Escacs a l’escola
·

FORMACIÓ PER AL PROFESSORAT

Durant el curs escolar 2017/18 s’ha dut a terme formació per al professorat de
primària i secundària per tal que puguin utilitzar els escacs com a eina educativa en
horari lectiu. En general, els cursos van començar el novembre del 2017 i van finalitzar
la primera meitat del 2018.
Dades generals:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

41 cursos realitzats en 25 seus
3 nivells: ESC1, ESC2 i ESC3
20 hores cada curs (10h presencials i 10 on-line)
21 formadors
438 mestres participants
Seus: Girona, Figueres, Calonge, Castellfollit de la Roca, Castelló d’Empúries,
Sils, Llançà, Mataró, Terrassa, Les Franqueses, El Prat de Llobregat, Santa
Coloma de Gramenet, Prats de Lluçanès, Badalona, Sant Boi de Llobregat,
Manresa, Igualada, La Seu d’Urgell, Montblanc, Vilanova i La Geltrú, Valls, Reus,
Tarragona, El Vendrell i Roquetes.

Alguns dels cursos nombrats anteriorment estan inclosos dins el programa “Escacs a
l’Escola Rural”, dins el qual també s’han ofert cursos d’escacs i anglès:
Ø Cursos “Chess and English”: 4 cursos de 18h a Balaguer, Tarragona, Tortosa i
Manresa.

Durant el curs escolar 2018/19 s’ha seguit oferint formació per al professorat. Al final
del curs escolar el Departament d’Educació facilita les dades globals de l’activitat.

·

XERRADES INFORMATIVES DEL PROJECTE “ESCACS A L’ESCOLA”
Ø Prades
Ø Salou
Ø Palafrugell
Ø Olot

·

XERRADES INFORMATIVES DEL PROJECTE “ESCACS A L’ESCOLA RURAL”
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

·

5 d’abril - Tarragona ( 9h: Institut Pere Martell)
5 d’abril - Tortosa (12h: Serveis Territorials d’Ensenyament)
19 d’abril - Lleida (10:30h Escola Oficial d’Idiomes)
24 d’abril - Manresa (10h: Serveis Territorials d’Ensenyament)
25 d’abril - Figueres (17:30h: Serveis Educatius)

ADQUISICIÓ DE MATERIALS

Gràcies a la subvenció rebuda de l’Obra Social de la Caixa per al programa “Escacs a
l’Escola Rural” la FCE va adquirir diferents materials relacionats amb la pràctica dels
escacs educatius (jocs, peces, cartes d’escacs…) i ara disposa d’un fons de material per
utilitzar en tallers, fires i formació.
El projecte “Escacs a l’Escola Rural” també preveia l’adquisició de materials per dotar
18 Centres de Recursos Pedagògics on s’està duent a terme la formació per a mestres
del projecte “Escacs a l’Escola”. Aquest material serveix tant per dur a terme les
sessions de formació com per cedir en préstec a les escoles del projecte quan el
necessitin.
·

TROBADES D’ALUMNES

En algunes zones, les escoles participants al projecte han organitzat trobades
d’alumnes. Durant el 2018 se’n van dur a terme 6:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

4a Trobada Escoles del Tarragonès - Tarragona
4a Trobada Escoles del Baix Camp - Reus
1a Trobada Conca i Alt Camp - Vila-rodona
1a Trobada d’escoles de Santa Coloma de Gramenet
3a Trobada d’escoles FEDAC - Girona
5a Trobada d’escoles de Figueres

·

REUNIÓ DE FORMADORS

A l’inici de cada curs es duu a terme una reunió de formadors per tal de valorar el curs
anterior i fer propostes i millores de cara al curs vinent, així com presentar nous
materials. La reunió es va dur a terme a principis de setembre 2018, a la seu de la FCE,
i van participar-hi 18 formadors del projecte.

·

PROJECTE ERASMUS+

La FCE participa en el projecte Erasmus+ “Black and White sport: Chess” conjuntament
amb 3 institucions més de Letònia, Portugal i Itàlia. L’objectiu del projecte és elaborar
un programa d’aplicació dels escacs a les escoles amb alumnes de 6 i 7 anys i dur-lo a
la pràctica en una escola pilot de cada país.
El març de 2018 es va dur a terme la 1ª trobada del projecte a Sàssari, en la qual per
part de la FCE hi van participar Josep Serra i Marta Amigó.

