Escola de Xadrez

do Club Deportivo Xadrez Ourense

Enderezo do Club: R/ Ramón Cabanillas, nº 10 – Entrechán, Local 3 / 32004 Ourense

Curso de Xadrez 2020 / 2021

(inicio o día 1 de Outubro)

*** Toda a información relativa ás medidas de prevención para este curso, relacionadas co coronavirus, en arquivo PDF aparte.

Estimados Amig@s:
“Escola de Xadrez Ourense", conta cun amplo equipo de adestradores e monitores (todos eles
titulados), ben sexa por a Federación Internacional de xadrez, por Federación Española de Ajedrez ou
Federación Galega de Xadrez e cunha ampla experiencia na docencia do xadrez, unha disciplina intelectual
milenaria e cada vez máis introducida no sistema educativo.
Como é sabido o xadrez é unha excelente ferramenta educativa e formativa, que produce numerosos
beneficios asociados á educación dos máis xóvenes, como desenvolver o cálculo, aumentar a concentración e a
visión espacial, estima a imaxinación, a creatividade e a intuición, adestra a toma de decisións responsables…
sen esquecerse de que tamén forma altamente en valores como a empatía, a xustiza, a paciencia e a respetar
os turnos e os tempos dos compañeiros… Na actualidade Adestradores e Monitores titulados, imparten xadrez
en 13 centros de ensino da cidade e provincia de Ourense.
Si representas/representades a un Centro de Ensino, ANPA, ou simplemente eres un nai/pai
interesado, podes divulgar no centro dos teus fillos a nosa proposta, realmente comenzar as clases de xadrez
no voso Centro pode ser moi sinxelo.

INICIANDO A ACTIVIDADE DE XADREZ NO TEU CENTRO DE ENSINO
O Club Deportivo Xadrez Ourense aporta de inicio:
* Monitor/Adestrador titulado (Acredítase titulación)
* Facturación oficial directa a cargo do monitor (traballadores autónomos), ou do propio Club.
* Material necesario para comenzar as clases, (taboleiros, pezas, cronómetros, taboleiro xigante, etc…)
Contáctanos:
Aqueles interesados que desexen máis información podedes enviar un email a
escolaxadrezourense@hotmail.com ou ben a clubxadrezourense@hotmail.com ou WhatsApp aos teléfonos
655 996 806 ou ben ao 659 189 680.
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