
 
 
 
 

 
ALTRES PROJECTES EN MARXA DE LA FUNDACIÓ CÍVICA 
ORENETA DEL VALLÈS I L’ESCOLA D’ESCACS 
 

● LLIGA ESCOLAR 2019 
● PARTICIPACIÓ EN MÚLTIPLES CAMPIONATS DE LA 

FEDERACIÓ CATALANA 
● PROGRAMA EDUCATIU D’ESCACS A P5. ACTUALMENT 

REALITZANT-SE A 3 ESCOLES DE BADIA DEL VALLÈS EN 
HORARI LECTIU 

● MÒDULS D’INICIACIÓ ALS ESCACS EN HORARI LECTIU,”ELS 
ESCACS A L’ESCOLA 2019” 

● “CREA EL TEU JOC D’ESCACS”, PROJECTE 
COL.LABORATIU D’IMPRESSIÓ 3D 

● CAMPUS D’ESTIU 2020 
● ESCACS INTERGENERACIONAL, INTEGRACIÓ DE PARES I 

AVIS/ES A L’ESCOLA 
... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       MOLTES GRÀCIES!!! 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
  

   ESCOLA D’ESCACS FUNDACIÓ CÍVICA 
ORENETA DEL VALLÈS 

 
     CEIP: EL VAPOR 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
EL NOSTRE OBJECTIU: 
 
DINAMITZACIÓ DELS ESCACS A L’ESCOLA! 
 
El Parlament europeu va deixar constància l’any 2011 que la 
pràctica continuada dels escacs millora en els alumnes elements 
clau com la concentració, la paciència la persistència així com ajuda 
a desenvolupar el sentit de la creativitat, la intuïció la memòria i les 
competències analítiques i de presa de decisions. així mateix, 
desenvolupa valors com la determinació, motivació i esportivitat  
 
Durant el pròxim curs, ens proposem dur a terme l’activitat 
extraescolar a l’escola CEIP Vapor  i esperem que sigui l’inici d’una 
llarga col.laboració com la que portem realitzant ja durant anys a 
més de 25 escoles d’arreu del Vallès. 
 



 
L’ACTIVITAT 
 
Es duran a terme dos grups en horari dividits per edat. El grup de 4r-6è es 
realitzarà en horari de 12:35-13:35 i el grup de 1er-3er en horari de 13:55 
a 14:55. 
Les nostres classes parteixen d’un temari propi on  s’introdueixen els 
escacs a través del joc i de reptes constants que fan que els alumnes 
vagin agafant interès en el joc. La metodologia de les classes és la 
següent: anunciar què farem a classe, explicar un concepte propi del joc 
practicar-lo amb algun exercici i sobretot el més esperat per els nens/es, 
el joc... Finalment recollir i posar en ordre la classe. 
 
 
 
Els escacs no s’ensenyen com 
una activitat aïllada sinó 
integrada en les competències 
del centre educatiu 
 
Leontxo García, Periodista 
 
 
Nosaltres com a tècnics esportius en escacs no perseguim el crear 
professionals d’aquest joc sinó que prioritzem el fet de que els nens/es 
s’ho passin bé en la pràctica de l’esport així com el seu aprenentatge els 
resulti  engrescador i sobretot que cada dia acabin la classe amb la 
sensació d’haver-ho passat molt bé. 
 
 
ELS MONITORS A L’ESCOLA 
 
 
DAVID CALDERER SÁNCHEZ. 26 anys, Dinamitzador, recentment 
especialitzat en escacs, experiència en moltes escoles exercint de 
divulgador. Gran motivació i sobretot molta empatia amb els nens/es 
 
ALBERT SEGARRA 34 anys. Director de l’Escola d’escacs. Més de 18 
anys realitzant classes i tallers d’escacs. Actualment professor d’escacs 
en horari lectiu. Dinamitzador, i amb passió per la seva feina 
segarra.al@gmail.com 

 
En el cas de l’Escola El Vapor establim la presència  constant de dos 
monitors que garantitzaran l’èxit de l’activitat fins a consolidar-la 
 
ACTIVITATS PARAL·LELES A L’EXTRAESCOLAR 
 
Durant l’any anem ofertant a les famílies diferents activitats  relacionades 
amb els escacs i que poden ser del seu interès i del centre 
 

● Participació a la Lliga Escolar de la Fundació Cívica Oreneta del 
Vallès. (6 divendres tarda amb inici el 25 octubre.) 

● Torneig de Nadal  
● Territorial 
● Campionat per equips del Vallès organitzat per la  Fundació Cívica 

Oreneta del Vallès(Març-abril) 
● Campus d’estiu d’escacs 

 
a més a més d’aquests, col.laborem amb el CSC Terrassa que ens farà 
arribar el seu conjunt d’activitats i que posarem a la vostra disposició. 
L’acompanyament a aquestes activitats per part dels monitors serà 
constant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES 
 
Per a qualsevol dubte o suggerència o crítica o el que sigui no dubteu a... 
 
telèfon (preferentment whatsapp):651 56 54 55 Albert Segarra 
mail: segarra.al@gmail.com 
 
Majoritàriament les comunicacions seran per correu electrònic, es podria 
contemplar l’opció de crear un grup de difusió whatsap relacionat amb 
l’activitat 
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