
LA GIMCANA:
GAUDIM DELS ESCACS FENT 

TREBALL COOPERATIU

COL·LEGI SANT JAUME-LES HEURES



LA NOSTRA ESCOLA

- Concertada (Cooperativa )- Laica - D’una línia

- Ofereix una escolaritat completa (des de la Llar 

d’Infants al Batxillerat).

- Escola que aposta per la innovació i la proximitat.

- Escola participativa : Les famílies tenen un paper 

fonamental.



EL PROJECTE: Escacs a l’Escola

• Josep Oms (Gran Mestre Internacional): Proposta

activitat extraescolar i introducció en horari lectiu a 

tota la primària. Suport tècnic.

• Claustre de professors: anàlisi dels beneficis

acadèmics i personals del projecte. Suport docent. 

• AMPA (col.laboració i suport econòmic): activitat

inclusiva dins el currículum. Projecte sostenible. 

Suport famílies.

… MOTIVACIÓ DELS ALUMNES!!



JUSTIFICACIÓ

• Atenció
• Concentració
• Raonament
• Memòria
• Imaginació 
• Creativitat
• Anàlisi
• Coordinació
• Abstracció

• Presa de decisions i acceptació de 
les conseqüències

• Empatia, imaginar què pensa i què 
vol fer.

• Aprendre de les errades
• Compartir coneixements i 

sensacions
• Sociabilització
• Paciència i Tenacitat

Aportació dels escacs

Vessant acadèmica Vessant personal

OBSERVO PENSO ACTUO



ORGANITZACIÓ

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

15.30-16.30
5è

16.30-17.30
4t 6è

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

12.00-13.00
1r

15.30-16.30
3r

16.30-17.30
2n

• Des d’octubre fins al juny

• Des del febrer fins al juny

Temporal

Docent

• Benito Terraza (Professor)
• Ramon Gonzàlez (Professor)
• Josep Oms (Gran Mestre Internacional)



• Taulells i peces (1 per parella)

• Conjunt de taulell i peces gran

• Taulell i peces magnètic

• Pissarra digital

• Programa Chess Trainer per ordinador

• Llibres de consulta

• ... etc...

MATERIAL NECESSARI



• Competència comunicativa, lingüística i audiovisual: Conversar, explicar i raonar perquè 
es fan unes jugades concretes i d’altres no, saber resumir i expressar-se amb claredat.

• Competència artística i cultural: Capacitat de creació, l’exercici imaginatiu que es 
realitza a cada partida. El joc, implica crear i imaginar.

• Competències metodològiques. Tractament de la informació i competència digital:
Recerca d’informació en llibres, internet, etc. sobre partides, la teoria del joc o bé 
informació sobre jugadors importants. Capacitat crítica i reflexiva.

• Competència matemàtica:  Analitzar jugades, fer servir estratègies matemàtiques de 
diferents tipus: càlcul, orientació espacial, llenguatge simbòlic, resolució de problemes.

• Competència d’aprendre a aprendre: Aprendre de les seves pròpies errades i que no 
tinguin una actitud negativa davant la derrota. Buscant alternatives, recursos i 
estratègies per solucionar els problemes.

• Competència d’autonomia i iniciativa personal: Responsabilitat, la perseverança, 
l’autoestima, el coneixement d’un mateix, la creativitat, l’autocrítica, el control 
emocional, la presa de decisions, la capacitat d’emprendre i el fet d’aprendre de les 
pròpies errades.

• Competència en el coneixement i interacció amb el món físic: Comprensió i 
interpretació de situacions. Capacitat de predicció i presa de decisions.

• Competència social i ciutadana: Convivència entre les persones i la capacitat 
d’enfrontar els conflictes tot fent servir el judici ètic basat en els valors. Actuar amb 
criteri propi, mantenir una actitud constructiva i solidària vers els companys. Saber 
acceptar als companys, ajudar als que no en saben tant.

TREBALL DE COMPETÈNCIES 
BÀSIQUES



OBJECTIUS

• Coneixement més profund del joc dels escacs: 
- Identificació de les jugades d’atac i defensa

- Percepció del lligam i les conseqüències de cada jugada

- Desenvolupament de la lògica mitjançant la combinació de dues o més jugades. 

- Aprenentatge de les normes del joc i del comportament adequat per a la pràctica del joc.

• Valors a desenvolupar:
- Acceptació de les dues possibilitats: guanyar o perdre.

- Comportament respectuós amb l’adversari.

- Respectar el torn i mantenir el silenci.

- Valoració de les normes del joc i de la seva aplicació.

- Respecte acurat de les peces, el tauler, el mobiliari i el rellotge.

- Predisposició pels jocs oberts on no hi ha possibilitats per fer trampa.

- Gaudir de la pràctica del joc.



ACTIVITATS
• Lluita de peons

• Moviment de la Torre



• Joc de les Torres

• Joc de la Dama

• El moviment del 
Cavall



• Una Dama contra 
un cavall

• Torre contra 
dos cavalls

• Joc dels Cavalls



GIMCANA D’ESCACS

PER QUÈ?

Introducció de noves metodologies:
el treball cooperatiu a l’aula.

La gimcana és una activitat lúdica, de treball cooperatiu 
que consisteix a passar per una sèrie d’estacions 

distribuïdes aleatòriament per l’escola.

L’activitat no té cap component competitiu entre grups, 
destacant el treball cooperatiu de tots els participants 
del grup per dur a terme les qüestions de cada estació.



COM?

Es fan equips internivells (1r-3r/ 4t-6è).
A cada alumne participant se li dóna una enganxina amb 
una peça d’escacs dibuixada. Durant uns minuts, tots els 
alumnes s’hauran de buscar i agrupar segons la seva peça 

d’escacs.



Una vegada que el grup s’ha trobat, se’ls dóna una  
targeta numerada que indica l’ordre de les estacions per 
on han de passar. Cada equip inicia el recorregut en una 

estació diferent.



QUÈ S’HA DE FER?

A cada estació s’ha de resoldre una qüestió teòrica i una 
de pràctica. La qüestió teòrica la raonen entre tots i 
donen una resposta. Després han de superar, també 

entre tots, una part pràctica que se’ls proposa.



QUI CONTROLA?

Al cap de cada estació hi ha un alumne responsable, d’un 
nivell superior (6è/ 1r ESO) que verifica, o no, la 

superació de la prova.
Una vegada fetes les dues proves, tot el grup ha d’anar a 

buscar la següent estació.



QUÈ VALOREM?

En acabar es  reparteixen uns diplomes a cada alumne 
valorant la seva participació activa.



NOVES PROPOSTES

• Dissenyar una prova d’avaluació inicial i una altra de final,
tant teòrica com pràctica.

• Dissenyar un nou informe a les famílies.

• Prioritzar l’aspecte dels valors, organitzant petites activitats
(mensuals o bimestrals) on hi haurà protocols de salutació
inicial i final, recollida de peces i altres aspectes.

• Donar continuïtat d’aquesta activitat a 1r ESO.

• Dissenyar un Joc de Pistes Cooperatiu com a cloenda de curs.

• Cooperació amb la Càtedra d’Escacs de la UdL.

• Col·laboració en l’organització de la 1a Jornada d’Escacs a la
UdL (amb el Departament d’Ensenyament).

• Continuar amb la participació a lligues escolars (ADEJO).



COL·LEGI SANT JAUME-LES HEURES

GRÀCIES PER LA GRÀCIES PER LA GRÀCIES PER LA GRÀCIES PER LA 
VOSTRA ATENCIÓVOSTRA ATENCIÓVOSTRA ATENCIÓVOSTRA ATENCIÓ


