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Pròleg 

El paper del Centre Nacional d’Esports Educatius per a la promoció, 
desenvolupament i disseminació dels escacs com un instrument de 

pedagogia activa 
Andrea Bruni – C.S.E.N. National Project Manager 

 

Aquest llibre representa una contribució important dins de la literatura dels escacs per a 
l’escola primària, tant per la claredat del seu objectiu com per la metodologia de treball 
que proposa. L’objectiu d’aquest llibre és promoure el pensament escaquístic, sense anar 
lligat a l’activitat pràctica d’una disciplina difícil i solament per a uns pocs, sinó com una 
oportunitat per a una “matèria escolar”, perquè sigui inclosa en l’educació de les joves 
generacions, amb les particularitats que aquest llibre descriu en els seus capítols. 

En aquest treball, el qual ha implicat diverses organitzacions europees, la metodologia no 
assumeix que avui en dia hem de començar des de zero en el procés de construcció dels 
escacs com una matèria escolar. En canvi, assumeix que actualment ens trobem en un 
estadi avançat de treball d’experimentació multiforma dut a terme al llarg dels anys pels 
pioners dels projectes “d’escacs a l’escola”, els que es dirigiren per influir favorablement a 
actors polítics i convèncer a la comunitat educativa dels beneficis que reben les i els 
alumnes a l’escola. 

Aquest llibre també dona l’oportunitat d’entendre les raons bàsiques (no pas les 
genèriques i puntuals!) del perquè els escacs a l’escola són bons, com les matemàtiques, 
l’activitat física i altres matèries universalment reconegudes, sense importar si l’alumne 
(noi o noia) esdevindrà un jugador o un aficionat als escacs i la competició de les 64 
caselles. 

Ja va sent hora de coordinar programes clars i compartits, mitjançant aquest llibre, per a 
la introducció dels escacs a les escoles. Aquests programes han de presentar-se als 
responsables públics perquè puguin discutir-ho en l’àmbit europeu, tot articulant una 
proposta estructurada i curricular de base uniforme a nivell europeu. En un futur hi haurà 
temps per a projectes més ambiciosos, capaços d’anar més enllà de l’escola i de l’objectiu 
directe, amb la finalitat d’involucrar territori i adults, experimentant amb noves formes de 
suport parental i socialització en els territoris on les escoles no poden imposar-se a les 
dificultats socioculturals. 

En aquesta línia, la xarxa europea, la qual estableix el projecte, és una important eina 
dinàmica que promou connexions entre els qui treballen en aspectes educatius amb 
l’objectiu d’involucrar més organitzacions i institucions i, a la vegada, superar el concepte 
d’acció simple i no homogènia. De fet, la xarxa europea és també una eina per planificar i 
desenvolupar experiències futures, així com per identificar i disseminar les bones 
pràctiques ja conegudes a nivell local.  

Dins del marc de l’últim congrés, el C.S.E.N., en consonància amb la seva tasca d’ens de 
promoció social i esportiva a nivell nacional, ha expressat clarament la seva intenció de 
contribuir amb els seus propis recursos a desenvolupar projectes en comú. Esperem, tot 
tenint en compte que durant aquests anys gaudim de l’oportunitat d’experimentar 
programes, que en un futur pròxim aquests estaran completament inclosos dins de les 
escoles nacionals de la Unió Europea. 
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INTRODUCCIÓ 

El projecte europeu Black&White Sport: CHESS 

Luca Gallina 

 

En la seva declaració núm. 50/2011 adoptada el 15 de març de 2012 sobre la introducció 

del programa “Escacs a l’escola” dins dels sistemes educatius de la Unió Europea, el 

Parlament Europeu va expressar una posició clara a favor del joc dels escacs com a eina 

educativa a les escoles. El Parlament Europeu va considerar que els escacs “són un joc 

per a nens accessible a tots i cadascun dels grups socials i que, a més a més, poden 

ajudar a la cohesió social i contribuir a l’assoliment de polítiques socials, com ara el 

combat de la discriminació, la reducció de la criminalitat i fins i tot la lluita contra algunes 

addiccions”.  

 

Per aquestes raons, el Parlament va comunicar a les Comissions, a més dels estats 

membres, que encoratgessin a la introducció del programa “Escacs a l’escola” dins dels 

sistemes educatius de la Unió Europea. Partint d’aquesta base, el nostre treball rau dins la 

branca d’esports del programa Erasmus+ que té per objectiu donar suport a l’esport de 

base amb el fi d’aconseguir, entre d’altres, el següent: “promoure activitats voluntàries a 

l’esport, conjuntament amb la inclusió social, l’equitat d’oportunitats i la conscienciació 

sobre la importància de l’activitat física per a la salut mitjançant l’augment de la 

participació i un accés equitatiu a l’esport per a tothom”. 

 

Una altra evidència sobre la voluntat del Parlament Europeu per introduir els escacs a 

l’escola la trobem representada per la “Conferència d’Escacs a l’Escola”, organitzada com 

a resultat de la cooperació de la Unió Europea d’Escacs i el Parlament Europeu. Aquesta 

tingué lloc el 24 de febrer de 2016 a Brusel·les. Hi van assistir funcionaris de la Unió 

Europea, membres del Parlament Europeu, FIDE, ECU i representants de les federacions 

nacionals. 

 

Un estudi realitzat per la Universitat de Trier (Alemanya) demostra una millora mitjana de 

fins a un 17% en el rendiment acadèmic d’un alumne gràcies a la pràctica dels escacs. Els 

nens i nenes que van començar a jugar als escacs en el primer any d’educació primària 

van obtenir millors resultats a matemàtiques, gramàtica alemanya i altres llengües. 

L’estudi ja mostra un augment intel·lectual des del segon any, comprovat mitjançant 

l’aplicació de proves psicològiques estàndard. Els investigadors van analitzar si els 

alumnes eren capaços de crear similituds i arribar a conclusions a partir d’estímuls 

administrats visualment.  

 

El bon rendiment clarament constatat per aquest estudi demostra que les lliçons d’escacs 

capturen l’atenció dels alumnes i tenen com a resultat avenços en el seu 

desenvolupament. 
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En aquest projecte, la idea innovadora és establir una societat europea estable que 

inclogui una universitat, clubs d’escacs, escoles, federacions, jugadors d’escacs i tot 

entusiasta dels escacs, amb l’objectiu d’ensenyar escacs a les escoles europees 

d’educació primària (ISCED 1).  

 

Amb el nostre projecte, volem compartir una metodologia que permeti l’ensenyament dels 

escacs a nens i nenes de 6 a 7 anys. 

 

Un altre aspecte innovador d’aquesta proposta de projecte és la d’establir una xarxa 

europea, la missió de la qual sigui la introducció dels escacs dins del currículum 

educacional de les escoles europees: aquesta xarxa s’anomenarà “European Network for 

Chess in Schools” (ENCS), en anglès, i “Xarxa europea pels escacs a l’escola”, en català. 

 

L’estructura de la xarxa, en un primer i segon nivell, inclourà associacions, escoles, 

centres de formació, federacions i també mestres d’educació primària (ISCED 1), mestres 

d’escacs, jugadors professionals d’escacs (mestres, experts, etc.), jugadors d’escacs 

amateurs i periodistes per a revistes o diaris que comparteixin la missió de la xarxa.  

 

Un altre aspecte innovador és la continuïtat de la xarxa després de la finalització del 

projecte. Es continuarà amb la difusió del model d’ensenyament produït pel projecte, 

actualitzant-lo de manera constant, per promoure mòduls de formació per a instructors, 

mestres i àrbitres amb l’objectiu de difondre els models d’ensenyament dels escacs a 

altres nivells escolars i disseminar els jocs dels escacs per tal d’assolir la missió comuna. 

 

Assolir l’objectiu d’establir una xarxa europea, ens donarà l’oportunitat de realitzar 

propostes innovadores per a la formació futura d’instructors d’escacs (per aquesta raó el 

projecte està en contacte amb una universitat que cooperarà en l’elaboració del model 

d’ensenyament), capaços d’ensenyar la tècnica del joc tant en el seu vessant educatiu 

com esportiu, així i com formar nous àrbitres capaços de gestionar i millorar els aspectes 

educatius sense renunciar als competitius. 

Seguidament de l’elaboració del model educatiu, serà factible entrenar noves 

competències professionals en els projectes de cada país. Aquests operaris entrenats 

podran crear, dins de la seva feina quotidiana, noves oportunitats per disseminar el joc 

dels escacs i noves oportunitats gràcies a la creació de cursos d’escacs en centres 

esportius on ja es jugui a altres jocs. D’aquesta manera, la Xarxa europea pels escacs a 

l’escola (ENCS) pot esdevenir una referència innovadora per als escacs a Europa. 

 

Activitats del projecte per assolir els objectius 

Durant els primers mesos, es va preparar el taller a Itàlia (entre els dies 16 i 18 de març 

de 2018). Tots els membres de “l’equip del projecte” es posaren a identificar tots els 

objectius i qui hi podía estar interessat, així com a fer la recopilació i documentació 

d’experiències prèvies de certa envergadura i bones pràctiques nacionals per posar-ho en 

comú. 
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Aquest taller va tenir lloc a Sennori, un poble a la província de Sassari (Sardenya, Itàlia).  

Durant el primer dia del taller, es va mostrar el vídeo promocional i es van repartir entre 

els participants els materials preparats per cada soci. A més a més, es va dur a terme una 

anàlisi de l’estat efectiu de cada nació i de bones pràctiques i, tot seguit, una sèrie 

d’actualitzacions sobre els contactes fets amb els interessats. 

En el segon dia del taller, els participants es van dividir en dos subgrups que van treballar 

el següent: 

Grup 1) Planificar i iniciar la campanya de promoció social per a la inclusió dels escacs 

dins del currículum escolar; 

Grup 2) Estudi de les bones pràctiques en l’ensenyament dels escacs a les escoles 

nacionals europees; aquest grup concretà un “model de qüestionari”. 

L’últim dia, els dos subgrups s’uniren per prendre una decisió sobre el “model de 

qüestionari” per administrar als interessats de cada país participant. El “model de 

qüestionari” es va elaborar per implicar la gent i les organitzacions que durant els últims 

anys han fet algun esforç per incloure el programa d’ensenyament dels escacs dins de 

l’educació primària (ISCED1). Les respostes al “model de qüestionari” van ser útils per 

pensar el model d’ensenyament d’escacs a escoles de primària (ISCED1). 

Durant la tarda de l’últim dia del taller, es va organitzar un esdeveniment per presentar 

públicament el projecte, amb la presentació dels socis i dels informes sobre bones 

pràctiques.  

 

Es va transmetre el qüestionari a 100 persones, incloent-hi mestres de primària (ISCED 1) 

monitors i mestres d’escacs, representants de federacions d’escacs i associacions, 

jugadors professionals d’escacs i periodistes de publicacions escaquístiques i revistes. 

Per països, es van distribuir de la següent manera: 40 a Itàlia, 20 a Portugal, 20 a Letònia 

i 20 a Espanya. El contingut dels qüestionaris ha estat resumit pel soci portuguès, el qual 

ha escrit un “informe” dividit en 5 capítols: 

Capítol 1: Polítiques nacionals dels escacs a l’escola (cada soci escrigué sobre la situació 

al seu país). 

Capítol 2: Bones pràctiques de gestió, escrites pel soci espanyol. 

Capítol 3: Dades i observacions dels qüestionaris, pel soci portuguès. 

Capítol 4: Trets principals del model d’ensenyament, pel sol·licitant del projecte i el soci 

espanyol.  

Capítol 5: Esborrany del guió pels clips de vídeo de la campanya de promoció social, pel 

soci letó. 

 

Partint de la base de l’informe, el sol·licitant i el soci espanyol han dissenyat “el patró del 

model d’ensenyament”, el qual s’ha notificat compartit als socis.  

El patró es va enviar a escoles amb l’objectiu d’establir el calendari i els objectius del Curs 

d’Escacs Experimental en una escola de cada país soci del projecte. El model es basa en 

30 hores de curs fragmentades en 20 classes de 90 minuts.  

L’esdeveniment esportiu va tenir lloc a L’Espluga de Francolí (Conca de Barberà) del 17 al 

19 de maig de 2019, i va incloure un torneig d’escacs entre deu escoles catalanes. 
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Durant els altres dos dies, els socis van dissenyar l’índex del llibre del “Model de curs 

d’escacs per a escoles de primària (ISCED 1)” i la repartició de tasques per a diversos 

paràgrafs.  

 

Aquest llibre (250 còpies) s’imprimirà el setembre de 2019 en cinc idiomes (angles, italià, 

portugués, letó i català) i, d’aquesta manera, esdevindrà més útil per als països integrants 

del projecte. 

Serà feina del sol·licitant el disseny gràfic, la impressió i distribució del volum “Model de 

curs d’escacs per a escoles de primària (ISCED1 )”.  

Un cop complilats tots els documents necessaris, la Xarxa europea pels escacs a l’escola 

es crearà mitjançant un acord privat que quedarà registrat en tots els països de les 

organitzacions participants. Els membres fundacionals seran en igual nombre per a cada 

país.  

Aquest projecte preveu dues activitats per disseminar els seus resultats d’una manera 

efectiva.  

La primera activitat tindrà lloc en l’àmbit local a octubre de 2019. El mateix dia es 

celebrarà una reunió amb els interessats locals de manera simultània en les diferents 

localitats del projecte (Riga, Bragança, Sassari i l’Espluga de Francolí). La segona 

iniciativa sera a nivell europeu i tindrà lloc a Sennori (Sassari, Itàlia) al novembre de 2019.  

Les organitzacions nacionals coordinaran i gestionaran les reunions locals als països 

respectius i invitaran un ampli públic que inclogui escoles, representants polítics i 

empreses locals amb la finalitat de difondre el projecte i promoure l’esport com un factor 

de desenvolupament econòmic. Es farà tot el possible per comptar amb l’assistència i 

participació d’escaquistes experts, instructors d’escacs, mestres i jugadors amb la finalitat 

d’augmentar-ne l’impacte. A la reunió local és distribuirà entre els participants la publicació 

“Model de curs d’escacs per a l’escola primària (ISCED 1)”. 

La reunió europea a Sennori preveu una conferència de premsa i un esdeveniment públic. 

En l’esdeveniment públic es distribuirà la publicació i es mostraran els resultats i la 

producció del projecte. Hi haurà presentacions orals sorgides a partir de les observacions i 

reflexions de les activitats dels projectes. Així mateix, s’enviaran invitacions als 

participants italians del projecte, els principals interessats europeus, a més a més d’altres 

parts interessades europees i agents polítics europeus en l’àmbit de l’esport i l’educació.  

Tal com s’ha dit anteriorment, hi haurà una conferència de premsa amb l’objectiu de 

presentar oficialment la Xarxa europea pels escacs a l’escola amb la subscripció dels 

membres fundacionals: associacions, escoles i entitats dedicades a la promoció social 

involucrades en el projecte. 

El model d’ensenyament dels escacs, imprès en 250 còpies, es distribuirà 

subseqüentment a associacions d’escacs, escoles i agències educatives i de formació. A 

més a més, el model estarà disponible online per a la descàrrega al lloc web del projecte, 

en xarxes socials i en pàgines vinculades al projecte. La publicació també s’enviarà a la 

comissió europea i a tots els ministres nacionals corresponents dels països de la Unió 

Europea. 

 

Un cop conclòs el projecte, s’avaluarà el seu impacte en cadascun dels països. 

L’avaluació se centrarà específicament en el nombre d’associacions i d’escoles que 
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s’hauran afiliat a la Xarxa. La reunió també considerarà les oportunitats per a la promoció 

de la formació i de cursos d’actualització per a tècnics basats en el mòdul d’ensenyament 

descrit en la publicació i, d’aquesta manera, es crearan noves oportunitats laborals per a 

tècnics d’esports, instructors i mestres. Després de la reunió d’avaluació, la pàgina web 

del projecte esdevindrà la pàgina web de comunicació de la Xarxa europea pels escacs a 

l’escola.  
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PART I 

1.1 Anàlisi dels resultats del qüestionari  

Sergio Afonso i Maria Teresa Saraiva Da Silva 
 

 

Aquest capítol parla dels resultats del qüestionari de l’enquesta realitzat a Itàlia, Letònia, 

Portugal i Espanya. Comença amb el nombre de participants de cada país: Itàlia va 

recollir 40 qüestionaris, mentre que Letònia, Espanya i Portugal en van recollir 20 

cadascun d’ells. Aquests nombres estan aliniats amb els del projecte inicial. 

 

 

Gràfica 1. Nombre de participants per país.  

 

Pel que fa a les característiques dels participants i l’anàlisi de gènere, les dades ens 

mostren que la gran majoria d’aquests són homes. Únicament a Letònia el nombre de 

dones participants és més elevat que el d’homes.  

Els grups d’edat més nombrosos entre els participants són “entre 36 i 50 anys” i “entre 51 i 

60 anys”.  

Respecte a la seva activitat professional, la majoria són mestres, seguit de monitors.  

   

Taula 1: Professions 

 Espanya Itàlia Letònia Portugal Total 

Mestres d’escola 5 24 13 13 55 

Monitors d’escacs 

Jugadors d’escacs 

Periodistes 

5 

5 

5 

16 

- 

- 

7 

- 

- 

7 

- 

- 

35 

5 

5 
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En relació a la seva experiència docent en l’àmbit dels escacs, en tots els països la gran 

majoria van afirmar tenir experiència, excepte a Letònia, on la majoria dels entrevistats 

són inexperts. 

 

Taula 2: Experiència 

Experiència Espanya Itàlia Letònia Portugal Total 

Sí 16 38 6 20 80 
No 4 2 14 - 20 

 

 

Hem analitzat les respostes donades pels participants en el mateix ordre que al 

qüestionari, començant pels objectius pedagògics de la introducció dels escacs i la raó 

principal de per què els escacs són bons per a l’aprenentatge dels nens i nenes.   

Pel que fa als objectius pedagògics de la inclusió dels escacs, una àmplia majoria dels 

participants considera que els objectius són desenvolupar competències i fomentar la 

inclusió. Un petit percentatge creu que és una manera d’incloure un esport nou a 

l’ensenyament, tal com es veu en la taula següent:  

 

Taula 3: Objectius 

Objectius Espanya Itàlia Letònia Portugal Total 

A – per introduir un esport nou en 
un context educatiu  
B –per permetre el 
desenvolupament de l’esport com 
una eina inclusiva.  
C – per augmentar les habilitats 
dels estudiants. 

- 
 

3 
 

17 

7 
 

5 
 

28 

3 
 
- 
 

17 

- 
 

17 
 

3 

10 
 

25 
 

65 

      
 

 

Hem analitzat les respostes sobre la possibilitat d’incloure els escacs a l’escola i ens hem 

trobat una resposta afirmativa unànime. (taula 4). 

 

Taula 4: Creus que es poden introduir els escacs a l’escola? 

Introducció 
dels 
escacs a 
l’escola 

Espanya Itàlia Letònia Portugal Total 

Sí 20 40 20 20 80 
No - - - - - 
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Si pensem en la millor manera perquè els estudiants aprenguin a jugar a escacs, els 

participants dels 4 països ens n’anomenen algunes, com per exemple, usar diverses 

aproximacions que estimulin la passió pel joc, o bé usar noves tecnologies i treballar amb 

la motivació intrínseca dels professors. 

 

Un cop amb la qüestió de com motivar més els estudiants per a un millor aprenentatge 

dels escacs, hi ha hagut consens pel que fa a mencionar estratègies, com ara la pràctica 

de la teoria dels aliats, contar aspectes històrics dels escacs, crear classes 

personalitzades per a l’edat dels participants, desmitificar el pensament que els escacs 

són un esport d’elit, desenvolupar estratègies específiques de seguiment, presentar un 

perfil comunicatiu agradable, motivador i gratificant. Les respostes també incloïen: 

encoratjar l’esperit competitiu, explorar les emocions dels nens, involucrar-los en cos i 

ànima, usar plataformes web, transmetre als alumnes un paper actiu, deixar que els nens 

juguin amb companys de la mateixa edat, practicar amb situacions simples i adequades a 

l’edat dels alumnes, contar històries i presentar problemes emblemàtics que estimulin la 

curiositat. 

 

El treball en la motivació intrínseca dels mestres també es va comentar com un aspecte 

molt important, juntament amb el treball de competències psicomotrius en els nens de 4 a 

7 anys. L’administració de qüestionaris va permetre verificar que la gran majoria de 

participants creuen que el significant vertader dels escacs és el d’un esport associat amb 

l’art. 
 

En ser preguntats sobre el significant dels escacs per a cadascun d’ells, la gran majoria 

ho considerà un joc (vegeu taula 5). 

 

Taula 5: Quin és el significant dels escacs per a tu? 

Quin és el 
significant dels 
escacs per a tu? 

Espanya Itàlia Letònia Portugal Total 

A – Un esport 

B – Un art 

C – Un joc 

- 

3 

17 

7 

5 

28 

3 

- 

17 

- 

17 

3 

10 

25 

65 

D – Una ciència      

 

 

Pel que fa a l’edat ideal per aprendre a jugar a escacs, la majoria dels participants creu 

que és entre els 6 i 7 anys (vegeu taula 6). 
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Taula 6: La millor edat per aprendre a jugar a escacs 

Quina creus que és la millor 
edat per aprendre a jugar a 
escacs? 

Espanya Itàlia Letònia Portugal Total 

A – De 3 a 5 anys 

B – De 6 a 7 anys 

C – De 8 a 10 anys 

8 

12 

6 

30 

4 

4 

11 

5 

4 

16 

 

22 

69 

9 

D – Més d’11 anys      

 

 

 

Sobre les dificultats més destacables en la docència dels escacs, la gran majoria creu que 

es deu a la formació professional dels mestres (vegeu taula 7). 

 

Taula 7: Quines són les dificultats més rellevants amb la gestió dels escacs a 

l’escola? 

Dificultats més rellevants en la 
gestió dels escacs a l’escola 

Espanya Itàlia Letònia Portugal Total 

A - Riscos econòmics per cercar 

recursos 
4 27 5 - 36 

B - Context social i cultural 2 8 - 7 17 

C - Preparació professional dels 

mestres 
10 17 14 12 53 

D - Equipament i material 

necessari per a dur a terme 

activitats. 

2 2 - - 4 

E - Suport educatiu institucional 2 13 4 2 21 
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1.2 Escacs a l’escola, per què?  

Marta Amigó Vilalta 
 

La nostra societat és una societat de canvi constant, amb una important evolució 
tecnològica que fa que siguin una incògnita les professions que hi haurà en un futur no 
gaire llunyà. Per afrontar aquest futur (i, de fet, ja podríem parlar de present), els experts 
parlen de la importància de ser flexible, imaginatiu i saber treballar en equip.  

Així doncs, l’escola actual té el repte i el deure de proporcionar als infants eines que els 
permetin desenvolupar-se el millor possible i afrontar amb èxit en el seu dia a dia: saber-
se adaptar a noves situacions, tenir pensament crític, prendre decisions, contemplar 
diferents solucions possibles per afrontar un problema, ser imaginatiu, emprenedor, 
acceptar els propis errors i veure’ls com una oportunitat d’aprenentatge, detectar punts 
forts i febles en una situació, treballar en equip, tenir empatia, respecte, resiliència, saber 
escoltar, reflexionar… 

Tot això (i moltes altres habilitats i valors) es pot treballar a través dels escacs, d’una 
forma lúdica i amb l’alumne com a part activa de l’aprenentatge. I és que els escacs són 
una matèria molt transversal, això ho demostra el fet que reben diferents catalogacions 
quan la gent en parla: esport, joc, ciència, art…  

A causa del seu potencial com a eina educativa, són diversos els països que han apostat 
per integrar-los al seu sistema educatiu i, d’aquesta manera, contribuir en la formació de 
ciutadans amb un esperit crític i competents en la seva vida diària. 

El febrer de l’any 2012, el Parlament Europeu va fer una declaració instant els Estats 
membres a introduir el programa “Escacs a l’escola” als seus sistemes educatius. 

Aquest fet està avalat per un gran nombre d’estudis que s’han anat realitzant al llarg de 
molts anys, els quals conclouen que els escacs són una excel·lent eina per desenvolupar 
habilitats i valors, però també una eina per combatre malalties neurodegeneratives com 
l’Alzheimer.  

Alguns d’aquests estudis es troben recollits en un treball que va publicar Robert Ferguson 
el 1995, titulat Sumario de las investigaciones del ajedrez en la educación, en el qual s’hi 
pot trobar informació molt interessant que permet veure com alumnes que havien realitzat 
escacs en horari lectiu havien millorat més que els qui no n’havien fet en diversos àmbits, 
com les matemàtiques, la comprensió lectora o l’autoestima.  

Al projecte “Aprenent a pensar” que es va dur a terme a Veneçuela a principis dels anys 
80, per exemple, es va observar que hi havia una transferència del pensament escaquístic 
a altres àrees d’estudi i situacions, la qual cosa és molt interessant a nivell educatiu. 

A Nova York van introduir els escacs a les escoles, i van realitzar un estudi en el qual hi 
van participar més de 100 escoles públiques durant 4 anys. 

  



 14 

El més rellevant dels resultats obtinguts en aquest estudi és que els alumnes que havien 
fet escacs van millorar moltíssim la confiança i l’autoestima, així com el pensament 
racional, habilitats cognitives i de comunicació i el reconeixement de patrons. 

El fet més destacable, però, va ser que es va observar més grau de millora en les 
habilitats lectores dels alumnes que havien fet escacs que en els que no n’havien fet. I 
això va sorprendre molt, perquè sempre s’havia tendit a associar els escacs a l’àmbit 
matemàtic i no al lingüístic. 

Els autors creuen que això es produeix perquè la lectura comprensiva i jugar bé als 
escacs són activitats complexes i amb processos mentals similars: 

 1r pas: Observació i descodificació d’allò que hem captat visualment 

 2n pas: Integració de la informació en un context per obtenir significat, relacionar 

informacions. Una peça o una paraula pren vertaderament significat quan les 

integrem en un context, això ens permet interpretar-les. 

 3r pas: Presa de decisions. En tots dos casos, hem de prendre una decisió (en el 

cas dels escacs és la pròpia jugada; en el cas de la lectura és la interpretació o 

també podria ser pronunciar-ho en veu alta). 

També resulta molt interessant el que diu John Dewey sobre el “Mètode del problema”. 
Segons ells, tant en la nostra vida com en els escacs, ens trobem davant de problemes 
que hem d’intentar resoldre i, en ambdós casos, els passos per resoldre el problema 
serien els mateixos: 

 Coneixement de la complexitat del problema (del tema a tractar) 

 Definició del problema 

 Consideració de suggeriments o hipòtesis 

 Reconeixement de les conseqüències de cada hipòtesi 

 Seleccionar hipòtesi per solucionar el problema 

Els infants que s’acostumin a aplicar aquesta seqüència per resoldre un problema en una 
partida d’escacs molt possiblement transferiran aquesta manera d’actuar en altres 
situacions de la seva vida; agafaran l’hàbit de pensar diferents hipòtesis i conseqüències 
abans de prendre la decisió final sobre aquell tema.  

Durant els últims anys s’han dut a terme més estudis. Dos d’ells són els que van realitzar 
a la Universitat de La Laguna (Tenerife, Espanya) els investigadors Ramon Aciego, 
Lorena García y Moisés Betancort, els quals conclouen que els escacs ajuden a 
desenvolupar la intel·ligència emocional d’aquelles persones que els practiquen.  

El 2012 van fer una comparativa entre alumnes que feien escacs i alumnes que feien 
futbol i bàsquet (tots ells com a activitat extraescolar). Els resultats van mostrar que els 
alumnes que havien practicat escacs havien desenvolupat més que els altres diferents 
capacitats cognitives, tenien un millor desenvolupament sòcio-personal i una millor 
capacitat per enfrontar-se als problemes i resoldre’ls. 
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El 2016 van publicar un segon estudi realitzat amb 3 grans grups d’alumnes:  

1. Alumnes que fan escacs educatius (com a objectiu té la formació integral de 

l’alumne; es relacionen els escacs amb altres matèries) 

2. Alumnes que fan escacs de formació centrada en el tauler (l’objectiu és formar 

bons jugadors d’escacs i les classes són més tècniques) 

3. Alumnes que fan futbol o bàsquet.  

En aquest segon estudi, els resultats no només van mostrar que els alumnes que havien 
fet escacs havien millorat més que els qui havien fet  futbol o bàsquet, sinó que la 
metodologia utilitzada també és un factor determinant, ja que el grup que havia fet escacs 
com a formació integral havia superat el grup que havia fet escacs d’una forma més 
tècnica en un gran nombre de dimensions analitzades, com per exemple: millora de 
l’adaptació personal, reducció dels sentiments d’autodespreci, tristesa i preocupació, 
millora de l’adaptació escolar, interès per aprendre, major satisfacció amb el professorat, 
millora de les relacions socials... 

Així doncs, “si l’entrenament en escacs es focalitza només en aspectes tàctics, el seu 
efecte queda limitat a processos cognitius bàsics, com atenció i memòria. No obstant, 
quan l’entrenament en escacs s’emmarca en una metodologia basada en l’aprenentatge 
significatiu, la participació activa de l’alumnat i el treball de capacitats tant cognitives com 
emocionals, s’aconsegueix potenciar significativament un ventall més ampli de 
competències cognitives (associació, anàlisi, síntesi, planejar, preveure...).”1 

Un altre estudi molt interessant és el que es va publicar el 2016 a la Revista de Psiquiatria 
y Salud Mental, el qual tenia per objectiu examinar l’efectivitat del joc dels escacs com a 
opció de tractament per a nens amb TDAH.2 

Les conclusions que se’n van extreure, malgrat reconèixer que encara queda molt camí a 
recórrer i investigar en aquest camp, són favorables a la utilització dels escacs com a eina 
per tractar el TDAH, ja que s’observa que els alumnes amb TDAH que van participar en 
l’estudi van obtenir una millora en diferents aspectes com la capacitat d’atenció, reducció 
de la hiperactivitat o la millora de les relacions socials. 

La Universitat de Girona, la qual participa al programa “Escacs a l’escola” que es 
desenvolupa a Catalunya des de l’any 2012, també va realitzar estudis (2013-2015) per 
avaluar com repercutien els escacs en l’àmbit matemàtic i lingüístic dels alumnes, i es va 
constatar que els alumnes que havien fet escacs durant un any i mig havien millorat més 
que els qui no n’havien fet. Aquesta mateixa Universitat també va dur a terme un estudi 
per valorar el grau de satisfacció dels mestres de primària que duien a terme classes 
d’escacs en horari lectiu, i la valoració positiva de l’activitat superava el 80%.  

                                                           
1 Aciego, Ramon; García, Lorena, Betancort, Moisés (2016). Efectos del método de entrenamiento en 
ajedrez, entrenamiento táctico versus formación integral, en las competencias cognitives y sociopersonales 
de los escolares. Universidad de La Laguna, Tenerife. Universitas Psychologica (2016). 

2 V.V.A.A. (2016) Eficacia del ajedrez en el tratamiento del trastorno por déficit de atención e hiperactividad: 
un estudio prospectivo abierto. Revista de Psiquiatría y salud mental (2016). 
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També podríem parlar de les intel·ligències múltiples que Howard Gardner, psicòleg i 
professor de la Universitat de Harvard, va publicar el 1983. 

Segons Gardner, existeixen vuit tipus d’intel·ligències (lingüística-verbal, lògica-
matemàtica, espacial-visual, musical, corporal-cinestèsica, intrapersonal, interpersonal i 
naturalista) i cadascú en té unes de més desenvolupades que d’altres. Si s’analitzen, 
veiem que gairebé totes les podem treballar de forma clara a través dels escacs, ja sigui 
perquè ho porta implícita la pròpia pràctica del joc o bé perquè dissenyem activitats 
específiques per treballar-les a l’aula.  

Així doncs, veiem que els escacs donen resposta a un ampli ventall d’aspectes que si es 
treballen poden contribuir a fer més competencials els nostres alumnes, els quals 
aprendran a través del joc, un joc del qual es podran beneficiar i en podran gaudir durant 
tota la seva vida, ja que es pot practicar a qualsevol edat. 

Tampoc ens hem d’oblidar de la vessant integradora dels escacs. Els escacs són un 
llenguatge universal, i això fa que dues persones que no s’entenen parlant puguin 
comunicar-se i establir una relació a través del joc. I és que en els escacs es produeix un 
diàleg entre dues persones sense la necessitat de parlar-se. Durant la partida, el jugador 
no ha d’estar pendent només de les seves jugades, sinó que ha d’estar atent a les de 
l’altre, ha d’intentar entendre què li vol dir, què pretén amb el què fa. L’investigador i 
escriptor Jorge Wagensberg deia que els escacs t’ensenyen a escoltar, perquè un no pot 
anar a la seva sense tenir en compte l’altre. A l’escola, remarcar aquest fet ens va molt bé 
per treballar l’autocontrol, frenar la impulsivitat, l’empatia, fomentar la reflexió i la 
paciència, així com el respecte per les normes i els torns de joc. 

Ja per acabar, cal dir que tenim la sort que jugar a escacs és una activitat molt viable en 
tots els sentits pel fet que no es necessiten instal·lacions específiques i la inversió 
econòmica que es requereix és molt assequible; el material és barat i dura molt de temps. 
Això fa que sigui una activitat que pugui dur a terme qualsevol escola que s’ho proposi. 

A més, qualsevol docent que en tingui ganes pot realitzar l’activitat amb èxit a la seva aula 
ja que no cal tenir un nivell de joc elevat per introduir els escacs a l’escola, només fa falta 
conèixer les normes del joc i tenir la creativitat i pedagogia que de per sí ja tenen els 
mestres. 

Amb aquest llibre us volem facilitar els coneixements necessaris i algunes propostes 
d’activitats per tal d’encoratjar-vos a introduir els escacs a les vostres escoles i aprofitar 
tots els beneficis que ens ofereixen! 
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1.3 Com usar aquest llibre: Metodologia 

Sebastiano Paulesu 

 

El propòsit d’aquest llibre és ensenyar a jugar a escacs a nens que comencen l’escola 

primària (presumiblement entre les edats de 5 i 7 anys). Els escacs, malgrat gaudir d’una 

reputació de joc complicat, poden simplificar-se amb alguns expedients metodològics, 

com els que explicarem en aquest llibre. 

Si més no, són necessàries algunes premisses didàctiques i pedagògiques. Quan 

ensenyem a alumnes d’una edat concreta, mai hem d’oblidar els estadis de psicologia del 

desenvolupament (indicats per Jean Piaget i universalment reconeguts) i, per tant, s’ha de 

tenir en compte com il·lustrar els temes de manera que els alumnes els puguin entendre. 

Recomanem una relació empàtica amb els nens i nenes: hem d’identificar les seves 

dificultats d’aprenentatge i variar la didàctica per tal de buscar l’accés psicològic privilegiat 

dels interlocutors (Howard Gardner explicà la teoria de les intel·ligències múltiples i també 

fou una gran contribució la de Daniel Goleman amb els seus llibres sobre intel·ligència 

emocional).  

Un bon mestre ha de trobar la millor manera mitjançant la qual els seus alumnes aprenen: 

alguns cops pot ser cinètica (aprendre amb el cos), alguns cops visual (aprenentatge per 

imatges), a vegades auditiva (aprenentatge clàssic, mitjançant instruccions orals) i a 

vegades procedimental (pensament computacional, a través de seqüències lògiques o 

mapes conceptuals). Per aquestes raons, la nostra proposta didàctica intenta capturar tots 

els aspectes crucials de l’aprenentatge i comença des del treball amb el cos en un tauler 

gegant: nens, jugar, primer fent i després entenent. Un agraïment especial per compartir 

aquesta metodologia per a l’Alessandro Dominici i les germanes Claudia i Irene Pulzoni 

(associació “Alfiere Bianco”), els quals han desenvolupat el treball capdavanter 

d’Alessandro Pompa a escala mundial, amb materials educatius traduïts en 4 idiomes, 

amb conferències internacionals sobre el tema i amb l’experiència del projecte CASTLE 

Erasmus+ (pràctica de jocs, plataforma web i escacs clàssics) guanyador de premis 

d’institucions europees. El projecte ha estat desenvolupat amb la inestimable ajuda de 

Luis Blasco de la Cruz (coordinador espanyol) i Johannes Rieder (coordinador alemany).  

El llibre mostrarà idees que il·lustrin com interactuar en els taulers gegants de manera que 

comuniquin els continguts que després seran reproduïts en els taulers murals o projectats 

a la paret, així com en aquells sobre la taula.  

Les unitats d’aprenentatge tindran aquesta multiplicitat de suggeriments pedagògics: a 

més de les partides en un tauler d’escacs gegant (per a cada peça del joc) les activitats es 

duran a terme en els IMB (Interactive Multimedia Boards) o pissarres digitals, es contaran 

contes i llegendes vinculades amb els escacs i també anècdotes històriques per estimular 

la seva imaginació. Les activitats finals tindran sempre com a objectiu jugar en els taulers 

d’escacs. Així doncs, aquest és el nostre objectiu: no fer un altre llibre o manual d’escacs, 
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sinó una aproximació escolar real per ensenyar el joc com una eina útil per a la seva 

transversalitat de competències i habilitats.  

Des de la segona part, hem organitzat aquest llibre ressaltant amb una icona al costat del 

paràgraf el tipus d’activitat: les activitats en el tauler gegant són indicades amb una icona 

amb nens que juguen; si l’activitat necessita un tauler mural o projectat, la icona serà la 

d’un mestre; si l’activitat va sobre contar una història, la icona serà un llibre; o si es tracta 

d’un joc de taula, la icona serà un tauler. Les icones es mostren en la següent llegenda: 

 

   Les activitats descrites en el paràgraf són en un tauler gegant. 

 

  El contingut del paràgraf es refereix a activitats d’ensenyament frontal. 

 

  El paràgraf parla d’històries, faules o cançons per ser contades als nens. 

 

  Les activitats mostrades són per a jocs de taula. 

 

 

En cada lliçó de la segona part es mostraran els materials necessaris juntament amb les 

icones esmentades per tal de facilitar la metodologia de cada sessió. A més a més, per 

als mestres (per als quals s’ha dissenyat aquest llibre), hi haurà imatges (pòsters) que es 

proposa penjar a les parets de la classe per reforçar visualment l’aprenentatge dels 

alumnes. Suggerim fer el mateix per a les històries i les cançons, a més dels dibuixos que 

els alumnes puguin fer a cada lliçó durant el transcurs de les activitats. 
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Aquest manual no pretén ser exhaustiu, però sí que vol indicar algunes guies 

metodològiques per crear lliçons atractives i interactives. Tots els instructors tenen 

l’esperança que els mestres entenguin la natura interdisciplinària dels temes i que 

contribueixin, gràcies a la seva imaginació, amb més exemples. També es dona als 

mestres l’opció de la durada de la sessió respecte al temps de joc pràctic (però el nostre 

consell és de no sobrepassar mai la meitat del temps disponible: els nens necessiten 

jugar!). 

Una altra cosa a tenir en compte: després d’haver impartit totes les lliçons, sempre és 

possible repassar-les, ja sigui per una revisió necessària dels temes o perquè sovint hi ha 

lliçons d’un nivell més alt que necessiten informació exposada en altres parts. Per 

exemple, algunes de les activitats proposades necessiten l’ús dels peons: està clar que 

aquestes estaran programades després de l’explicació dels moviments dels peons, a 

causa de la seva complexitat.  
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En la tercera part, on trobarem lliçons considerades de nivell avançat, es volen donar 

consells generals per evitar que els alumnes perdin les seves partides massa aviat i, 

d’aquesta manera, prevenir la frustració. Sempre hem d’encoratjar el seu compromís, la 

seva col·laboració (la partida sempre comença i acaba amb una encaixada de mans 

amistosa) i el goig de jugar plegats. Aquest llibre es completa amb una visió general de la 

història dels escacs, la qual té milers d’anys de referències històriques, i amb fotografies 

del projecte i dels socis que n’han format part.  
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PART II 

2.1 L’escaquer i les peces 

Josep Serra Palomar 

 
Material: 
 
 

 
Per fer aquest capítol necessitarem:  

 Escaquers i peces d’escacs (tants com la meitat del nombre d’alumnes que 

tinguem).  

 Un escaquer mural i un escaquer gegant de terra ens ajudaran a fer activitats per 

tot el grup classe globalment. 

 Fulls amb impressions d’escaquers buits, tantes com el doble d’alumnes que 

tinguem. 

 
Objectius: 

 Conèixer i dominar l’escaquer. 

 Identificar les peces d’escacs i la seva posició inicial a l’escaquer. 

 
Aquesta és la primera lliçó, és important de subratllar la importància de la cooperació 
entre els infants: respectar els torns de joc. 
 
Dominar l’escaquer vol dir moure’s per files, columnes i diagonals amb seguretat, així com 
diferenciar aquests tres elements. També significa ser capaç d’identificar les caselles a 
partir de la fila i la columna corresponent, tot introduint, a la vegada, el concepte de les 
coordenades del pla. 
 

1. Presentació de l’escaquer   

Abans de presentar els elements necessaris per poder jugar a escacs, podem començar 
fent algunes preguntes per dur a terme una avaluació inicial i saber els coneixements 
previs dels nostres alumnes: 

 Algú coneix el joc dels escacs?  Què és?  Qui en té a casa? 

 Algú de vosaltres sap jugar als escacs? Amb qui jugues normalment? 

 
Per treballar amb els alumnes sempre farem èmfasi en la seqüència  observo - penso - 
jugo. Aquesta la repetirem moltes vegades, sempre que sigui possible. L’objectiu és que 
cada alumne actuï d’aquesta manera, és a dir, primer observar, després pensar què vull 
fer i què puc fer i, a la fi, fer-ho acceptant el resultat del que s’hagi produït. 
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Presentació de l’escaquer: 
 
Observacions: 

 Té quadres blancs i negres. Cada quadre 

és una casella, així s’anomena. 

 Situació de l’escaquer: casella blanca a la 

dreta de la banda més propera al jugador. 

 L’escaquer té files, columnes i diagonals. 

 Cada fila i cada columna combina caselles 

blanques i negres. 

 Les caselles d’una diagonal són totes del 

mateix color, o totes blanques o totes 

negres. 

 
 
         FILA     COLUMNA                DIAGONAL 

     
 
 
2. El nom de les caselles  
 
Recordem que hi ha vuit files i vuit columnes. 
Quan ho acabem de fer, passem a posar nom a cada casella. 
Cadascú de nosaltres té un nom i ens coneixem pel nom, no ens coneixem ni pel vestit, ni 
pels cabells, ni per les sabates, ni per la maleta. Ens coneixem i ens identifiquem pel nom. 
 
Per començar, observem l’escaquer i fem notar el següent: 

 Observem que cada fila té un número. 

 La primera fila té el número 1, serà la fila 1. La segona fila té el número 2, serà la 

fila 2. I així fins la fila 8, que serà la 8. 

 Repassem les files, de la 1 a la 8. 

 Ens acostumem a dir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i també a dir 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, és a dir, 

endavant i endarrere. 

 Observem que cada columna té una lletra. 
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 La primera columna té la lletra a, serà la columna a. I així fins la columna vuit que 

té la lletra h, serà la columna h. 

 Repassem l’abecedari a, b, c, d, e, f, g, h. 

 Repassem les columnes, de la a a la h. 

 Ens acostumem a dir a, b, c, d, e, f, g, h, i també a dir h, g, f, e, d, c, b, a, és a dir, 

endavant i endarrere. 

 Marquem una fila i preguntem quina és. Per exemple, marquem la fila 5.  

 Marquem una columna i preguntem quina és. Per exemple, marquem la columna f. 

 Fem un exercici de memòria. Identificar la columna amb un número, així la columna 

f és la 6. Ho practiquem. 

 Assenyalem la casella intersecció i preguntem com es diu: f5. 

 Practiquem. Assenyalem una casella i preguntem com es diu. Ho anem repetint. 

Per exemple, assenyalem la casella de la fila 3 i la columna d. Els alumnes han de 

dir d3. 

 Els alumnes, amb grups de quatre, també ho practiquen. 

 La columna és l’abscissa i la fila és la ordenada. 

 Ja tenim les coordenades. 

 Primer diem la columna i després la fila, f5. 

 Ara ja podem parlar de coordenades per identificar una casella. 

 

 
 
 
 

Història del nom de les caselles 

Per treballar les coordenades amb els alumnes, podem fer-ho a través d’una petita 
història, per tal de motivar-los i que ho entenguin millor. 
 
Hi havia una vegada el país dels escacs, el qual era de dos colors. Les peces vivien i 
viatjaven per les caselles, però de vegades no trobaven els llocs que buscaven perquè 
tots s’assemblaven molt (totes les caselles són blanques o negres). Un dia, van fer una 
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reunió per intentar solucionar el problema, i algú va tenir la idea de posar números als 
carrers horitzontals, per trobar-los més ràpid. Els carrers horitzontals s’anomenen files, i 
trobem la fila 1, la fila 2, la fila 3... (dir-les totes en veu alta, amb l’ajuda dels alumnes, 
mentre el mestre les va marcant amb el dit). 
Després, donat el fet que veien que seguia essent complicat trobar els llocs, algú va tenir 
la idea de posar lletres als carrers verticals. Així trobem la columna a, columna b, columna 
c... (fer el mateix procediment que hem fet amb les files). 
Així doncs, ara seria molt fàcil trobar la casa d’algú quan la busquessin; només s’hauria 
de mirar on es tallen la columna de la lletra amb el número de la fila corresponent. 
A partir d’aquell dia, ningú més es va perdre al país dels escacs, perquè cada lloc tenia un 
nom diferent. 
 
El mestre posa exemples a l’escaquer mural: 

 Situem una peça en una casella i els alumnes han de dir quina és. 

 Diem una casella i els alumnes hi han de posar la peça o algun petit objecte (goma 

d’esborrar, clip…). 

 
3. Les peces 

Recordem la seqüència “observo - penso - jugo”. 
 

 Sempre hi ha dos jugadors amb les mateixes peces. 

 La col·locació inicial és sempre la mateixa. 

 Les peces són diferents i poden fer coses diferents (anirem veient el moviment de 

cadascuna al llarg del curs) 

 Les peces són les següents: peó, torre, cavall, alfil, rei i dama. 

 
El nom de cada peça, on es col·loquen i quants n’hi ha 
 
Als infants els agrada conèixer totes les peces del joc d’escacs des d’un inici. Tenen 
ganes de tocar-les i fer activitats amb elles. Així doncs, malgrat que aniran aprenent com 
es mouen d’una en una i de mica en mica, els les presentarem totes a l’inici i farem 
algunes activitats per familiaritzar-nos-hi. 
 
Podem preguntar si algun dels alumnes coneix el nom de les peces del joc d’escacs. A 
continuació, les anem mostrant una per una i diem el seu nom.  
Ara prendrem com a exemple què podem treballar a partir del peó, però les mateixes 
preguntes i apreciacions les podem fer amb cadascuna de les peces. 
 
El peó 
 

 Agafem la peça i la mostrem als alumnes.  

 Algú sap com es diu? 

 Quants n’hi ha de peons? N’hi ha vuit de blancs i vuit de negres.  
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 On se situen per començar la partida? Els peons blancs es col·loquen a la fila dos, 

tots vuit, un al costat de l’altre. Els peons negres es col·loquen a la fila set, tots vuit 

un costat de l’altre. 

 Algú sap com es diu aquesta peça en un altre idioma?  

 Els col·loquem al tauler mural, i anem dient: els peons blancs es col·loquen a les 

caselles a2, b2, c2, d2, e2, f2, g2 i h2. Els peons negres es col·loquen a les 

caselles a7, b7, c7, d7, e7, f7, g7 i h7. 

 
 
 

Peça Quantitat 

⚪                   ⚫ 

Ubicació 

⚪                  ⚫ 

Casella 

⚪                ⚫ 

Peó 8 8 fila 2 fila 7 a2, b2, c2, 
d2, e2, f2, 

g2, h2 

a7, b7, c7, 
d7, e7, f7, 

g7, h7 

Torre 2 2 fila 1 fila 8 a1, h1 a8, h8 

Cavall 2 2 fila 1 fila 8 b1, g1 b8, g8 

Alfil 2 2 fila 1 fila 8 c1, f1 c8, f8 

Dama 1 1 fila 1 fila 8 d1 d8 

Rei 1 1 fila 1 fila 8 e1 e8 

 
 

 
EL NOM DE LES PECES 

 

Català Castellà Anglès Italià Portuguès Letó 

peó peón pawn pedone peào bandinieks 

torre torre rook torre torre tornis 

cavall caballo knight cavallo cavalo zirgs 

alfil alfil bishop alfiere bispo laidnis 

dama dama queen donna senhora dama 

rei rey king re rei karalis 
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Activitats 

 

 

4. Tauler gegant 

Aquesta activitat la farem amb l’escaquer gegant de terra. 
L’objectiu és que els alumnes acabin dominant qüestions de psicomotricitat, com per 
exemple, anar endavant, anar endarrere, anar a la dreta i anar a l’esquerra. 
També ens pot servir per consolidar el concepte de fila, columna o diagonal. Podem 

demanar als alumnes que se situïn en una fila concreta, o bé en una diagonal blanca… I 
també els podem fer ubicar en una casella determinada. 
Així farem que l’alumne es posi en una casella i li direm “endavant dues caselles” o “a la 
dreta tres caselles” o …. 
També li direm “ves a la casella c3”. Ara cal anar a la casella f6. Li preguntarem si estan 
en diagonal i, en cas afirmatiu, li farem observar el color de les caselles. 
 
Dictat de caselles 

Aquesta activitat es realitzarà amb escaquers de sobretaula. 
El mestre anirà donant instruccions sobre objectes que els alumnes hauran d’anar deixant 
a les caselles. 
  
Exemples: 

 Els jugadors de les blanques posen una goma a la casella e2. 

 Els jugadors de les negres situen un tap a d7. 

 Els jugadors de les blanques deixen un clip a b3. 
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Joc del bingo 

 

Cada alumne tindrà un escaquer amb cares en algunes caselles. Les caselles marcades 
amb una cara es considerarà que ja la tenen aconseguida. 
 
Els alumnes hauran de marcar amb una creu les caselles que es vagin dient. Es podrà 
“cantar” FILA, COLUMNA o DIAGONAL PRINCIPAL quan es tingui una d’aquestes línies 
complertes entre les creus i les cares. Qui tingui tot l’escaquer marcat guanyarà i pot 
cridar “Bingo!”.  
 

       

 

Per tal d’escurçar el joc, també podríem fer-ne variants: per exemple, podríem dir que 
guanya qui aconsegueix fer primer una fila, una columna i/o una diagonal. 
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Escriure el nom de cada casella en un escaquer buit 

Agafem un paper amb un escaquer buit. Es tracta d’anar escrivint a sobre de cada casella 
el seu nom. Per on comencem? Hem de començar tots pel mateix lloc? A quantes 
caselles hem de posar nom? Dues caselles poden tenir el mateix nom? Observem i fem 
notar si algú ho fa per files. Observem i fem notar si algú ho fa per columnes. 
 

Pintar les caselles d’un escaquer blanc 

Després d’observar l’escaquer i parlar-ne, és interessant que els alumnes intentin pintar-
lo. Agafem un paper amb un escaquer sense les caselles pintades, és a dir, amb totes les 
caselles blanques. 
 
Aquesta activitat, malgrat semblar molt senzilla, és molt interessant perquè no tots els 
alumnes la faran bé. Fer-la bé requereix tenir una bona capacitat d’observació, seguir un 
mínim ordre... 
 
Veurem l’alumne que és metòdic i pinta les caselles per ordre (ja sigui per files, columnes 
o diagonals; normalment ho fan per files); veurem el que és més desordenat i en pinta una 
de la fila 2, després una de la fila 7 i així successivament, fins que se li ajunten caselles 
del mateix color; veurem alumnes que utilitzen més de 2 colors....  
Aquest és un interessant exercici que a banda de treballar la capacitat d’observació i 
raonament també ens ajuda a conèixer millor els nostres alumnes i a detectar possibles 
dificultats que puguin tenir. 
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Campionat de posar peces 

Objectiu per guanyar: col·locar les peces a l’escaquer en la correcta posició inicial el més 
ràpid possible, sense que cap d’elles caigui a terra. 
 

 

Endevines qui està fora de lloc? 

Es tracta de tapar els ulls a la parella i canviar-li una o més peces de lloc. La parella es 
destaparà els ulls i haurà de descobrir on és l’error i corregir-lo.  
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2.2 El Rei 

Uldis Gravitis i Diana Matisone 
 

 

 
 

Material       

Per aquesta lliçó necessitarem: 

 Un tauler per a cada estudiant. 

 Un rei. 

 Un tauler mural. 

 Un mural gegant a terra ens ajudarà a executar les activitats per a tota la classe de 
manera simultània. 

 
 
Objectius: 

 Conèixer la peça principal en els escacs – El Rei. 

 Aprendre com es mou el rei. 
 

El Rei – és la peça mes important dels escacs. És la més alta de la colla i sembla un 

home amb una corona al cap. 

En les il·lustracions de taulers i llibres, el rei sembla com una corona reial amb una creu. 

Cada jugador té solament un rei.  
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El rei pot moure’s en horitzontal, vertical i diagonal, però solament una casella per torn.  

 

Els reis no poden estar tocant l’un amb l’altre. 

Els reis no es fan petons! :) 

 

       

 

Dibuixa com es mou el Rei. 
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2.3 La Torre 

Uldis Gravitis i Diana Matisone 

 

 

Material:       

 Tauler i peces d’escacs (tantes com el nombre d’alumnes que tinguem). 

 Tauler mural. 

 
Objectius: 

 Aprendre com moure la torre.  

 Aprendre a atacar amb la torre de color 

diferent i situada al seu lloc. 

 

La torre es pot moure en horitzontal i en vertical. 

Si pel seu camí hi ha altres peces – pròpies o del 

contrincant – la torre no pot saltar per sobre ni 

situar-se en la mateixa casella.  

Si més no, la torre té el dret de capturar una 

peça de diferent color que estigui situada en el 

seu camí. Així és com es mostra una torre en un 

tauler de demostració i en els llibres. 

 

 

 

 



 33 

 

 

 No pots moure la torre a 

sobre de les creus. 

         

        Solament pots capturar una peça 

        de color diferent. 

 

 

 

Aquí tenim les torres al començament 

de la partida. 

           Dibuixa com es mou la torre. 
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Situa la torre a la casella assenyalada, sense saltar o posar-te a sobre de les caselles 

amb estrelles. 

 

 

 

La torre captura les peces d’un color diferent que es posin al seu camí 

 

     

El mestre pot triar entre una activitat de tauler gegant o un tauler de sobretaula. 
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Captura totes les peces una a una. 
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2.4. Escac, escac i mat i ofegat. 

Uldis Gravitis i Diana Matisone 

 

Material:        

 Tauler i peces d’escacs (tantes com el nombre d’alumnes que tinguem). 

 Tauler mural. 

 
 
Objectius: 

 Entendre els conceptes d’escac, escac i mat i ofegat.  

 

 

L’escac és un atac al rei de l’oponent. 
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Escac i mat: es declara quan un rei és atacat i no es pot defensar; per tant, s’ha acabat la 

partida. 

 
 

 

L’ofegat és una posició al tauler en la qual el jugador a qui li toca jugar no pot fer-ho sense 

infringir les regles del joc. Dit d’una altra manera, el jugador “no pot anar enlloc”. A la 

vegada, cal tenir en compte que el rei no està atacat, és a dir, no està en posició d’escac. 

             

 

Totes les caselles on el rei negre podria anar cauen en posició d’escac per les peces 

blanques. D’acord amb les regles del joc, el rei mai pot anar a una casella on entraria en 

escac. Els taulers mostren posicions d’ofegat. 
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Observa el rei negre: 
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Escac i mat en una jugada: 
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Escac i mat en una jugada: 
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Com fer escac i mat amb dues torres? 

 

Per fer escac i mat amb dues torres les has de situar una al costat de l’altra, com dues 

cames, i moure-les alternadament. 

 

Un - Torre endavant fent escac        Dos - El rei s’escapa de l’escac 

 

 

Tres - La torre va endavant fent escac           Quatre - El rei es torna a escapar de l’escac 
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Cinc - La torre torna endavant amb l’escac  El rei està en posició d’escac i mat! 

 
 

 

 

Com fer escac i mat amb el rei i una torre? 

1. Talla amb la línia de la torre el pas del rei negre. 

2. Després espera que el rei contrari es posi davant teu.  

3. Quan el rei negre està davant nostre, anem endavant amb la torre forçant el rei cap 

al límit – Escac i mat.  
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Treu la torre de la línia davant del rei negre. Convida al rei negre a asseure’s al davant 

(beure cafè) 

 

 

 

El rei negre està al davant del rei blanc i, tot seguit, la torre blanca mou i fa escac.  

El rei negre va endarrere i el blanc espera que el rei negre es posi en situació d’oposició. 
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El rei negre es posa en situació d’oposició i rep el mat de la torre blanca!  

 

 

 

 

 

Escac i mat amb dues torres.       Escac i mat amb una torre. 
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2.5 L’Alfil 

Marta Amigó Vilalta 

 

 

 
Antigament, al món persa, l’alfil era representat per un elefant (en alguns idiomes, com el 
català o el castellà, el seu nom prové d’aquesta època).  

Els alfils se situen al costat del rei i la dama, sovint se sol dir que són els seus savis 
consellers.  

En anglès o portuguès l’alfil és el bisbe, tot un símbol del poder eclesiàstic dins la societat 

i la influència que aquests exercien sobre els monarques. 

 

 

SITUACIÓ I MOVIMENT  

 

 

A l’inici de la partida, sobre el tauler hi trobem un total de 4 alfils (2 per a cada bàndol), els 
quals estan situats a les caselles c1 i f1 (bàndol blanc) i c8 i f8 (bàndol negre). 

És important que els alumnes s’adonin que cada bàndol té un alfil situat en una casella 
blanca i l’altre en una casella negra. 

 

L’alfil és una peça que es mou al llarg de les diagonals a partir de la seva ubicació. 

Una diagonal sempre és de caselles del mateix color, per tant, un es mou per les 
blanques i l’altre per les negres. Si hi ha una peça al seu recorregut pot capturar-la i, en 
aquest cas, es queda al lloc de la peça capturada. 
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Observacions: 

 Quan els infants aprenen a moure l’alfil, és habitual que es desviïn de la diagonal 

on es troben, ja que visualment pot resultar fàcil confondre’s. Això fa que de 

vegades trobem que un infant té dos alfils que es mouen per caselles del mateix 

color. Cal fer notar l’error i, si és possible, reconduir-lo. 

 És interessant fer deduir als alumnes que amb un alfil que va per caselles blanques 

mai podrem capturar un alfil de caselles negres. 

 L’alfil l’escriurem amb la lletra A. 

 

 

 
 

 

ACTIVITAT 1: On pot anar l’alfil?  

 

Objectius: 

 Consolidar el moviment de l’Alfil. 

 Fomentar l’observació i la reflexió a partir d’una posició donada. 

 

Material: 

 Escaquer mural. 

 

Explicació de l’activitat: 

A partir de diverses posicions, on podem introduir més peces prèviament treballades amb 
els alumnes, podem realitzar diferents preguntes que permetin interioritzar i consolidar el 
moviment de la peça presentada. 
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Exemples:  

● A quantes caselles pot anar l’alfil? 

● On pot anar l’alfil?  

● On no ens convé que vagi?   (Cal observar els llocs on ens el capturen). 

● Quants moviments necessita l’alfil per arribar a una casella determinada. 

 
 

ACTIVITAT 2: Cursa de peons I alfils. 
 

   
 

El mestre pot escollir entre fer l’activitat al tauler gegant o de sobretaula, però és important 

tenir en compte que s’ha de fer quan ja s’hagi explicat el moviment del peó. 

 

 
 

Objectius: 

 Consolidar el moviment de l’Alfil i dels peons. 
 Preveure futures posicions. 
 Avaluar una posició determinada i traçar plans d’actuació. 

 

Material: 

 Escaquers de sobretaula (un per a cada dos alumnes). 

 

Instruccions de l’activitat: 

 Un bàndol jugarà amb els dos alfils i l’altre amb els vuit peons. 

 El jugador de les negres ha d’intentar que els peons no puguin coronar. 

 Si els alfils aconsegueixen capturar tots els peons, guanyen. 

 Si un peó aconsegueix coronar, guanya el seu equip i acaba la partida. 
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ACTIVITAT 3: Quantes caselles controla l’alfil? 

 
 

Objectius: 

 Conèixer el domini de l’alfil. 

 Fomentar la capacitat d’observació i deducció en l’alumnat. 

 

Material: 

 Escaquer mural. 

 Escaquers de sobretaula (un per a cada dos alumnes). 

 Fotocòpies amb taulers d’escacs buits. 

 

 

Explicació de l’activitat:  

Per conèixer bé una peça és important observar-la en les diferents posicions on es troba.  

L’exercici que proposem és per prendre consciència que l’alfil no controla sempre el 
mateix nombre de caselles, sinó que això depèn d’on es trobi situat. 

Iniciarem l’activitat a l’escaquer mural, situant l’alfil en una casella qualsevol, i preguntem 

als alumnes quantes caselles controla des d’aquella posició (dit d’una altra manera, a 

quantes caselles podria anar). 

 

Exemple: A quantes caselles diferents pot anar 
l’alfil de d4?   L’alfil pot anar a   13 

 

A quantes caselles podria anar si se situés a a1?  
L’alfil podria anar a 7 caselles. 
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Podem intentar deduir quin és l’abast de l’alfil, segons on estigui situat.  

Això ho podem fer agafant un tauler en blanc i anar anotant el nombre de caselles que 
controla des de cada casella. 

Aquesta segona part, proposarem fer-la per parelles 
(repartirem a cada parella un paper amb un tauler en 
blanc o bé números per anar posant sobre el tauler de 
sobretaula). 

A mesura que anem omplint el tauler, situant l’alfil en 
diferents caselles, ens n’adonarem que els nombres van 
variant segons quadrats concèntrics. A mesura que l’alfil 
s’apropa al centre del tauler, controla més caselles. 

 

ACTIVITAT 4: L’alfil fa escac i mat! 

 

Objectius: 

 Consolidar el moviment de l’alfil. 

 Treballar el concepte d’escac i mat. 

 Fomentar la imaginació i creativitat. 

Material: 

 Escaquers de sobretaula (un per a cada dos alumnes). 

 Escaquer mural. 

 

Explicació de l’activitat: 

Proposarem als alumnes que s’asseguin per parelles, amb un tauler d’escacs i peces.  

Donarem diferents consignes als alumnes per tal que hagin d’inventar posicions d’escac i 
mat on apareguin alfils. Els alumnes hauran de crear les posicions sobre el tauler, les 
quals verificarà el mestre.  

Un cop aconseguida una posició, es pot animar els alumnes a descobrir-ne una de 
diferent. 

Després, es poden posar en comú a l’escaquer mural les diferents posicions obtingudes, 
perquè els alumnes prenguin consciència que hi poden haver diferents solucions. 

Exemples:  

 Amb les peces que vulguis, inventa una posició en la qual la peça que fa escac i 

mat sigui un ALFIL. 

 Inventa una posició que sigui escac i mat utilitzant les següents peces: 
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2.6 La Dama 

Sebastiano Paulesu 

 

 

 

 

 

La dama, o reina, és la peça més poderosa en 

els escacs: es desplaça fent el moviment de la 

torre (horitzontal i vertical)  
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i també el moviment de l’alfil (diagonal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O, si t’estimes més dir-ho així, és com el rei però 

pot anar més lluny. 
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(Moviment en totes direccions, però sense les 

limitacions típiques del rei: una casella a la 

vegada i la prohibició de transitar per caselles 

controlades per l’oponent, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta segona descripció del moviment de la dama en comparació amb el del rei ens 

permet fer una connexió històrica: podem dir que la forma original de la dama era la d’un 

general i que el seu moviment era el mateix que el del rei. Quan els escacs passaren de 

l’Índia a Pèrsia i després, a través dels àrabs, a Espanya i Itàlia (i des d’aquí a la resta 

d’Europa), per assimilació el general es substituí per la dona del rei. Alguns segles més 

tard, amb l’objectiu d’accelerar el joc, els italians donaren el clàssic moviment “a la 

rabiosa” (que es torna boja). Fins i tot en la promoció del soldat a dama (la qual cosa ha 

creat alguns problemes ètics per a l’església) pot explicar-se. De fet, en l’àmbit militar, un 

simple soldat (peó) pot fer carrera (anar endavant) i ser promogut a sergent, tinent, capità 

o general (torre, cavall, alfil, dama). 

   La possibilitat de capturar en 8 

direccions diferents comporta dificultats per 

mostrar el moviment (en el tauler gegant) o la 

visualització (tauler de sobretaula). Per exemple, 

pots mostrar els recorreguts defensius en un 

tauler gegant amb cordes que els nens puguin 

tensar, situant-se a la mateixa línia que la dama; 

o bé per ressaltar el moviment de captura pots 

jugar a jocs amb pilota, on la dama elimina, un 

per un, tots els nens situats dins de les seves 

línies de moviment. 
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Un altre joc divertit és un on 3 dames, situades arbitràriament, han de capturar 8 nens (o 

fins i tot més, si es vol, disposats en vàries files) seguint aquesta regla: després de cada 

captura de la dama, tots els nens del tauler han d’avançar un esglaó. Les dames guanyen 

si aconsegueixen capturar tots els seus nens o bloquejar la seva promoció. Els nens 

guanyen si un d’ells aconsegueix arribar al final del tauler.  

 

 

D’altra banda, al tauler de sobretaula, pots 

proposar altres jocs com ara rutes simples (com 

pot arribar la dama a una casella en dos 

moviments en un tauler buit?) 

 

 

 

 

 

 

 

o laberints (un joc més complex que l’anterior, ja 

que hi ha obstacles) 
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o bé jocs de captura (per exemple, situant dos 

objectius i deixar que els alumnes trobin una 

casella des d’on puguin atacar-los tots dos, atac 

doble, 3 o 4 objectius, atac múltiple); 

 

 

 

 

 

 

 

o bé exercicis variats, recorreguts i captures; 

finalment pots proposar variants del puzzle de les 

8 dames: pots donar 4 dames a cada jugador 

(perquè sigui més senzill pots utilitzar peons) on 

cada jugador col·loca de forma alterna una dama 

sobre el tauler sense que es toquin les seves 

línies de captura (horitzontals, verticals o 

diagonals).  
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2.7 El Cavall 

Josep Serra Palomar 

 

 
 

 

 

 

 

El cavall és una peça molt especial, ja que és l’única que pot saltar per sobre de les altres, 
per això sovint es parla dels salts de cavall o on pot saltar el cavall. El seu moviment és el 
més complicat d’aprendre, i per aquest motiu l’hem deixat per al final. Al joc d’escacs hi ha 
4 cavalls, 2 per a cada bàndol.  

Els cavalls se situen entre la torre i l’alfil, per tant, estan a la fila 1 o la fila 8. Un està en 
una casella blanca, mentre l’altre està en una casella negra. 

En anglès es diu Knight, és a dir, cavaller. 

 

 

SITUACIÓ I MOVIMENT 

Els dos cavalls blancs estan situats a les caselles b1 i g1 i els dos negres a les caselles 
b8 i g8.  

El cavall sempre es mou dues caselles en línia recta i una canviant de direcció. Si ho 
dibuixem, ens surt una lletra “L” però cap a tots els sentits. El pal llarg serien 2 caselles i el 
pal curt 1. En veu alta, quan expliquem el moviment, podem anar dient “un, dos i al 
costat”. 

Una altra manera d’explicar-ho és dient que es mou una casella en línia recta i una altra 
en diagonal cap a la dreta o cap a l’esquerra (si ho dibuixem surt una “Y”). Això es pot fer 
en totes direccions.  

També hi ha qui defensa que es pot ensenyar el moviment del cavall posant èmfasi en 
que les caselles on pot anar formen un cercle. 
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El cavall pot saltar per sobre de les altres peces sense capturar-les; només captura la que 
hi ha allà “on cau de peus”. 

 

Observacions: 

 El cavall sempre canvia de color de casella quan es mou, és a dir, si està en una 

casella blanca totes les caselles que controla són negres, i al revés.  

 És interessant que els alumnes recordin que el cavall sempre va de casella blanca 

a casella negra o de casella negra a casella blanca. Podem aprofitar aquest fet per 

parlar i repassar els nombres parells i senars.  

- Si un cavall està en una casella blanca, quants moviments necessitem 

per tal que torni a una casella blanca? La resposta és clara: un nombre 

parell de moviments, és a dir, 2 o 4 o 6 o … 

- Si un cavall està en una casella blanca, quants moviments necessitem 

per tal que vagi a una casella negra? La resposta també és clara: un 

nombre senar de moviments, és a dir, 1 o 3 o 5 o … 

 El cavall l’escriurem amb la lletra C.  
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ACTIVITATS 

 

ACTIVITAT 1: El moviment del cavall 

 

Objectius:  

 Introduir el moviment del cavall. 

 Prendre consciència de la importància d’una peça depenent d’on se situï. 

 Potenciar el raonament lògic. 

 
Materials: 

 Escaquer mural (manual o pissarra digital) 

 Paperets amb la imatge d’una estrella o punt. 

 
Explicació de l’activitat:  

Situem un cavall a la casella d5 i expliquem als 
nostres alumnes el moviment del cavall (mitjançant 
el mètode que més ens agradi dels que hem 
anomenat abans). Amb l‘ajuda dels alumnes, anem 
marcant totes les caselles on pot anar el Cavall (8).  
Ara posem un cavall a h1 i fem el mateix (només pot 
anar a 2 caselles). 

Preguntem als alumnes quin dels 2 cavalls creu que 
és més important (el del centre o el de la 
cantonada). Observem que els cavalls són més forts 
al centre de l’escaquer perquè “vigilen” més llocs. 

 

 

ACTIVITAT 2: On pot anar el cavall? 

 

Objectius: 

● Assolir el moviment del cavall. 

● Fomentar l’observació i la reflexió a partir d’una posició donada. 

 

Material: 

● Escaquer mural. 

 

Explicació de l’activitat: 

A partir de diverses posicions, on podem introduir més peces prèviament treballades amb 
els alumnes, podem realitzar diferents preguntes que permetin interioritzar i consolidar el 
moviment de la peça presentada. 
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Exemples: 

 A quantes caselles pot anar el cavall? 

 On pot anar el cavall? 

 On no ens convé que vagi? (Cal observar els llocs on ens el capturen). 

 Quants moviments necessita el cavall per arribar a una casella determinada. 

 

 

ACTIVITAT 3: El cavall busca tresors. 

 

Objectius: 

● Consolidar el moviment del cavall. 

● Anticipar situacions possibles. 

● Fomentar la cooperació entre alumnes. 

Materials: 

● Taulers i peces de sobretaula (1 per a cada parella de jugadors). 

● Cercles o taps d’ampolla. 

 

 

Explicació de l’activitat: 

Aquesta activitat proposem realitzar-la per parelles. 

L’objectiu és que el cavall capturi tots els punts grocs 
(podríem dir que són tresors, caramels… el que 
vulguem) amb el mínim nombre de moviments. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITAT 4: El cavall viatger 

 

Objectius: 

 Consolidar el moviment del cavall. 

 Visualitzar un pla a curt termini. 

 Potenciar l’orientació espacial. 

 

Materials: 

 Quadrícula de 8 x 8 (impresa). 

 Llapis o bolígraf. 
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Explicació de l’activitat: 

Aquesta activitat proposem fer-la individualment.  

Amb un cavall, intenta recórrer tot l’escaquer sense passar dues vegades per la mateixa 
casella. 

En una quadrícula de 8 x 8 (simulant un tauler), posem el número 
1 a la casella de sortida. A partir d’aquí, cal anar marcant els salts 
d’un cavall imaginari que va per tot el tauler sense poder passar 
per les caselles que ja ha trepitjat (2, 3, 4…). Quan el cavall 
queda tancat, el joc ha acabat. 

El joc planteja un repte d’autosuperació als alumnes, els quals 
cada vegada intenten superar la seva pròpia marca. 

 

 

 

ACTIVITAT 5: El cavall escriptor 

Objectius: 

 Aprendre el movement del cavall. 

 Promoure l’escriptura. 

 Estimular la imaginació. 

Materials: 

 Tauler i dos cavalls (un per a cada jugador), lletres (escrites en petits papers, fusta, 

foam…).  

 Explicació de l’activitat: 

Aquesta és una activitat per fer en parelles. En primer 
lloc, els alumnes han de posar les lletres al tauler, com 
ells vulguin. Llavors, el mestre pot dir les caselles on 
han de posar els cavalls per començar el joc (pot ser 
una casella diferent cada vegada que es juga). Els 
cavalls van capturant les lletres i el joc acaba quan les 
han capturat totes. 

Els alumnes han de formar paraules amb les lletres 
capturades, i el guanyador és qui forma el màxim 
número de paraules. Si es vol, es pot jugar amb altres 

normes: guanya qui fa la paraula més llarga, només es poden fer paraules d’un tema 
concret (per treballar vocabulari d’un tema específic)... 
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2.8 El Peó 

Marta Amigó Vilalta 
 

 
 

 

 

 

El peó és l’última peça que ens restava per presentar. L’hem deixat pel final perquè el seu 
moviment habitual és diferent del que fa quan captura una altra peça, i això fa que de 
vegades resulti una mica més complex que els alumnes l’interioritzin bé. Per aquest motiu, 
hem considerat de presentar primer les peces que tenen un moviment més fàcil per als 
alumnes, les que sempre fan el mateix moviment, tant si capturen com si es mouen.  

No obstant, cal dir que hi ha mestres que tenen el costum d’introduir els peons a l’inici del 
curs perquè amb ells es poden fer molts jocs i, d’altra banda, tenen més mesos per anar 
practicant el seu moviment.   

 

El peó i el seu moviment:  

A l’inici de la partida, cada jugador disposa de 8 peons, els quals se situen a la segona fila 
des del punt de vista de cada jugador, és a dir: a les files 2 i 7:  

 
 

 



 62 

El peó sempre avança, mai pot retrocedir. Així doncs, per a un peó serà impossible de 
tornar a la casella d’on ha vingut. Quan parlem amb els alumnes, podem utilitzar la 
paraula “caminar” per descriure aquest moviment. D’aquesta manera, poden entendre 
millor el concepte. Així doncs, cada cop que diem “mou” en aquest capítol, ho podríem 
substituir per “caminar” amb els infants. 

 

Com a norma general, el peó avança de casella 
en casella, només una casella per jugada, però 
el primer cop que es mou (quan surt de la seva 
posició inicial) pot decidir si avança una o bé 
dues caselles. Cadascun dels peons pot decidir 
si avança dues caselles en el primer moviment 
que fa. Aquest és un error freqüent entre els 
jugadors, ja que alguns creuen que només pot 
fer-ho el primer peó que mouen, però no és així: 
TOTS els peons poden avançar dues caselles 
quan surten de casa. Després, sempre han 
d’avançar d’una en una. 

 

 

 

 

 

Quan captura, el peó es mou una casella en 

diagonal (cap endavant). Això vol dir que no 

ataca en línia recta, sinó que ho fa en diagonal. 

En el diagrama, el peó negre està atacant les 
caselles b6 i d6. Això vol dir que podrà capturar 
qualsevol peça que se situï en aquestes caselles. 
El peó blanc està atacant e4 i g4. 

Quan el peó captura alguna peça, canvia de 
columna. 

 

 

 

 

 

 

És bo que a l’aula disposem de làmines de suport visual per als alumnes en un lloc visible 
per a tots, ja que sovint els servirà per consultar-la quan tinguin dubtes sobre el moviment 
d’una peça. D’aquesta manera, els ajudem a ser autònoms resolent els seus dubtes. 
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Un exemple de làmina podria ser el següent: 

 

 
 

 

 

ACTIVITATS UTILITZANT NOMÉS PEONS 

Per tal que els alumnes puguin interioritzar el moviment del peó, podem fer alguns jocs 
utilitzant únicament aquesta peça.  

 

ACTIVITAT 1: Curses de peons. 

   

 Objectiu: consolidar el moviment del peó. 

 Materials necessaris: taulers i peons. 

 

En aquest cas, l’activitat plantejada són les curses de peons. 

Primer podem fer una partida de tres peons contra tres peons, després una de quatre 
contra quatre… fins arribar a vuit contra vuit. 
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Instruccions del joc: 

 Els peons es mouen aplicant les normes del moviment del peó (sempre endavant 

d’un en un, excepte quan surt de casa, que pot avançar dues caselles; captura en 

diagonal). 

 Guanya el primer que arriba a l’altra banda amb un peó. 

 Si un dels dos jugadors no pot tirar i ningú ha arribat a l’altra banda del tauler, són 

taules. 

Nota: una altra versió del joc és que guanya qui aconsegueix arribar amb més peons a 
l’altra banda del tauler (quan un peó arriba a l’altra banda, es deixa quiet allà, sense 
moure’l). Les partides duren més estona amb aquesta versió del joc. 

 

       

 

El primer cop que es duu a terme l’activitat, proposem fer-la amb un tauler mural com a 
suport, per tal de dur a terme una reflexió a nivell grupal, jugada a jugada. Especialment 
quan juguem amb pocs peons podrem intentar preveure què ens passarà, amb quantes 
jugades guanyem o perdem.  

 

Aquestes reflexions ens han de servir per acostumar-nos a pensar abans d’actuar, la qual 
cosa també es pot transferir a la vida real. 

Després de l’activitat en grup, podem proposar als alumnes de jugar per parelles. 

 
Abans de començar la partida ens donarem la mà. Què creieu que significa?  

En acabar la partida ens tornarem a saludar. Per què creieu que es fa? Què significa, què 
li volem dir a la nostra parella?  

Cal que els infants reflexionin i prenguin consciència sobre per què ens donem la mà i del 
fet que cal fer-ho tant si es perd com si es guanya. Molts infants, quan els preguntem per 
què fem aquest gest, diuen: per felicitar-nos, per desitjar-nos sort, per dir “has jugat bé”, 
“estic content de jugar amb tu”, “bona partida”... 
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També podem analitzar la partida per tal de saber on no hem jugat del tot bé. Cal 
acostumar-nos a aprendre dels errors. Perdre una partida no té importància. El que és 
important és no perdre dues vegades de la mateixa manera. 

 

ACTIVITAT 2: Partides de peons i taps. 

 

  Objectius:  

 Consolidar el moviment del peó. 

 Treballar els conceptes matemàtics de 

suma i diferència. 

 Potenciar la reflexió i el càlcul. 

 

  Materials: taulers, peces i taps d’ampolla. 

 

 

 

Instruccions del joc:  

 Posem taps (o altres elements com botons...) al tauler. 

 El mestre pot dictar la posició dels objectes a situar (dictat de coordenades). 

 Un cop tenim els objectes situats al tauler, comença la partida. 

 Els peons, movent-se com a tals, poden capturar taps (tots valen igual). 

 Els taps no es poden moure (és com si fossin bombons). 

 Al final de la partida sumarem els punts de tot el que hem capturat. Els peons 

valen 1 punt i cada tap també. 

 La partida acaba quan un dels dos jugadors no pot tirar. 

 Guanya qui aconsegueix capturar més punts. 

 

És interessant aprofitar l’activitat per treballar 
alguns conceptes matemàtics. Per exemple, 
tenim una partida on un alumne ha capturat 9 
taps i l’altre n’ha capturat 5. 

Preguntem als alumnes qui ha guanyat i tots dos 
estan d’acord en què ha guanyat qui ha capturat 
9 taps. Ara bé, a continuació li preguntem a 
l’alumne que ha perdut “per quants taps t’ha 
guanyat el teu company?” i un percentatge 
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d’alumnes respon “m’ha guanyat per 9 taps”, la qual cosa és errònia, ja que l’ha guanyat 
per 4 taps (la diferència entre els taps de l’un i de l’altre). 

Per tal que l’alumne ho vegi clar, podem posar els taps en dues columnes o files 
paral·leles, d’aquesta manera es pot observar bé la diferència.  

A continuació preguntem “quants taps té ell més que tu?” i aleshores fem veure que l’ha 
guanyat per aquesta diferència. 

 
 

 

 

ACTIVITAT 3: Partides de peons i taps de diferent valor.  

Objectius:  

 Consolidar el moviment del peó. 

 Treballar conceptes matemàtics: suma i diferència. 

 Potenciar la reflexió i el càlcul. 

 

Materials: taulers, peces i taps d’ampolla amb números inscrits (també pot ser que 

s’assigni un valor diferent segons el color del tap). 

 

Aquesta activitat és una variant de l’anterior. 
Tot el funcionament és el mateix, però es juga 
amb taps de diferent valor. 

Al final de la partida sumarem els punts de tot 
el que hem capturat. Els peons valen 1 punt i 
cada tap val el valor assignat. 

Podem decidir si donem punts per cada peó 
que arribi al final de l’escaquer (5 punts, per 
exemple). 

 

La partida acaba quan un dels dos jugadors no 
pot tirar. 

Guanya qui aconsegueix capturar més punts. 

 



 67 

NOTA: 

En totes les activitats explicades en aquest apartat podem decidir les normes del joc que 
vulguem, l’important és fer-ho abans de començar la partida i que tots els alumnes tinguin 
clar l’objectiu a aconseguir. 

Exemples: 

 Guanya el primer que aconsegueixi arribar amb un peó a l’altra banda de 

l’escaquer. 

 Guanya qui aconsegueixi arribar amb més peons a l’altra banda de l’escaquer. 

 Guanya qui aconsegueixi sumar més punts. 

 

 

ACTIVITATS AMB PEONS I ALTRES PECES 

ACTIVITAT: Partida amb el rei i els peons.  

Ara podem jugar una partida amb el rei i els peons. 

Primer, podem fer una partida utilitzant el rei i només tres peons per a cada jugador. 

Després, podem jugar amb els vuit peons i el rei per cada bàndol. 

En ambdós casos, intentarem esbrinar amb quants moviments podem guanyar o perdre. 

En altres paraules, podem fer reflexions i prediccions sobre el futur. 

Aquestes reflexions, ens poden ajudar a pensar abans d’actuar. En començar i acabar la 

partida, ens donem la mà. 
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2.9 Moviments especials del rei i els peons 

Sebastiano Paulesu 

 

 

 

 

 

 

En aquest capítol tractem els moviments especials del rei i dels peons i, de forma 

específica, l’enroc i la captura al pas. Aquestes són jugades excepcionals en les quals el 

moviment normal de les peces és parcialment “transgredit”. Per exemple, només en 

aquest cas, el rei mou dues caselles a la vegada cap a un altre lloc, mentre que el peó 

realitza una captura en una casella diferent de la corresponent a la ubicació del peó (això 

també es tracta d’un cas únic pel que fa a les captures de peó). Comencem 

immediatament amb casos concrets. 

 

L’ENROC 

L’enroc és un moviment especial que implica el rei, el qual no s’ha mogut abans durant la 

partida, i una de les dues torres (que tampoc s’ha mogut). Aquest moviment procura 

resguardar el rei, generalment darrere els seus peons, encara en les seves caselles 

d’origen, però no necessàriament: de fet, el rei pot enrocar-se fins i tot sense la presència 

de peons.  

 



 69 

     

 

 

En les imatges trobem tots els casos possibles d’enroc per als dos colors: els reis poden 

enrocar-se pel costat curt (pel flanc del rei) i, per tant, aquests s’anomenen enrocs curts; 

els reis poden també enrocar-se pel costat llarg (pel flanc de la dama) i, per tant, 

s’anomenen enrocs llargs, però els reis poden enrocar-se també en flancs oposats (un al 

costat de la dama i l’altre al costat del rei). En aquest cas tenim línies heterogènies o 

oposades. Tècnicament, l’enroc es fa amb una sola mà, primer movent el rei dues 

caselles cap a la torre i després col·locant la torre a la casella del costat del rei, 

sobrepassant-lo. 

Donat el fet que és un moviment especial, es tindrà en compte que únicament es pot fer 

un cop per jugador i respectant sempre les condicions resumides a continuació: 

1) L’espai entre el rei i la torre ha d’estar lliure (no hi pot haver cap peça de cap 

color entre les dues peces). 

2) La torre i el rei no s’han d’haver mogut durant la partida. 

3) El rei no pot estar en escac. 

4) El rei no pot passar per un espai controlat pel contrincant. 
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Per facilitar la comprensió d’aquestes condicions, mostrem casos on l’enroc no és 

possible. 

 

En aquest cas l’enroc curt no és possible per cap 

dels dos jugadors perquè hi ha una peça que 

impedeix el moviment del rei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest altre cas, tots dos reis s’han mogut i 

per tant no es poden enrocar. Hauria estat el 

mateix cas si les torres s’haguessin mogut. 
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Aquí el jugador amb negres no pot enrocar-se 

fins que hagi resolt la situació d’escac del seu rei. 

Si pot fer-ho sense moure el rei (vegeu cas 

anterior), podrà enrocar més tard si així ho vol.  

 

 

 

 

 

 

 

En aquest últim exemple el jugador blanc no 

podrà enrocar-se en curt perquè ha de passar 

per la casella f1, on entraria en escac per l’alfil de 

la casella a6; d’altra banda, el negre no pot 

enrocar-se en llarg per la mateixa raó; per poder 

fer-ho, hauria de passar per la casella d8, la qual 

està controlada per l’alfil de g5. Si més no, tots 

dos reis poden enrocar-se per l’altre costat si així 

ho desitgen (el blanc enroc llarg i el negre enroc 

curt). 

 

 

 

Resum dels aspectes més importants de l’enroc. 

Els nens sovint es confonen amb l’enroc. Els errors més comuns són: 

 Intercanviar la posició del rei i la torre (en lloc de moure el rei dues caselles 

lateralment), sovint amb peces entre ells. 

 Enrocar-se després d’haver mogut el rei 

 Enrocar-se mentre el rei està en posició d’escac (a vegades fins i tot en escac i 

mat!) 

Per aquestes raons, serà sempre adequat demanar als infants que cridin sempre a 

l’instructor quan s’enroquin, tant per felicitar-los quan ho hagin fet bé com per corregir les 

seves errades. 
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CAPTURA AL PAS 

El cas de la captura al pas ens porta al darrer exemple vist per a l’enroc, quan el 

moviment del rei de dues caselles era impedit per una peça contrària. En el cas dels 

peons, aquest succeeix quan un peó contrari mou dues caselles des de la casella de 

sortida, però per fer-ho passa per una casella que és atacada per un peó contrari. Vegem 

un exemple: 

           

El blanc es prepara per moure el seu peó. Si només mou una casella, aquest seria 

capturat de manera natural pel peó contrari. El blanc decideix moure’l dues caselles 

endavant, però el peó rival pot capturar-lo igualment. 

            

Tal com pots veure, el peó negre pot capturar el peó blanc igualment i ho fa quan aquest 

passa. Com ja s’ha dit, aquesta és l’única captura dels escacs feta en una casella diferent 

de la que ocupa el peó capturat. 
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La captura al pas ve d’una expressió francesa (en passant) perquè van ser els francesos 

els que van introduir el moviment de dues caselles dels peons. Van trobar-se amb 

l’oposició dels italians, els quals demanaven el dret de capturar “en qualsevol cas al pas”. 

Llavors els francesos estigueren d’acord amb aquesta excepció.  

 

Resum de la captura al pas: 

Aquest moviment especial cal explicar-lo als nens i nenes tard, per prevenir confusions, i 

fins i tot aleshores hauran de posar la seva atenció en diversos aspectes:  

1) La captura al pas és vàlida solament entre peons (no és legal una captura d’altres 

peces). 

2) El peó atacant ha d’haver sobrepassat la meitat del tauler (5a fila les blanques, 4a 

les negres). 

3) El peó capturat ha d’haver mogut dues caselles, no pas una.  

4) L’opció de captura s’ha d’executar immediatament, no pot posposar-se en cap cas. 

5) El peó atacant captura i es col·loca a la primera casella del peó capturat, tot 

retirant-lo del tauler. 
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2.10 El valor de les peces 

Josep Serra i Marta Amigó 

 

El valor de les peces ens permet treballar: 

 Operacions matemàtiques (sumes, restes…). 

 Trobar una incògnita. 

 Descomposició. 

 Equivalències. 

 Comparacions. 

Les peces tenen un valor numèric que s’agafa per calcular si un canvi d’una peça per una 
altra ens resulta beneficiós o no. 

També s’utilitza com una dada més, no l’única, per saber qui està millor en una partida, si 
el blanc o el negre. 

Quan els alumnes saben moure totes les peces, preguntem quin valor donarien a 
cadascuna d’elles. Ho podem fer en grups de dos o tres.  És important que els alumnes 
intentin deduir-ho per sí sols, i que no sigui el mestre qui desvetlli la incògnita abans que 
ells facin la seva reflexió. 

Un cop els grups hagin expressat la seva opinió, el mestre podrà dir quin és el valor que 
es que es considera que té cada peça (en realitat, quan un va aprenent a jugar s’adona 
que aquest valor és relatiu, ja que la situació d’una peça en una posició també compta: no 
té la mateixa força un peó a la segona fila que a la setena, a punt de coronar… però per 
fer exercicis de càlcul mental amb els alumnes de 6-7 anys sempre agafarem els valors 
estàndard). 

Generalment, quan es demana als alumnes que ordenin les peces de menys a més 
valuosa, tothom sol situar el peó com la que ho és menys, i la dama i el rei com les que 
més valen, però solen sorgir dubtes entre la torre, l’alfil i el cavall. 

És bo preguntar als alumnes: Per què creieu que la torre val més que l’alfil? 

 Perquè la torre pot anar per totes les caselles del tauler i l’alfil només per la meitat 
(té la limitació del color). 

 Perquè un rei i una torre contra un rei poden fer escac i mat, en canvi un rei i un alfil 
contra un rei no poden fer escac i mat sinó que són taules. 

 Perquè una torre sempre pot anar a 14 caselles, independentment d’on estigui, 

mentre que un alfil o un cavall dominen més o menys caselles en funció de la seva 
situació a l’escaquer. 

Sempre està bé afavorir tot el que tingui a veure amb el raonament i la deducció. 
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Mitjançant aquests valors, podem fer diferents activitats de càlcul mental a l’aula. 

Els valors que agafarem com a referència seran: 

Peó Cavall Alfil Torre Dama Rei 

1 punt 3 punts 3 punts 5 punts 10 punts infinit 

 

A la dama li donarem el valor de 10 punts, tot i que en molts manuals n’hi otorguen 9 
(dues torres són més valuoses que una dama), però per als alumnes és més fàcil fer 
operacions amb la desena. 

D’altra banda, el rei no l’utilitzarem per fer operacions, ja que no és cap número concret, 
però sí que podem introduir el concepte infinit i parlar d’infinit més infinit, i fins i tot, infinit 
menys infinit. Tot plegat, de manera intuïtiva. Infinit és molt, molt, molt. Si a molt, molt, 
molt, li sumem molt, molt, molt, obtindrem amb tota seguretat molt, molt, molt. Per tant, 
infinit més infinit és infinit. 

Podem fer notar que aquesta circumstància tan sols es dona amb el zero, ja que zero més 
zero és zero. 

El cas de l’infinit menys infinit dona lloc a indeterminat, i tampoc és dolent ser conscient 
que hi ha coses que no sabem. 

A continuació hi trobareu alguns exemples per treballar amb els alumnes. Podem utilitzar 
els dibuixos de les peces o bé la inicial que representa cada peça (més pràctic quan 
escrivim a la pissarra). En aquest últim cas, estem introduint l’àlgebra als alumnes d’una 
forma natural. 

 

2A = T + P 

D + P  > T + T 

2P + A + C < D 

 

 
T = P + P + P + P + P 

T = 5P 

T = C + 2P 

T = A + 2P 
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PART III 

3.1 Informació general i recomanacions per al joc 

Uldis Gravitis i Diana Matisone 

 

 

Com començar una partida d’escacs.  
 

Agafa un tauler per a la partida. Posa el tauler 

davant teu de manera que la casella inferior dreta 

sigui blanca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Col·locarem les peces al tauler amb cura. 

Comencem a posar les peces: les blanques a la 

primera horitzontal i les negres a la vuitena.  

Posa les torres a les cantonades del tauler. Les 

torres blanques a a1 i h1, les negres a a8 i h8.  

Al costat de les torres posem els cavalls. Els 

cavalls blancs a b1 i g1, els cavalls negres a b8 i 

g8.  

Ara posem els alfils al costat dels cavalls. Els alfils 

blancs a c1 i f1, els negres a c8 and f8.  

Al costat dels alfils hi posem el rei i la dama. A la 

dama li agrada el seu color! La dama blanca es 

coloca a la casella d1, mentre que la dama negra 

la posem a la casella d8. El rei blanc a e1 i el rei negre a e8.  
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Els peons estan situats al davant de les peces: 

les blanques a la segona fila i les negres a la 

setena. 

El tauler en vertical està dividit en dos costats, el 

flanc de la dama, on es troba aquesta, i el flanc 

del rei, on es troba aquest darrer. Les quatre 

caselles centrals d4, e4, e5 i d5 conformen el 

centre. 

 

Ara estem preparats per jugar. Els moviments 

d’escacs s’alternen per torns. Primer el blanc, 

després el negre.  

 

 

 

 

 

On comences ara?  

Necessitem mobilitzar ràpidament les nostres 

forces, portar les nostres peces a les millors 

caselles per atacar, construir una fortalesa 

inexpugnable amb els peons, defensar amb 

seguretat el nostre rei i enrocar-nos. Aquests 

primers moviments s’anomenen debut!  

Al començament s’aconsella moure un peó 

central, per exemple 1. e4-e5, 1. d4-d5. 
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A continuació desenvolupa les peces cap al 

centre! Des del centre totes les peces poden 

circular i capturar en totes direccions, i també 

protegir el rei si és necessari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Errors al començament d’una partida d’escacs.  

 

Què no s’hauria de fer al començament d’una partida: 

 

1. No treguis la teva dama aviat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 79 

 

2. Procura no perdre peces i mantenir el teu rei 

segur. 

 

3. No creis febleses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. No juguis solament una peça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. No deixis el teu rei exposat. 
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6. No moguis les peces cap a les vores del tauler 

sense cap motiu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. No moguis els peons per les vores del tauler 

sense una intenció clara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. No és una bona idea jugar l’obertura de forma 

passiva. 
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9. No és una bona idea no mirar les amenaces 

del contrincant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. No s’han de copiar els moviments del rival 

sense pensar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
11. No deixis el teu rei al mig. 

 
.
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3.2 La història dels escacs 

Sergio Afonso, Uldis Gravitis i Diana Matisone 

 

 

 

T’has preguntat mai per què hi ha tants peons en un joc d’escacs? Llegeix aquest capítol 

per aprendre sobre la història dels escacs, com es van escampar pel món i per què hi ha 

tants peons!  

 

El joc més antic del món 

Sabies que els escacs són el joc més antic del món i que es juguen i s’han jugat en molts 

països de tot el planeta? La font històrica més antiga dels escacs és de l’any 600, fa més 

de 1.400 anys! Hi ha qui creu que els escacs encara són més antics. Un dels jocs 

d’escacs més antics que s’han trobat té uns 800 anys d’antiguitat! 

 

On va començar? 

Ningú sap amb seguretat on es va crear el joc dels escacs. Hi ha proves que mostren que 

es va jugar als escacs a la Xina, Pèrsia i l’Índia, però ningú sap del cert quin lloc va ser el 

primer. 

 

Chess Illustration from 1283 AD 

 

A causa de les moltes invasions i guerres al llarg dels segles, els escacs van arribar al 

món musulmà i, des d’aquí, a Europa. Van ser els europeus els qui van anomenar les 

peces de la manera que les coneixem avui en dia.  
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Shatranj 

La versió islàmica dels escacs s’anomenava shatranj, i es jugava en un tauler semblant al 

tauler d’escacs actual. Les peces també eren semblants. El Shatranj tenia un rei que es 

movia igual que el rei d’avui en dia. La peça que nosaltres anomenem “Torre” 

s’anomenava rukh, que vol dir “carro”. Tenia el mateix moviment que la torre actual. Tant 

el cavall com els peons del shatranj eren iguals a les peces actuals, tot i que el peó només 

es podia moure una casella, fins i tot en la seva primera jugada. 

En el shatranj l’alfil no era una figura religiosa, era un elefant! També es movia d’una 

forma different. No hi havia dama en el shatranj, en el seu lloc el rei tenia un conseller que 

podia moure solament una casella, en diagonal, una a una. 

Els escacs i la societat medieval 

El Shatranj va canviar quan es va escampar per Europa, perquè precisament reflectís més 

la societat europea. La versió dels escacs que coneixem avui en dia està basada en la 

societat feudal europea. Fa uns 600 anys que aquest període va acabar-se. Cada peça 

d’escacs representa un rol en aquella societat. Per exemple, hi ha 8 peons a cada costat 

del tauler, mentre que només hi ha 1 o 2 peces de les altres. Com és això? 

 

Chess Book de 1624 – Els peons representen els camperols, o la classe humil. En època 
medieval, els camperols no eren valorats, no podien tenir terres en propietat i tenien molts pocs 
drets. En els escacs, el peó és la peça menys important. Té moviments limitats i se sacrifica sovint 
per peces de més valor. 
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 86 

 

 

 

 

 

Taller a Sassari, març de 2018. 

D’esquerra a dreta: Diana Matisone, Mario Peru, Sebastiano Paulesu, Marta Amigó 

Vilalta, Maria Teresa Saraiva Da Silva, Josep Serra Palomar, Sergio Afonso and Ieva 

Lanka. 
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Esdeveniment escaquístic a l’Espluga de Francolí, maig de 2019. 
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Taller a l’escola primària Martí Poch, L’Espluga deFrancolí, maig de 2019. 

D’esquerra a dreta: Maria Teresa Saraiva Da Silva, Diana Matisone, Ieva Lanka, Luca 

Gallina, Sergio Afonso, Josep Serra Palomar, Marta Amigó Vilalta.



 

Projecte: Black&White Sport: CHESS. Número d’acord de finançament 2017-2765/001-001 de 

l’Agència Executiva d’Educació, mitjans audiovisuals i educació com a guardó de la beca de la 

Unió Europea per acció amb múltiples beneficiaris del programa Erasmus+: suport per a petits 

socis col·laboradors en el camp de l’esport.  
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