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Aquest projecte educatiu pretén contribuir a l’educació integral dels alumnes en els centres educa-
tius de primària (6 a 12 anys) tot utilitzant el model de les intel·ligències múltiples. 

Presenta una sèrie de continguts i activitats agrupats en quatre blocs, per potenciar les capacitats 
intel·lectuals i la intel·ligència emocional, per fomentar els valors i la diversitat cultural i lingüística. 

S’ha escollit el joc dels escacs, com a centre d’interès d’aquests materials, perquè fomenta el 
desenvolupament de les intel·ligències múltiples.  Així, s’ensenya, simultàniament i de forma molt 
elemental, a jugar els escacs per tal que l’alumnat pugui practicar habitualment aquest esport, atès 
que és molt interessant que es vagi adquirint l’hàbit de fer gimnàstica mental.

Per tant, es pretén contribuir a la difusió, justifi cació, introducció, universalització i normalització 
dels escacs en els centres educatius com a eina pedagògica. L’aprenentatge del joc dels escacs, 
doncs, serà una conseqüència de dur a terme el projecte i mai una fi nalitat prioritària. 

En la secció Avantatges dels escacs s’han enumerat les capacitats que es potencien, els valors que 
s’ensenyen i els hàbits que s’adquireixen amb l’estudi i la pràctica d’aquest joc. 

Mitjançant, principalment, l’augment de la capacitat d’atenció i de concentració, la millora del raona-
ment lògic i l’adquisició de l’hàbit d’estar en silenci es reforcen els hàbits d’estudi per tal de millorar 
el rendiment escolar. 

L’afi rmació d’aquests benefi cis han estat constatats en diverses i múltiples investigacions i expe-
riències amb escolars d’arreu del món des de principis del segle XX.

El món educatiu sempre està en contínua evolució i cerca de noves metodologies i estratègies 
per donar resposta a les necessitats de la diversitat de l’alumnat, tant per al qui presenta dèfi cits o 
retards d’aprenentatge, com per a aquells que podrien aprendre més. Per això, amb la introducció 
dels escacs als centres educatius en els primers anys d’escolarització s’aconseguiria millorar la 
qualitat de l’educació i disminuir el fracàs escolar.
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Objectius

Massifi car els escacs.

Oferir un disseny curricular didàctic de con-
tinguts per a l’aprenentatge dels escacs.

Oferir uns materials pedagògics (llibres i 
multimèdia) adequats i coherents basats 
en aquest disseny curricular.

Oferir un portal pedagògic dels escacs 
amb diversos continguts formatius, lúdics, 
d’assessorament i de suport.

Contribuir a la normalització dels escacs 
en la nostra llengua.

Millorar el rendiment escolar de l’alumnat i 
contribuir a la seva formació en valors i a la 
seva educació emocional.

Reforçar les competències bàsiques mit-
jançant els escacs.

Fomentar l’ús educatiu de les TIC.

Contribuir en l’aprenentatge de les llen-
gües estrangeres, per exemple, ensenyant 
els escacs en anglès.

Fer difusió i formació sobre els escacs com 
a eina pedagògica.

Generals Educatius
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Per facilitar dur a terme aquest projecte educatiu als centres educatius de primària s’estan desen-
volupant els materials de la col·lecció Juga i aprèn perquè el professorat pugui aplicar-ho fàcilment.

Per al professorat que vulgui aprofundir en l’ensenyament del joc dels escacs també disposa dels 
materials Escacs per a tothom.

Per obtenir més informació sobre aquests materials es poden descarregar els PDF que es troben a 
la secció del web Materials didàctics.

Juga i aprèn

Aplicació
a Multimèdia

Blocs
de

continguts
Llibres

Interactiu
Multilingüe
Internet (HTML 5)
Gratuït

PDF gratuïts
Format imprès
Guies didàctiques

Centres educatius
e-Twinning

Concurs solidari
Teaming

Aprèn
Pensa

Juga
Sent

Materials

Juga i aprèn

Usuari

Contrasenya

Col·laboradors

Entra usuari i contrasenya 
per començar.

Català

Entrar

LlibresMultimèdia
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Àmbit
intel·lectual

Àmbit
de la

personalitat

Àmbit
social

Àmbit
educatiu

Avantatges
dels 

escacs

Aplicació

On ? Quan ?

Com ? Per ?

Millora
Atenció i 

concentració
Raonament lògic

Creativitat
Memòria

Millora el rendiment 
acadèmic i la 
intel·ligència 

emocional
Redueix el 

fracàs escolar

Millora
Autoestima
Presa de decisions
Organització

Fomenta
Respecte
Tolerància
Igualtat de gènere
Integració escolar

Horari lectiu
Activitat
extraescolar

Potenciar les 
capacitats 
intel·lectuals
Aprendre o reforçar 
un idioma
Ús formatiu
en les TIC

Preescolar
Primària

Secundària
Batxillerat

Universitat

Assignatura
6a hora (reforç)

Matèria transversal
Taller

Crèdits
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Disseny
curricular

Programació de 
continguts

Materials homologats
Programari educatiu

Professorat
(horari lectiu)

Monitors
(activitats 

extraescolars)

Recursos
humans

Formació
professorat

Material
d’aula

Material 
EDUCACHESS 
Taulers i peces
Tauler mural

Cursos de formació 
en didàctica dels 
escacs
Aprofundiment
en la pràctica
dels escacs

Departament 
d’Ensenyament

Centre educatiu
AMPA
Dep. d’Ensenyament
Ajuntaments
Patrocinadors

Material
d’aula

Formació
professorat

Recursos
humans

Disseny
curricular

Professorat
(sense cost afegit)

Monitors
(AMPA)
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EDUCACHESS

Finançament

Recursos
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Professorat Centres
educatius

AltresAMPA

Canals de difusió

Actuacions

Convenis e-Twinning

Recerca Concurs
Teamig

Dep. Educació
(web, butlleti 

electrònic)
Escoles d’estiu

Associacions de 
professorat

Federacions
d’AMPA

Revistes
educatives

Dep. d’Educació
(web, CRP)
Formació permanent

Mass media
Facebook
ONG educatives
Unesco


