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Col·legi Sant Francesc d’Assís
Escacs a l'escola
Al col·legi Sant Francesc d'Assís hem decidit introduir
els escacs dins de l'horari lectiu dels alumnes d'Infantil i
Primària.
Per què?
Per a nosaltres l'evolució dels xiquets i xiquetes a
l'aprenentatge és primordial. Després d'investigar i buscar
que seria el que millor per ajudar als nostres alumnes a
millorar cognitivament i personalment, vam descobrir que
els escacs són l'eina fonamental per aconseguir-ho.
Com?
El primer que vam fer és dur a terme un projecte, sostingut
amb estudis científics on es demostrara que allò que volem
fer és realment bo. I... ho és!!!
Així que elaboràrem el projecte i el presentarem a
Conselleria com a Projecte d'Investigació i Innovació
educativa, que va ser aprovat.
En què consistix?
Principalment el que busquem és aconseguir que els
nostres alumnes milloren les seues competències, de
manera que no sols milloren a l'escola, sinó que també a
tots els aspectes de la seua vida.
Per aconseguir-ho, estem duent a terme una metodologia
basada en les intel·ligències múltiples i el treball cooperatiu.
Els materials que estem utilitzant, després de valorar-ne
molts, són "Ajedrez en el aula", de la Gran Mestra d'escacs
Adriana Salazar.
Però és sols jugar als escacs?
No, nosaltres ens centrem a la branca educativa dels
escacs, ja que l'objectiu és arribar a tots i així poder atendre
a la diversitat i inclusió el millor possible.
I són per a tots?
Sí. Per exemple, els escacs a Espanya són un esport on
homes i dones participen d'igual a igual i no hi ha separació
per sexes. Nosaltres volem que l'esport femení també tinga
visibilitat i fomentar-lo, ja que és molt important que les
xiquetes puguen gaudir dels beneficis dels esports i siguen
igual de valorades que els xiquets.
I finalment...
Caldria dir que per a poder dur a terme este projecte,
tot el professorat d'Infantil i Primària ha realitzat una
formació bàsica d'escacs. A més tenim l'ajuda dels Clubs
d'escacs Cocentaina i Tabiya Alcoi. És el president del Club
Tabiya Alcoi, Joaquín Corbí, qui ens ajuda tècnicament
i professionalment, assessorant-nos en tot allò que
necessitem.
Per altra banda, les xiquetes i xiquets que vulguen, també
poden assistir a l'extraescolar d'escacs i així perfeccionar
el seu joc.

Nosaltres estem convençuts que este projecte ve per a
quedar-se i segur que ajudarà moltíssim als nostres alumnes.

