Cicle de conferències: Escacs a l'escola
Curs 2021-2022
Esdeveniment 16999
8 hores - 35 places
Autonòmic
Presencial

Servei d'Innovació Educativa

14 de desembre de 2021 a 10 de maig de 2022

Línia estratègica
PQ 2024 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives

Destinataris

DESTINATARIS: Personal docent de centres educatius de les Illes Balears que participen o han participat en el
Programa Escacs a l'escola.
CRITERIS DE SELECCIÓ:
1. Persones coordinadores del programa Escacs a l'escola 2021-2022 que tenen certificada la formació inicial i la
formació contínua Escacs a l'escola d'altres cursos escolars.
2. Docents que participen en el programa Escacs a l'escola 2021-2022 i que tenen certificada la formació inicial i la
formació contínua d'altres cursos escolars.
3. Persones coordinadores del programa Escacs a l'escola 2021-2022 que tenen certificada la formació inicial
Escacs a l'escola d'altres cursos escolars.
4. Docents que participen en el programa Escacs a l'escola 2021-2022.
5. Docents que han participat en el programa Escacs a l'escola d'altres cursos escolars i que tenen certificada la
formació inicial i la formació contínua d'altres cursos escolars.
6. Docents que han participat en el programa Escacs a l'escola d'altres cursos escolars i que tenen certificada la
formació inicial.
7. Docents dels centres educatius de les Illes Balears sostinguts amb fons públics que imparteixen educació primària
i/o secundària obligatòria.
IMPORTANT: A l'apartat d'observacions del full de sol·licitud s'ha d'especificar quina formació Escacs a l'escola teniu
certificada i quin curs escolar es va certificar. També, s'ha d'especificar quins cursos escolars heu participat en el
programa Escacs a l'escola i l'etapa educativa que impartiu. També s'ha d'especificar quins cursos escolars heu
participat en el programa Escacs a l'escola i l'etapa educativa que impartiu. Aquesta informació és imprescindible per
seguir els criteris de selecció.

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
Promoure els escacs com a eina pedagògica.

Continguts
Història dels escacs a les Illes Balears.
Els escacs i la igualtat de gènere.
Projecte escacs: casos pràctics d'aplicació dels escacs a les diferents realitats.
Els escacs com a eina transversal dins el sistema educatiu.
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Metodologia
Cicle de quatre conferències presencials al CEP de Palma, de 2h cada una, que es podran seguir per
videoconferència a Menorca, Eivissa i Formentera a través de Zoom.
L'enllaç i l'ID de cada conferència s'enviarà a l'adreça electrònica que figuri al full de sol·licitud de participació a la
formació.

Calendari
Escacs i igualtat de gènere per Mónica Calzetta. 14 de desembre de 2021 de 16.30 a 18.30 hores al CEP de Palma.
Història dels escacs a les Illes Balears per Jeroni Bergas Ferriol. 3 de febrer de 2022 de 17.30 a 19.30 hores al CEP
de Palma.
Projecte d'aula: casos pràctics d'aplicació dels escacs en les diferents realitats per Miquel Mas Vidal. 16 de març de
2022 de 17.00 a 19.00 hores al CEP de Palma.
Els escacs com a eina transversal dins el sistema educatiu per Sergio Estremera. 10 de maig de 2022 de 16.30 a
18.30 hores al CEP de Palma.

Lloc
CEP Palma i Zoom per a les persones participants de Menorca, Eivissa i Formentera.

Inscripció
Podeu fer la inscripció del 12 al 28 de novembre 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 01/12/2021. 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 del 02/12/2021 al
09/12/2021 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.
6. Si les places no s'han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d'espera per
estricte ordre de preferència.
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 al 85% de les sessions presencials de les conferències.
Emplenar el qüestionari de valoració al Portal del Personal (maig 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
Carrer del Ter, 16, 07009 Palma
Tel.: 971 177 776 Fax: 971 176 950 Web: http//snlf.caib.es

mserra@dgpice.caib.es
Telf 971 177 781

Formadors
Mónica Calzetta
Gran Mestra Internacional i FIDE Trainer.

Jeroni Bergas Ferriol
Àrbitre FIDE, School Instructor i Monitor Nacional.

Miquel Mas Vidal
Mestre a l'aula del Centre Penitenciari de Menorca i coordinador d'un projecte de treball
d'escacs a l'àmbit educatiu.

Sergio Estremera
Entrenador i Organitzador FIDE.

Àrea: Totes Modalitat: Activitat puntual de formació
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