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Materials multilingües i gratuïts.

En format pdf i multimèdia interactiu. 

Opcionalment poden adquirir-se en format imprès 
a preu de cost (inclosos les despeses de la 
infraestructura) si es realitza un donatiu directe a 
una causa solidària.

La plataforma interactiva per al concurs solidari.

Postgraus de formació per al professorat en didàcti-
ca dels escacs.

Màsters de Mestratge en Escacs per a millorar el 
nivell escaquístic.

Cursos gratuïts (tipus MOOC) per a la formació de 
monitors i professors d’escacs.

Arxiu de recerques, estudis i treballs sobre els dife-
rents àmbits d’aplicació dels escacs.
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Investigar els beneficis de la pràctica 
del joc dels escacs en els àmbits edu-
catiu, social i de la salut.

Fomentar l’hàbit de la pràctica dels es-
cacs per a transmetre valors, contribuir 
a la igualtat de gènere, al foment de la 
multiculturalitat, impulsar les relacions 
intergeneracionals, afavorir la integra-
ció social i contribuir a la rehabilitació 
cognitiva...

Impulsar la implementació dels escacs 
educatius en els centres escolars.
Generar postgraus de formació per al 
professorat en didàctica dels escacs 
educatius.
Potenciar congressos virtuals d’escacs 
educatius.

Crear titulacions universitàries de Mes-
tratge d’escacs.
Establir convenis amb federacions d’es-
cacs i universitats.

Desenvolupar i potenciar una Wiki-
chess global i multilingüe de recursos i 
materials.
Coordinar els diferents programes uni-
versitaris d’escacs a través de la xarxa 
UNITWIN.
Fomentar xarxes de col·laboradors per-
què el projecte sigui de tots i per a tots.

Generar una xarxa de mediàtics com a 
ambaixadors del projecte Educachess, 
especialment en l’àmbit solidari. 
Així, es potenciaria la participació en els 
diferents concursos per a generar ma-
jors recursos econòmics cap a causes 
solidàries.

Càtedra UNESCO dels Escacs   (gestió) WikiChess

La creació d’una Càtedra Unesco dels Escacs facilitaria la gestió i la coordinació de les actua-
cions del projecte Educachess a nivell internacional. 
A més, aportaria més prestigi, potenciaria la seva difusió, fomentaria la recerca i coordinaria una 
gran xarxa de col·laboradors internacionals.

La creació d’una wiki multilingüe d’escacs facilitaria la re-
copilació de tots els materials que es vagin generant en el 
projecte Educachess i facilitaria el seu accés internacio-
nal. Actualment s’utilitzen els servidors del projecte Edu-
cachess.


