INICI DEL TALLER

19 d’octubre de 2016
Durada: del 19 d’octubre de 2016 al 14 de juny de 2017
Classes d’una hora i mitja a la setmana

HORARI:
Dimecres de 2/4 de 6 a les 7 de la tarda
Monitor: Quim Seriol, mestre jubilat amb experiència en
l'ensenyament dels escacs.

TALLER
D’ESCACS
PER A ESCOLARS

INSCRIPCIONS:
Dilluns i dijous de 6 a 8 del vespre
Lloc: Círcol Catòlic. Carrer Sant Anastasi, 2 Badalona
T. 933 844 556. Correu: elcircol@elcircol.cat

El Círcol us ofereix un...

OBJECTIUS DEL’APRENENTATGE
Quant als objectius de l'aprenentatge concret del joc,
pretenem que:
 Tinguin unes nocions bàsiques sobre l'origen i la història dels
escacs.
 Aprenguin i respectin les regles del joc i el moviments de les
peces.
 Adquireixin les nocions bàsiques de l'estratègia i les tàctiques del
joc.
 Coneguin les combinacions elementals i els mats bàsics.
 Dominin la terminologia dels escacs i la sàpiguen usar.
 Siguin capaços d'anotar les jugades d'una partida, així com de
llegir-les.

TALLER D'ESCACS PER A ESCOLARS
El joc dels escacs, gràcies a les seves característiques lúdiques i
intel·lectuals, és un recurs pedagògic apropiat per ajudar que nenes i
nens desenvolupin múltiples habilitats mentals, que ajudaran a
optimitzar els seus processos d'aprenentatge. Actualment, el joc dels
escacs es planteja arreu com una activitat complementària als estudis,
on es treballen aspectes tan importants per al món escolar com la
memòria, la resolució de problemes, la concentració i la planificació,
entre altres capacitats.

La pràctica dels escacs ofereix als infants un gran ventall de
beneficis.
Podem destacar-ne els següents:
 Reforça les actituds del silenci, tranquil•litat i quietud.
 Afavoreix l'atenció, l'observació i la concentració.
 Desperta la imaginació.
 Millora la capacitat memorística.
 Desenvolupa el raonament lògic, la reflexió, l'anàlisi i la planificació.
 Treballa la codificació i l'abstracció (anotació de jugades, lectura de
partides).

Aquest taller, plantejat com a una activitat extraescolar,
està adreçat a nenes i nens a partir de 8 anys.

 Millora la tasca de presa de decisions i la previsió de les
conseqüències dels actes.
 Possibilita l'autocrítica i el propòsit de millora.
 Promou activament la igualtat de sexes.
 Fomenta la relació entre persones amb diferents capacitats, edats o
cultures.

