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Aquest projecte lúdic pretén incorporar l’activitat dels escacs en els centres cívics, en els centres 
d’esplai, en els campaments d’estiu, en els centres penitenciaris, etc. perquè els escacs ajuden a 
aprendre, educar i divertir-se en el temps de lleure. 

En aquest projecte, l’aspecte competitiu i el fet de guanyar o perdre tenen poca rellevància en con-
traposició amb el vessant recreatiu i lúdic. 

En l’apartat Avantatges dels escacs d’aquesta web, s’han enumerat les capacitats que es poten-
cien, els valors que s’ensenyen i els hàbits que s’adquireixen amb l’estudi i la pràctica d’aquest joc. 

En els centres cívics, a més de fer activitat física, seria molt convenient fer-ne de mental mit-
jançant la pràctica dels escacs, a fi  que la gent gran pugui mantenir al màxim les seves capacitats 
intel·lectuals, gaudir d’una bona qualitat de vida i retardar l’aparició de malalties neurodegenerati-
ves. 

Les persones jubilades, que es dediquen ajudar els altres, poden incorporar a les seves activitats 
altruistes els cursets d’escacs i, de retruc, fomentar les relacions intergeneracionals. 

En els centres d’esplai, els escacs contribuirien a la socialització i la integració de les persones dins 
el grup i/o la societat. 

Amb aquest enfocament, els escacs ajudarien a complementar l’oferta d’activitats de tallers i, tam-
bé, es podrien dur a terme en les franges horàries sense cap activitat programada.
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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.

Incorporar aquest joc dins les activitats lú-
diques dels centres cívics i de lleure.

Promocionar l’activitat mental en les perso-
nes i, en especial, dins el col·lectiu de la 
gent gran.

Fomentar la formació en el temps d’oci mi-
tjançant els escacs.

Generals Lúdics
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Per facilitar dur a terme aquest projecte lúdic als centres cívics, casals o centres d’esplai o lleure 
s’han desenvolupat els materials de la col·lecció Escacs per a tothom perquè els monitors puguin 
aplicar-ho fàcilment.

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