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Línia estratègica
PQ 2024 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives

Destinataris

Coordinadors i coordinadores del projecte d'escacs a l'escola dels centres educatius que participen en el programa
Escacs a l'escola 2020-21 i que ja tenen certificada la formació inicial d'escacs.
Docents dels centres educatius que participen en el programa Escacs a l'escola 2020-21 i que ja tenen certificada la
formació inicial d'escacs.

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
Descobrir la relació entre els escacs i les àrees curriculars.
Tractar el pensament concret i el pensament abstracte a través del joc.
Transferir la presa de decisions en el joc dels escacs a altres activitats.
Treballar l'empatia, la solidaritat i el pensament reflexiu.
Conèixer les principals tècniques bàsiques del joc a nivell competencial i educatiu.

Continguts
Pedagogia i educació: els escacs en el procés educatiu, habilitats dels primers anys i beneficis educatius dels escacs.
Escacs tècnic, intermedi, coordinador: matemàtiques elementals, finals bàsics, tàctiques elementals (la Forquilla, el
Pintxo i la Clavada), destruint les defenses, doble atac i recursos intermedis.
Organització i funcionament: preparació d'un programa de treball, puntuació 1-2-3, tornejos i organització, ratings,
clubs, federacions i recursos en xarxa.

Metodologia
La formació es farà en forma de participació mixta amb una fase presencial per videoconferència per Zoom de 9h i
una fase a distància per Moodle de 11h (fweib.caib.es).
Tendrà un enfocament teòric i pràctic.
Es treballarà a partir de la realitat dels centres educatius i tenint en compte la diversitat de necessitats que s'han
derivat de la Covid-19.
Es mostraran materials i recursos transferibles a la funció docent i a les característiques dels centres educatius de les
Illes Balears.

Transferència
Cada participant elaborarà una memòria breu sobre el procés duit a terme per transferir a l'aula allò que s'ha treballat
Carrer del Ter, 16, 07009 Palma
Tel.: 971 177 776 Fax: 971 176 950 Web: http//snlf.caib.es

a la formació.

Horari
Presencials per videoconferència: 12 de gener de 16:30 a 19h i 14, 19 i 28 de gener de 17h a 19h.

Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 1 a dia 15 de desembre de 2020 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 de desembre de 2020. 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 18 de desembre de
2020 a dia 7 de gener 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.

Avaluació i certificació
Per poder obtenir una avaluació positiva i la posterior certificació, les persones que hi participin hauran de: Assistir a
totes les sessions presencials per videoconferència.
Realitzar totes les activitats encomanades dins els terminis establerts i obtenir una qualificació positiva en totes elles.
Elaborar i entregar l'activitat de transferència.
Emplenar el qüestionari de valoració al portal del personal.
Lliurar la Memòria de centre del Programa Escacs a l'escola 2020-2021 fins el 30 d'abril de 2021 al Moodle
(Convocatòria Unificada)

Coordinació i informació
Margalida Serra Tauler
Servei d'Innovació Educativa
Telf 971 177 781 - 971 177 800 ext. 62317
mserra@dgpice.caib.es

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 i formador en cursos de
formació permanent per al professorat.

Àrea: Totes Modalitat: Programa d'exp. formativa
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