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Títol de la iniciativa :
Escacs com a eina pedagògica.
Contingut de la iniciativa :
Els escacs des de la seva aparició fa ja diversos segles ha estat denominat com a joc, com a
esport, com a filosofia, com a art i fins i tot com a ciència. Probablement totes elles són certes de
manera conjunta i cap ho és per si sola, perquè fitar una disciplina tan fascinant i rica en matisos i
possibilitats en una sola definició, significa tancar el pas a totes aquestes altres que també
precisen la seva essència.
La facilitat que suposa poder disposar d'un tauler i les corresponents peces, li atorguen una
accessibilitat a tot tipus de persones independentment de la seva situació socioeconòmica. És,
per tant, una activitat que pot practicar-se en qualsevol lloc i el cost del qual és molt baix.
Al seu torn, pot ser practicat des de molt primerenca edat, contribuint en conseqüència a la
cohesió social, la integració, la lluita contra discriminació de gènere i, fins i tot, contra diferents
addiccions.
En l'àmbit pedagògic diferents estudis, com els de el Dr. Albert Frank, el Dr. Stuart Margulies o el
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de la pròpia UNESCO en 1995, han acreditat que els escacs introduïts a primerenca edat pot
millorar la capacitat de concentració dels menors, desenvolupar el seu sentit de la creativitat,
estimular la seva paciència i persistència, les seves capacitats memorístiques i fins i tot la presa
de decisions. i afavorint a molts nens i adolescents que sofreixen pel Trastorn per Dèficit d'Atenció
i Hiperactivitat (TDAH).

Per aquest motiu, el passat 15 de març de 2012, el Parlament Europeu va emetre una declaració
per la qual sol·licitava als Estats membres que recolzessin la introducció del programa «Escacs a
l'escola» en els seus sistemes educatius.
Així mateix, sol·licitava a la Comissió que en la seva propera comunicació oferís suport i
finançament suficient per al citat programa, així com que tingués en compte els diferents informes
i estudis sobre els efectes que produeix aquest programa en el desenvolupament de les nenes i
els nens
A Espanya els escacs és una disciplina que té arrelament des de molt temps enrere en la Història.
Es considera que va ser introduït en un estat primigeni pels àrabs al segle IX en la península,
havent-li dedicat el propi Alfonso X el famós manuscrit «El llibre dels jocs», sent no pocs els qui
consideren que els escacs moderns es va desenvolupar al nostre país.
Entre els il·lustres escaquistes espanyols es troben noms il·lustres com els de Ruy López de
Segura, Miquel Illescas, o els balears Artur Pomar, Francisco Vallejo i Mónica Calzetta.
Així mateix, les comunitats autònomes d'Aragó, Catalunya, Canàries, Extremadura, Galícia,
Andalusia i Cantàbria han dut a terme programes per a la promoció dels escacs i la seva
introducció en el sistema educatiu respectiu.
Quant a les Corts Generals, el Senat al març del ja llunyà 1995 va instar al Govern espanyol
perquè els escacs es convertís en una assignatura optativa i, molt més recentment, el Congrés
dels Diputats l'11 de febrer de 2015, va aprovar per unanimitat la introducció del programa
“Escacs a l'escola” en el sistema educatiu espanyol, així com la promoció en centres públics del
citat esport.
Per tal motiu, per la seva solvència acreditada com a eina pedagògica, per la seva accessibilitat i
pels valors que comporta la seva pràctica, els escacs pot contribuir enormement a la millora de la
qualitat del nostre sistema d'ensenyament mitjançant la seva introducció en el mateix.
Per tot això, els grups parlamentaris Socialista, MÉSxMallorca i Podem-Illes Balears presenten la
següent PROPOSICIÓ NO DE LLEI
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a, en col·laboració amb els
centres educatius, implantar la utilització dels escacs com a eina pedagògica en el sistema
educatiu balear."

Enrique CASANOVA I PEIRO

David ABRIL I HERVÁS
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Andreu ALCOVER I ORDINAS
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