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València a 5 de Gener de 2023 

 
 

CIRCULAR Nº 03 / 2023 

ASSUMPTE:  PROGRAMA DE SUPORT A JOVES 
ESCAQUISTES DE LA FECV “IMPULSANDO LA DAMA”.  

 
 
 

Estimades escaquistes: 
 
Convoquem la tercera edició del programa “Impulsando la dama” dins del nostre compromís de 
donar suport i augmentar la participació de la dona al nostre esport, amb un programa renovat 
després de dues edicions. 
 
Sabem que hi ha clubs que no tenen un gran nombre de xiquetes associades i plantegem un 
programa de socialització a través dels escacs, motivant la interacció entre les nostres 
esportistes i apropant-les a dones que han format i formen part del nostre esport, amb l'objectiu 
de crear referents i que romanguin lligades als escacs. Per aquest motiu, en aquesta ocasió, la 
coordinadora del programa i les monitores de tots els grups seran dones joves 
escaquistes de la Comunitat Valenciana. 

 
Incidint, precisament, en l'aspecte social de l'esport, en aquesta tercera edició les activitats a 
desenvolupar es modifiquen i es reforcen: 
 

 Setmanalment - Programació de sessions d'escacs en línia amb jocs, problemes i 

dinàmiques. A cada sessió online es dedicarà un espai al contacte entre les jugadores. 

A continuació, es presentarà una jugadora destacada de la Comunitat Valenciana, 

d’Espanya o del món. Finalment, es desenvoluparà una temàtica escaquista que podrà 

consistir a una classe o demostració pràctica, un torneig, exercicis, partides, 

simultànies… 

 Trimestralment – Realització d'una jornada presencial amb tornejos, simultànies i 

convivències. Podran participar les xiquetes i les seves famílies, tractant de connectar a 

pares i mares per tal de crear un ambient de suport per a les jugadores. 

 Anualment – Organització d'una jornada presencial que podrà consistir en sessions amb 

xerrades, acompanyament a tornejos, intercanvis i interacció social a través dels escacs. 

Amb l'objectiu de crear referents, dins d’aquestes jornades participaran dones 

escaquistes o no que tinguin una connexió amb el nostre esport i siguin un exemple a 

seguir per a les xiquetes. 

 
La configuració de grups es realitzarà inicialment per edats, localització geogràfica i pel nivell 
de joc, i les monitores del programa podran reconfigurar els grups a mesura que avancin les 
sessions i es tingui millor coneixement de les diferents capacitats. 
 
Les sessions on-line abastaran 20 hores de durada a repartir durant els dos primers trimestres 
de l'any, sessions extraordinàries conjuntes i les activitats presencials que es puguin convocar. 
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Les sessions seran grupals i hi haurà entre 6 i 8 esportistes preferentment, en funció de les 
inscripcions. La monitora establirà dia i horari amb cada grup. La durada màxima per sessió 
serà d’una hora. 
La programació prevista per al 2023 abasta des del febrer fins al juny, ja que el 2023-2024 
s'agendarà el programa adaptant-lo al curs escolar. Mensualment, es preveu (mes/hores): 
febrer 4h, març 4h, abril 3h, maig 5h i juny 4h. 
 
REQUISITS:  

 

 L'esportista ha de tindre llicència FECV 2023. 

 Haver nascut el 2009 o posteriors. 

 Tenir ordinador amb càmera web (preferentment a una tauleta o mòbils). 

 Disposar d'un lloc silenciós per assistir a les sessions en línia. 

 

INSCRIPCIÓ:  

 

 Fins a les 24h del dia 23 de gener del 2023.  

 Es convoca a clubs i participants a una reunió en línia per parlar sobre el programa i 

conèixer les novetats previ tancament de les inscripcions. S'avisarà amb antelació de la 

cita. 

 Mitjançant formulari web publicat juntament amb aquesta circular. 

 Les inscripcions les fan els Clubs de forma agrupada. 

 Places ofertes: 32. 

 Quota d’inscripció: és anual i de 50 €. S'abonarà a partir de la publicació dels grups i fins 

al 28 de febrer del 2023. 

o [Caixa Popular] ES29 3159 0066 9722 7028 6228   

 

La quota serà retornada a les alumnes que participin en un 80% de les sessions proposades. 
 

 
 
PROTOCOL PROTECCIÓ AL MENOR DE LA FECV 

 
Les activitats de la FECV estan subjectes a l'aplicació del “Protocol de la Federació d'Escacs 
de la Comunitat Valenciana per a la prevenció, detecció i actuació davant l'assetjament i abús 
sexual” publicat a la pàgina web de la FECV(https://www.facv.org/proteccion-al-menor). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les participants amb la seva inscripció accepten la Política de Privadesa de la FACV 
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https://www.facv.org/aviso-legal 
 
Esperant que us animeu a participar, rebeu una cordial salutació 
 
 
 
 

 

 
Signat: José Miguel Pérez García 

Secretari General de la FECV 
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