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Projecte esportiu
Aquest projecte esportiu pretén ajudar a la potenciació de les escoles d’escacs i a la universalització dels escacs en les activitats extraescolars.
En aquest projecte, un dels objectius prioritaris és que l’alumnat, principalment l’inscrit en les escoles d’escacs dels clubs, aprengui a jugar amb un nivell acceptable.
En l’apartat Avantatges dels escacs d’aquesta web, 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.
Des de les activitats extraescolars es pot desenvolupar una tasca interessant en l’educació per a
l’oci i el temps lliure. A més, des de l’esport dels escacs es pot educar per a la vida i per al desenvolupament íntegre de les potencialitats de l’alumnat.
En les escoles d’escacs es prioritzarà la formació de bons jugadors i, en canvi, en les activitats extraescolars es buscarà un equilibri entre el vessant esportiu i l’educatiu (aquest últim s’explica amb
més detall al projecte Educatiu).
Aquest projecte pretén mostrar una altra forma d’aprendre a jugar els escacs, on es prioritza el
raonament i l’anàlisi enfront de la memorització d’obertures, per tal de potenciar la creativitat i la
imaginació. Encara que aquesta modalitat de formació sigui més lenta, produeix a mig termini uns
resultats millors i un aprenentatge més sòlid.

Objectius
Generals

Esportius

Massificar els escacs.

Fomentar les escoles d’escacs.

Oferir un disseny curricular didàctic de continguts per a l’aprenentatge dels escacs.

Millorar la coordinació dels monitors.

Oferir uns materials pedagògics (llibres i
multimèdia) adequats i coherents basats
en aquest disseny curricular.
Oferir un portal pedagògic dels escacs
amb diversos continguts formatius, lúdics,
d’assessorament i de suport.
Contribuir a la normalització dels escacs
en la nostra llengua.

Oferir una programació de continguts per a
l’ensenyament dels escacs.
Fomentar la relació del món federatiu amb
l’educatiu.
Incrementar el nombre de federats.
Potenciar els escacs com a un esport no
discriminatiu.
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Materials
Per facilitar dur a terme aquest projecte esportiu als clubs d’escacs, escoles d’escacs o centres
educatius s’han desenvolupat els materials de la col·lecció Escacs per a tothom perquè els monitors
puguin aplicar-ho fàcilment.
Per obtenir més informació sobre aquests materials es poden descarregar els PDF que es troben a
la secció del web Materials didàctics.

Escacs
per a
tothom
Interactiu
Multilingüe
Internet (HTML 5)

PDF gratuïts

Multimèdia

Llibres

Format imprès
Guies didàctiques

Gratuït

Multimèdia

Llibres

Escacs per a tothom
Català

Usuari
Contrasenya
Entrar
Iniciació 1

Iniciació 2

Intermedi 1

Intermedi 2

Avançat 1

Avançat 2
Col·laboradors

Entra usuari i contrasenya
per començar.
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Fomenta
Joc net
Igualtat de gènere
Compatible amb
altres esports

Àmbit
de la
salut

Àmbit
esportiu

Millora
Memòria
Agilitat mental
Concentració

Avantatges
dels
escacs
Fomenta
Educar a través
de l’esport
Afavoreix la
integració escolar

Respecte

Àmbit
educatiu

Àmbit
social

Tolerància
Igualtat de gènere
Relacions
intergeneracionals

Taller
Escoles d’escacs
Centres educatius

On ?

Quan ?

Matèria optativa
Activitat
extraescolar

Aplicació
Curs

Secretaria General
de l’Esport

Taller
Competició
esportiva

Com ?

Qui ?

AMPA
Federació d’Escacs
Clubs d’escacs
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Programació de
continguts
Materials homologats

Disseny
curricular

Material
d’aula

Programari educatiu

Material
EDUCACHESS
Taulers i peces
Tauler mural
Internet

Recursos
Monitors
(activitats
extraescolars)
Professorat
(horari lectiu)

Projecte educatiu
EDUCACHESS

Recursos
humans

Formació
professorat

Disseny
curricular

Material
d’aula

Cursos de formació
en didàctica dels
escacs
Cursos de
tècnics esportius

Consell Català
de l’Esport
AMPA
Dep. d’Ensenyament
Patrocinadors

Finançament

Monitors
(Clubs i AMPA)
Professorat
(sense cost afegit)

Recursos
humans

Formació
monitors &
professorat

Consell Català
de l’Esport i FCE
(monitors)
Departament
d’Ensenyament
(professorat)
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Federacions
d’escacs
Associacions
de monitors

Clubs
d’escacs

Monitors

Secretaria General
de l’Esport
( web, altres )
Federacions
d’escacs

Canals de difusió
Federacions
d’AMPA
Revistes

AMPA

Altres

Clubs d’escacs

Dep. Ensenyament
(web, butlleti
electrònic)
Escoles d’estiu
Associacions de
professorat

Campus
d’escacs

Convenis

Actuacions

Recerca

Tecnificació

