
 

 
INSTRUCCIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE  
FORMACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA “ESCACS A L’ESCOLA” 2020-2021 

 
Primer 
Objectius 
 
a) Potenciar l’ús dels escacs com a eina pedagògica en l’alumnat d’educació 

primària i primer cicle d’educació secundària obligatòria. 
b) Oferir als docents implicats en el programa una formació inicial bàsica per a 

l’ús pedagògic i didàctic dels escacs a l’aula. 
c) Cedir el material bàsic necessari als centres seleccionats que han 

d’implementar el programa d’escacs. 
d) Propiciar l’intercanvi d’experiències entre els centres que participen en el 

programa. 
 
Segon 
Vinculació amb la modalitat i la línia estratègica del Pla Quadriennal de 
Formació Permanent del Professorat 2020-2024 i amb els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) 
 
Modalitat de formació: programa d’experiència formativa (PEF). 
Línia estratègica de formació: metodologies i avaluació competencials i inclusives. 
ODS: 3. Salut i benestar, 4. Educació de qualitat, 5. Igualtat de gènere i 
empoderament de totes les dones i nines, 10. Reducció de les desigualtats i 16. 
Pau, justícia i institucions sòlides. 
 
Tercer 
Destinataris 
 
Centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no 
universitaris regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació en 
l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que imparteixen educació 
primària o educació secundària obligatòria, durant el curs 2020-2021.  
Cada centre educatiu pot presentar una única sol·licitud de participació. 
 
Quart 
Descripció del programa 
 
El programa forma part de les línies d’actuació del Servei d’Innovació Educativa 
en la proposta d’actuacions per al curs 2020-2021, que opta per donar suport als 
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centres educatius que volen incloure metodologies que contribueixen a 
l’adquisició de competències. “Escacs a l’escola” és un programa de formació i 
innovació educativa que té com a finalitat facilitar als centres educatius la 
implantació i el foment de la pràctica dels escacs com a eina pedagògica per 
enriquir el procés d’ensenyança i aprenentatge dels infants i per ajudar a 
desenvolupar d’una forma natural habilitats cognitives i socials: la memòria, la 
capacitat de concentració, la presa de decisions, l’acceptació davant l’errada, 
l’atenció, la reflexió, la visió espacial de la realitat, la resolució de problemes, el 
raonament lògic-matemàtic, el pensament creatiu, l’autoestima, la capacitat 
crítica, la iniciativa i l’empatia. 
 
El programa es basa en una formació inicial bàsica del professorat, en el disseny 
d’un projecte de transferència i l’aplicació corresponent durant el curs 2020-2021 i 
en el seguiment de l’impacte formatiu en tot l’alumnat. 
 
Cinquè 
Compromisos de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca (a més dels 
compromisos generals de les bases de la convocatòria unificada dels 
programes de formació i innovació educativa) 
 
a) Cedir quinze taulers d’escacs i les peces corresponents a cada centre educatiu 

seleccionat i que el curs 2020-2021 participa per primera vegada en el 
programa “Escacs a l’escola”. 

b) Cedir quinze taulers i les peces corresponents als centres seleccionats que 
varen participar per primera vegada en el programa “Escacs a l’escola” el curs 
2019-2020. 

c) Crear un entorn per compartir material i experiències. 
d) Certificar 20 hores de formació permanent del professorat als docents 

participants avaluats positivament. 
e) Gestionar l’expedient econòmic i administratiu del programa. 
 
Sisè 
Compromisos del centre (a més dels a més dels compromisos generals de les 
bases de la convocatòria unificada dels programes de formació i innovació 
educativa) i coordinació del programa  
 
a) Nomenar una persona del claustre que coordini el programa. 
b) Dissenyar i implementar un projecte d’escacs en el desenvolupament 

curricular a educació primària o a primer cicle d’educació secundària 
obligatòria. 

c) Destinar com a mínim una sessió setmanal durant l’horari lectiu per al 
desenvolupament del projecte d’escacs en els cursos participants. 

 
La persona que coordini el programa té les funcions següents: 
 
a) Elaborar el projecte d’escacs. 
b) Coordinar la implantació i el desenvolupament del projecte. 
c) Participar en la formació inicial bàsica, si no hi ha participat en convocatòries 

anteriors. 
d) Presentar una Memòria final del projecte. 
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Setè 
Valoració de les sol·licituds 
 
1. Per instruir el procediment derivat d'aquesta convocatòria es constitueix una 

comissió de valoració integrada pels membres següents: 
 
a) La cap del Servei d'Innovació Educativa o persona en qui delegui, que 

actua com a presidenta. 
b) La cap del Servei de Normalització Lingüística i Formació o persona en qui 

delegui. 
c) Un inspector del Departament d'Inspecció Educativa, designat pel cap del 

Departament d'Inspecció Educativa. 
d) Una tècnica del Servei d'Innovació Educativa, que actua com a secretària. 

 
2. La comissió també pot convocar a les sessions altres persones que, per raons 

tècniques, estiguin implicades en el programa. 
 

3. Són funcions de la Comissió: 
 
a) Examinar les sol·licituds presentades. 
b) Requerir els sol·licitants perquè completin la documentació preceptiva o 

rectifiquin les deficiències detectades a la sol·licitud. 
c) Comprovar que els centres educatius sol·licitants compleixen els requisits 

de participació al programa. 
d) Publicar la llista provisional de centres admesos i exclosos al web del Servei 

d'Innovació Educativa http://tn.caib.es/SIE 
e) Resoldre les al·legacions rebudes dins el període de temps establert. 
f) Publicar la llista provisional de centres admesos i exclosos al web del Servei 

d'Innovació Educativa http://tn.caib.es/SIE 

 
Vuitè 
Selecció dels centres 
 
1. La Comissió de valoració ha de seleccionar un màxim de 15 centres nous 

d'entre les sol·licituds rebudes, a més dels centres que sol·licitin continuar. El 
criteri de selecció serà la qualitat de la justificació i l'adequació del projecte 
d’escacs als objectius del programa. 
 

2. Els centres interessats poden formular al·legacions a la llista de centres 
seleccionats en un termini de tres dies naturals comptadors a partir de la data 
de publicació de la llista provisional. 

 
Novè 
Projecte 
 
Els centres educatius que sol·liciten participar en el programa han de presentar 
un projecte d’escacs segons l’annex 3, juntament amb la sol·licitud de 
participació. 
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Desè 
Servei responsable coordinador de la Conselleria d'Educació Universitat i 
Recerca 
 
Servei d’Innovació Educativa 
sie@dgpice.caib.es 
Tel. 971 177 781 
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