelos (paralelismo, 
perpendicularidade, ángulos, polígonos, áreas, etc.) co movemento das 
pezas no taboleiro. 

B1.2. Coñecer as pezas do xadrez e o seu vocabulario específico 
en diferentes linguas. 

XAB1.2.1. Coñece o nome das pezas en varias linguas e sabe colocalas 
no taboleiro. 
XAB1.2.2. Usa con corrección o vocabulario específico do xadrez. 

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

XAB1.3.1. Reproduce con corrección os movementos das pezas do 
xadrez. 
XAB1.3.2. Distingue o valor das pezas do xadrez. 
XAB1.3.3. Identifica os tipos de reloxos ao longo da historia do xadrez. 
XAB1.3.5. Realiza operacións combinadas cos valores das pezas, 
aplicando correctamente a xerarquía de operacións. 

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. 

XAB2.1.2. Recoñece as formas de evitar un xaque ao longo dunha 
partida e elixe a máis conveniente en cada caso. Sabe evitar xaques. 
XAB2.1.3. Reproduce nun taboleiro os mates máis famosos. Coñece os 
xaques máis famosos.  
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B2.1.4. 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. 

B2.2. Identificar e reproducir casos de táboas. 
XAB2.2.1. Distingue todos os casos de táboas. 
XAB2.2.2. Reproduce casos prácticos de táboas nunha xogada. 

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. 
XAB2.3.3. Reproduce unha partida no taboleiro desde as anotacións 
alxébricas 

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

XAB2.4.2. Realiza dobres ameazas, cravadas, descubertas e raios X. 
XAB2.4.3. Realiza os dous tipos de descubertas. 

B2. 5. Realizar intercambios eficaces ao longo dunha partida. XAB2.5.1. Aplica intercambios eficaces ao longo da partida. 

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. 

B3.1. Recoñecer e explicar os feitos históricos máis salientables 
da historia do xadrez. 

XAB3.1.3. Coñece os/as mellores xogadores/as de xadrez e analiza o 
papel das mulleres neste xogo. 

B3.2. Utilizar as TIC para mellorar a practica no xadrez. 

XAB3.2.1. Coñece e manexa programas e aplicacións de teléfono móbil 
relacionados co xadrez. 
XAB3.2.3. Coñece e manexa diferentes plataformas de xadrez en liña 
que reforcen a aprendizaxe dos contidos do xadrez, ademais de poder 
desenvolver partidas con xogadores/as doutros países. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- Terase en conta os resultados acadados na 1ª e 2ª avaliación. 
- O alumno pode mellorar a súa cualificación final mediante actividades, 

tarefas ou probas de repaso ou de ampliación referidas aos estándares 
imprescindibles realizadas neste último trimestre. 

- O alumno que non ten superadas as avaliacións anteriores poderá 
facelo mediante a realización das tarefas e probas de recuperación. 

Instrumentos: 
- Tarefas e probas de nivel realizadas na aula virtual do centro ou 

telematicamente a través de videoconferencias Webex ou entregadas 
a través correo corporativo do profesor. 

Cualificación final 

A cualificación final do curso calcularase do seguinte xeito: 
1. Para o alumnado coa primeira e a segunda avaliación aprobadas de 

xeito presencial 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 70% da nota da 2ª avaliación máis o 30% das tarefas 
entregables. 

 A da 2ª avaliación. 
2. Para o alumnado coa segunda avaliación suspensas presencialmente a 

cualificación obterase da seguinte forma: 
a) O alumno superara as avaliacións suspensas se a media da 2ª 

avaliación e igual ou superior a 5, da cordo as seguintes 
porcentaxes; 60% Probas de recuperación e 40% tarefas actividade 
de recuperación.  

b) Unha vez aprobadas as dúas primeiras avaliacións aplicaranse os 
criterios do apartado 1.   

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A proba extraordinaria de setembro será presencial se é posible. Nela 
entrarán unicamente os contidos e estándares mínimos e 
imprescindibles. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Non hai alumnado de materia pendente en 1º de Bacharelato. 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
-- 
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Procedementos e instrumentos de avaliación: 
-- 
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 7 CENTRO: IES EDUARDO PONDAL PONTECESO 
CURSO: 1º BACHARELATO 

MATERIA: XADREZ 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

1. Lectura comprensiva de apuntes e exercicios resoltos relativos 
aos estándares de aprendizaxe indicados no apartado 1 deste 
documento. 

2. Realización e explicación de exercicios cos alumnos a través de 
sesións de videoconferencia programadas a través da aplicación 
Webex, da aula virtual e do correo corporativo da consellaría. 

3. Realización tarefas de exercicios e probas de nivel telemáticas.. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

1.Todo o alumnado ten conectividade. A metodoloxía de traballo 
será activa e participativa, realizando seguimento do alumnado a 
través da aula virtual do centro, nas videoconferencias e na 
realización das actividades e probas, facilitando apoio ante as 
dificultades polas canles de comunicación co alumnado e as 
familias. 
2. O alumnado dispón dos contidos, teoría e exercicios resoltos, dos 
estándares de aprendizaxe no que imos traballar neste trimestre. 
Sobre eses contidos teñen que realizar tarefas actividade e/ou 
probas de nivel. As dúbidas dos alumnos  resólvense por correo, 
aula virtual ou a través de videoconferencia para todos. Unha vez 
por semana conéctome co alumnado por videoconferencia (Webex 
para facer un seguimento de dúbidas e explicación dos apuntes e  
dos exercicios.  
3. O alumnado que necesite recuperar algunha avaliación disporá 
das correspondentes tarefas actividade e probas de repaso e 
recuperación. 

Materiais e recursos 
1. Correo electrónico, aula virtual, videoconferencias e espazo 

abalar. 
2. Apuntes e solucionarios de exercicios. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


