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Interrelació Escacs - Coneixement del Medi Social
•Latitud Nord que va des de 0 graus a 90 graus Nord(paral·lels-files) i la Latitud 
Sud que va  des de 0 graus a 90 graus Sud(paral·lels) .
-Files amb nombres en els escacs

•Longitud Oest i Longitud Est(meridians-columnes) i va des de 180 graus a 0 
graus Oest i de 0 graus a 180 graus Est
- Columnes amb lletres en els escacs.

Unes coordenades en ambdós casos( en els mapes i en l’escaquer)



Cada any es celebra el Campionat del Món d’Escacs l’últim  a 
l’any 2014 a la ciutat de Sochi a Rússia

Calsen de Tønsberg, Noruega l’esquerra de la imatge 
i Anand del poble Mayiladuthurai de l’Índia 



- Localitzar La Latitud i Longitud de les dues ciutats de naixement  dels dos finalistes i  de la 
ciutat a on es celebra la Final del campionat del món d’Escacs. 

Exemple:      La ciutat del Campionat Mundial d’Escacs 2014 és Sochi a Rússia estaria  localitzada 
a Latitud Nord 43 graus i Longitud Est 39 graus.

- Ús de les TIC per localitzar la Latitud i Longitud de les respectives ciutats
http://www.mundivideo.com/coordenadas.htm enllaç per trobar qualsevol punt de la Terra 
amb exactitud posant el nom del poble o ciutat i l’Estat.

Mayiladuthurai Tonsberg Sochi



- Senyalitzar en un mapa mundi amb fletxes, escriure els noms i també 
pintar en color els Estats dels dos finalistes i l’Estat on es celebra la Final).



Interrelació Escacs – Càlcul mental- Matemàtiques

-Treballar el càlcul mental amb els escacs mitjançant sumes de 
nombres que donin 10, 20, 30...

-Amb el valor en punts que tenen cada peça del joc dels escacs i 
els moviments de les diferents peces.

- Amb els valors de cada peça representem qualsevol nombre i 
realitzem mentalment sumes, restes, multiplicacions... Amb els 
retallables sumaríem fins arribar al nombre en qüestió de cada 
operació.                     



moviment d’algunes peces

Valor de les peces



- Col·loca les peces que necessitis dins dels quadrats(caselles en els escacs) de tal 
manera que sumin 10 punts i estiguin col·locades amb el moviment de l’Alfil sense 
repetir cap ordre posicional. Cal pintar-les del mateix color i senyalar amb una 
línea el moviment de l’Alfil. 
Exemple:

+                 +                  +                 =   10 punts però col·locades en diagonal 
per ser així el moviment de l’alfil.



- Amb el moviment de la Torre col·loca les peces per a que 
sumin 20 punts, pinta-les del mateix color les peces del mateix 
valor i senyala amb una línia el seu moviment. No es pot repetir 
el mateix ordre.







- Treball de llengua expressió escrita-lectura : frases amb terminologia
dels escacs.
Amb els alumnes de 2n i 3r de Primària es treballa la construcció de la
frase. Aprofitant frases del món dels escacs i paraules de la terminologia
treballada fer un treball interdisciplinari entre els escacs i llengua.

Frases a treballar:

•Al principi i al final de la partida ens donem la mà.
•Qui porta les peces blanques comença la partida.
•Quan fan escac al Rei s’ha de buscar una solució.
•El quadre blanc del tauler ha d’anar sempre a la mà dreta.
•Peça tocada, peça jugada.
•Abans de tocar una peça s’ha de pensar molt bé la jugada que volem
fer.
•Altres...

Interrelació Escacs – Llengua Catalana





Presentació de les activitats fetes pels alumnes

Escola FEDAC Sant Narcís



Localització als mapes



Gràcies per escoltar-nos!


