ESCACS GRAVI 20-21
Els ESCACS permeten que el nen/a creï, imagini i potenciï els coneixements de
percepció, igual que les capacitats que el nen/a va adquirint a cada etapa.
La introducció del joc dels escacs afavoreix:
-

L’àmbit cognitiu en els processos mentals superiors: l’atenció, la
memòria, la percepció, la creativitat, el pensament, la reflexió, el
llenguatge, el raonament i el coneixement logicomatemàtic.

-

L’àmbit psicosocial relatiu a les emocions ajuda en la millora de
característiques de la personalitat i en les relacions interpersonals.

Oferta curs 20-21
Educació Infantil: P-4 i P-5 dimecres de 17h a 18h a l’edifici d'Infantil
Educació Primària: CI i CM
CS

dimarts de 17h a 18h a l’edifici de Primària
*divendres de 17h a 18.00h a l’edifici de Primària

(*Els dies de torneig l’horari serà de 17h a 17.50h)
ESO: 1r i 2n d’ESO divendres de 17h a 18h a l’edifici de Secundària
Preu de l'activitat: 22 €/mensuals
Inscripció
Per formalitzar la inscripció haureu d’emplenar el full d’inscripció i reenviar-lo a
escacs@gravi.com .
Inici de l’activitat: amb l’inici de les classes, a partir del 14 de setembre de 2019.
Els alumnes inscrits en grups que no arribin al mínim per poder-les començar al
mes de setembre rebran una notificació via correu electrònic.

En cas d'aturar-se l'activitat presencial a les escoles, les famílies que ho desitgin
podran continuar l'activitat extraescolar d'escacs via online tal com hem fet en el
confinament del 3er trimestre del curs 2019-20.
L'activitat online consta de tres eixos:
1.- Connexió audiovisual setmanal amb la professora de 60 minuts.
2.- Activitats escaquístiques (continguts, exercicis, jocs...) actualitzades
setmanalment a través del googleclassroom (o plataforma similar).
3.- Trobades online per jugar als escacs amb altres nois i noies de la seva edat i
nivell similar.


Les activitats del googleclassroom i les trobades no són obligatòries.

Per qualsevol dubte podeu contactar al correu electrònic:
pereduranadal@gmail.com

