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TEMPORITZACIÓ
del PROJECTE

1
Disponible

Materials
en PDF
Els materials que es mostren en el
catàleg en espanyol. Alguns d’aquests
estan traduïts a altres idiomes.
Plataforma en línia que facilita la
traducció i la maquetació a altres
idiomes.

1a fase

Traducció, entre altres, als idiomes
oficials de la UNESCO.

2a fase

Creació de tots els continguts dels
materials sobre capacitats cognitives
i escacs terapèutics a partir dels de
Ment activa i Investiga.

3a fase

Acabar tots els materials planificats
que s’exposen en el catàleg.

4a fase

Crear els cursos en línia de formació a
partir dels materials publicats en pdf.

5a fase

Creació del màster o postgrau a partir
dels cursos anteriors (4a fase).

2

Materials
MULTIMÈDIA

Disponible

Plataforma interactiva de Educachess
amb alguns continguts escaquístics i
algunes activitats ja disponibles.

1a fase

Actualització de la plataforma i de
la interfície d’entrada de continguts
multilingües.
Creació de
materials
(Preescacs
Escacs per
l’alumnat.

tots els continguts dels
d’escacs
educatius
creatius, Juga i aprèn,
a tothom) destinats a

2a fase

Creació de tots els continguts dels
materials sobre capacitats cognitives
i escacs terapèutics a partir dels de
Ment activa i Investiga.

3a fase

Creació de sèries de proves variades,
interactives i multinivell usant els
continguts de les dues fases anteriors
per a autoavaluació.
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Disponible

1a fase

CONCURS
solidari
El disseny i l’estructura.
No hi ha proves de reptes disponibles
en Internet.
Creació de la plataforma interactiva
del concurs.
Adaptació de les proves de la 3a fase
del multimèdia per als diferents cursos.

2a fase

Llançament
del
internacional.

concurs

anual

3a fase

Cerca d’ambaixadors mediàtics per a
potenciar el concurs.

Hi ha fases dins del mateix bloc o algunes en diferents
blocs que es poden desenvolupar simultàniament.
El temps d’execució de les fases dependrà dels
recursos econòmics que es vagin aconseguint
(mecenatge, micromecenatge...).

