
TRES CURSOS AMB ELS ESCACS 

ELS ESCACS PRENEN 
VIDA A L’ESCOLA LES 
CODINETES 



EL TEATRE “EL REI I EL SAVI” 
•Durant el curs 2015-2016 es van introduir 
els escacs a cicle inicial. 

•Per finalitzar aquest curs escolar es va 
realitzar l’obra de teatre on s’explica la 
llegenda dels escacs. 

•Dins la pagina “Una mà de contes” hi ha 
un pdf on està l’obra redactada. 
 
 





L’escenari i la seva decoració. 



Curs 2016-2017 ESCACS A TOTA LA PRIMÀRIA 
• Sessió setmanal per aula 
• Formació FIC per tenir base dels escacs. 

 
• TREBALL TRANSVERSAL :mestres/alumnes. 
• Sessions eren: 

Primer trimestre: explicacions escacs, curiositats, biografies, localització al 
mapa…i sobretot incidir en el JOC 

Segon trimestre: Amb els alumnes d’infantil es va construir un tauler 
d’escacs. 



Tauler d’escacs d’infantil: 

Comptar quadres. 

Treball de figures geometriques. 

Seriació blanc i negre… 

TREBALL MATEMÀTIC 



EL VALOR DE LES PECES 

ELS ALUMNES POSEN EL VALOR EN FORMA 
NUMÈRICA 

FAN COMPARACIONS ENTRE VALOR DE 
CADA PEÇA 



CICLE INICIAL 
• Els alumnes de primer van escriure frases cèlebres d’escaquistes 

coneguts al llarg de la història i que s’havien treballat i exposat de 
forma oral a les sessions d’escacs. 
 
 
 
 
 
 
 



• Els alumnes de segon van explicar el funcionament i els moviments 
que poden fer les peces. 
 



CICLE MITJÀ 
• Van escriure biografies de 12 escaquistes tenint en 

compte homes i dones. 
• Van fer un text explicatiu del funcionament. 
• Estratègies dels escacs. (alumnes de 4t) 

 
 
 



Detall estratègies que van deixar escrites: 



CICLE SUPERIOR 
• Van situar escaquistes en un 

mapa del món. (5è) 
• Van fer un seguiment del 

Campionat del Món d’escacs 
celebrat el desembre del 2016. 

• Van recollir articles periodistics 
on es fa referència als escacs. 



RECORDATORI I REFLEXIONS 
• Tot el material està penjat al passadís on es troben les aules de 

primària i permet fer reflexions i recordatoris als alumnes de 
manera il·lustrada. 



Observacions i anàlisis del material exposat. 



Vàrem tenir la visita del president de la 
Federació Catalana d’Escacs 

Pepo Viñas  





El programa va ser el següent: 
• Els alumnes van poder preguntar al sr. Viñas allò que volien saber 

sobre els escacs o la seva persona. (Entrevista interactiva amb 
mestres i alumnes). 
 

• Es van disputar unes partides simultànies on 12 alumnes va poder 
jugar amb ell. (Un nen i una nena de cada nivell de primària). 
 

 
 
 



Va jugar a escacs amb els alumnes de l’escola 

Perspectiva de la pista de l’escola el dia 31 de maig a les 15:00h 



Durant la tarda del 31 de Maig  



Al final de la tarda se li va fer un obsequi de productes de la Nou de Gaià 



AQUEST CURS 2017-2018 
• S’ha introduït els escacs als alumnes de p4 i p5 que comparteixen 

aula. 
• Es treballa amb ells amb experiències manipulatives i vivencials. 
• Us deixem amb unes imatges: 



ELS ALUMNES DE SISÈ ENS HAN FET UN JOC 
D’ESCACS AL PATI 





Els alumnes juguen a escacs als diferents espais 
de l’escola 





• Esperem que els escacs a l’escola Les Codinetes no 
deixin de tenir vida i esperem poder organitzar la 
visita amb una altra persona referent en els escacs. Li 
demanarem fer alguna partida a cegues que ajudi a 
mantenir l’emoció i l’interès a tothom que hi 
participa… 
 
 



GRÀCIES A TOTHOM I QUE TINGUEU MOLT 
BONES JUGADES!!! 
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