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MASSANASSA 2006

Club d’Escacs Massanassa. Fundat l’any 1975.

Els escacs
a l’escola
Els escacs com a ciència i com a esport, està
dotat d'una sèrie de qualitats i de capacitats del
tot positives per al normal i millor desenrotllament de xiquets i xiquetes.
Recentment, la seua ensenyança en l'escola,
ha sigut recomanada per la UNESCO. A
Espanya la introducció dels escacs en l'ensenyança obligatòria ha sigut objecte de debat en el
Senat de la Nació, el grup de Coalició Canària
presente la moció que hi ha continuació se cita
i que va ser aprovada en el ple del senat el dia
10 de març de 1995.
“El Senat insta al Govern de l'Estat perquè en
els territoris de la seua responsabilitat, denominats territoris MEC, recomane als centres d'ensenyança de EGB que introduïsca els escacs
com a activitat extracurricular o extraescolar i
com a ensenyança optativa en els últims anys de
l'escola secundària obligatòria. I en eixe sentit
dirigisca la dita recomanació a les Comunitats
Autònomes amb competències.”
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BENEFICIS DELS ESCACS:
Exercita la ment:. El jove necessita una enorme
capacitat mental, que li permeta, amb la màxima
facilitat, la comprensió i assimilació dels conceptes
docents.

Activitat formativa:. Els escacs té una aplicació
didàctica i educativa que millora el rendiment
escolar, i esta científicament demostrat que contribuïx, extraordinàriament, a elevar les possibilitats
de l'aprenentatge en qualsevol tipus d'estudis.
Entreteniment, cura ocupació del temps lliure:.
Vivim moments difícils per a la nostra joventut, on
tot succeïx veloçment, amb canvis ràpids i continus, d'ací la importància que té la practica dels
escacs de proporcionar, d'una manera entretinguda i divertida, la capacitat de decisió i adaptació a
les situacions noves.
EL CLUB:
El club d'Escacs de Massanassa comença una
nova etapa fonamentada en la promoció i l'ensenyança dels escacs, i estem d'acord amb el Senat perquè els escacs siga una assignatura en les escoles.
Per a aconseguir-ho anem a realitzar tres accions a
curt i mitjà termini:
1.- Potenciar l'escola pròpia d'escacs dins del
club, amb uns cursos d'iniciació i de perfeccionament, que van començar al febrer i van acabar al juny.
2.- Oferir els escacs com a activitat extraescolar
en l'ensenyança primària: CP Lluis Vives i Col·legi

de Sant Josep i Sant Andreu, açò serà per al curs
2006/2007.
3.- Estem preparant tota la informació
necessària, perquè dins de l'assignatura optativa de l'E.SO “Jocs de lògica i estratègia” que esta
aprovada a la Comunitat Valenciana, puguem
incloure els escacs en l'Institut de Massanassa,
sempre que hagen possibilitats per a això. Per la
nostra part no va a quedar.
La relació entre el club i els col·legis és molt
important ja que esta és la continuació lògica de les
classes i practiques d'escacs. Els horaris dels entrenaments, són en el centre d'Activitats Municipals
C/ Germanies 8 B, els dissabtes a la vesprada a partir de les 16 h. i els diumenges a la vesprada a partir
de les 18 h.
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Massanassa
Campió

Campionat
Social 2006

Acabat el campionat de segona provincial per
equips grup D, l'equip de Massanassa ha quedat Campió, per la qual cosa la temporada
pròxima jugara en primera. Esta és la classificació final:
1 Massanassa
24,5
2 CIM Benimaclet D
22
3 Alaquas C
21,5
4 Zughwang B
1
5 Silla C
17
6 Escola Valenciana C
12,5
7 El Drac-Ateneo Sedaví D
10,5
8 Benifaió B
10
9 ONCE València B
5

Una de les metes dels campionats socials és que
participe el major numero de socis possibles, i este
passara a la història del club per ser el de la recuperació de jóvens/veterans jugadors, només cal mirar
la foto, tal vegada faltes tú que en alguna etapa de la
teua vida vas passar per este club, anima't i torna,
seguim fent història.

L'equip l'han format els jugadors següents:
Juli Xirivella Martínez, Rafa Valverde
Caballero, Pedro Casado Tornero, Juan José
Martín Cifre i Paco Soriano Llorens, enhorabona a tots ells.
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En esta foto apareixen jóvens i veterans jugadors
analitzant una partida del campionat social 2006.

