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Aquest projecte solidari s’inspira en la idea Teaming, que consisteix que tothom pugui col·laborar a 
generar recursos econòmics per fi nançar projectes que duen a terme diverses ONG arreu del món. 

Nosaltres volem col·laborar des dels àmbits educatiu i lúdic seguint el model solidari Teaming
(www.teaming.info). 

Atès que tots els materials multilingües (llibres en format pdf, multimèdia mitjançant Internet, ví-
deos, etc.) seran d’accés gratuït, es proposarà que els centres educatius, centres cívics, etc. facin 
aportacions econòmiques per a fi nançar projectes solidaris (es tracta que el propi col·lectiu reculli 
els diners, esculli la seva destinació i faci la donació directament sense intermediaris). 

Més endavant, quan puguem oferir gratuïtament els jocs i el concurs a través del portal web 
d’Internet, serà possible que els usuaris puguin donar 1 euro mitjançant un SMS a un projecte o a 
una ONG que prèviament hagi seleccionat l’usuari per a fi nançar un projecte solidari. 

La nostra Associació no rebrà cap benefi ci econòmic d’aquestes actuacions solidàries. 

En resum, es tracta de crear un estat d’opinió que afavoreixi que les persones que poden gaudir 
d’una educació i una formació lúdica siguin solidàries amb altres, que no han tingut les mateixes 
oportunitats, mitjançant les microdonacions derivades de l’ús gratuït d’aquests materials educatius, 
esportius i lúdics de qualitat.

Projecte solidari

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.

Utilitzar els escacs com a eina integradora 
de col·lectius desafavorits.

Contribuir a l’educació als països en vies 
de desenvolupament amb fundacions i 
ONG.

Becar jugadors i jugadores d’escacs de 
països on les federacions no tinguin recur-
sos.

Col·laborar amb el projecte Teaming.

Generals Solidari



Projecte solidari

Àmbit
social

Àmbit
educatiu

Àmbit
lúdic

Àmbit
esportiu

Avantatges
dels 

escacs

Actuacions
Teaming

Educa
Teaming

Concurs
Teaming

Chess
Teaming

Open Escacs
Teaming

Fomenta
Respecte

Tolerància
Igualtat de gènere

Relacions 
intergeneracionals

Educar a través
de l’esport

Afavoreix la 
integració col·lectius 

desafavorits

Millora el rendiment 
acadèmic
Redueix el fracàs 
escolar
Afavoreix la 
integració escolar

Formació lúdica
Educa en l’ús del 
temps de lleure
Fomenta les 
relacions familiars
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On ?
Centres educatius

ONG educatives

Agermanament  de 
centres educatius 

d’arreu del món
Cooperació 

Multiculturalitat

e-Twinning Benefi cis
Teaming

Recursos

Material 
EDUCACHESS 
Xarxa de professorat 
creadors de nous 
materials gratuïts i 
multilingües

Ús de multimèdia o 
descàrrega de PDF:
1 € voluntari (per 
SMS) a una causa 
solidària directament

Inscripció
1 teaming  (1 euro)
Directament a una 
causa solidària

Fases prèvies a 
través d’Internet
Fases fi nals 
presencials

Com ?

Benefi cis
TeamingContinguts

On ?

Proves basades
en els materials 
multimèdia del
“Juga i aprèn” 

Centres educatius
Associacions 
de gent gran

Empreses

Concurs
Teaming

Educa
Teaming
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Qui ?

Com ?On ?

Promoció de 
jugadors i jugadores 
de països 
subdesenvolupats
Beques de formació

Federacions 
d’escacs

Patrocinadors

Benefi cis
Teaming

Benefi cis
TeamingCol·laboradors

Com ?On ?

Chess
Teaming

Open escacs
Teaming

Catalunya
Torneigs 
internacionals 
d’escacs a l’estiu

Donacions a causes 
solidàries

Col·laboradors
Fundacions

ONG
Patrocinadors

Centres educatius
Associacions

Particulars

Campanyes escolars
Promocions a les 
empreses
Teaming individual


