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L’Escola d’Escacs d’Osona té la seva seu a
l’edifici de l’Ajuntament de Calldetenes. El
seu objectiu és divulgar i ensenyar “l’esport
-ciència-art” dels escacs, a tots els nivells:
Universitats, Escoles, Clubs, Casals d’Avis,
Esplais, Cases de Colònies, Classes Particulars, etc.

Classes d’escacs individuals i
per a grups, conferències,
tornejos, estades esportives,
partides simultànies i tota
classe d’activitats
relacionades amb els escacs.

L’Escola es va crear l’any 2002 i actualment els màxims promotors que tiren endavant aquest projecte són el Dr. Vladimir
Zaiats, el G.M. Lluís Comas i el M.C. Marc
Verdaguer, juntament amb altres jugadors i
monitors d’escacs de la comarca d’Osona.
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ESCOLA D’ESCACS D’0SONA-LA MANERA MÉS RÀPIDA D’APRENDRE ESCACS

Amb la resolució per l’introducció dels
escacs a l’escola del Parlament Europeu l’any 2012 i l’aprovació del projecte no de llei al Congrés Espanyol el
passat mes de febrer de 2015, des de
l’Escola d’Escacs d’Osona ens proposem
portar el coneixement dels escacs al màxim d’escoles possible.
El que vol fer l’Escola d’Escacs d’Osona
no és crear campions d’escacs (que també), sinó formar i educar la intel.ligència
i el caràcter dels nens i les nenes de les
nostres escoles. Per altra banda, hi ha
multitud d’estudis que demostren que la
pràctica d’aquest esport mental (la gimnàstica de la ment) té efectes positius
sobre la capacitat intel.lectual i lectora, la
creativitat, la concentració i la solució de
problemes. Alguns d’aquests estudis també indiquen que ajuda a tractar la hiperactivitat infantil (TDAH) i que pot retardar significativament l’aparició de l’Alzheimer en les persones grans.
L’organització de tornejos també és un
dels elements clau que es porta a terme
mitjançant l’Escola d’Escacs d’Osona.
D’aquesta manera els nens i les nenes
comencen de ben jovenets a sentir en què
consisteix també la competició.

Està sobradament provat, que la pràctica
dels escacs a l’escola, només aporta que
beneficis per a tots els alumnes que el practiquen. Pot actuar com un important element mitjancer per un conjunt considerable
de continguts lectius (matemàtiques, art,
literatura, llengua, etc.). Per altra banda, a
través del seu enorme potencial educatiu i
formatiu, pot actuar com a canalitzador
d’un important nombre d’aspectes de caràcter psicològic, de formació de la personalitat, així com de la socialització i que el converteixen en una important eina convenientment utilitzada en l’ensenyament.
Els escacs constitueixen un instrument ideal
per posar a prova, desenvolupar i perfeccionar la capacitat de raonament, l’actitud analítica i auto analítica de l’ésser humà, la
capacitat cognitiva, l’esperit noblement
competitiu, etc.
És per aquestes
raons que l’escola apareix com
un lloc molt
propici per iniPie de imagen o
ciar a la persográfico.
na en la mecànica lògica del
joc dels escacs.

Podríem resumir doncs, que els escacs
aporten multitud de beneficis per les persones que el practiquen i potencia les següents capacitats i valors, entre d’altres:
Anàlisi racional
Presa de decisions
Atenció
Memòria
Domini espaial
Concentració
Càlcul
Responsabilitat
Sinceritat
Confiança
Autoestima
Creativitat
Amistat
Respecte
Cortesia
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