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GRANS JUGADORS: MAGNUS CARLSEN 

És molt important que els infants tinguin referents. Si preguntéssim als alumnes el             
nom d’un bon futbolista, qui és en Marc Márquez o un bon tennista segurament              
tots sabrien respondre’ns. En canvi, però, si els preguntéssim el nom d’un gran             
jugador d’escacs la majoria pensaria que és una pregunta molt difícil!  

 
És per aquest motiu que proposem treballar referents en el món escaquístic a             
l’aula. Fer-ho servirà per motivar molt més l’alumnat en la pràctica dels escacs i, al               
mateix temps, també podem realitzar activitats sobre aquests jugadors         
relacionades amb altres matèries. 

 
El primer dels jugadors que hem escollit és l’actual campió del món, Magnus             
Carlsen. 
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PROPOSTA DE GUIÓ DE TREBALL A L’AULA: 
Si haguéssim de treballar Magnus Carlsen amb els nostres alumnes, podríem           
seguir els següents passos: 

 
● PRESENTACIÓ DE LA FOTO DEL JUGADOR. 

Això ens permetrà saber si algun alumne el coneix i, en cas afirmatiu, on l’ha vist                
(detecció de coneixements previs).  

 
● INTRODUCCIÓ DEL JUGADOR PER PART DEL MESTRE 

Magnus Carlsen és l’actual campió del món d’escacs. 

És de Noruega i va començar a jugar des de molt petit. Ara veurem un vídeo i us                  
heu de fixar molt bé en tot el que hi surt, ja que després us farem algunes                 
preguntes... a veure qui descobreix les respostes! 

  

● VISIONAT DEL VÍDEO 

Temps total: 3’ 04’’ 

Música de fons utilitzada: La marxa turca de Mozart (triada perquè a Carlsen             
l’anomenen “el Mozart dels escacs”). 

https://youtu.be/oF9EEcgnHR4  

  

● PREGUNTES POSTERIORS AL VISIONAT 
A. Creieu que té germans o germanes en Carlsen?  
B. Creieu que li agrada fer més coses a banda de jugar a escacs?  Quines?  
C. A la partida que s’ha vist jugant als escacs, algú recorda amb quin moviment              

ha començat? HA COMENÇAT MOVENT EL PEÓ DE DAVANT DEL REI           
(e4). (Concretament, han fet l’Obertura Espanyola: 1. e4, e5; 2. Cf3, Cc6,            
3.Ab5, ...). 

D.  Com és la bandera de Noruega?  
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E. A banda de jugador d’escacs, Carlsen ha treballat d’una altra cosa (que també             

surt al vídeo). Sabríeu dir quina?  Ha fet de model. 

  

● LECTURA O EXPLICACIÓ DE LA SEVA BIOGRAFIA I CURIOSITATS 

 

MAGNUS CARLSEN 

Magnus Carlsen és l’actual campió     

del món d’escacs. 

És un jugador noruec que va      

néixer el 30 de novembre de 1990.       

Té el títol de Gran Mestre d’escacs       

des del dia 26 d’abril de l’any       

2004, i és un dels pocs jugadors       

que han superat la barrera dels 2800 punts d’Elo. 

Carlsen té al seu repertori habitual gran varietat d’obertures, la qual cosa posa             

molt difícil als seus rivals preparar-se contra ell. Els seus punts forts són el mig joc                

i, sobretot, els finals de partida. 

 

A banda dels escacs, també té altres aficions com jugar a futbol o a tennis (sol fer                 

bastant esport per mantenir-se en forma, la qual cosa l’ajuda en les seves             

partides) i també ha treballat com a model per una marca de roba. 

 

L’any 2013 es va proclamar campió del món d’escacs a Chennai (Índia), en un              

matx a 12 partides contra l’hindú Viswanathan Anand, i l’any següent, el 2014, va              

tornar a repetir el títol en un matx a Sochi (Rússia) contra el mateix jugador. 
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El novembre de 2016 es va tornar a        

proclamar campió del món a Nova York,       

en derrotar el rus Karjakin, i el 2018 ho va          

fer a Londres, contra Fabiano Caruana      

(Estats Units). En tots dos casos, la       

primera tanda de 12 partides va acabar       

amb un empat (6 - 6), i Carlsen es va          

proclamar campió a les partides     

semiràpides del desempat, les quals van      

permetre que Carlsen desplegués un joc molt superior als seus rivals. 

 

El títol de campió del món es tornarà a posar en joc el 2020. 

 

● CURIOSITATS: 

➔ A l’edat dels 2 anys ja resolia       
trencaclosques de 50 peces. 

➔ Als 5 anys va aprendre a jugar als        
escacs, tot i que al principi no       
semblava massa interessat en el     
joc. Passat un temps, ell mateix      
va interessar-se pel joc, en veure      
el seu pare jugar sovint contra la       
seva germana gran. 

➔ Al campionat del món del 2013 hi       
va haver molta polèmica perquè a la partida 8 es va quedar adormit durant uns               
segons! 
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➔ El 2009, 2014 i 2015 també va aconseguir el títol de campió del món de               

partides semiràpides (són partides en què cada jugador disposa de 10 a 60             
minuts, sovint amb un petit increment per moviment (per exemple, 10 segons). 

➔ Se’l coneix com “el Mozart dels escacs”, perquè va començar a jugar de molt              
petit i pel seu joc harmònic i imaginatiu. 

➔ Actualment es passa molts dies viatjant d’un lloc a un altre (aproximadament            
200 dies l’any), i viu gran part del seu temps a les habitacions d’hotel,              
preparant les partides que ha de jugar. 

  

● 2n VISIONAT DEL VÍDEO 

Aquest segon passi del vídeo servirà per fixar-se amb les preguntes que s’han             
anat fent abans. 

 

● ALTRES POSSIBLES PREGUNTES: 
➔ Quan Magnus Carlsen va aconseguir el títol de Gran Mestre, va convertir-se            

en el 2n jugador més jove de tots els temps en aconseguir aquest títol. Quants               
anys tenia?  TENIA 13 ANYS I 148 DIES. 

➔ Quants anys té actualment Magnus Carlsen?  

  

● ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES: 
➔ On és Noruega? Podem situar el país en un mapa, buscar també on som              

nosaltres i alguna ciutat que coneguem, per utilitzar-la com a referència i que             
se n’adonin que Noruega està molt lluny d’aquí. 

➔ Com és Noruega? Fotos de paisatges, parlar dels fiords… Conèixer diferents           
aspectes del país, en general.  

➔ Campionat del món de l’any 2013 

A partir de torneigs reals que s’hagin jugat podem treballar la lectura, interpretació             
de gràfics, deducció, anàlisi de dades… A continuació en tenim un exemple: 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Mundial_de_Ajedrez_2013 
Magnus Carlsen va accedir a jugar la final contra Anand després de quedar campió 
al torneig de candidats. Observa el quadre de partides del torneig de candidats: 
 

 

 

➔ Quants jugadors participaven al torneig?  Hi participaven 8 jugadors. 
➔ Qui va quedar campió? Carlsen. Quants punts va fer? 8,5 punts (va quedar             

empatat amb Kramnik, però el va guanyar al desempat). 
➔ Qui va quedar últim? 
➔ Quina és la diferència de punts d’Elo entre el primer i l’últim classificat? 
➔ Quants països diferents hi ha representats? 
➔ Quin és el jugador que ha aconseguit més victòries? 

 

Quadre de la final del campionat del món: 

 

 

Diversos mitjans de comunicació van fer ressò d’aquest matx, i van sorgir            
caricatures com les que veieu a continuació, on es remarca un Carlsen molt jove              
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que va quanyar còmodament l’hindú Anand, el qual ho va passar realment            
malament perquè no aconseguia guanyar cap partida. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge extreta de www.chesslive.com 
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