Apreciades famílies de l'Escola Nausica.
Com sabeu, degut a la situació de pandèmia que vivim hi ha diferents activitats extraescolars
que s'han deixat de fer.
En el cas dels Escacs, ens agradaria oferir una alternativa per mantenir viva l'activitat de forma
ONLINE als més de 30 nens i nenes que feien activitat el curs passat i a totes les que s'hi
vulguin afegir.
A l'Escola d'Escacs de Barcelona hem creat una plataforma de treball pròpia i exclusiva que de
forma fàcil i ràpida ja integra el taulell de joc, la vídeo trucada, un xat de comunicació i un drive
per compartir els exercicis. Amb aquesta plataforma estem creant grups de nivells i edats
semblants i estem podent mantenir l'activitat per tothom qui ho vol a diferents col·legis.
Us detallo les característiques:


Són grups d'un màxim de 10-12 alumnes (com ja fèiem en format presencial)



En funció dels alumnes que s'apuntin anirem creant els grups per edats i nivells



Obert a Infantil i Primària



Els dimecres i els dijous de 18:00 a 19:00 h. (que doni temps d'arribar a casa amb
calma i berenar una mica)



Si us interessa algun altre dia i hora i us poseu d'acord entre 10 o 12 famílies també el
podem obrir.



El preu és de 18€ mensuals.



La durada del curs és d'octubre a maig

Si en teniu interès envieu-nos un correu a info@eebcn.net amb les dades següents:




Noms Pare, Mare o tutor
Correu electrònic de contacte
Telèfon de contacte





Nom i cognom (alumne)
Curs actual
Dia que voleu fer l'activitat

Amb aquestes 6 dades farem un primer filtre i ens posarem en contacte amb vosaltres per
complimentar la resta de dades que necessitarem quan veiem que es pot iniciar algun dels
grups.
Qualsevol cosa no dubteu en consultar-nos.
Salutacions,

Jordi Sardà
Director
jsarda@eebcn.net
C/ Aribau 87, Pral 1a. - 08036 BCN
t: 934 53 16 33 - m: 630 142 897
www.eebcn.net

