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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.

FUNDAMENTOS DO XADREZ

XAB1.1.1. Sitúa adecuadamente o taboleiro e identifica ringleiras, columnas, diagonais, flancos e centro antes de empezar a xogar.

B1.2. e 3.Coñecer as pezas do xadrez, o seu valor e os seus movementos

XAB1.3.1. Reproduce con corrección os movementos daspezas do xadrez.

XAB1.3.2. Distngue o valor das pezas do xadrez

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

XAB1.4.3. Aplica as formas de defenderse das ameazas das pezas.



B2.1. Coñecer e utlizar o xaque, o xaque mate e os mates máis famosos en xogadas con

diferentes pezas e coas distintas combinacións

O XOGO EN ACCIÓN

XAB2.1.1. Realiza xaques como estratexia de ataque nunha partda

XAB2.1.2. Recoñece as formas de evitar un xaque ao longo dunha partida e elixe a máis convinte en cada caso

XAB2.1.3. Reproduce nun taboleiro os mates máis famosos

XAB2.1.5. Resolve e formula casos prácticos de xaque mate nunha, dúas ou tres xogadas

B2.2. Identficar e reproducir casos de táboas.

XAB2.2.1. Distngue 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.

XAB2.3.2. Establece equivalencias entre a anotación alxebraica en xadrez coa representacion de puntos no plano nos eixes cartesianos

XAB2.3.3. Reproduce unha partda no taboleiro desde as anotacións alxebraicas.

3ª Avaliación B2.6. Aplicar as distIntas aperturas

TRANSVERSALIDADE NO XADREZ

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. Antcipa as posibles xogadas do/da contrincante

B2.7. Resolver eficazmente os distntos finais que se poidan presentar ao longo dunha partida

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

B3.2. Utlizar as TIC para mellorar a práctca no xadrez.

Segue...

XAB3.2.1.Coñece e manexa programas e aplicacións de

teléfono mobil relacionados co xadrez

XAB3.2.2. Utliza espazos de almacenamento de información en rede (blog, wiki, etc.) para favorecer o intercambio de información entre os membros do grupo co 



que traballe.

B3.2. Utlizar as TIC para mellorar a práctca no xadrez. (continuación)

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

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

XAB3.4. 5. Procura información de actualidade sobre o xadrez e anÁlizaa dun xeito critIco

Repaso práctico de todo o aprendido de xeito telemático

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 1 Clase semanal con traballo para a semana dunha ou dúas fichas para facer sós, traballos individuais e por equipo, partidas on line, emprego 
ordenador

Instrumentos: 

Traballos telemáticos propostos por min (cualificados) e os Voluntarios

Cualificación final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

Presencia nas clases, realización das tarefas 1 ou 2 fichas por semana, puntuación das mesmas, traballo libreta, traballos extra de video, audio, foto e plástico 
(individual ou equipo) e os traballos voluntarios (individual ou equipo)

Proba extraordinaria de setembro 

Non está prevista porque segundo a evolución do curso van aprobar todos

Avaliación de materia pendentes

Criterios de avaliación:

-------

Criterios de cualificación:

-------



Procedementos e instrumentos de avaliación:

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades

Maioría de repaso: Xogar, Movementos, Ataque-Defensa, Xaques

Ampliación: Prácticas de finais de partidas e xogos de razoamento

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade):

Todxs con conectividade

Classroom por conex telemática exclusiva para facer actividades con seguimento puntual mais a videochamada para explicación e comprensión das tarefas

Materiais e recursos

Búsqueda de material libre por internet 

Aportación de material propio

Imaxinación e creatividade en todo momento

4. Información e publicidade

Información ao alumnado e ás familias

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

Neste 3º Ttre. por aviso entre propixs compañeirxs, ou por via telemática, papel impreso ou chamada telefónica directa

Publicidade 

Publicación obrigatoria na páxina web do centro.


