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ESCOLA LES PINEDIQUES 
TARADELL 

Benvolgudes famílies,  

A partir del 14 de setembre començarem les classes d’escacs, aquest any ens les farà un monitor 
afiliat a l’Escola d’Escacs d’Osona. Les classes acaben la primera setmana de main de 2020. 
Aquesta activitat va adreçada a alumnes des de 1er a 6è. Aquest curs s’ha proposat fer un grup 
únic els divendres. La sessió tindrà lloc d’1/4 de 3 a les 3h del migdia. 
Amb l’activitat d’escacs treballarem directa o indirectament els següents aspectes didàctics 
derivats dels escacs ja que el nostre joc és una activitat   “transversal” que ajuda en moltes 
altres facetes de l’escola: 

! El pensament abstracte. 

! La intel.ligència espaial. 

! La presa de decisions del nen i la seva responsabilitat en el que fa. 

! El “fair play” o joc net, perquè el nen sàpiga perdre, guanyar i empatar, respectant per 
sobre de tot al company. 

! Les maneres, és a dir , el tarannà educat i concentrat del nen: donar-se la mà, seure bé, 
apuntar les jugades. 

! La capacitat del nen de planificar i tenir estratègies. 

Ensenyarem també altres jocs d’estratègia com el joc dels gatets i la rata i els escacs xinesos. 
Introduirem aspectes relacionats amb el món dels escacs com exercicis i fulls de treball, contes , 
llegendes i vocabulari i etimologia dels escacs en diferents idiomes . També incidirem amb els 
escacs i les noves tecnologies. 
Finalment mirarem d’integrar el joc en la dinàmica familiar perquè els nens juguin a casa amb 
algun familiar. 
Per sobre de tot volem que el nen s’ho passi bé i alhora aprengui amb aquesta eina excepcional 
com és el joc dels escacs. 
Els que estiguin interessats tindran la possibilitat d’anar a practicar els dissabtes a l’Escola 
d’Escacs d’Osona, ubicada a Calldetenes, al Club d’escacs de Vic (Casino) o a l’Hotel Rosa 
(dissabtes tarda). I també s’intentarà potenciar la trobada amb altres escoles i participar en 
campionats escolars de la comarca. 
Les famílies rebran un informe complet, dels objectius i continguts assolits, dos cop l’any; abans 
de Nadal i al finalitzar el curs.  I el darrer trimestre acabarem amb un petit campionat. 
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