
Aquest DAFO serveix per plantejar els riscos i oportunitats que es poden presentar en la 
tasca per difondre els escacs a tota la població i, a partir d’aquesta anàlisi, poder establir 
un full de ruta per aconseguir els objectius establerts. 

El nom de DAFO (en anglès SWOT) es forma amb les inicials de les paraules següents: 

D (debilitats), A (amenaces), F (fortaleses) i O (oportunitats). 

Les debilitats i fortaleses pertanyen a l’àmbit intern, és a dir, depenen de la pròpia situació 
dels escacs (organització, gestió, etc.). En canvi, les amenaces i oportunitats, les quals 
caldria superar o aprofi tar, pertanyen a l’entorn extern dels escacs. 

Pel que fa a les fortaleses, a banda de les exposades en la secció Els avantatges dels 
escacs, aquest esport és un dels més universals del món, amb més de 600 millions de 
practicants. Un altre aspecte positiu que s’hauria d’aprofi tar és la gran demanda de jocs i 
activitats intel·lectuals per part de la societat per al temps de lleure o de formació. 

Entre les amenaces podem destacar la gran quantitat d’oferta lúdica. Una de les febleses 
importants és la manca de models pedagògics per als centres educatius i d’una infraes-
tructura organitzativa global que possibiliti coordinar programes de difusió d’abast mundial.
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Debilitats Amenaces

Fortaleses Oportunitats

La manca d’una programació curricular de 
continguts d’escacs universal.

L’absència d’un model organitzatiu d’ense-
nyament dels escacs.

La falta de materials pedagògics, amb un 
contingut adequat i atractiu, que en facilitin 
l’aprenentatge.

La manca de monitors amb formació peda-
gògica.

La falta de coordinació entre les persones 
que treballen en l’ensenyament dels es-
cacs.  

La potenciació de l’àmbit de competició 
davant el de la potenciació de les escoles 
d’escacs.

Una eina pedagògica que millora el rendi-
ment escolar.

Un esport que potencia les capacitats 
intel·lectuals i ajuda en l’educació de va-
lors.

Un esport econòmic  i compatible amb la 
pràctica d’altres esports.

Un joc que contribueix a la formació del jo-
vent en el temps de lleure.

Un esport ideal per mantenir la ment de la 
gent gran en forma.

Un instrument útil per tal de millorar la pre-
sa de decisions.

Un esport que permet competir en igualtat 
de condicions independentment del gène-
re i l’edat del practicant.

Un esport amb una àmplia difusió i pràctica 
a través d’internet.

Un joc associat a la intel·ligència.

La gran oferta lúdica, tant en esports com 
en activitats d’oci.

El desconeixement de les possibilitats edu-
catives dels escacs.

La situació laboral precària dels monitors 
que ensenyen escacs.

La percepció dels escacs com un esport 
només per a persones intel·ligents.

La falta d’implicació i de recursos per part 
dels organismes governamentals per po-
tenciar els escacs als centres educatius.

La manca de professorat en els centres 
educatius amb coneixements d’escacs.

Oferta d’un material amb uns continguts 
universals i que compleixin una programa-
ció curricular adequada per al món educa-
tiu.

Utilització dels escacs com a una eina pe-
dagògica i formativa de primer ordre.

Incorporació dels escacs a les activitats 
dels centres cívics.

Incorporació dels escacs en la gestió em-
presarial.

Utilització dels escacs per contribuir a la 
difusió de les noves tecnologies de la in-
formació.

Massifi cació de la pràctica dels escacs, 
aprofi tant la seva implantació internacional. 

Col·laboració solidària mitjançant projectes 
d’escacs.


