BENEFICIS QUE OBTINDREM:
a) Per a l'alumnat diversió i reforç de valors personals i cívics
b) Per al personal docent rebran un reforç a través d'aquesta activitat de les
competències que imparteixen.
c) Per al centre docent la implantació d'aquesta activitat, reforça el seu
prestigi en base als resultats aconseguits en els dos punts anteriors.

ESCOLA D'ESCACS DEL VALLÈS

!!! EL CAMÍ A L'EXCEL·LÈNCIA ''

Els escacs no s'ensenya com una activitat aïllada sinó integrada en les
competències del centre educatiu

OBJECTIU:
IMPLEMENTACIÓ DELS ESCACS A L'ESCOLA LOLA ANGLADA
El Parlament Europeu va deixar constància que la pràctica continuada dels
escacs millora la seva concentració, paciència i persistència i els ajuda a
desenvolupar el sentit de la creativitat, la intuïció, la memòria i les
competències analítiques i de presa de decisions. Així mateix els
desenvolupa valors com ara la determinació, la motivació i l'esportivitat .

L'activitat dels escacs no persegueix fer "professionals" d'aquesta
activitat si no difondre les capacitats que acompanyen la seva pràctica
com a element de reforç de la personalitat dels alumnes

COM EL PORTAREM A TERME ?:

Nom i cognoms :.

a) Oferint una activitat lúdica i divertida
b) Oferint coneixements i competències que els ajudaran dins del seu
àmbit docent i en qualsevol àmbit, ja que van dirigides a un concepte
integral de la persona.

Curs:
Domicili:.
Telèfon/s

¿EN QUÈ ES BASA LA NOSTRA PROPOSTA?
•

En el nostre professional know how dels Escacs

•

A la disponibilitat de mitjans humans, tècnics i materials

•

En evitar esforç extra en el desenvolupament de la nostra activitat

•

En el suport a la tasca educativa del personal docent.

¿PERQUÈ INTRODUIR ELS ESCACS?

correu electrònic
Compte corrent per domiciliar rebuts
Titular del compte corrent
Quota mensual 20 €

Matrícula 10 €

* Condicions econòmiques especials pel segon germà

Avantatges en el APRENENTATGE i DESENVOLUPAMENT.
Augmenta capacitat d'anàlisi i la presa de decisions
Avantatges en els processos de ENSENYAMENT.

HORARI
Marqui el dia o dies desitjats.
En el cas de seleccionar més d'un dia, indicar l'ordre de preferència amb 1r,
2n i, si fos el cas, 3r

Millora la concentració, paciència, persistència i l'autoestima, desenvolupa la
Dimarts

migdia

àrees.

Dimecres

migdia

Avantatges en els valors

Divendres migdia

lògica, la socialització i facilita els processos d'aprenentatge de totes les

Desenvolupa valors com la determinació, la motivació i l'esportivitat

- Cal tenir intel·ligència per jugar?
- No, els escacs fa a la gent intel·ligent.
(Emanuel Lasker, campió del món d’escacs)

Monitor de contacte:

Albert Segarra tlfn. 651565455

correu electrònic segarra.al@gmail.com

