II TROBADA D'ESCACS PER PARELLES ESCOLA GRAVI
Benvolgudes famílies,
Us volem convidar, els propers dies 10 de novembre (divendres tarda) i 11 de novembre (dissabte al
matí), a participar a la II Trobada d'Escacs per parelles de l'escola.
Enguany hem avançat les dates d’aquesta trobada per tal de no coincidir amb diferents semis i finals
d’altres tornejos.
L'afició pels escacs entre els alumnes és cada vegada més notable i sabem que hi ha famílies on
algú o altre també hi és aficionat; això, conjuntament amb la bona participació i el bon ambient
generat en la I TROBADA del curs 16-17, ens porta a organitzar la segona trobada per parelles, en
la qual podran participar els menuts i els més grans.
Funcionament:
-

Campionat d'escacs per parelles seguint el sistema Suís.

–

Els i les participants s'han d'inscriure per parelles. Un nen/a amb un adult (mare, pare,
oncle...) o amb un altre nen/a més petit o més gran (company de classe, cosina, germà...).

–

Cada participant juga la seva partida, sense ajuda de la seva parella. Els punts de cada
participant es sumen als de la seva parella i, a partir de tots els punts, es fa la classificació
general i es decideixen els següents emparellaments.

–

Seguint el sistema de competició Suís, les parelles s'enfrontaran amb altres que tinguin el
mateix nombre de punts. Competitivament és molt encertat perquè les millors parelles
tendeixen a enfrontar-se per aconseguir les primeres places i pedagògicament també perquè
tothom tendeix a jugar amb rivals de nivell similar evitant partides on el nivell està molt
descompensat.

–

Es faran 5 o 7 rondes, depenent de la inscripció i del temps disponible.

–

Per tal de començar una nova ronda han d'haver acabat totes les partides d'aquella ronda.

Objectius:
–

Seguir difonent els escacs dins l'escola i entre les famílies dels alumnes.

–

Participar en parelles per tal de seguir aprofundint en la praxis de l'apadrinament i la
cooperació, trets característics de l'Escola Gravi, buscant l'ajuda i el suport mutu entre
alumnes, alhora que es pretén implicar i involucrar les famílies dels alumnes en el joc dels
escacs.

–

Afavorir que tots els nens i nenes que desitgin participar-hi ho puguin fer amb algun familiar
o amic adult; per tal d'evitar que ningú es quedi sense poder participar, s'ofereix la
possibilitat d'inscriure’s amb un altre alumne/a, o fins i tot individualment, i ja s'intentarà
des de l'organització adjudicar-li una parella.

–

Seria bo, malgrat tot, intentar promocionar la idea de parelles formades per un/a jove i un
adult.

Activitats paral·leles:
S’oferiran activitats paral·leles per aquells que hagin acabat una ronda i hagin d’esperar l’inici de la
següent i també per aquells/es acompanyants que vulguin participar de la jornada sense estar
inscrits.
Està previst:
● Un taller de confecció de peces d’escacs, dirigida als més petits, on es podran dibuixar i
pintar les diferents peces i els taulells.
● Un espai per realitzar partides amistoses entre participants que hagin acabat ronda i altres
persones no inscrites però que vulguin jugar.
● Un espai informàtic d’escacs.
● Un espai de joc lliure a la pista.
Inscripcions, data i lloc:
Inscripcions: Es repartirà un full d’inscripció a tots/es els alumnes de l’escola; així mateix i per
correu electrònic també s’enviarà a totes les famílies.
Les inscripcions es faran des del dia 23 d’octubre de 2017 fins al dia 3 de novembre de 2017.Les
inscripcions es lliuraran a les secretaries dels diferents edificis de l’escola, o bé a través dels
alumnes al tutor/a.

Dates de la trobada: divendres dia 10 de novembre de 2017 a la tarda, de 15.30h a 19h.
dissabte dia 11 de novembre de 2017 al matí, de 10h a 13h.
Lloc: Edifici d’Ed. Primària
Avda. Vallcarca, 258.

OBSERVACIONS: Per tal de garantir un ambient festiu però alhora relaxat, demanem:
● Que aquells participants menors i que no s’hagin pogut inscriure amb una parella adulta,
estiguin sota la supervisió d’algun familiar o responsable major d’edat.
● Cal saber que l’hora de finalització de les sessions és aproximada. És important ser a
l’Escola 30 minuts abans de l’hora prevista de finalització.
● Si algun nen/a queda sota de la responsabilitat d’una altra família, caldrà informar a
l’organització per escrit.

Cordialment,
Escola Gravi

Barcelona, 19 d’octubre de 2017

