Per a l'activitat d'escacs presencialal Nou Patufet que tenim previst començar l'1 d'octubre, des
de Salut i Ensenyament se’ns demana a una sèrie de mesures a complir i que us detallem a
continuació:
●
●
●

●
●
●

Grups d'un màxim de 15 alumnes (normalment ja ho tenim limitat a 10-12)
Distància entre els alumnes (a qualsevol de les aules on treballem es pot mantenir
massa problema)
Mascareta obligatòria durant tota l'hora, tant els infants com el professor (en els
casos que el grup d'Escacs mantingui la pròpia "bombolla" que cada centre estipuli
ens adaptarem a la mateixa dinàmica que faci el centre educatiu)
Higiene de mans de tot l’alumnat a l'entrar i al sortir
Higiene de les peces, taulers i material a l'acabar cada classe.
En cas de fer dues hores seguides d'activitat, cal ventilar l'aula i netejar bé les taules
i les cadires abans no entri el 2n grup.

En el nostre cas, aquestes mesures ja les estem aplicant de manera força automatitzada.
D’altra banda, l’Escola d’Escacs de Barcelona, tenim contemplats tots els possibles escenarisper
poder continuar la classe des de casa amb absoluta normalitat, en el mateix horari, mateix
professor i mateixos companys, en cas de futurs confinaments.
Hem aprofitat l'estiu per crear una plataforma pròpia (i exclusiva actualment en el món dels
escacs)que ja integra un programa de vídeo trucada, una carpeta per compartir exercicis, un xat
per comunicar-nos de forma fluida amb els alumnes, el programa Lichess per treballar sobre el
taulell i tota la programació i sessions del curs per poder-lo seguir amb fluïdesa des de qualsevol
lloc o des de qualsevol ordinador.Tot en una sola web i des d'un únic link
Aquesta plataforma ens ajuda a tenir una major agilitat per continuar l'activitat amb certa
normalitat si hi ha confinament, fins i tot si cal fer-ho d'un dia per l'altre.
IMPORTANT:La nova plataforma també ens permet mantenir l'absoluta privacitat de les dades
dels alumnesja que els links d'accés poden ser gestionats directament pel coordinador de cada
centre i que sigui ell qui autoritzi i controli cada entrada a l'aula virtual.
Com veieu, per part nostre ho tenim tot apunt per començar aquest estrany 2020-2021, amb les
millors garanties possibles.
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