FEDERACIÓ D'ESCACS
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
C/ Ricardo Micó, 5 Despatx 103.B

- 46009 València
Telèfon: 963153005
www.facv.org correo@facv.org

JORNADA de PRESENTACIÓ
PROJECTE PER A LA INTRODUCCIÓ DELS ESCACS A L'AULA
OBJECTIUS:
•
•
•
•
•
•

Formar els i les professionals de l'educació del futur en les noves tendències
didàctiques i metodològiques relacionades amb els escacs.
Facilitar estratègies didàctiques que perseguisquen, a través dels escacs en totes
les seues formes i variants, promoure en l'alumnat un pensament reflexiu, crític,
imaginatiu i lògic.
Plantejar les directrius teòriques, normatives i institucionals necessàries per a
l'execució del programa «Escacs a l'Escola».
Identificar les fortaleses que sustenten la inclusió dels escacs en el currículum.
Mostrar propostes pedagògiques innovadores que impulsen l'èxit acadèmic.
Generar un espai de reflexió i intercanvi d'experiències educatives relacionades
amb l'univers dels escacs.

JUSTIFICACIÓ:
-

València és el bressol dels escacs moderns. Aquesta afirmació està avalada
històricament i científicament per la comunitat internacional.

-

La UNESCO ha recomanat des de fa anys la seua introducció en els programes
escolars i el Senat espanyol va aprovar sense cap vot en contra, el 1995, una
resolució per la qual s'instava a les autoritats en matèria educativa a adoptar
aquesta recomanació, que destacava que els escacs ensenyen a pensar i a
desenvolupar hàbits positius en l'alumnat.

-

La Declaració núm. 50/2011 de 30 de novembre de 2011 del Parlament
Europeu, sobre la introducció del programa «Escacs a l'Escola» en els sistemes
educatius de la Unió Europea, considera els escacs un joc accessible per als
xiquets i xiquetes de qualsevol grup social i contribueix a la integració, a la lluita
contra la discriminació, a la reducció de les taxes de delinqüència i, fins i tot, a la
lluita contra diferents addiccions.

-

Així mateix, el document afig que els escacs poden ajudar a millorar la
concentració, la paciència, la creativitat, la intuïció, la memòria i les competències,
tant analítiques com de presa de decisions, a més d'ensenyar valors com el
respecte, la responsabilitat i l'esportivitat.

DIRIGIT A:
•

Docents de totes les etapes, àrees i àmbits acadèmics.
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•
•
•

Persones diplomades, llicenciades o graduades i estudiants de Magisteri,
Psicologia, Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, Història, Matemàtiques, Belles
Arts, Humanitats i Periodisme.
Entrenadors/es, monitors/es i educadors/es d'escacs.
Públic en general.

ORGANITZA:
•

Federació d'Escacs de la Comunitat Valenciana (FACV)

COL·LABORA:
•
DIA:

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
2 de juny de 2016

LLOC: Saló d'actes de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
TEMA: Escacs a l'escola
HORARI
16,00 – 16,15

16,15-16,30

TEMES

PONENTS

Acreditacions i entrega de documentació
Il·lm. Sr. Josep Lluís Ribes Ros
Sudirector general d'Innovació i Qualitat
Educativa
Sr. Francisco Cuevas
President de la FACV

Inauguració

16,30 – 17,15

Ponència:
Beneficis dels escacs A l'escola

Sr. Luis Barona
Vicepresident de la FACV
Entrenador d'escacs Nivell II

17,15 – 18,00

Ponència:
Projecte de formació docent i introducció
dels escacs a l'aula a Catalunya

Sr. Josep Serra
Vicepresident de la Federació Catalana
d'Escacs

18,00 – 18,15

Debat, torn de preguntes

18,15 – 18,30

Descans

18,30 – 19,15

Ponència:
Xecball, els escacs en l'àrea d'educació
física

Sr. Gustavo Martínez
Professor d'educació física
Autor i creador del Xecball

19,15 – 20,00

Ponència:
Projecte d'introducció dels escacs en un
Centre d'Acció Educativa Singular (CAES)

Sra. Mª Empar Sastre
Directora del CEIP Santa Anna d'Oliva

20,00 – 20,15

Debat, torn de preguntes

20,15 – 20,30

Clausura

A determinar

