
DESCRIPCIÓ DE LA FORMACIÓ DELS PROFESSORS 

L'objectiu de la formació és preparar els professors d'escola primària per presentar el programa de Chess and
English a les seves escoles. El programa es pot inserir en el pla d'estudis d'anglès de l'escola o es pot oferir
com una activitat extracurricular.

La formació es compon de 15 hores presencials i 4.5 hores de formació online. Els participants han d'assistir
al 80% de les sessions de formació per ser elegibles per a la certificació. La formació acaba amb un examen,
els  que  aprovin  l'examen  obtindran  un  certificat  que  els  dóna  dret  a  ensenyar  Chess  and  English.
La formació és en anglès. 

QUI POT PARTICIPAR? 

- Professors d'anglès
- Professors d'escola primària amb un nivell B2 de coneixement de l'anglès
- NO és necessari tenir coneixements previs d'escacs, tots els coneixements d'escacs necessaris es poden 
aprendre i practicar durant la formació 

CONTINGUT DE LA FORMACIÓ 

1. Metodologia, introducció: Què és el Chess and English? (Presencial, 5h)
Una tendència global: els escacs com a eina pedagògica. Escacs competitiu, social i educatiu. Els
beneficis dels escacs. Els beneficis de l'ensenyament d'anglès basada en el contingut. Introducció als
escacs. L'estructura del llibre i altres materials didàctics.

2. Teoria dels escacs: les peces (en línia, 1.5h)
El rei. La dama. La torre. L'alfil. El cavall. El peó. La posició inicial.

3. Teoria dels escacs: l'objectiu del joc (en línia, 1.5h)
Escac. Mate. Fitxa ofegada. Enroc. Taules. Els valors de les peces.

4. Teoria dels escacs: notació, trucs d'escacs i més (en línia, 1.5h)
Notació d'escacs. Trucs d'escacs. Forquilles d'escacs. Mate de passadís. FIDE. Punts ELO. Jocs de
miniatures. Com organitzar un torneig.

5. Metodologia: a l'aula (presencial, 5h)
Dinàmica de l'aula. Assolir objectius d'escacs i objectius en anglès. Plans de lliçons, planificació
mensual, planificació anual. Portes a altres temes. Organitzar un torneig. Involucrar famílies.

6. Metodologia: Chess and English a la teva escola (presencial, 5h)
Introduir Chess and English a la teva escola - com fer-ho? Avaluació de curs. Crear plans de lliçons 
propis. Comunitat de professors. Examen.


