Escacs a l'escola (Menorca)
Curs 2019-2020
Esdeveniment 16388
20 hores - 30 places
Menorca
Presencial

Servei d'Innovació Educativa

17 de desembre de 2019 a 3 d'abril de 2020

Línia estratègica
1. Metodologies d'aprenentatge

Destinataris

Aquesta formació està destinada al professorat dels centres educatius de Menorca que participen en el Programa
d'innovació educativa "Escacs a l'escola" durant el curs 2019-20. L'ordre de prioritat dels destinataris per participar
en la formació és la següent:
1.Els coordinadors i, després, els docents del projecte d'escacs dels centres educatius que han estat seleccionats per
participar per primera vegada en el programa d'innovació educativa "Escacs a l'escola" per aquest curs 2019-20.
2. Els coordinadors i, després, els docents dels centres educatius que han estat seleccionats per participar en el
programa d'innovació educativa "Escacs a l'escola" per aquest curs 2019-20.

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
1. Conèixer els beneficis del desenvolupament cognitiu i socioafectiu dels escacs.
2. Fomentar l'ús dels escacs com a eina educativa a les distintes àrees i competències.
3. Aprendre a crear situacions d'aprenentatge a través del joc dels escacs.
4. Adaptar l'aprenentatge dels escacs en els diferents nivells educatius.
5. Treballar l'educació emocional com a eix principal en el procés d'ensenyança i aprenentatge.
6. Crear gust per a la resolució de problemes i la superació d'obstacles.
7. Fomentar la creativitat a través del joc i la creació de materials i activitats.
8. Utilitzar els escacs com a eina per al desenvolupament personal de l'alumnat i del professorat.

Continguts
1. Característiques i beneficis dels escacs des del punt de vista cognitiu i socioafectiu.
2. Educació emocional i escacs. Adquisició d'habilitats socials a través del joc dels escacs.
3. Desenvolupament d'aptituds i actituds davant els problemes: autocontrol, motivació, autoestima, concepte d'un
mateix, etc.
4. Resolució de problemes i conflictes individuals i grupals.
5. Els escacs i les necessitats educatives especials.
6. Nocions bàsiques d'escacs: tauler, moviments de peces, jugades, notació algebràica, etc. per poder realitzar
diferents dinàmiques i activitats. Els escacs com a eina educativa transversal i interdisciplinar per a l'adquisició de
competències. La programació i el desenvolupament de sessions amb escacs en diferents àrees.

Metodologia
La formació consistirà en tallers pràctics, presencials i obligatoris per experimentar, conèixer i comprendre el joc
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d'escacs com a una eina educativa, formativa i participativa per al desenvolupament i adquisició de les competències
dels infants. Es realitzaran tres sessions presencials, al CEP de Ciutadella, de 4h cada una.
Es treballarà: primeres bases, comportament a l'aula i pensament estructurat, perspectiva invertida, tècniques
didàctiques i xec mate.

Transferència
Cada participant elaborarà una memòria sobre el procés dut a terme i que contengui una reflexió sobre la
transferència de la formació rebuda a la pràctica educativa, que lliurarà per correu electrònic al formador fins el
03-04-2020.

Calendari
Primera sessió 17/12/2019: primeres bases, comportament a l'aula i pensament estructurat.
Segona sessió 13/01/2020: perspectiva invertida, tècniques didàctiques i xec mate.
Tercera sessió 20/01/2020: mostrant obertures, reproduint partides i planificació.

Horari
17/12/2019 - 13 i 20/01/2020 de 16.00 a 20.00 hores

Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 25 de novembre a dia 2 de desembre de 2019 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. Si teniu problemes per accedir al portal podeu trobar informació a
http://weib.caib.es/Suport/solicitud_email/sol_email_.htm. 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 5 de desembre de 2019. 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 5 a dia 10 de
desembre de 2019 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.

Avaluació i certificació
Assistència obligatòria a cada una de les sessions presencials.
Participació activa en la implantació o el desenvolupament del projecte d'escacs al centre educatiu.
Elaboració d'una memòria del procés duit a terme durant el curs 2019-20 que contengui una reflexió sobre la
transferibilitat de la formació rebuda a la pràctica educativa i emplenar el qüestionari que proposi el formador.
Presentar la memòria anual del projecte d'escacs seguint el model de l'annex 5 de la convocatòria del programa,
abans del 30 de juny de 2020, al correu electrònic sie@dgpice.caib.es, per poder certificar la formació i acreditar els
coordinadors i les coordinadores.

Coordinació i informació
Margalida Serra Tauler
Assessora tècnica docent del Servei d'Innovació Educativa
Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa
Telf. 971 177 800 / ext. 62317
mserra@dgpice.caib.es
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Formador
José Francisco Suárez Roa
Doctor en psicologia per la Universitat de les Illes Balears. President del Col·legi de Monitors de la Federació
Espanyola d'Escacs (FEDA). Ponent de diverses Jornades pedagògiques sobre escacs.

Àrea: Totes Modalitat: Programa d'exp. formativa
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