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Preescacs creatius
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En el primer, s’exposa la part teòrica sobre el projecte, les orientacions 
metodològiques i d’avaluació, recursos complementaris… 

Per a cada un dels altres tres, es presenten vuit unitats docents es presenten 
amb els seus objectius i continguts a desenvolupar.

En les unitats, d’una història i d’una cançó, es proposen una sèrie d’activitats 
i exercicis transversals d’escacs educatius en què es presenten el tauler i 
cadascuna de les sis peces del joc dels escacs.

Tots els recursos necessaris per dur a terme les activitats i exercicis es troben 
en els materials complementaris per implementar aquest projecte d’escacs 
educatius.

Preescacs creatius és un projecte innovador que té com a objectiu promoure i desenvolupar l’aprenentatge 
i la maduració de l’alumnat en l’etapa d’infantil a través de la implementació dels Escacs Educatius.

Des del tauler i les peces del joc d’escacs, històries, cançons, jocs de motor, activitats i exercicis s’utilitzen 
per fomentar la imaginació, la curiositat, la creativitat, les habilitats emocionals; ajuda a millorar les 
capacitats cognitives, l’expressió i comprensió oral i escrita, i a desenvolupar la motricitat i la grafomotricitat.

Materials complementaris

Trilogia de contes Dossiers d’exercicis

Cançons d’escacs

Làmines tallers
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Juga i aprèn
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Hi ha un llibre per a cada cicle de l’etapa destinat al professorat. 
En cada llibre s’exposa la part teòrica del projecte, les orientacions 
metodològiques i d’avaluació, recursos complementaris... 

A més, per a cadascun dels sis cursos, les deu unitats didàctiques 
es presenten amb els seus objectius i continguts a desenvolupar. 
També permet continuar des del que es va proposar en el projecte 
creatiu Preajedrez en l’etapa infantil i, també, iniciar-lo des de zero 
en aquesta etapa de primària.

A les unitats, a partir dels recursos complementaris es proposen 
una sèrie d’ambientacions, activitats i exercicis transversals 
d’escacs educatius en què s’aprèn el joc dels escacs, el contingut 
curricular i s’adquireixen les competències de l’etapa de primària.

La col·lecció Juga i aprèn pretén contribuir a l’educació integral dels alumnes en els centres educatius 
de primària (6 a 12 anys) i utilitzen el model de les intel·ligències múltiples i el treball de les matèries 
curriculars des de la transversalitat dels escacs.

Aquest innovador projecte s’està actualitzant periòdicament i, actualment, s’està incorporant la metodologia 
de la gamificació, paisatges d’aprenentatge i el treball de les capacitats cognitives a través de tallers 
manipulatius per tal de facilitar la implementació dels Escacs educatius.

Materials

Materials i recursos complementaris

Talleres
(làmines)

Ment activa
Investiga

Altres
(Robòtica...)
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Tocada Movida

Historia de dos colores
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Juga i aprèn

http://multimedia.educachess.org
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Escacs per a tothom
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Etapa  Secundàr ia
Escacs

Educatius

Aquest llibre és per als dos primers cursos (Iniciació 1 i 2) i en ell s’exposen la 
part teòrica del projecte, orientacions metodològiques i d’avaluació, recursos 
complementaris... 

A més, per a cadascun dels dos primers cursos (Iniciació 1 i 2),  les deu unitats 
didàctiques es presenten amb els seus objectius i continguts a desenvolupar. .

A les unitats, a partir dels recursos complementaris es proposen una sèrie 
d’ambientacions, activitats i exercicis transversals d’escacs educatius en 
què s’aprèn el joc dels escacs, el contingut curricular i s’adquireixen les 
competències de l’etapa de secundària.

Tots els recursos necessaris per dur a terme les activitats i exercicis es troben 
en els materials complementaris per implementar aquest projecte d’Escacs 
educatius. 

Escacs per a tothom és un projecte que pretén contribuir a l’aprenentatge dels escacs en els centres de 
secundària utilitzant el model Disseny Universal de l’Aprenentatge (DUA).

Aquest projecte s’està actualitzant per als dos primers llibres amb la finalitat d’incorporar l’enfocament 
basat en els escacs educatius i incorporar la metodologia de la gamificació, el treball de les capacitats 
cognitives a través de tallers manipulatius...

Materials

P

Materials i recursos complementaris

A

S

Els continguts 
e s c a q u í s t i c s 
d’aquest primer 
llibre equivalen 
als dels sis llibres 
de Juga i aprèn.

Aquesta col·lecció comprèn sis llibres agrupats en tres nivells: iniciació, intermedi i avançat. 
Aquests llibres només contenen continguts escaquístics. La metodologia utilitzada és molt 
visual i per a cada concepte explicat es presenten una sèrie de bateries d’exercicis.

No és necessari tenir coneixements previs d’escacs ja que es compença explicar tot des del 
principi. Col·lecció recomanada a partir dels 6 anys.

Any 2024

Materials educatius d’escacs
Històries sobre escacs

Ment activa
Investiga

Recursos educatius d’escacs

Recursos interactivos
Ment activa

Escacs per a tothom
http://multimedia.educachess.org



Escacs educatius
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Formació  pro fessora t
Escacs

Educatius

La col·lecció Escacs Educatius pretén contribuir a la formació del professorat 
i dels monitors que imparteixen escacs educatius.

Inicialment es va planificar una sèrie de deu llibres i que s’aniran incrementant 
en el futur per tal de desenvolupar àmpliament el concepte d’Escacs educatius.

Tots aquests llibres proporcionen idees que faciliten la creació de molts 
recursos educatius per a la preparació de les classes d’escacs escolars.

La transversalitat dels escacs és una de les principals característiques 
definitòries dels escacs educatius. Per això, el primer llibre d’aquesta col·lecció 
desenvolupa conceptualment aquestes transversalitats i, també, mostra molts 
exemples i propostes pedagògiques per a ser implementades a l’aula.

Més endavant, s’intentaran traduïr al català.

Any 2022 En planificació

En planificacióPrevisió: any 2023 En planificació En planificació
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Recursos complementaris
Ajedrez

La col·lecció de Recursos Educatius d’Escacs proporciona recursos estructurats més específics i 
pragmàtics sobre les transversalitats dels escacs per tal d’utilitzar-los en la implementació dels Escacs 
educatius.

A més, aquests materials serveixen per dissenyar l’ambientació de les activitats i, també, per treballar 
moltes més competències en els àmbits artístic, emocional i de valors.

A més, aquests llibres proporcionen idees que faciliten la creació de materials educatius per a la preparació 
de les classes dels Escacs educatius.

Per tant, aquests recursos complementaris s’incorporen a les propostes educatives d’escacs per a 
cadascuna de les etapes escolars obligatòries: infantil (Preescacs creatius), primària (Juga i aprèn) i 
secundària (Escacs per a tothom).

En planificació

Escacs

Educatius

En redacció Any 2022
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Tallers Ment activa
AjedrezEscacs

Educatius

Els Materials complentaris d’escacs proporciona són propostes concretes totalment estructurades i 
específiques per tal de ser implementades directament a l’aula.

Tan important és fer exercici físic assíduament com mantenir el cervell habitualment actiu.

Aquesta col·lecció de dossiers permet treballar lúdicament les habilitats cognitives en les persones que 
combinen elements bàsics del joc dels escacs amb aficions tradicionals.

Els exercicis d’aquests dossiers permeten estimular les capacitats intel·lectuals en els joves i el manteniment 
cognitiu en la gent gran per evitar el seu deteriorament intel·lectual.

Aquesta col·lecció està organitzada per temàtiques, les quals es poden dedicar més d’un dossier en 
funció del nivell de dificultat i/o del tipus d’enfocament (estimulació de l’estudiant, ús terapèutic, tallers 
cognitius amb la gent gran…).

La metodologia innovadora utilitzada i els materials complementaris permeten treballar aquests dossiers 
manipulativament a través de tallers a l’aula. També permeten tractar la diversitat dels participants i facilitar 
la seva avaluació.

Any 2022 En redacción En redacción

En redacción En redacción En redacción En planificación
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Materials 
complementaris

Tallers Investiga
Ajedrez

En redacció En redacció En redacció

Els Materials complentaris d’escacs proporciona són propostes concretes totalment estructurades i 
específiques per tal de ser implementades directament a l’aula.

Aquesta col·lecció de dossiers permet treballar lúdicament diverses capacitats cognitives com, per 
exemple, la percepció, el raonament, la visió espacial... a partir de conceptes molt elementals del joc dels 
escacs.

Aquests materials són el resultat de l’aplicació de l’aprenentatge basat en jocs (ABJ), tal com s’explica al 
llibre La gamificación en el ajedrez, a la resolcuió de problemes i reptes escaquístics.

Els problemes i reptes escaquístics es basen en els que es mostren a l’Ajedreteca del llibre anterior (unitat 
5). En canvi, les Posicions escaquístiques d’escacs es basen en resoldre i/o valorar les posicions típiques 
en una partida d’escacs.

Aquesta col·lecció s’organitza en aquests tres temàtiques anteriors, als quals es poden dedicar més d’un 
dossier en funció del nivell de dificultat i/o del tipus d’enfocament (estimulació de l’alumnat, ús terapèutic, 
tallers cognitius en la gent gran...). 

La metodologia innovadora utilitzada i les làmines dels lots annexos permeten treballar aquests dossiers 
de manera manipuladora a través de tallers a l’aula. També permeten tractar la diversitat de l’alumnat i 
facilitar la seva avaluació.

Escacs

Educatius
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Històries sobre escacs
Ajedrez
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Els Materials complentaris d’escacs proporciona són propostes concretes totalment estructurades i 
específiques per tal de ser implementades directament a l’aula.

Aquesta col·lecció de dossiers presenta una sèrie d’activitats transversals que es basen en una història 
en format còmic.

En aquestes activitats transversals es treballen en competències bàsiques, habilitats emocionals i valors.  
Sobretot perquè un dels objectius d’aquest projecte d’Educachess és contribuir a la igualtat de gènere, 
a la promoció de les relacions intergeneracionals, eradicar les actituds racistes i promoure la integració 
social.

A més, aquests materials serveixen per establir activitats educatives d’escacs i s’utilitzen com un marc 
narratiu en un procès de gamificació de les propostes lúdiques.

Està previst incorporar altres dossiers sobre biografies de famosos jugadors d’escacs i altres temàtiques 
que contribueixin als objectius educatius del projecte Educachess.

Per tant, aquests materials complementaris s’incorporen a les propostes d’escacs educatives per a 
cadascuna de les etapes escolars obligatòries de primària (Juga i aprèn) i secundària (Escacs per a 
tothom).

Escacs

Educatius


