Eines pedagògiques: Escacs (Menorca)
Curs 2021-2022
Esdeveniment 16941
12 hores - 20 places
Menorca
Presencial

Servei d'Innovació Educativa

2 de novembre de 2021 a 31 de gener de 2022

Línia estratègica
PQ 2024 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives

Destinataris

DESTINATARIS: Personal docent de centres educatius de Menorca, sostinguts amb fons públics, que imparteixen
ensenyaments d'educació primària i d'educació secundària obligatòria.

Criteris de selecció
Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:
1. L'ordre de preferència que figura a l'apartat de DESTINATARIS.
2. L'ordre d'inscripció.

Objectius
Conèixer els beneficis de la pràctica dels escacs com a eina pedagògica per al desenvolupament cognitiu i afectiu
dels infants. Aprendre a crear situacions d'aprenentatge a través del joc d'escacs.
Conèixer activitats pedagògiques que apliquen els escacs a diferents àrees de coneixement.
Fomentar la creativitat a través del joc i la creació de materials i activitats.
Tractar l'educació emocional com a eix principal en el procés d'ensenyament i aprenentatge.
Orientar per l'elaboració de projectes d'escacs al centre educatiu.

Continguts
Presentació.
Beneficis dels escacs.
Els escacs i l'educació emocional. Els escacs i internet.
Plataformes per aprendre i practicar els escacs.
Habilitats socials a través dels escacs.
Resolució de problemes.
Els escacs i les necessitats educatives especials.
Els escacs i els tipus d'intel·ligència.
Els escacs com a eina pedagògica transversal i interdisciplinar.

Metodologia
Es crearà una aula virtual al Moodle per coordinar actuacions, compartir material i experiències i lliurar els
documents. Fase presencial (12 hores).

Transferència
Reflexió sobre els continguts de la formació i aplicabilitat a l'aula.

Calendari
Carrer del Ter, 16, 07009 Palma
Tel.: 971 177 776 Fax: 971 176 950 Web: http//snlf.caib.es

Sessions presencials al CEP de Ciutadella: 2, 16, 23 i 30 de novembre de 2021 de 16.30 a 19.30 hores
Activitat de transferència al Moodle: fins el 31 de gener de 2022
Qüestionari de valoració al Portal del Personal: de l'1 al 8 de febrer de 2022

Lloc
CEP de Ciutadella

Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 6 a dia 14 d'octubre de 2021 de la manera següent:
1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d'usuari, no
podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l'esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau
Sol·licitud cursos i seleccionau D.G. DE PRIMERA INFÀNCIA, INNOVACIÓ I COMUNITAT EDUCATIVA.
2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l'apartat INSCRIU-TE de l'activitat i emplenau tots els camps del
formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d'acord amb la vostra situació actual si s'escau, especialment el
centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar
la inscripció i la llista d'espera.
3. La llista d'admesos provisional es publicarà dia 18 d'octubre de 2021. Podreu consultar si heu estat admesos
cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l'esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos
seleccionant D.G. DE PRIMERA INFÀNCIA, INNOVACIÓ I COMUNITAT EDUCATIVA. La llista d'espera, si s'escau, es
publicarà també a la mateixa pàgina.
4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 19 a dia 26
d'octubre de 2021 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins
aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.
5. La llista d'admesos s'actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l'activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de
participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d'una sol·licitud d'inscripció a una activitat formativa implica el
següent tractament de dades personals: https://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4784452.

Avaluació i certificació
Assistència mínima obligatòria del 85% de les sessions presencials.
Lliurar l'activitat de transferència fins el 31 de gener a través del Moodle.
Emplenar el qüestionari de valoració al Portal de serveis al personal (febrer 2022).
Una vegada finalitzat el procés de certificació, l'activitat es tancarà. En aquest moment us enviarem un correu
electrònic a l'adreça que heu posat a la vostra sol·licitud. Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal,
apartat Formació dels docents, Activitats internes.
Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada. Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a
qualsevol aclariment. Disposau d'un termini de 90 dies des de l'enviament del correu electrònic per presentar una
reclamació al servei organitzador, si s'escau.

Coordinació i informació
Margalida Serra Tauler
mserra@dgpice.caib.es
971 177 781

Formador
David Pons Carreras
Llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona. Certificat d'Aptitud Pedagògica (CAP). President de l'Associació
Chess Menorca. Professor i entrenador d'escacs amb molta experiència als centres educatius.

Àrea: Totes Modalitat: Formació per àmbits
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