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ESCOLA MUNICIPAL D’ESCACS 
 
 
Els escacs són un joc de tauler de naturalesa recreativa i competitiva per a dos jugadors. 
 
És un esport-ciència de caràcter competitiu individual. La seva pràctica ajuda als nens a 
desenvolupar, entre d’altres aptituds, la concentració, la presa de decisions i la capacitat 
d’anàlisis i abstracció. 
  
Objectius específics 

 
- Conèixer i valorar els escacs com un esport. 

 
- Ensenyar i aprendre el joc dels escacs i la seva relació amb d’altres matèries escolars 

especialment les  matemàtiques. 
 
Continguts bàsics 

 
- Aprenentatge del reglament, tècnica i característiques del joc. 
 
- Grup A: ensenyament d’iniciació en els escacs (sistemes d’anotació de jugades, 

moviment de peces, mats bàsics, combinacions elementals i introducció de les 
obertures). 

 
- Grup B: perfeccionament dirigit als alumnes que ja han assolit un bon nivell. Treball 

d’obertures, mig joc i finals. 
 
- Respecte als companys, material i monitors. 

 
A qui va adreçada l’escola 

 
A tots els nens i nenes d’edats compreses entre els 6 i 14 anys (nascuts des de l’1 de gener de 
2005 al 31 de desembre de 2012). 
 
Tècnics de l’escola 

 
3 tècnics del Club Escacs Lleida. 
  
Material necessari 

 
No és necessari portar material específic. El coordinador i els monitors decidiran en funció del 
nivell dels alumnes. 
 
 
 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Joc_de_tauler
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Dia, horari i lloc de l’activitat 

 
Grup A (nivell inicial): tots els divendres, des del 19 d’octubre de 2018 al 31 de maig de 2019, 
de 18:30 a 20h, a l’escola Parc de l’Aigua. 
 
Grup B (perfeccionament): tots els divendres, des del 19 d’octubre de 2018 al 31 de maig de 
2019, de 19 a 21h, al Club Escacs Lleida (Carrer del Nord, 32). 
 
Preu de l’activitat 

 
38.50 € el curs 
 
 
 
 


