
Els escacs al migdia   

Benvolgudes famílies,  

Donada la bona acollida que té l’activitat d’escacs, creiem interessant continuar-la 

oferint.  

Com ja sabeu, aquesta proposta té el suport de la Comissió mixta, integrada per la 

Direcció de l’Escola, l’Ampa i E4 i necessita també la vostra col.laboració per tal que 

pugui ser el màxim de profitosa per als vostres fills i filles.  

Tot i sabent que els escacs no són un joc de masses, també és cert que es tracta d’un 

esport cada vegada menys minoritari. No podem, però, perdre de vista que aquesta 

activitat es realitzarà dins del temps de lleure dels infants i, per tant, la participació 

hauria d’estar consensuada amb els vostres fills/es. Han de 

gaudir fent-la.  

Creiem que els escacs són una bona eina per a l’adquisició 

d’hàbits d‘estudi, ja que afavoreixen la concentració. A més a 

més, ajuden a desenvolupar estratègies i a treballar l’agilitat 

mental.               
         Joan Ponç 

I, que no sigui dit, a desenvolupar la capacitat intel·lectual i la coherència en les 

argumentacions. Finalment, l’equilibri, que no és poc.     

Carai amb els escacs!!!            

El millor dels escacs és que no entenen ni de sexe, ni de raça, ni de cultura, ni de religió 

i són, a més a més, un divertimento.  

Us demanem que ompliu la fitxa d’inscripció, si ho considereu oportú. No pretenem 

tancar l’activitat a ningú, però sí que ho hem de fer seguint una certa pauta per tal que 

sigui beneficiós, tant individualment com col·lectivament, per als vostres fills i filles. Us 

demanem un petit compromís. L’ideal seria que es mantingués com a mínim durant un 

trimestre.   

No sempre és fàcil esbrinar els interessos i motivacions dels nens i nenes, és per això 

que deixarem el mes d’octubre com a mes de prova per aquells/es que tingueu dubtes.   

Els qui d’entrada no la vulgueu fer, no heu de fer res. Si canvieu d’opinió, ja us hi 

incorporareu més endavant.  

 L’activitat es realitzarà d’octubre a maig, un cop per setmana.  

Feu-nos arribar la fitxa abans del 25 de setembre a aquest correu electrònic: 

educadors4uatre@gmail.com 

 

Bon curs 2019-2020! 
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