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ABSTRACT

Desde siempre ha existido el debate sobre si se debería enseñar el ajedrez en la escuela . Por

este motivo, he escogido este tema como mi trabajo de recerca, para dar una respuesta. A

partir de los beneficios que conlleva jugar al ajedrez, el impacto que pueden tener, sobre todo

en los niños, y cómo pueden encajar dentro del sistema escolar determinaré si realmente

valen la pena

introducirlos. En este trabajo empiezo con una breve presentación sobre qué es el ajedrez

para después adentrarme en diferentes estudios sobre la creatividad, la prevención de posibles

enfermedades en un futuro, beneficios sociales, etc. Finalmente, hablo de cómo es el ajedrez

pedagógico, de qué manera encajan en la escuela y de un par de proyectos que están

impulsando a que cada vez haya más escuelas que enseñen ajedrez.

There has always been a debate about whether chess should be taught at school. For this

reason, I have chosen this topic as my research topic, in order to give an answer. From the

benefits of playing chess, the impact it can have, especially on children, and how it can fit

into the school system I will determine whether it is really worthwhile to introduce them. In

this paper I start with a brief presentation of what chess is and then go into different studies

on creativity, the prevention of possible future illnesses, social benefits, etc. Finally, I talk

about what pedagogical chess is like, how it fits into schools and about a couple of projects

that are encouraging more and more schools to teach chess.
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1. INTRODUCCIÓ

Quan anava a primer de primària, els meus pares em van proposar d’apuntar-me a

l’extraescolar d'escacs perquè volien que aprofités el temps d’esbarjo del migdia. Des del

principi em vaig negar perquè només volia jugar a futbol amb els nens del meu curs, però

en veure que un parell d'amics s'apuntaven a l’extraescolar d'escacs acabarien fent que

m’apuntés. A la primera classe, en veure dos grups de setze figuretes que s'anaven movent

al voltant d'un tauler de seixanta-quatre caselles de blanc i negre, em farien enamorar d’ells

al primer instant. Encara me’n recordo que la meva part preferida del dia era quan anava a

la classe per jugar i aprendre, però el millor record que tinc és quan al meu segon any com

a jugador federat, vaig guanyar un torneig entre diverses escoles. Em va fer tan feliç que

fins i tot avui en dia segueixo presumint.

Al llarg d’aquests anys m’he anat distanciant una mica del joc, però m’han servit per a

moltes coses com per exemple per deixar de banda els meus problemes, o simplement per

desconnectar-me, però realment els escacs m’han sigut realment útils per reflexionar,

especialment, reflexionar de la vida. Gràcies a ells sé que la vida va a moments, que tindràs

bones i males ratxes, que tot va seguit d’un ordre, que cada acte té les seves

conseqüències…, i que hi ha diferents maneres de veure la vida. Aquesta última va molt

lligada amb els escacs, ja que el podem veure des de punts de vista diferents: com un

simple joc de taula per passar l’estona, com un recurs per posar en marxa el cervell o bé

com un esport, però també es poden comprendre com una eina pedagògica. És sobre

aquesta última opció què he decidit fer el meu treball de recerca, sobre si els escacs

s’haurien d’ensenyar a les escoles.

L’objectiu principal d’aquest treball que em plantejo és veure si realment s’haurien

d’ensenyar els escacs en les escoles, ja que sempre hi ha hagut el debat de si s’haurien

d’introduir a l’escola o no. Per tal de respondre a la pregunta que em plantejo, he dividit el

treball en diversos apartats on faig una breu introducció explicant les peces i el

funcionament del joc perquè la gent que no sàpiga com jugar a escacs es faci una idea, dels

beneficis que ens aporta en l'àmbit social personal, social i cognitiu, de les relacions que

tenen amb les matemàtiques i la comprensió lectora, de projectes educatius catalans que es

dediquen a ensenyar escacs d’una manera més divertida cap a l’estudiant i per últim parlo
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d’estudis relacionats que demostren millores en els resultats acadèmics. Cal dir que gran

part dels estudis que he seleccionat per a aquest treball no són europeus.

Cada vegada els escacs educatius s’estan popularitzant més i s’estan duent a terme a una

gran quantitat d’escoles del país. Vull veure per quin motiu ensenyen escacs a l’escola, els

seus objectius, la manera en què s’ensenyen i si realment generen un gran impacte en

l’alumnat.
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2.CONCEPTES GENERALS DELS ESCACS

2.1. QUE SÓN ELS ESCACS?

1Els escacs són un joc de taula i d’estratègia en el que dues persones competeixen per

guanyar en un tauler quadriculat de 64 caselles. Hi ha dos grups de peces, blanques i

negres. Cada grup està compost per: un rei, una reina, dos cavalls, dos alfils,dues torres i

vuit peons. L'objectiu del joc és derrocar al rei, és a dir, arribar al punt on el rei quedi

amenaçat en cada posició que es mogui, impedint d'aquesta manera que es pugui desplaçar.

Imatge 1: Representació d’un tauler d’escacs2

2.2.COM ES JUGUEN?
3Abans de començar a jugar als escacs, cal conèixer l’estructura del tauler, com es mouen

les peces i el seu valor. Com hem vist, el tauler està compost per 64 caselles i dos grups de

figures: blanques i negres. Abans de col·locar les peces en el tauler, l’hem de posar de

manera que la casella que està situada baix a la dreta de cada jugador sigui la blanca. Hem

de col·locar els peons en la segona filera dels respectius grups, les torres en els extrems de

l’escaquer, els cavalls en els costats de la torre, els alfils a la vora dels cavalls i la dama al

costat de l’alfil que tingui el color contrari del seu color

3 Chess Cómo Colocar un tablero de ajedrez [en línia]
<www.chess.com/es/article/view/como-colocar-un-tablero-de-ajedrez> (cons.;5/3/2022)

2 European Valley [en línea] <https://www.europeanvalley.es/noticias/el-ajedrez-desde-las-maquinas/ >
(cons.: 6/3/22)

1 Chess [en línia] <https://www.chess.com/es/blog/i/que-es-el-ajedrez-y-en-que-consiste> (cons.: 5/3/2022)
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En altres paraules, la dama blanca anirà a la casella blanca i la dama negra a la casella

negra, i el rei al costat de la dama.

4Un cop sabem com col·locar les peces al tauler d'escacs, caldrà comprendre com es

desplacen les figures:

-Peó: És la peça menys important i només té el valor d'un punt. El peó avança en línea

recta de casella en casella, però captura les peces diagonalment.  Cal remarcar que si no

s'ha mogut encara el peó, pot moure una o dues caselles respecte a la seva filera, i si hi ha

una peça davant del peó, aquest no es pot avançar. Quan un peó arriba al final del tauler, se

la pot intercanviar per la peça que es vol.

Imatge 2: Moviments del peó5

-Cavall: Té un valor més important al del peó, un total de tres punts. Es mou d'una manera

diferent de les altres peces, ja que pot saltar-se caselles. Es mou en forma de L, és a dir, va

dues caselles en una direcció i després es gira a la dreta o inversa. El cavall no captura a les

peces que salta, sinó a la  figura situada a l’última casella a la qual arriba.

Imatge 3: Moviment del cavall 6

6 Jugadores de Ajedrez [en línea]
<https://jugadoresdeajedrez.com/aprende-a-jugar-al-ajedrez/como-se-mueve-el-caballo-en-el-ajedrez/ >

5 Wikipedia [en línea] <https://es.wikipedia.org/wiki/Pe%C3%B3n_(ajedrez) >
(cons.: 6/3/22)

4 Chess [en línia]<https://www.chess.com/ca/com-jugar-als-escacs > (cons.: 5/3/2022)
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- Alfil: Té el mateix valor que el del cavall, de tres punts. L’alfil es mou diagonalment i tan

lluny com vulgui. Hi ha un alfil que sempre va per les caselles blanques i un altre que

sempre va per les caselles negres.

Imatge 4: Moviment de l’alfil 7

-Torre: Té una gran importància i un valor de cinc punts. És bastant fàcil de moure, ja que

es desplaça horitzontalment o verticalment i tan lluny com vulgui.

Imatge 5: Moviment de la torre 8

-Reina: És la peça més eficaç i poderosa de totes les que hi ha. Té un valor de 9 punts. Pot

desplaçar-se per on vulgui, de costat a costat i diagonalment. Per fer-se una idea, és una

barreja entre una torre i un alfil.

8 OPENCLIPART[en línea]
<https://openclipart.org/detail/275660/chess-bishop-movement-movimiento-torre-ajedrez >
(cons.: 6/3/2022)

7 OPENCLIPART[en línea]
<https://openclipart.org/detail/275660/chess-bishop-movement-movimiento-alfil-ajedrez >
(cons.: 6/3/2022)

(cons.: 6/3/2022)
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Imatge 6: Moviment de la reina 9

-Rei: No és una peça poderosa, però és la que té més valor. Pot anar per totes les

direccions, però el seu moviment es veu limitat, ja que només pot avançar una casella per

moviment.

Quan el rei està amenaçat per una altra peça, es diu "jaque", i quan el rei està amenaçat en

tots els costats, de manera que és capturat si es mou en qualsevol direcció, s'acaba la

partida i es diu "escac i mat".

Imatge 7: Moviment del rei 10

Ara parlaré sobre un parell de moviments comuns que es fan al llarg de la partida i que és

obligatori saber-se’ls:

-Enroc: És un moviment molt freqüent que es produeix entre la torre i el rei. Aquest

moviment permet posar el rei en una zona més protegida i donar més obertura a la torre per

poder posar-la en joc. Hi ha dos tipus d’enroc: el llarg i el curt. Només es pot realitzar si

encara el rei o la torre no s’han mogut.

10 The Zugzwang Blog[en línea] <https://thezugzwangblog.com/reglas-del-ajedre >
(cons.: 6/3/2022)

9 JGBweb Ajedrez [en línea] <http://www.jordigonzalezboada.com/ajedrez/dama.html >
(cons.: 6/3/2022)
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Imatge 8:Representació de l’enroc llarg 11 Imatge 9: Representació de l’enroc curt 12

-Captura al pas: ‘’Si un peó es mou 2 caselles en el seu primer moviment i fent això se

situa al costat del peó d'un adversari (saltant-se la posició on aquest li hauria pogut

capturar), llavors el segon peó té l'opció de capturar el primer mentre aquest "passa".

Imatge 10: Captura al pas 13

Aquest moviment especial s'ha de fer immediatament després que el primer peó hagi

mogut, d'altra manera es perd l'opció de “capturar-lo”.

Un cop ja sabut com funcionen les peces i els moviments entre elles, cal saber com

funciona una partida:

13 Chess [en línea]
<https://www.chess.com/es/article/view/captura-al-paso-movimientos-especiales-de-ajedrez >
(cons.: 12/3/2022)

12 Escacs Lira [en línea] <https://escacs-lira-vendrellenca.webnode.es/iniciacio-als-escacs/ e >
(cons.: 6/3/2022)

11 Escacs Lira [en línea] <https://escacs-lira-vendrellenca.webnode.es/iniciacio-als-escacs/ e >
(cons.: 6/3/2022)
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Sempre comencen la partida les blanques, un cop les blanques han tirat, les negres

seguiran, i així successivament. Normalment, es fa a sorts per saber quin jugador tindrà les

peces blanques.

Un dels altres factors que s'ha de tenir en compte en aquest joc és el rellotge. Jo la

considero com a la ‘’última peça’’. Aquesta eina consisteix en un doble cronòmetre que

mesura el temps que té cada jugador a l’hora de tirar el seu moviment. El seu funcionament

és força simple, quan és el torn del jugador que li toca moure la peça, el rellotge està en

marxa mentre que el del seu rival està aturat, i així a la inversa.

Si a un dels jugadors se li esgota el temps encara que vagi guanyant, acabarà contant com

una derrota, en canvi, si un dels dos jugadors excedeix el límit de temps establert, però el

seu rival no té cap possibilitat de guanyar la partida, es deixa la partida en taules.

Hi ha dos tipus de rellotges: els analògics o bé els digitals. Actualment s'utilitzen més els

digitals. Els rellotges analògics, a diferència dels digitals, contenen el que s'anomena

bandera, que indica el moment en què s'ha sobrepassat el control del temps.14

Imatge 11: Rellotge analògic 15 Imatge 12: Rellotge digital 16

16 Wikipedia [en línea] <https://es.wikipedia.org/wiki/Reloj_de_ajedrez >
(cons.: 11/7/2022)

15 De Ajedrez [en línea] <https://www.deajedrez.net/relojes-ajedrez/relojes-de-ajedrez-clasicos-aogicos/ >
(cons.: 11/7/2022)

14 EnAjedrez [en línia]<https://enajedrez.com/relojes-de-ajedrez > (cons.: 11/7/2022)
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No sempre una partida acaba amb escac i mat17, també es pot acabar la partida en taules, és

a dir, els dos jugadors es posen d'acord que no hi ha cap guanyador i es deixa la partida, o

bé és el torn del rival i l’ única peça que li queda és el rei però no la pot moure a cap o

casella ja que estaria amenaçada. La diferència entre aquest tipus de taules i l’escac i mat

és que en les taules el rei no es sent amenaçat en la casella la qual hi està col·locat. Per

últim, es pot arribar a perdre segons si no s’han realitzat els moviments donats en un cert

període de temps, o bé es perd per temps, que també es coneix com ‘’ha caigut la

bandera’’.18

2.3 HISTÒRIA

L’origen dels escacs encara és incert, però la teoria més reconeguda pels especialistes és

que prové d'un joc indi anomenat Chaturanga. Els escacs i el Chaturanga tenen en comú

l’escaquer, que està format per 64 caselles, però en el segon les caselles són del mateix

color. Aquest joc de taula consisteix en el fet que els bàndols nord i oest han de lluitar

contra els bàndols sud i est. Cada bàndol estava compost per: un rajà (similar al rei),

l'elefant, el cavall, un carro i els soldats que serien els peons. Gràcies a aquest joc, s’ha

pogut arribar a conèixer més sobre l'exèrcit indi. El Chaturanga va arribar a expandir-se

per als països orientals. Cada país que adoptava aquest joc l’anomenava d’una manera

diferent: la Xina va anomenar-lo xiangqi, el Japó i Corea shogi i Pèrsia shatranj. El

Chaturanga passa a convertir-se en els escacs quan es desenvolupa en el món àrab, i no

serà fins al S. IX que comencen a aparèixer diversos tractats com ara bé “El llibre dels

escacs’’, d’ Al-Adli o ‘’ El llibre dels problemes d'escacs’’, d’ Al-Laylaj.

Gràcies als àrabs, el joc arribà a la península Ibèrica , i resultà ser un èxit, El tractat més

famós és el “Llibre dels escacs, dades i taules’’ d’Alfons X, l’any 1283. Entre els S. XII i

S. XIII es va expandir radicalment per tot Europa, i més aviat, al S. XV, hi haurà un canvi

radical en l'estructura del joc ja que el moviment de les peces serà pràcticament igual i el

funcionament de la partida serà força similar.

18 Escac i mat (2020) ‘’Lleis dels escacs ’’ [en línia] <https://escacimat.com/lleis-dels-escacs/ >
(cons.: 19/7/2022)

17 Expressió provinent del joc dels escacs.  La fa servir el jugador que deixa el rei contrari sense
escapatòria i, per tant, resol definitivament la partida.
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En els s. XVII i S. XIX els escacs es consoliden com un joc intel·lectual, i això implica

que a França i a Anglaterra comencen a sorgir grans jugadors. És a partir d'allà que es

comencen a organitzar tornejos i sobretot Londres serà el centre d’atenció; vet aquí

l'aparició del rellotge, que el que fa és controlar la duració de la partida.19 El primer mestre

a guanyar un torneig seria Wilhelm Steinitz. Avui en dia els noms que ressonen més en el

món dels escacs són Garry Kasparov Robert Fischer, José Raúl Capablanca, Magnus

Carlsen i Karpov.

19 Padró Sancho, C (2020) ‘’La historia del ajedrez, el tablero de los reyes’’ [en línia]
<https://www.lavanguardia.com/historiayvida/edad-media/20201203/6086287/historia-ajedrez-
tablero-alfonso-x-urss.html > (cons.: 6/3/2022)
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3. DESENVOLUPAMENT PERSONAL I SOCIAL

Jugar a escacs aporta molts beneficis, sobretot a nivell intel·lectual, però també

personalment, socialment i emocionalment. A l'hora de jugar a escacs, treballem moltes

parts del nostre cos que, com a resultat, fa que millorem les nostres capacitats. A més, hi

cal afegir que quan els juguem, anem adoptant nous valors. És per aquests motius que

cada cop el món dels escacs va cridant més l’atenció en els centres escolars. En aquest

apartat, dividiré els beneficis en socials i emocionals.

A nivell social, ens aporta bastants. A mesura que es va practicant, més gran és el

reconeixement dels errors que es comet , i encara pren un valor més alt si és un nen el qui

els està jugant. A l'hora de fer un mal moviment o inclús una mala partida, no hi ha ningú

altre per culpabilitzar, solament aquell que que està jugant. L'únic que et pot quedar davant

això és reconèixer els teus errors20.

Cada moviment que es fa té la seva importància, la seva responsabilitat, ja que

especialment en aquest joc, si es realitza una mala jugada, tindrà un pes important per la

partida. Al ser un joc, no cal oblidar el saber perdre i el saber guanyar, dos aspectes

fonamentals en  aquestes edats.

D’altra banda, està l’ àmbit personal/emocional. Graner Duarte, psicóloga i autora del

llibre ‘’Aportes de la psicología a la enseñanza del ajedrez’’, apunta que els escacs

“fomenta la capacitat organitzativa i l’equilibri entre el racional i l’emocional21”. És a dir, el

jugador ha de controlar les seves emocions, perquè si no ho fa, el més probable és que el

nerviosisme o la frustració s'empoderin del jugador fins arribar a perdre la partida. Un dels

altres valors que es treballa és l'empatia, ja que el jugador s'ha de posar en la pell del rival

per poder predir els seus pròxims moviments.

21 ’’ Consumer (2015) “Els escacs i els seus beneficis per als nens
<https://www.consumer.es/ca/bebe-ca/els-escacs-i-els-seus-beneficis-per-als-nens.html> (en línia]
(cons.: 13/5/2022)

20 García , L(2018) ‘’¿Para qué sirve el ajedrez en educación?
’’ [en línia]
<https://aprendemosjuntos.elpais.com/ca/especial/para-que-sirve-el-ajedrez-en-educacion/ l >
(cons: 10/3/2022)
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En aquestes edats és molt fàcil equivocar-se, per això és convenient que s’hagi de saber

d’aprendre dels errors i millorar, ja que al final condicionarà a un resultat favorable. 22

23Cap al 1995, es va publicar un estudi molt important per als escacs al New York times,

anomenant Developing Critical and Creative Thinking Through Chess, que seria dirigit

per el doctor Robert Ferguson, director de l’ American Chess School. L’ objectiu d’

aquesta investigació era el d'incorporar reptes i experiències en l'aprenentatge que

estimulessin el desenvolupament del pensament crític i creatiu.

Bé, per dur a terme aquest estudi es va observar a estudiants que tenien entre onze i catorze

anys. Va veure que per als joves que no practicaven els escacs, l’ habilitat de pensament

crític augmentava un 4,6% en tot l’ any, mentre que per els que si el practicaven,

augmentava un 17,3% anualment. Per una altra part, es va adonar que la creativitat d’un

jugador d’escacs havia augmentat quasi el doble en relació d’ aquells que no el jugaven.

Per tant, les conclusions finals de l’estudi van ser que els practicants d’ aquest joc

mostraven una gran millora en la lògica, .

Imatge 12: Gràfica sobre l’augment de creativitat entre jugadors d’escacs i no jugadors

d’escacs 24

24 Ajedrez Escolar [en línia]
<http://ajedrezescolar.es/2009/04/investigaciones-ajedrez-educacion-ensenanza-ferguson_4/ >
(cons.: 20/4/2022)

23 Kasparov Chess Foundatiion (2017) “The benefits of chess in educaton’’ [en línia]
<http://www.kcfafrica.com/sites/default/files/research_KCFE.pdf >
(cons.: 24/5/2022)

22 Vázquez, C(2015) ‘’Els escacs i els seus beneficis per als nens
’’ Consumer (2015) “Els escacs i els seus beneficis per als nens
<https://www.consumer.es/ca/bebe-ca/els-escacs-i-els-seus-beneficis-per-als-nens.html> (en línia]
(cons.: 13/5/2022)
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En aquesta taula, es pot observar que la gent que juga als escacs quasi triplica als que no ho

practiquen quant a originalitat, flexibilitat i fluïdesa25.

Però ara bé, com és que el jugar als escacs augmenta la creativitat? Ben fàcil, quan es juga

a una partida d'escacs, es van presentant una cadena consecutiva de problemes, per tant s’

haurà d’ utilitzar tota mena de recursos per poder frenar-los. Per una altra part, s’ haurà de

pensar quins moviments voldrà fer l’ atacant per amenaçar-lo.26

Tot i que la informació sobre aquest estudi s'ha exposat a l'apartat de desenvolupament

social i personal, cal destacar que qualitats com el pensament crític o la creativitat també

estan lligades amb el desenvolupament cognitiu.

26 Domingo García, A (2019) ‘’Creatividad y ajedrez’’ [en línia]
<https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/tamadaba/2014/07/25/creatividad-y-aje
drez/ > (cons.: 20/4/2022)

25 Ajedrez Escolar (2009) ‘’Sumario de las investigaciones del ajedrez en la educación (4)
’’ [en línia]
<http://ajedrezescolar.es/2009/04/investigaciones-ajedrez-educacion-ensenanza-ferguson_4/ >
(cons.: 20/4/2022)

14

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/tamadaba/2014/07/25/creatividad-y-ajedrez/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/tamadaba/2014/07/25/creatividad-y-ajedrez/
http://ajedrezescolar.es/2009/04/investigaciones-ajedrez-educacion-ensenanza-ferguson_4/


4. EFECTES DELS ESCACS EN EL CERVELL

A l'apartat anterior hem avaluat els beneficis que els escacs aporten en l'àmbit personal i

social, però també és important reconèixer els avantatges que aporten en l'àmbit cognitiu.

4.1 BENEFICIS

A l’Universitat de Cleveland, situada a Ohio, es va realitzar un estudi l’any 2014 dirigit pel

doctor Robert Friedland. L’objectiu d’aquesta investigació era comprovar si jugar a jocs

com ara els escacs, mots encreuats o trencaclosques reduirien el risc de patir d’Alzheimer.

Aquesta recerca consistia en avaluar quines activitats feien de joves (veure la televisió,

practicar esports, jugar a escacs, lectura…) les persones que patien i no patien d’

Alzheimer. En acabar l'investigació es va concloure que les activitats intel·lectuals

enrederien l'aparició de símptomes i disminuiren les possibilitats de patir-la, ja que

estimula la memòria i l’agilitat mental. En canvi, activitats molt més passives com ara

mirar la televisió, augmentaven el risc de tenir-la. 27

Una altra investigació relacionada amb l'Alzheimer és la de l'Institut National de la Santé i

la Recherche Médicale de la Universidad de Montpellier, aquesta tenia la mateixa intenció

que l'anterior, comprovar si jocs d'exercici mental podien disminuir el risc de demència o

Alzheimer. Per poder trobar els resultats, el que van fer va ser seguir l'estat de salut de gent

amb més de 65 anys. Van fer-ho de la mateixa manera que el Doctor Friedland, preguntant

quines eren les activitats que més exercitaven al llarg de la setmana.

27 Cienciaplus (2001) ‘’La práctica de actividades que estimulan el ejercicio mental ayudan a
prevenir el Alzheimer
’’ [en línia]
<https://www.europapress.es/ciencia/laboratorio/noticia-practica-actividades-estimulan-ejercicio-m
ental-ayudan-prevenir-alzheimer-20010306130719.html > (cons.: 21/4/2022)
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Les persones que superaven els 65 anys d’edat i almenys practicaven activitats on s’

entrenava la ment tenien dos cops menys el risc d’ agafar quelcom demencia. Cal dir que

aquestes conclusions són totalment independents de factors com el tabac, l'alcoholisme…28

Per una altra part, aquest joc intenta combatre malalties com l’ esquizofrènia,reduint els

seus efectes nocius. En el Centre de Neurociència Cognitiva de Lyon, es va comprovar que

en els pacients que patien d’esquizofrènia , jugar a escacs els ajuda a disposar d'una millora

en la planificació, atenció i raonament. Un altre factor important és que ajuda a facilitar la

concentració atès que requereix una gran atenció en els moviments del rival, etc. Practicar

diàriament aquest joc porta a que tinguis una millor memòria, en molts nivells com ara

visual, associativa, espacial, etc. El simple fet de recordar els moviments anteriors de

l’oponent o predir les properes jugades que farà, fa que es posi en pràctica. 29

4.2 NEUROCIÈNCIA

No obstant, quines són les zones del cervell que s'activen quan s'està jugant a una partida

d'escacs? Doncs bé, hi ha diverses regions que es treballen: l’ escorça cerebral, que està

dividida en quatre àrees: el lòbul occipital , el lòbul temporal, el lòbul frontal, i el lòbul

frontal;  neurotransmissors i hormones.

Gràcies al lòbul occipital podem veure com es va desenvolupant la partida, etc. El lòbul

temporal s’encarrega de fer coses bàsiques, com recordar-se de com moure les peces, ja

que té la funció d'emmagatzemar els records, i també és l’ encarregat de no deixar

portar-nos per les emocions, per exemple, controlar-se si sents que vas perdent la partida .

El lòbul frontal és el més complet ja que és el responsable de coordinar la resta de les parts

del cervell. Hi ha diversos tipus de neurotransmissors, com ara la noradrenalina , que fa

29 Confederación Española de Alzheimer(2015) ‘‘7 beneficios para el cerebro de jugar al ajedrez’’
’’ [en línia]
https://www.ceafa.es/es/que-comunicamos/noticias/7-beneficios-para-el-cerebro-de-jugar-al-ajedre
z > (cons.: 21/4/2022)

28 MasEnumerados(2014) ‘El juego como prevenció contra el Alzheimer
’’ [en línia]
<https://masenumerados.wordpress.com/2014/09/23/el-juego-como-prevencio-contra-el-alzheimer/
> (cons.: 21/4/2022)
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que només estem centrats en la partida, o la dopamina, que és la responsable de les

funcions cognitives.30

Imatge 13: Parts del cervell que es treballen quan es juga escacs 31

4.3 INTEL·LIGÈNCIA

Howard Gardner, professor de la universitat de Harvard, va idear la Teoría de les

inteligencies múltiples. L'investigador americà defensa que ‘’la intel·ligència no és un

conjunt unitari que reuneix diferents capacitats, sinó una xarxa de conjunts autònoms

interrelacionats entre si’’. Howard i la universitat de Harvard han identificat per ara vuit

tipus d'intel·ligència:

- Intel·ligència lògico-matemàtica ( capacitat per resoldre problemes lògics i matemàtics)

Intel·ligència cinètico-corporal (capacitat de controlar els moviments corporals)

-   Intel·ligència lingüística (capacitat d’ entendre ràpidament missatges lingüístics)

- Intel·ligència visual-espacial (capacitat de fer en 3 dimensions, pensar en imatges i

representar idees)

- Inteligencia naturalista (capacitat d’identificació del llenguatge natural i capacitat per a

descriure les relacions entre les diferents espècies.)

- Intel·ligència musical (capacitat per a la composició, la interpretació, la transformació i

la valoració de qualsevol tipus de música i sons.)

31 Chessbase [en línea] <https://es.chessbase.com/post/ajedrez-social-y-teraputico-no-13 >
(cons.: 11/7/2022)

30 Rodrigo Yanguas, M (2015) ‘’Ajedrez social y terapéutico’’
’’ [en línia] < https://es.chessbase.com/post/ajedrez-social-y-teraputico-no-13 > (cons.: 31/4/2022)
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-  Intel·ligència intrapersonal ( capacitat d’autoestima i auto-motivació.)

Intel·ligència interpersonal (capacitat d’empatitzar amb els altres) .32

Tot ésser humà compta amb aquestes vuit, però som nosaltres els que ens encarreguem de

desenvolupar-les fins a un cert nivell, i és aquí on apareixen els escacs. Aquest joc

incrementa cinc dels vuit tipus d'intel·ligència que són:

- Lògico-matemàtica: s’ estimula el raonament lògic i s’ intenta resoldre el problema/es

que va succeint al llarg de la partida.

- Lingüística: S'han fet comparacions entre la lingüística i els escacs i funcionen d'una

manera semblant

- Visual-espacial: es representa les idees que té el jugador sobre l’ escaquer, també s'està

pensant a través d'una imatge, que seria el tauler d'escacs.

- Intrapersonal: És molt important saber controlar les emocions en els escacs ja que sinó es

pot veure afectat en el resultat.

- Interpersonal:  el jugador acostuma a posar-se a la pell del rival per  prevenir futures

jugades.33

33 Díaz Sotero, P (2015) ‘’El ajedrez mejora la inteligencia y retrasa el envejecimiento’’ [en línia] <
https://www.elmundo.es/blogs/elmundo/pensarparamejorar/2015/06/30/el-ajedrez-mejora-la-inteligencia-y.ht
ml > (cons: 20/6/2022)

32 Ceolevel (2016) “La teoría de las inteligencias múltiples’’ [en línia]
<https://www.ceolevel.com/8-inteligencias-la-teoria-de-las-inteligencias-multiples > (cons:
22/8/2022)
’’ [en línia] <
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5. ELS ESCACS COM A EINA EDUCATIVA

5.1 DIFERÈNCIA ENTRE ELS ESCACS EDUCATIUS DELS ESCACS

COMPETITIUS

Els escacs com a eina pedagògica i els escacs competitius són el mateix? Més aviat no, són

totalment diferents encara que no ho semblin. Ambdós tenen una definició totalment

heterogènia i s’aboquen a objectius que no tenen res a veure: els escacs competitius tenen

com a propòsit que els seus alumnes millorin constantment el seu nivell d’ escacs per

participar en competicions de més prestigi i inclús tenir un puntuatge més elevat a l’ Elo34.

Aquest és un sistema de puntuació que serveix per definir el nivell de cada jugador o

jugadora d'escacs que estigui federat. Per una altra banda, aquests s’ ensenyen fora de

l'horari escolar, s'aprenen en clubs o equips federats, mentre que els educatius si que

formen part de l'horari escolar. Els escacs pedagògics, a diferència dels de federació, tenen

una funció instructiva i s’ utilitzen com una eina per tal de millorar el raonament lògic i la

capacitat dels nens35.

5.2 ELS ESCACS A CATALUNYA

5.2.1PROJECTE ‘’ESCACS A L’ ESCOLA. OBSERVO, PENSO I JUGO’’

Moltes escoles de Catalunya s'han aferrat a un projecte que fou aprovat per al Parlament

de Catalunya a l'any 2010, que declara “els escacs d’utilitat pública i insta al Govern que

emprengui actuacions per difondre i fomentar la pràctica dels escacs entre la població catalana,

35 Ajedrez social (2019) ‘’Ajedrez educativo/ajedrez competitivo, ¿dos experiencias contrapuestas?
’’ [en línia] < Ajedrez educativo/ajedrez competitivo, ¿dos experiencias contrapuestas? >
(cons.: 5/7/2022)

34 Federació Catalana d’ Escacs (2019) ‘’Avaluació ELO ’’ [en línia]
<https://escacs.cat/index.php/partides-i-elo/avaluacio-elo >
(cons.: 5/7/2022)
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especialment en els àmbits de l’educació, lúdic i de la salut36’’. Aquest projecte s'anomena

Escacs a l’ escola, i gairebé ja s'ha introduït en quatre cents centres escolars. Escacs a

l'escola va ser creat per un grup de persones a l’ Universitat de Girona, i darrerament s'hi

han afegit la Universitat de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili per col·laborar amb el

projecte. 37

El programa s'utilitza com a eina educativa i es duu a terme des del curs 2012-2013.

S'utilitza com un mecanisme per a desenvolupar estructures cognitives, el raonament, el

pensament lògic matemàtic, les habilitats de conducta i les habilitats lingüístiques com la

comprensió lectora.38 La finalitat dels escacs educatius és aprendre i descobrir el joc, no

van més enllà, estan totalment apartats de la competició, és a dir, dels escacs a nivell

competitiu.

Escacs a l’ Escola va rebutjar totalment a la proposta d’ ensenyar els escacs com una

assignatura, ja que consideren que els escacs no s’ han d’ evaluar perquè consideren els

escacs com una ajuda per les altres matèries, en cap moment es busca qui té un millor

coneixement del joc. Les escoles que hi participen en aquest projecte els ensenyen una

hora a la setmana o bé una cada quinze dies.

Aquest projecte està enfocat majoritàriament per els cursos de la primària, però fa poc que

també s'ha introduït en la secundària. Depèn de com ho vulgui programar cada escola, es

poden ensenyar a la primària o ambdós nivells educatius.

38 El DIARI DE L’ EDUCACIÓ (2021)  ‘’Escacs educatius, tot el que no explica Gambito de
Dama’’ [en línia]
<https://diarieducacio.cat/escacs-educatius-tot-el-que-no-explica-gambito-de-dama/ >
(cons.: 24/6/2022)

37 Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (2022) ‘’Escacs a l’ escola ’’ [en línia] <
https://xtec.gencat.cat/ca/projectes/escacsescola/ >
(cons.: 5/7/2022)

36 Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (2022) ‘’Escacs a l’ escola ’’ [en línia] <
https://agora.xtec.cat/ieja/escacs-a-lescola/ >
(cons.: 5/7/2022)

20

https://diarieducacio.cat/escacs-educatius-tot-el-que-no-explica-gambito-de-dama/
https://xtec.gencat.cat/ca/projectes/escacsescola/
https://agora.xtec.cat/ieja/escacs-a-lescola/


Imatge 14: Lema del projecte “Escacs a l’escola’’ 39

5.2.2 CHESSBOTIC

Chessbotic és el primer i únic ‘’escape room’’ de tot Catalunya que combina els escacs i la

robòtica. Aquest projecte es va iniciar finals de 2020 i està format per l’ Acadèmia

d'Escacs Josep Oms i Smart School, centre especialitzat en la informàtica on combina la

diversió, l'anglès i la robòtica com a models fonamentals per millorar l'aprenentatge.

Aquest escape room és una altra manera de conèixer profundament el joc barrejant la

tecnologia i el treball en grup. Chessbotic ja s'ha portat a terme en diverses escoles de tot

arreu de Catalunya.40

5.2.3 ESKCMAT

Esckmat és un dels projectes educatius portats per Educaixa que s’ encarrega d’ ensenyar

els escacs educatius a les escoles FEDAC. En aquests centres educatius s'imparteixen els

escacs com a activitat complementària i s’ ensenyen dels tres fins als setze anys. La

finalitat d’ Eskcmat és utilitzar aquest joc com una eina didàctica i pedagògica per

treballar competències com el pensament crític,el raonament lògic, la presa de decisions,

el respecte…

Depèn de l'etapa educativa, els escacs tenen uns objectius distints i una ètica de treball

totalment diferent. A educació infantil, no s'ensenya el funcionament dels escas, sinó que

comencen amb els preescacs, és a dir, una introducció dels escacs que s'ensenya a partir

d'històries i diferents activitats com jocs, cançons o titelles. Per potenciar la imaginació i

40 Chessbotic (2022)  ‘’Chessbotic ’’ [en línia] <https://www.chessbotic.com/ >
(cons.: 12/7/2022)

39 Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya [en línea]
<https://xtec.gencat.cat/ca/projectes/escacsescola/ >
(cons.: 11/7/2022)
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creativitat dels nens, els escacs s’ assimilen com un joc. Els objectius de l’educació infantil

és que acabin sabent com és un escaquer, les peces i les seves direccions. És a l’ etapa d’

educació primària quan els infants comencen a pensar amb l'ús de raó i lògicament, és per

això que ja es fa un gran salt, i els infants ja no tracten els escacs com si fossin un joc per

passar-ho bé, sinó com a una eina per potenciar el pensament lògic i les habilitats mentals.

Ja comencem a saber les regles del joc, a resoldre petits problemes, a jugar les seves

primeres partides i a conèixer com funcionen els escacs mitjançant jugades .

I per últim, a la darrera etapa, l'educació secundària. En aquesta es realitzen problemes amb

una dificultat major, endevinalles per tal d’ estimular el pensament logicoformal. Per una

altra banda, s'organitzen petits torneigs amb la finalitat de desenvolupar la capacitat crítica.
41

5.2.4 PLATAFORMES ONLINE

Les escoles FEDAC utilitzen diverses plataformes d’ escacs amb la finalitat d'educar,

emmagatzemar més coneixement sobre el joc i potenciar les habilitats cognitives,

serveixen de gran ajuda. Encara que cada una tingui les seves diferències comparteixen el

mateix sistema d’ aprenentatge, a base de vídeos, jocs i problemes.

A pesar que utilitzin una gran varietat de plataformes d’ escacs, només mencionaré la

plataforma digital Chesskid. Aquesta ha tingut un èxit mundial i és la web número u en tot

el món que es dedica a educar als nens en els escacs. Ofereix una gran varietat d’ eines d’

aprenentatge, problemes i partides contra robots. Quan s'utilitza, es mostra una gran

millora en el joc, ja que els problemes o partides funcionen per nivells . És una pàgina web

que es pot utilitzar en alumnes d'educació primària com en educació secundària.42

5.3 INFLUÈNCIA EN ELS RESULTATS ACADÈMICS

42 Chesskid (2014) ‘’Chesskid’’ [en línia] <https://www.chesskid.com/es/what-is-chesskid >
(cons.: 15/6/2022)

41 Eskcmat (2022)  ‘’Tots aprenem a jugar a escacs de manera reflexiva ’’ [en línia]
<https://www.eskcmat.cat/ >
(cons.: 24/7/2022)
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No fa molt, l’ Observatori de la Universitat de Girona va avaluar el programa realitzant

qüestionaris a diversos centres, on vint-i-cinc escoles seguien el programa i quinze no. De

les respostes dels tests, la conclusió que en van treure era que : hi va haver una gran

evolució en l'àmbit matemàtic ( capacitat de pensament lògic-matemàtic, domini numèric i

operatiu, capacitat mètrica, millora en l’orientació espacial i en la resolució de problemes) i

en l’ àmbit lingüístic ( comprensió literal i relacional, comprensió i percepció visual i en la

comprensió organitzativa i interpretativa) per part dels alumnes de les escoles que si

ensenyaven els escacs. 43

A part d’ un aprenentatge cada cop més fluid, s’ anava notant una certa millora en la

capacitat de concentració, motivació, augment de la reflexió o bé el respecte entre

companys.

Actualment, no hi ha cap estudi català demostrat a part del de la Universitat de Girona,

però si és cert que la Universitat de Lleida juntament amb el Departament de l'ensenyament

i la Diputació de Lleida estan mesurant si realment jugar a escacs millora el rendiment

acadèmic en àmbits com el matemàtic, tecnològic, científic.

Aquesta recerca servirà per veure si realment el projecte ‘’Escacs a l'Escola’’ que està sent

força eficaç en la primària també ho serà en la secundària, és a dir, mesurar quin haurà

sigut el seu grau d'eficiència. Per poder realitzar aquesta recerca, s'hi han sumat diverses

escoles de secundària de Lleida on sumen un total de 1500 alumnes44.

D’altra banda, al 2014, es va dur a terme un estudi a l’ ‘’Aspen Elementary School’’,

situada a Nou Mèxic. La investigació va durar del 2007 fins al 2014, per veure el

creixement de notes d’ estudiants que practicaven escacs a l'escola (fora de l'horari

escolar). Per tal de dur a terme l'estudi, els estudiants es van haver de dividir en tres grups:

els que no practicaven escacs, els que practicaven escacs al club de l'escola i els estudiants

que participaven en torneigs de l’ UCSF (United States Chess Federation), amb un

44 Federació Catalana d’ Escacs (2019) ‘’La UdL vol mesurar si jugar a escacs millora el rendiment
acadèmic ’’ [en línia] <https://escacs.cat/index.php/escoles/noticies/2287- >
(cons.: 24/6/2022)

43 XTEC (2014) ‘’Escacs a l’escola’’ [en línia]
<https://xtec.gencat.cat/web/.content/projectes/escacsescola/Escacs-escola-infografia.pdf l >
(cons.: 24/6/2022)
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coneixement d’escacs superior. Cal mencionar que l’ estudi només es va aplicar a una

escola, de manera que tots els estudiants estaven en igualtat de condicions.

Imatge 15: Gràfica on es mostra els resultats de matemàtiques i de comprensió lectora 45

Abans de comentar la gràfica, s'ha de tenir en compte que només en aquesta anàlisi hi van

participar un 20% menys dels alumnes que anaven al club d’ escacs i un 10% menys dels

estudiants amb un nivell d'escacs avançat respecte als que no sabien jugar.

En la part matemàtica es pot veure que els alumnes que no practicaven els escacs no

progressaven, és a dir, no hi havia cap evolució. Per una altra part, els que jugaven els

escacs a la seva escola tenien un millor rendiment que els que no els practicaven encara

que hi hagués algun parell de davallades com la del quart grau, i els alumnes que

participaven a l’ USFC superaven amb diferència als altres dos grups. Es veu un ritme

constant excepte el segon grau. Ja a l'edat de menys de quatre anys es pot veure una gran

diferència de nivells entre els grups.

A la part lectora, no es veu cap millora per part dels tres conjunts, no hi ha cap progrés

però comparteixen els mateixos resultats quant a la diferència de nivells que en l'àmbit

matemàtic: primer els alumnes que competeixen enl’ USCF, seguidament els del club i per

últim els que no els practiquen.

45 Research Gate[en línia]
<https://www.researchgate.net/figure/Percentile-comparison-of-chess-non-chess-kids-within-the-As
pen-school-population_fig1_335519630> (cons.;25/4/2022)
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El que es pot concloure d’ aquests resultats és que els alumnes que gaudeixen d'un major

coneixement d'escacs rendeixen molt millor acadèmicament.46

5.4 MATEMÀTIQUES I ESCACS

5.4.1 COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

Els escacs i les matemàtiques comparteixen una gran relació, aquesta és tan estreta que fins
i tot els escacs compleixen part de les competències bàsiques de l'àmbit matemàtic
proposades per el Departament de l'Ensenyament47, com a part del currículum tant
d’educació primària com secundària. És per això que analitzaré la connexió que tenen
aquestes competències amb aquest joc. Cal destacar que les competències matemàtiques
s’agrupen en quatre dimensions: Resolució de problemes, raonament i prova, comunicació
i representació i connexions.

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

-Competència 2 (Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre
problemes) : Quan es juga als escacs, al llarg de la partida, es van emprenent diverses
tècniques o jugades ja assolides en partides anteriors, on es poden anar modificant durant
la partida,  per bé defensar-te de l’ adversari o guanyar-lo.

-Competència 3 ( Mantenir una actitud de recerca davant d’un problema assajant
estratègies diverses) : En el transcurs de la partida, si la jugada que s'està aplicant no
funciona, s'han de buscar nous mètodes per assolir el problema plantejat. És important
mantenir una actitud ferma.

RAONAMENT I PROVA

-Competència 5 ( Construir, expressar i contrastar argumentacions per justificar i validar
les afirmacions que es fan en matemàtiques.) : El professor pot preguntar a l’ alumne
perquè està utilitzant concretament aquella jugada i quina és la seva finalitat; no cal que
sigui una jugada, per exemple, perquè està movent una peça. Aquesta part és fonamental
per entendre i conèixer millor el joc.

47 Departament d’ Ensenyament ‘’ Compètencies bàsiques de l’ àmbit matemàtic ’’ [en línia] <
https://educacio.gencat.cat/web/.content/ncies-basiques/eso/ambit-matematic.pdf >
(cons.: 3/7/2022)

46 Poston, D (2019) ‘’The Effect of Chess on Standarized Test Score Gains ’’ [en línia]
<https://www.researchgate.net/figure/Percentile-comparison-of-chess-non-chess-kids-within-the-A
spen-school-population_fig1_335519630 >
(cons.: 24/6/2022)
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COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ

-Competència 11 (Emprar la comunicació i el treball col·laboratiu per compartir i construir
coneixement a partir d’idees matemàtiques) : Els escacs es poden aprendre de moltes
maneres: a partir d'un ordinador o fins i tot en grup. Quan es treballa en grup, es millora
l'expressió de cadascú perquè tots els que hi formen part del grup debaten sobre quin
moviment seria el millor.

5.4.2 GEOMETRIA

48Els escacs tenen una certa relació amb la geometria. Per començar, la partida es

reprodueix en un quadrat format per 64 quadrats. En aquest quadrat, es pot especular

jugades mitjançant figures geomètriques com triangles, rombes,quadrats… fins i tot s'ha

arribat a ensenyar geometria a través dels escacs com és el cas del Escolar do Colégio

Visão (Brasil). La finalitat que tenia aquesta escola era dur a terme un projecte per tal

d'establir una connexió entre el moviment de les peces i les figures geomètriques, el

projecte va funcionar com s’ esperava ja que al final sabien identificar figures

geomètriques a partir d’ una peça o moviment, com és el cas de l’ alfil per exemple.

Per comprendre aquesta relació amb la geometria, el més convenient és analitzar alguns

problemes concrets que es poden arribar a plantejar a les aules:

49LA REGLA DEL QUADRAT

Aquest problema consisteix en que un peó arriba al final de l’ escaquer si el número de

files entre el peó i la casella final és menor que la distància entre el número de files del peó

i el rei. Per fer-se una idea, s'ha de crear un quadrat, que com a costats tindrà la distància

49 Moreno, F ‘’Ajedrez y Geometría ’’ [en línia] <
https://gpcambiemos.org/portal/articulos/32_ajedrez-y-geometria.html >
(cons.: 22/5/2022)

48 EL AJEDREZ EN LA ESCUELA (2014) ‘’La geometría del ajedrez ’’ [en línia]
<https://www.elajedrezenlaescuela.com//index.php/el-blog/entry/la-geometria-del-ajedrez-el-ajedre
z-de-la-geometria >
(cons.: 22/5/2022)

26

https://gpcambiemos.org/portal/articulos/32_ajedrez-y-geometria.html
https://www.elajedrezenlaescuela.com//index.php/el-blog/entry/la-geometria-del-ajedrez-el-ajedrez-de-la-geometria
https://www.elajedrezenlaescuela.com//index.php/el-blog/entry/la-geometria-del-ajedrez-el-ajedrez-de-la-geometria


entre el peó i la casella de coronació, i un altre costat amb la mateixa distància que el costat

anterior. Si el rei està dins del quadrat, el peó no podrà coronar, en canvi si el rei no està

col·locat en el quadrat, el peó podrà arribar a l’última casella.

Imatge 16: Rei està al quadrat50 Imatge 17: Rei està fora del quadrat 51

EL PROBLEMA DEL CAVALL

El problema del cavall és un dels problemes més antics i populars en el món dels escacs.

Aquest, al llarg del temps, ha despertat l'interès de grans científics i matemàtics. Aquest

problema consisteix en que el cavall s’ha de moure per totes les caselles del tauler sense

passar dues vegades per la mateixa. .

Hi ha dues maneres de resoldre el problema, segons en quina casella aterri en l'últim

moviment. Si el cavall acaba en un salt de la casella en la qual s'ha iniciat el problema, serà

de recorregut tancat, en canvi, si la peça acaba a la mateixa en la que s’ ha començat, serà

de recorregut obert. No fa molt, al 1995, els informàtics Igno Wegener i Martin Loving van

trobar bilions de solucions, i com? Posant en marxa durant quatre mesos vint ordinadors.

51 Wikipedia [en línia] <https://es.wikipedia.org/wiki/Regla_del_cuadrado_(ajedrez) >
(cons.;25/4/2022)

50Wikipedia [en línia] <https://es.wikipedia.org/wiki/Regla_del_cuadrado_(ajedrez) >
(cons.;25/4/2022)
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Imatge 18: Recorregut tancat   i recorregut obert 52

Ara bé, aquí no acaba del tot la cosa. Diverses persones han volgut donar-hi la volta a la

situació i han plantejat maneres de resoldre l'enigma  a partir de taulers amb menys

columnes.

Cal destacar especialment la variació del problema de Leonhard Euler. Aquest matemàtic

va presentar un treball en l'acadèmia de Ciències de Berlín al 1759, on afirmava que no

existia cap recorregut tancat en un escaquer amb menys de cinc columnes, però cent

cinquanta anys més tard, Ernest Bergholt descobriria que si es podria trobar, en un tauler

amb tres columnes i dotze fileres 53.

Imatge 19: Recorregut del cavall en un tauler amb tres columnes i dotze fileres 54

54 ABC CIENCIA [en
línia]<https://www.abc.es/ciencia/abci-problema-caballo-pasa-todas-casillas-sin-repetir-ninguna-20
1801080953_noticia.html> (cons.: 22/5/2022)

53 ABC CIENCIA (2018) ‘’El problema del caballo, el intrincado enigma matemático en el que no
se puede repetir’’ [en línia]
<https://www.abc.es/ciencia/abci-problema-caballo-pasa-todas-casillas-sin-repetir-ninguna-201801
080953_noticia.html >
(cons.: 22/5/2022)

52 ABC CIENCIA [en
línia]<https://www.abc.es/ciencia/abci-problema-caballo-pasa-todas-casillas-sin-repetir-ninguna-20
1801080953_noticia.html> (cons.: 22/5/2022)
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5.5 BENEFICIS EN L'APRENENTATGE DE LES LLENGÜES

Els escacs són tan complets que fins i tot va bé per les llengües, especificament en la

comprensió lectora. És un procés que afecta de manera indirecta ja que perfecciona una

sèrie de factors com la concentració, atenció, memòria, crítica del pensament, que es veuen

relacionats amb la comprensió lectora.

Aquest estudi, considerat en el món dels escacs educatius com un dels més importants, es

va realitzar a Nova York dirigit per Stuart Margulies l'any 1992 amb la finalitat d’ evaluar

si realment els escacs forçaven un impacte en les comprensió lectora. L’ estudi va durar un

total de dos anys, i a més dels alumnes i hi van colaborar mestres i també professors d’

escacs. Per comprovar si hi havia una millora, es va avaluar la comprensió lectora

d'alumnes de batxillerat abans que s’ inscrivissin al programa d’escacs, cal destacar que

se’ls va ensenyar des de zero, ja que no sabien com funcionaven.
55

Imatge 20: Gràfica on es mostra la mitjana de les proves de comprensió lectora 56

56 Gràfica feta per mi

55 Margulies, S ( 1992)‘’ The Effect of Chess on Reading Scores: District Nine Chess Program
Second Year Report’’ [en línia] < https://files.givewell.org/files/Analysis/margulies.pdf >
(cons.: 3/7/2022)
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Abans de realitzar l'estudi, la mitjana de les proves de comprensió lectora per part dels 53

alumnes era de 57,69, i dos anys després, la mitjana va ser de 63,07.  Aquest resultats són

la prova de que els escacs estan força relacionats amb la comprensió lectora, ja que tots dos

comparteixen un procés similar on s'inclou l'anàlisi i la comprensió del que està passant.

5.6 ALTRES ESTUDIS

- Dra. N. F. Talizina

L’ estudi es va realitzar a càrrec de la Dra. N. F. Talizina a una escola situada a Kishinov,

Moldàvia, on es volia comprovar si l'ensenyança dels escacs tenia un impacte en el

rendiment acadèmic dels alumnes. Va tenir lloc l'any 1985 i l’ experiment va durar un total

de dos anys.

Per posar en marxa l’experiment, els alumnes es van separar per dos grups: el grup control,

i el grup on es posava en pràctica els escacs. Al cap de dos anys, es va notar una millora en

el rendiment acadèmic per part dels del grup experimental.

- Johan Christiaen

Johan christiaen era un científic que volia utilitzar els escacs per provar la teoria de Piaget

(teoria que sobre el desenvolupament cognitiu. Per això, va agafar a quaranta alumnes de

deu anys que estudiaven a l'escola Assende Municipal School de Gent, situada a Bèlgica.

D’ aquest quaranta alumnes els va separar en dos grups de vint, on el primer grup faria

quaranta-dues classes d’ una hora al llarg de l'any. Ell volia comprovar si al jugar escacs

podia promoure una maduresa més intelectual. Els alumnes van haver de completar

diversos tests inclòs el de Piaget per determinar alguns aspectes de la seva conducta i

processos mentals. Aquests tests es van fer a final d'any de cinquè grau i un altre cop a

finals de sisè grau. A l'haver passat un determinat temps, era normal que s’esperés una

millora, però el que realment volia veure el belga era si els resultats havien anat més enllà,

si havien anat força millor que els del grup control. Al final de tot, es va notar una gran

diferència entre els dos grups a favor del grup experimental
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5.7 ESCOLA ANTONI GAUDÍ

L’escola Antoni Gaudí és una de les escoles que forma part del projecte “Escacs a l’escola’’.

Fins el curs 2015-2016, els escacs s’havien portat com una activitat lúdica però tot donaria un

gir a l’apuntar-se a aquest projecte . Al primer any, només s’ensenyaven a 3r de primària,

però al llarg d’aquests anys el programa s’ha expandit de 3r fins a 6è de primària. Els

objectius de l’escola són que els alumnes puguin desenvolupar les capacitats intel·lectuals

com ara el raonament,càlcul… conèixer més a fons el joc dels escacs, millorar la capacitat de

concentració, potenciar la capacitat d’observar, valorar i decidir, desenvolupar habilitats

socials i finalment fomentar els valors que te aquest joc.

A les classes s’ensenya el coneixement bàsic del joc: les peces i els seus moviments, el

reglament, l’origen dels escacs, estratègies, etc, i de quina manera ho fan? A base d’enigmes,

jocs didàctics, partides, anàlisis de jugades. D’aquí a no gaire, el projecte posarà en marxa

una plataforma que s’ha estat programant des de fa temps, l’aula virtual d’escacs. Aquesta

web s’ha creat amb la finalitat de treballar on-line d’una manera més còmode.

Una cosa que em crida molt l’atenció és el fet que cada determinat temps, diversos centres

educatius es posen d’acord per fer trobades d’escacs. La finalitat d’aquestes trobades és que

els nens puguin gaudir del dia jugant a escacs. Ja s’han fet dues jornades i la última va tenir

lloc a Santa Coloma de Gramenet al dia 10 d’abril57.

Imatge 22: II trobada d’escacs 58 Imatge 23: II trobada d’escacs 59

59 XTEC  [en línea] <https://agora.xtec.cat/col-lesneus/general/ii-trobada-descacs-a-lescola/ >
(cons.: 6/3/22)

58 XTEC  [en línea] <https://agora.xtec.cat/col-lesneus/general/ii-trobada-descacs-a-lescola/ >
(cons.: 6/3/22)

57 Informació extreta de les diapositives de propietat privada “PRESENTACIÓ ESCACS A L'ESCOLA ANTONI
GAUDÍ - IX JORNADES ESCACS I EDUCACIÓ.pdf’’ (cons: 10/10/22
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6. CONCLUSIONS
Després de tot un curs redactant el meu treball de recerca, he pogut concluir la hipòtesi que

m’havia plantejat a mitjans de curs de l’any passat, però amb el que em quedo d’aquest

treball és amb tota la quantitat d’informació que he pogut adquirir sobre aquest món.

M’ha sorprès la quantitat d’escoles que ensenyen els escacs, ja que des d’un principi pensava

que el costum de jugar als escacs s’anava perdent.

Responent a la pregunta que m’havia plantejat al principi del treball, crec que s’haurien

d’ensenyar els escacs en totes les escoles pel fet que aporten una quantitat immensa de

beneficis. Si posem a comparar els escacs amb la resta d’assignatures, es pot veure que és la

més complerta ja que treballa diverses àrees i a més millora les habilitats socials dels

alumnes, més quan són petits. Respecte a quines edats s’haurien d’introduir els escacs a

l'aula, depèn de la importància que vulgui posar l’escola al joc, per exemple, una escola

només ensenyarà escacs a 1r i 2n de primària perquè que consideren que els escacs poden ser

una molt bona eina per aprendre a sumar i a restar, i després una escola creurà que és bona

idea ensenyar escacs des de 3r fins a 6è ja que pot ser una bona manera d’aprendre figures

geomètriques o bé una gran eina a l’hora de resoldre problemes.

Si tingués l'opció d’introduir els escacs a la meva escola, acceptaria al primer instant; però no

com a part de les assignatures, ja que els escacs no compleixen amb el model típic d’aquestes

perquè no es poden avaluar, no es pot posar una nota. Haurien de formar part de l’assignatura

de les matemàtiques, ja que com he mencionat en el treball, és la que està més vinculada amb

els escacs, perquè ambdues segueixen un mètode que és pràcticament igual a l’hora de

resoldre problemes. A més, els estudis remarquen que la matèria que surt més beneficiada

acadèmicament és aquesta.

Les funcions dels escacs educatius a part d’aprendre i descobrir el joc més a fons, i que els

nens i nenes pensin. Avui en dia gran part de les matèries no estan dissenyades per a que els

infants puguin pensar, sinó més aviat estan programades per memoritzar, i crec que és

essencial que almenys tinguin una hora a la setmana on puguin relaxar-se i parar a pensar

davant d’un taulell d’escacs.
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Cada cop són més les escoles que ensenyen escacs a l’horari lectiu. Això ens diu que la

manera en que s’ensenyen els escacs és avantajosa i creativa, i en part és gràcies a la

tecnologia, que ha servit com un gran suport a l’hora de dur a terme explicacions i activitats.

Potser, al cap de vint anys, ja s’ensenyaran escacs a les escoles a la meitat de centres

educatius de Catalunya.
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