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TROBADA D’ESCACS

 Descripció general

• Aquesta Trobada forma part  del  Programa Poliesportiu  del  CEBP, fins ara eren 
Trobades  puntuals  i  independents  i  aquest  any passen  a  formar  part  d'aquest  
Programa   que  inclou,  esports  individuals,  esports  col·lectius,  jocs  i  jocs  pre-
esportius.  Entenent aquest programa com una globalitat  i  oferint l'oportunitat  de 
participar en totes les Trobades (a les que puguin entrar-hi per edat).

• Això els  permetrà  portar  a  la  pràctica  els  coneixements  assolits,  a  aquells  que 
formin part del Club d’escacs La Lira Vendrellenca i a tots aquells que s’hi vulguin 
inscriure, sigui quin sigui el seu nivell.

• L'activitat es durà a terme a La Lira Vendrellenca de 10:00 a 13:00h. 
• El dissabte  17 de març de 2018. 

1. Possibilitat  d'ampliar  noves  dates  de  Trobades,  depenent  del  nombre 
d'inscripcions i la demanada que aparegui.

 Estructura i funcionament intern 

El CEBP presentarà el projecte i juntament amb els dirigents del Club d’escacs de 
La Lira  i  els/les mestres d'educació  física dels  centres  de la  Comarca que s'hi 
vulguin adherir.       

Aquest  any al  seminari  de  mestre  d'educació  física  de la  Comarca s'han fet  2 
jornades d’escacs i en algunes escoles els introduiran en hores lectives. 

 
Justificació del projecte

Hem  proposat  aquest  projecte  amb  la  finalitat  que  els  jugadors  del  Club  d’escacs  i 
alumnes  de tota la comarca puguin posar en pràctica tots els coneixements apresos a 
l'escola i perquè gaudeixin de l'experiència de relacionar-se amb alumnes d'altres centres 
alhora que veuen d'una forma més real,  sense oblidar al part lúdica, el que seria una  
competició d’escacs.
Tanmateix també hi ha cabuda per a tots aquells participants que mai hagin jugat a escacs 
i s'hi vulguin introduir.
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 Destinataris

 Va destinat a nens i nenes de primària i secundària.

 El nombre màxim de participants és de 50.

 Ubicació i cobertura

 Ubicació: La Lira Vendrellenca

 Cobertura:  Escoles d'Educació Primària, Instituts d'educació Secundària de 
la comarca del Baix Penedès i Club d’escacs La Lira.

 Objectius

  Introduir i conèixer el reglament bàsic dels Escacs.

 Treballar elements tècnics i  tàctics de la modalitat en qüestió.

 Iniciar la competició d'una forma lúdica.

 Facilitar la interrelació entre alumnes de diferents centres.

 Continguts

• Nivell INICIACIÓ  
◦ Activitats lúdiques
◦ Introducció del reglament
◦ introducció de la tàctica 

• Nivell ja INICIATS  
◦ Activitats lúdiques
◦ Introducció a la competició d'Escacs
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 Metodologia i estratègies d'intervenció del projecte

Metodologia

Aquesta jornada està ideada per a que tots els participants gaudeixin d'una jornada 
lúdic-esportiva sense oblidar la vesant formativa d'aquestes activitats.
En  la  qual  es  busca  la  participació  de  tots  els  alumnes,  tenint  com a  objectiu 
principal  la interrelació d'aquestos amb alumnes d'altres centres.

És  una  trobada  de  caràcter  lúdic-recreatiu,  per  aquest  motiu  no  hi  haurà 
classificació, ni entrega de trofeus.

Estratègies d'intervenció

Previ al dia de la Trobada es facilitarà a les escoles la informació important del 
funcionament de la Jornada.  Els/les mestres s'encarreguen d'explicar els aspectes 
a tenir en compte per la Jornada.

         
En  cas  de  competició,  s'anotarà  el  resultat  de  les  partides  però  no  es  farà 
classificació oficial.


