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Projecte lúdic
Aquest projecte lúdic pretén incorporar l’activitat dels escacs en els centres cívics, en els centres
d’esplai, en els campaments d’estiu, en els centres penitenciaris, etc. perquè els escacs ajuden a
aprendre, educar i divertir-se en el temps de lleure.
En aquest projecte, l’aspecte competitiu i el fet de guanyar o perdre tenen poca rellevància en contraposició amb el vessant recreatiu i lúdic.
En l’apartat Avantatges dels escacs d’aquesta web, s’han enumerat les capacitats que es potencien, els valors que s’ensenyen i els hàbits que s’adquireixen amb l’estudi i la pràctica d’aquest joc.
En els centres cívics, a més de fer activitat física, seria molt convenient fer-ne de mental mitjançant la pràctica dels escacs, a fi que la gent gran pugui mantenir al màxim les seves capacitats
intel·lectuals, gaudir d’una bona qualitat de vida i retardar l’aparició de malalties neurodegeneratives.
Les persones jubilades, que es dediquen ajudar els altres, poden incorporar a les seves activitats
altruistes els cursets d’escacs i, de retruc, fomentar les relacions intergeneracionals.
En els centres d’esplai, els escacs contribuirien a la socialització i la integració de les persones dins
el grup i/o la societat.
Amb aquest enfocament, els escacs ajudarien a complementar l’oferta d’activitats de tallers i, també, es podrien dur a terme en les franges horàries sense cap activitat programada.

Objectius
Generals

Lúdics

Massificar els escacs.

Incorporar aquest joc dins les activitats lúdiques dels centres cívics i de lleure.

Oferir un disseny curricular didàctic de continguts per a l’aprenentatge dels escacs.
Oferir uns materials pedagògics (llibres i
multimèdia) adequats i coherents basats
en aquest disseny curricular.
Oferir un portal pedagògic dels escacs
amb diversos continguts formatius, lúdics,
d’assessorament i de suport.
Contribuir a la normalització dels escacs
en la nostra llengua.

Promocionar l’activitat mental en les persones i, en especial, dins el col·lectiu de la
gent gran.
Fomentar la formació en el temps d’oci mitjançant els escacs.
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Materials
Per facilitar dur a terme aquest projecte lúdic als centres cívics, casals o centres d’esplai o lleure
s’han desenvolupat els materials de la col·lecció Escacs per a tothom perquè els monitors puguin
aplicar-ho fàcilment.
Per obtenir més informació sobre aquests materials es poden descarregar els PDF que es troben a
la secció del web Materials didàctics.

Escacs
per a
tothom
Interactiu
Multingüe
Internet (HTML 5)

PDF gratuïts

Multimèdia

Llibres

Format imprès
Guies didàctiques

Gratuït

Multimèdia

Llibres

Escacs per a tothom
Català

Usuari
Contrasenya
Entrar
Iniciació 1

Iniciació 2

Intermedi 1

Intermedi 2

Avançat 1

Avançat 2
Col·laboradors

Entra usuari i contrasenya
per començar.
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Fomenta
Respecte
Tolerància
Igualtat de gènere

Millora

Àmbit
de la
salut

Àmbit
social

Relacions
intergeneracionals

Memòria
Agilitat mental
Concentració
Retarda l’aparició
de malalties
neurodegeneratives

Avantatges
dels
escacs
Educa a través
del temps de lleure
Afavoreix
la formació lúdica

Fomenta

Àmbit
educatiu

Àmbit
esportiu

Joc net
Compatible amb
altres esports

Activitats lúdiques
Centres cívics
Centres d’esplai

On ?

Quan ?

Temps de lleure
Campaments d’estiu
o colònies

Aplicació
Dep. d’Acció Social
i Joventut

Cursos
Tallers
Competicions
recreatives

Com ?

Qui ?

Associacions
de gent gran
Associacions de
lleure
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Programació de
continguts
Materials homologats
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curricular

Material
d’aula

Programari educatiu

Material
EDUCACHESS
Taulers i peces
Tauler mural
Internet

Recursos

Monitors de lleure
Voluntaris
(persones jubilades)
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EDUCACHESS

Recursos
humans

Formació
monitors

Disseny
curricular

Material
d’aula

Cursos de formació
en didàctica dels
escacs
Cursos de
monitors de lleure

Consell Català
de l’Esport
AMPA
Dep. d’Ensenyament
Patrocinadors

Finançament

Monitors
(Associacions)
Voluntarietat
(sense cost afegit)

Recursos
humans

Formació
monitors &
professorat

Dep. de Governació
Àrea de Joventut
Secretaria General
de l’Esport
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Dep. d’Acció Social
(web, butlletins)
Associacions
de la gent gran

Centres
cívics

Centres
d’esplai

Dep. de Benestar i
Família
Àrea de Joventut
( web, butlletins )
Associacions de
temps de lleure

Canals de difusió

Alzheimer
Altres

Fundacions

Monitors

Dep. Generalitat
(web, butlletí
electrònic)
Escoles de monitors
Associacions
de monitors

Convenis

Ment activa

Actuacions

Recerca

Concurs

