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És un projecte
Educatiu
Esportiu
Lúdic
Solidari

Difusió internacional
Gestió altruista

Centres educatius

Materials gratuïts

Centres cívics

Cooperació

Centres de salut mental

Internet

Clubs d’escacs
d escacs

Projecte Educatiu: Juga i aprèn
Basat en el model de les intel
ligències múltiples
intel·ligències
Ensenya
El joc dels escacs d’una
forma elemental.
10% dels continguts.

Treballa

Beneficis

Potencia

Millora el rendiment escolar
Educa integralment
g
Forma bons ciutadans
Fomenta el treball cooperatiu
Facilita l’aprenentatge
l aprenentatge
d’idiomes

Capacitats intel·lectuals:
Percepció
Memòria
Càlcul
Raonament
Llenguatge
Intel·ligència espacial

Valors
Educació emocional
C ti it t
Creativitat
Emprenedoria
Comunicació
Cultura de pau
Educació per a la salut
Ecologia i sostenibilitat
etc (fins a 11 temàtiques)
etc.
temàtiques).
90% dels continguts.

Projecte Esportiu: Escacs per a tothom
Ensenya
El joc dels escacs d’una forma
progressiva,
i
fà
fàcilil i moltlt didà
didàctica.
ti

Difusió
us ó
Facilita la introducció dels escacs a
les escoles en horari lectiu i/o
activitats extraescolars.

Fomenta

Beneficis

La igualtat de gènere.
Les relacions intergeneracionals.
La no discriminació racista.

La pràctica dels escacs potencia 5
de les 8 intel·ligències múltiples.

L’adquisició de l’hàbit de la
gimnàstica
i à ti mental.
t l

Recomanable per a transtorns
d’ ti
d’autisme,
TDAH i altres.
lt

Prevé malalties neurodegeneratives
com l’Alzheimer.

Projecte Lúdic: Ment activa
Presenta
Una sèrie d’activitats i jocs per
estimular
ti l lla ment.
t

Potencia

Beneficis

Objectius

Manteniment de les
capacitats intel·lectuals.

L’adquisició de l’hàbit de
la gimnàstica mental.

Prevenció de malalties
neurodegeneratives com
l’Alzheimer.

Oferir materials per
facilitar:
- Rehabilitació d’ictus.
- Estimulació de pacients
d’Alzheimer.

Millora de la qualitat de
vida de la gent gran.

Capacitats intel·lectuals:
Percepció
Memòria
Càlcul
Raonament
Llenguatge
Intel·ligència espacial

Ensenya
El joc dels escacs d
d’una
una forma
molt elemental.

Solidari

Foment d’actuacions
’
solidàries
à
des de
la sensibilització en els centres educatius

Donacions
Directes des dels centres
educatius cap a les causes
solidàries (idea Teaming).

Agermanaments

Convenis

Tipus

Entre centres educatius
d’arreu del món, per ajudarse, cooperar i conèixer-se.

Associacions (beneficiàries):
- Síndrome de Down
- Discapacitat intel·lectual
- Altres

1 euro voluntari per
alumne/a per l’ús gratuït de
tots els materials (PDF i
u
èd a interactiu).
e ac u)
multimèdia

Concurs Teaming

Col·laboracions:
- Fundacions i ONGs
- Mediàtics (actors,
(actors esportistes,
esportistes
cantants,…)

Inscripció Concurs Teaming.

Proves fàcils i basades en
els materials multimèdia del
“Juga i aprèn”.

Tot el benefici de la venda
dels materials impresos.
impresos

Gestió altruista i difusió internacional
M t i l gratuïts
Materials
t ït i multilingües
ltili ü
Juga i aprèn

6 cursos
multimèdia

528
dossiers

Escacs per a tothom

6 llibres

6 cursos
multimèdia

Ment activa

6 llibres

3 cursos
multimèdia

54
dossiers

Cooperació
p

Característiques
q

Metodologia eTwinning per
desenvolupar els materials, traduir,
actualitzar, etc.

Format dels materials:
multimèdia interactius, PDF i
materials impresos (dossiers i
llib )
llibres).

Finançament inicial per desenvolupar
els materials: ajuts, patrocinis i
crowdfunding.
Convenis.

Multimèdia: HTML 5.
(Sol·licitar)
(Sol
licitar)

Càtedra UNESCO
d’Escacs

Accés p
per Internet:
ordinadors, mòbils, tauletes, etc.

