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Projecte educatiu
Aquest projecte educatiu pretén contribuir a l’educació integral dels alumnes en els centres educatius de primària (6 a 12 anys) tot utilitzant el model de les intel·ligències múltiples.
Presenta una sèrie de continguts i activitats agrupats en quatre blocs, per potenciar les capacitats
intel·lectuals i la intel·ligència emocional, per fomentar els valors i la diversitat cultural i lingüística.
S’ha escollit el joc dels escacs, com a centre d’interès d’aquests materials, perquè fomenta el
desenvolupament de les intel·ligències múltiples. Així, s’ensenya, simultàniament i de forma molt
elemental, a jugar els escacs per tal que l’alumnat pugui practicar habitualment aquest esport, atès
que és molt interessant que es vagi adquirint l’hàbit de fer gimnàstica mental.
Per tant, es pretén contribuir a la difusió, justificació, introducció, universalització i normalització
dels escacs en els centres educatius com a eina pedagògica. L’aprenentatge del joc dels escacs,
doncs, serà una conseqüència de dur a terme el projecte i mai una finalitat prioritària.
En la secció Avantatges dels escacs s’han enumerat les capacitats que es potencien, els valors que
s’ensenyen i els hàbits que s’adquireixen amb l’estudi i la pràctica d’aquest joc.
Mitjançant, principalment, l’augment de la capacitat d’atenció i de concentració, la millora del raonament lògic i l’adquisició de l’hàbit d’estar en silenci es reforcen els hàbits d’estudi per tal de millorar
el rendiment escolar.
L’afirmació d’aquests beneficis han estat constatats en diverses i múltiples investigacions i experiències amb escolars d’arreu del món des de principis del segle XX.
El món educatiu sempre està en contínua evolució i cerca de noves metodologies i estratègies
per donar resposta a les necessitats de la diversitat de l’alumnat, tant per al qui presenta dèficits o
retards d’aprenentatge, com per a aquells que podrien aprendre més. Per això, amb la introducció
dels escacs als centres educatius en els primers anys d’escolarització s’aconseguiria millorar la
qualitat de l’educació i disminuir el fracàs escolar.

Objectius
Generals

Educatius

Massificar els escacs.

Millorar el rendiment escolar de l’alumnat i
contribuir a la seva formació en valors i a la
seva educació emocional.

Oferir un disseny curricular didàctic de continguts per a l’aprenentatge dels escacs.
Oferir uns materials pedagògics (llibres i
multimèdia) adequats i coherents basats
en aquest disseny curricular.

Reforçar les competències bàsiques mitjançant els escacs.

Oferir un portal pedagògic dels escacs
amb diversos continguts formatius, lúdics,
d’assessorament i de suport.

Contribuir en l’aprenentatge de les llengües estrangeres, per exemple, ensenyant
els escacs en anglès.

Contribuir a la normalització dels escacs
en la nostra llengua.

Fer difusió i formació sobre els escacs com
a eina pedagògica.

Fomentar l’ús educatiu de les TIC.
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Materials
Per facilitar dur a terme aquest projecte educatiu als centres educatius de primària s’estan desenvolupant els materials de la col·lecció Juga i aprèn perquè el professorat pugui aplicar-ho fàcilment.
Per al professorat que vulgui aprofundir en l’ensenyament del joc dels escacs també disposa dels
materials Escacs per a tothom.
Per obtenir més informació sobre aquests materials es poden descarregar els PDF que es troben a
la secció del web Materials didàctics.
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Entra usuari i contrasenya
per començar.
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6a hora (reforç)
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Programació de
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Dep. Educació
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