Els escacs fomenten:
1. La igualtat de gènere, ja que homes i dones
poden jugar amb les mateixes condicions.
2. Les relacions intergeneracionals, perquè joves
poden jugar amb persones adultes.
3. La gimnàstica mental (per prevenir malalties
neurodegeneratives com l’Alzheimer).
4. La lluita contra els prejudicis racistes, ja que és
un joc associat a la intel·ligència.
5. La seva pràctica generalitzada, perquè són
econòmics (un tauler i joc de peces).

Proposta
Cursos oficials d’escacs

Projecte esportiu

Nivells: 6
Materials base: “Escacs per a tothom”
Preparació: presencial i/o e-learning
Proves:
1. Nivells Iniciació 1 i 2, per Internet.
2. Resta de nivells: presencials (supervisió de les federacions).
Els aprovats tindrien ELO FIDE (la
puntuació dependria del nivell)
Funcionament similar al de les Escoles Oficials d’Idiomes
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Beneficis per a les federacions
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Repartiment de les taxes de les matrícules dels exàmens entre les diverses
federacions: internacional, nacional i
regional.
Augment de llicències federatives i de
practicants dels escacs.
Comercialització dels llibres impresos
de la col·lecció “Escacs per a tothom”.
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Educació i divulgació dels escacs

Esport i competició

Massificar els escacs

Augmentar el nombre de jugadors federats

Beques per a escaquistes sense
recursos de països en vies de desenvolupament.

