FEDERACIÓ CAT ALAN A D ’ESCACS
Benvolguts,
La Fundació Kaspàrov està fent aquests dies una gira per diferents ciutats espanyoles
per difondre l'ús dels escacs com a eina educativa.
El dissabte 27 de maig seran a Catalunya, als Caixaforum de Girona i Tarragona, fent
unes jornades amb un format especial que inclou tallers (diferent del que fan
habitualment), amb ponents especialitzats en diferents temes. A Girona:
·

·

·
·

Manuel Azuaga - expert en ciències de la informació i comunicació. Codirigeix
una campanya de la Junta d’Andalusia per la formació de docents en escacs
educatiu.
Juan Luís Jaureguiberry - expert en l’ensenyament del binomi escacs i
matemàtiques. Coordinador del Pla d’Escacs Escolar de la Provincia de Santa Fe
(Argentina).
Lorena Garcia – dirigeix una campanya del Govern Canari per la formació de
docents en escacs educatiu.
Alejandro Oliva – músic i director de teatre. Coordinador del Programa
d’Escacs Escolar a la ciutat de Buenos Aires.

La Federació Catalana d'Escacs ha aconseguit un preu especial de 65 € per als monitors
catalans i per als mestres que hi estiguin interessats (el preu "normal" és de 90 €).
Perquè s'apliqui aquest preu amb descompte en el moment d'inscriure-us necessiteu
un codi identificatiu personal que us donaran si us poseu en contacte amb les oficines
de la Federació, a federacio@escacs.cat, amb l’assumpte Fundació Kasparov.
Us animem a participar-hi, ja que és una molt bona oportunitat poder gaudir de la
presència dels ponents que hi assistiran, així com també us agrairem molt que ens
ajudeu a difondre la informació si coneixeu gent que hi pugui estar interessada.
Adjuntem l'enllaç del web, on podreu trobar-hi tota la informació:
https://kasparovfundacionajedrez.com/catalunya/
Ponents Girona:
https://kasparovfundacionajedrez.com/catalunya/ponentes_girona.html
Gràcies i fins aviat,
Josep Serra i Marta Amigó
Federació Catalana d’Escacs
C/ Sant Adrià, 20 (Recinte Fabra i Coats)
08030 Barcelona
AVÍS LEGAL: La informació continguda en aquest missatge de correu electrònic és confidencial i pot incloure dades de caràcter
reservat. Aquesta informació va dirigida únicament al seu destinatari. L’accés o el seu ús per part d’una altra persona no
autoritzada pot ésser il·legal. Si no és Vostè la persona destinàtaria, si us plau, esborreu-ne el contingut. D’acord amb la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, li comuniquem que la seva adreça de correu electrònic forma part del nostre fitxer
automatitzat per poder mantenir el contacte amb vostè. Si vostè vol oposar-se, accedir, cancel·lar o rectificar les seves dades
posi’s en contacte amb la FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS al telèfon 93 318 59 26.

