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Presentació i justificació de l'experiència didàcti ca.

El  document  que  es  presenta  a  continuació  pretén mostrar  una experiència  didàctica

relacionada amb els escacs que es va iniciar a l'Escola Sant Ramon del Pla de Santa

Maria el curs 2008/09. 

El mes de juny de l'any 2008 el claustre de professors de l'escola va aprovar introduir els

escacs en horari lectiu a 2n de Primària de cara al curs següent. Així doncs, el setembre

de 2008 es va començar a dur a terme tota aquesta activitat que aquí explicarem. 

L'ojectiu d'aquest treball és donar a conèixer la nostra experiència vinculada a aquest joc-

esport-ciència com a eina educativa, ja que potser molta gent es preguntarà per què un

esport com els escacs té cabuda dins l'horari lectiu dels alumnes. 

Certament, són moltíssims els estudis que avalen la important influència que els escacs

tenen sobre el desenvolupament de diverses habilitats cognitives i socials (fins i tot també

de prevenció de malalties com l'alhzeimer). Així doncs, davant de tots aquests estudis i

tenint en compte que els materials per dur a terme l'experiència són molt econòmics i que

no fa falta disposar d'unes instal·lacions concretes, ens vam plantejar la introducció dels

escacs a  l'escola  en horari  lectiu,  aprofitant  també un moment  en el  qual  havíem de

decidir les activitats que realitzàvem amb la implantació de la 6a hora. 

Reflexionar sobre tots aquests temes ens va facilitar molt la decisió: els escacs són una

excel·lent eina educativa i calia aprofitar-ho. 

D'una banda, els escacs potencien diferents habilitats i capacitats que ajuden a millorar el

rendiment  acadèmic  dels  alumnes.  Evidentment,  aquest  punt  és  molt  important,  però

també ho és sobretot educar  els infants en diferents i importantíssims valors: el respecte

envers el rival,  l'honestedat que requereix un desenvolupament correcte de la partida,

l'acceptació  dels  propis  errors,  la  reflexió  abans  d'actuar  i  l'acceptació  de  les

conseqüències dels propis actes serien alguns d'ells. Ja d'entrada, el fet que tant a l'inici

com al final de la partida els dos jugadors s'hagin de donar la mà és molt significatiu i

simbòlic en aquest aspecte.
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Els  escacs  són  un  joc  molt  “democràtic”  perquè  tothom  hi  té  cabuda,  són  la  lluita

intel·lectual de dues persones que tenen exactament les mateixes possibilitats i peces a

l'inici de la partida i que, a més a més, ofereixen als jugadors una participació equivalent

en el nombre de moviments de la partida pel fet d'haver-hi un torn de joc que s'ha de

respectar. 

Els escacs són com la vida en miniatura, un joc en el qual cadascun dels “personatges” té

unes capacitats i limitacions; un joc que demostra que si es vol aconseguir grans coses

(en aquest cas guanyar la partida), s'ha de treballar en equip. El Rei, per exemple, no és

capaç d'aconseguir res sense l'ajuda dels altres, necessita els altres per poder guanyar.

Ell sol no és res, tot i ser la peça més important del joc. Cada peça, per ella sola, és

insignificant, i és la combinació amb les altres el que fa que es puguin assolir les coses

realment importants.

Igual que a la vida real, en cadascuna de les partides d'escacs hem de prendre infinitat de

decisions, sabent que potser ens equivoquem. Ens hem d'arriscar i actuar de la manera

que ens sembli la millor opció, acceptant després les conseqüències d'allò que hem fet.

No podem atribuir els errors a ningú més que no siguem nosaltres mateixos, i això és molt

important  per  als  infants.  És  important  que  prenguin  decisions  i  és  important  que

n'acceptin les conseqüències. No s'hi val a tirar enrere una jugada que ja s'ha realitzat

quan veiem que ens hem equivocat, hem de ser honestos i acceptar allò que hem fet.

(Segurament aquest és un dels punts que més treball costa amb els infants).

Igual que en la vida, mentre es juga una partida és necessari posar-se en el lloc de l'altre,

imaginar què pensa, què deu voler fer... l'empatia és important també i, tot i que és una

cosa difícil per als nens i nenes, s'ha d'anar treballant.

Factors com aquests que acabem d'anomenar són el que fan dels escacs una “vida en

miniatura”. Amb els escacs, s'aprèn una manera d'actuar davant la vida, i l'avantatge dels

escacs és que són un joc i, per tant, podem fer tantes partides com vulguem, i podem

arriscar-nos i  equivocar-nos i no passa res... el més greu que pot passar és perdre la

partida!   A la  vida no passa el  mateix,  per  això és important  saber  pensar  i  prendre

decisions en els moments importants, i els escacs ens ajuden a posar en pràctica aquest
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aspecte.

Una de les coses que més criden l'atenció a la gent que s'inicia en aquest esport és el fet

que en acabar la partida, fins i tot als més alts nivells de competició, els dos jugadors es

posen a analitzar junts la partida; comenten què han pensat i què els ha fet decidir per les

jugades que finalment han fet. Analitzar la partida després de fer-la és tot un “ritual” digne

de veure perquè vertaderament, crida molt l'atenció que després d'haver estat “lluitant”

durant  hores  aferrissadament  per  aconseguir  la  victòria,  els  dos  jugadors  se'n  vagin

plegats a analitzar, conversar i reflexionar sobre allò que han fet d'una forma totalment

amigable i constructiva. És molt important aprendre dels errors i compartir coneixements i

sensacions amb el que ha estat el teu rival.  Aquesta és la vessant més humana dels

escacs. La rivalitat es deixa al tauler i no continua en acabar la partida.

D'altra banda, els escacs són també una molt bona eina per potenciar i  desenvolupar

diferents habilitats relacionades sobretot amb les matemàtiques (resolució de problemes,

càlcul, orientació espacial...) i diversos estudis han mostrat també la seva influència en el

desenvolupament de la imaginació, la creativitat i també la millora en la lectura. Aquest

últim  punt  ha  sorprès  molt  els  investigadors  que  han  dut  a  terme  experiències

relacionades amb els  escacs,  ja  que  no  esperaven  que  el  seu  aprenentatge  pogués

beneficiar les habilitats lectores dels alumnes.

A banda de tot això, els escacs són un joc que utilitza un llenguatge universal i que, a

més,  no  és  propi  de  cap  edat  en  concret.  Així  doncs,  nens  i  nenes  de  diferents

procedències  podran  jugar  i  relacionar-se  entre  ells  sense  problemes  a  través  dels

escacs,  així  com  persones  de  diferents  edats  (avis-néts,  pares-fills).  Això  fa  que  els

escacs siguin utilitzats com a eina socialitzadora, ja que a més és són un esport que es

pot practicar a qualsevol lloc.

A continuació s'inclou un resum de diferents investigacions i experiències que s'han dut a

terme relacionades amb aquest tema, ja que creiem que són experiències i opinions molt

interessants que ens poden ajudar a comprendre millor totes les virtuts que ens ofereix la

pràctica d'aquest esport.
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Marc teòric

Sumari de les investigacions dels escacs en l'educa ció.

Aquest és un document vertaderament rellevant sobre els escacs en l'educació. El títol

original és “Chess in Education Research Summary”, i el va redactar Robert Ferguson per

dur a terme una conferència de la Borough of Manhattan Community College (BMCC)

l'any 1995, el títol de la qual era “A wise move” (“Un moviment savi, o encertat”). Ferguson

va recopilar les principals investigacions dutes a terme sobre aquest tema.

A continuació tenim un resum i traducció parcial del document citat, partint de la recent

traducció al castellà realitzada pel Mestre de la Federació Internacional d'Escacs Jorge

Barón. El motiu d'incloure part d'aquest document en el present treball és la importància

que creiem que té sobre el tema:

Alfred Binet  (1893) va investigar la memòria de jugadors “a la cega”,  va ser un dels

primers psicòlegs en utilitzar els escacs per estudiar la memòria. 

A la Viquipèdia es mencionen aquests estudis de Binet  de la següent manera:  “L'any

1894, Binet va dirigir un dels primers estudis psicològics el tema principal del qual eren els

escacs. El seu objectiu era investigar les facultats cognitives dels mestres d'escacs. Binet

va  hipotetitzar  que  l'habilitat  per  jugar  als  escacs  ve  determinada  per  les  qualitats

fenomenològiques de la memòria visual però, després de comprovar els resultats de les

proves, va arribar a la conclusió que la memòria no és més que una part més de tot el

fenomen cognitiu que intervé en el desenvolupament de la partida [...] A més de tot això,

es va adonar que per ser un gran escaquista feia falta experiència, imaginació i memòries

de tipus abstracte i concret”.

La línia d'investigació psicològica sobre els escacs que va iniciar Binet va ser reempresa

més endavant per altres autors com Reuben Fine  (1905s) o Adriaan de Groot  (1960s).
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Sigmund Freud  va ser el primer psicoanalista que va mencionar el joc dels escacs. Va

ser  l'any 1913,  quan va  establir  que els  passos  que requereixen un bon domini  dels

escacs són com l'aprenentatge de les tècniques psicoanalítiques.

L'any 1925,  Djakov ,  Petrovski  i  Rudik  van estudiar alguns Grans Mestres d'escacs per

tal de determinar els factors subjacents al talent escaquístic.

Segons aquests investigadors van determinar que els fonaments de l'alt rendiment en els

escacs són:

• Una memòria visual excepcional.

• Poder combinatiu.

• Velocitat de càlcul.

• Capacitat de concentració.

• Pensament lògic.

Diversos  investigadors  han  sentit  que  els  escacs  no  només  exigeixen  aquestes

característiques, sinó que també les desenvolupa.  John Artise, a Chess and Education,

declara que “els estímuls visuals tendeixen a millorar la memòria en major proporció que

altres estímuls;  [...]  Els escacs són,  definitivament,  una eina excel·lent per exercitar la

memòria,  i  els  seus  efectes  són  transferibles  a  altres  matèries  on  la  memòria  és

necessària”.

Estudi Zaire: “Escacs i aptituds”

Aquest  estudi  va  ser  conduit  per  Albert  Frank  a  l'Escola  Uni-Protestant  (ara  Escola

Lisanga) de Kisangani, al Zaire, durant el curs escolar 1973-74.

Per realitzar l'estudi,  es van agafar 92 estudiants d'humanitats d'entre 16 i  18 anys i,

aleatòriament,  es van repartir  en dos grups (46 al  grup experimental  + 46 al  grup de

control). 
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A cadascun  dels  grups  se'ls  va  realitzar  diversos  tests:  el  Test  d'Habilitats  Mentals

Primàries (PMA),  el  Test  d'Aptitud  Diferencial (DAT),  la  Bateria  de  Test  d'Aptituds

Generals (GATB) i el  test de Rohrschach. Els tests van ser realitzats pels estudiants al

principi i  al final del curs escolar, excepte el DAT, el qual va el van realitzar només al

principi de curs, i el Rohrschach, el qual el van realitzar només a final de curs. Al final del

primer semestre es van realitzar tests parcials.

Al grup experimental es va impartir un curs d'escacs obligatori de dues hores setmanals,

amb la possibilitat de jugar (opcional) després de les classes i durant les vacances.

Amb l'estudi  es pretenien  confirmar  dues  hipòtesis  sobre l'efecte  de diverses aptituds

sobre l'habilitat  escaquística  i  també sobre la influència  de l'aprenentatge dels  escacs

sobre l'increment de determinades habilitats.

Frank volia descobrir si la capacitat per aprendre escacs és una funció de:

• l'aptitud espacial.

• la velocitat perceptiva.

• el raonament.

• la creativitat o

• la intel·ligència general.

Segons ell,  jugar  bé als  escacs devia  involucrar  un alt  nivell  d'una o més d'aquestes

habilitats.

En segon lloc, també es va preguntar si l'aprenentatge dels escacs podia influenciar el

desenvolupament d'un o més dels cinc tipus d'habilitats citats anteriorment. Fins a quin

punt jugar als escacs contribueix al desenvolupament de certes habilitats? Si es pogués

confirmar  el  que  fa,  la  introducció  dels  escacs  en  els  programes  de  les  escoles  de

secundària hauria de ser recomanada, tal i com ja havia succeït en diversos països.

Aquestes hipòtesis no havien estat tema de cap estudi experimental fins aquell moment.
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Un cop observats els resultats dels tests realitzats, la primera hipòtesi va ser confirmada:

hi havia una gran correlació significativa entre la capacitat per jugar bé als escacs i les

habilitats espacials, numèriques, administrativo-direccionals i organitzatives. La resta de

correlacions obtingudes van ser positives, però només les mencionades anteriorment van

ser significatives. Això va mostrar que, en els escacs, un gran nombre d'aptituds treballen

juntes. Els escacs utilitzen totes les habilitats d'un individu.

La  segona  hipòtesi  va  ser  confirmada  per  a  dues  aptituds:  es  va  comprovar  que

l'aprenentatge dels escacs tenia una influència positiva en el  desenvolupament de les

aptituds numèriques i  verbals.  Aquest  últim resultat  va  deixar  perplexes els  autors  de

l'estudi, ja que es preguntaven com els escacs podien influenciar en el desenvolupament

de l'habilitat verbal. A més, l'estudi va mostrar que aquest desenvolupament positiu no es

donava només en els millors jugadors d'escacs, sinó que es donava en la majoria dels

estudiants que havien realitzat escacs al llarg de només un curs!

Investigació: “Escacs i desenvolupament cognitiu”

Aquesta  investigació  va ser  dirigida per  Johan Christiaen  durant  els  cursos escolars

1974-76 a l'Assende Municipal School de Gent, a Bèlgica.

Es van agafar 40 estudiants de 10 anys (el promig d'edat dels estudiants era de 10,6

anys), els quals es van dividir en dos grups de forma aleatòria (20 en el grup experimental

i 20 en el grup de control). 

Tots els estudiants van fer una bateria de tests que incloïa els  tests de Piaget per al

desenvolupament  cognitiu i  els  tests  PMS.  Aquests  tests  es  van  passar  al  final  de

cadascun dels cursos escolars i no es va realitzar cap test preliminar.

El grup experimental va rebre 42 classes d'escacs d'una hora de durada.

L'objectiu de Christiaen era utilitzar els escacs per testejar  la teoria de Piaget sobre el

desenvolupament cognitiu o maduresa intel·lectual. Donat el fet que els estudiants tenien

una edat aproximada de 10,5 anys a l'inici del projecte i de 11,9 anys quan aquest es

completés,  era  d'esperar  (segons  Piaget)  que  es  trobessin  en  el  nivell  concret  de
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pensament operacional.  El propòsit  de l'estudi  era veure si  el  grup experimental  havia

progressat més enllà, cap el nivell formal de pensament, que no pas el grup de control.1

Christiaen es preguntava: És possible que un entorn enriquit pugui accelerar la transició

del nivell concret al nivell formal? Els escacs poden promoure una maduresa intel·lectual

més aviat?

Els resultats que es van obtenir van mostrar diferències significatives entre els dos grups,

a favor dels que havien fet escacs. Els resultats acadèmics al final del primer any van ser

significatius  en  el  nivell  .01,  mentre  que  els  resultats  al  final  del  segon  any  van  ser

significatius en el nivell .05. 

La relació total dels tests que se'ls va passar va ser significativa en el nivell  .1.  2 

El Dr. Adriaan de Groot , notable psicòleg i mestre d'escacs, qualifica l'estudi belga com a

molt  interessant  (segons  ell,  el  millor  que  ha  vist  relacionat  amb  els  escacs  i  el

desenvolupament  mental dels nens de primària). De Groot comenta que el domini de les

normes  dels  escacs,  el  coneixement  d'alguns  sistemes  d'obertura  i  els  procediments

estàndards per fer escac i mat són objectius fàcilment definits i assolibles per a gairebé

tots els alumnes. Per a ell, a banda d'això, l'estudi belga  sembla mostrar que tractar els

escacs de forma elemental, clara i divertida pot tenir un efecte positiu en la motivació i el

rendiment escolar en general.

Estudi: “Desenvolupant el pensament crític i creati u mitjançant els escacs

Aquest va ser el primer estudi  realitzat  pel Dr.  Robert  Ferguson  mitjançant una sèrie

d'activitats acompanyades pels corresponents tests. Els resultats van ser espectaculars.

Aquest projecte d'investigació es va dur a terme amb estudiants del districte escolar de

l'àrea de Bradford identificats com a “mentalment dotats”, amb un coeficient intel·lectual

(CI)  de  130  o  més.   En  aquest  cas,  la  mostra  d'individus  no  podia  ser  assignada

aleatòriament als grups perquè els plans d'educació individualitzada que tenien aquests

1 Important peu aclaridor de la traducció panamenya de  Chess in education research summary: “Piaget sostenia que un període important de la maduresa
intel�lectual té lloc aproximadament entre les edats d'11 i 15 anys. En aquesta etapa, el jove migra de l'assaig i error fins l'inici de les hipòtesis i deduccions,
desenvolupant una lògica més complexa i un sentit del judici. Piaget, a més, sostenia que l'ambient en el qual es desenvolupa un nen pot accelerar o endarrerir
aquest procés de maduresa”.

2 Una diferència molt significativa és aquella en la qual la probabilitat que s'hagi produït un error de mostra és menor de l'1% (.01), i això s'expressa p > .01.
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estudiants requerien activitats basades en els seus interessos.

El projecte va ser finançat  amb fons federals i es va aprovar per a tres cursos escolars

(1979-82). Finalment, es va perllongar un curs escolar més (82-83) amb una subvenció

local per tal de poder fer un total combinat de quatre anys.

Es van fer tres grups d'acord amb tres propostes de matèries a treballar plantejades als

alumnes:

• Grup 1: Tractament dels escacs.

• Grup 2: Tractament de l'ordinador.

• Grup 3: Tots els tractaments no escaquístics combinats.

Cada grup es reunia un cop a la setmana (32 setmanes en tot el curs). En total, cadascun

d'ells va emprar entre 60 i 64 hores a l'activitat que havia escollit, i es van realitzar tests

previs a les classes i tests posteriors. La diferència entre les mitjanes d'aquests tests van

ser  les  variables  dependents.  (Els  tests  que  es  van  utilitzar  van  ser  els  següents:

Avaluació del pensament crític de Watson-Glaser i els tests Torrance de pensament crític.

El test de  Chi quadrat i el test  T es van aplicar per determinar el nivell de significància

estadística).

Els resultats obtinguts van mostrar un increment mitjà anual en puntuació percentual per

al grup d'escacs d'un 17,3%. A nivell nacional, els estudiants que realitzen aquest test en

intervals anuals no mostren un increment en escala percentual.

Segons aquest estudi, el grup que havia realitzat escacs va superar de forma significativa

el promig dels estudiants de país (EUA) en quatre anys consecutius.

D'entre  els  resultats  que  es  van  obtenir  a  través  d'aquest  estudi,  cal  destacar  molt

l'increment que es va trobar en diferents aspectes de la creativitat dels alumnes que van

estar en contacte amb els escacs.

El grup d'escacs va ser comparat amb el grup no escaquístic i amb el grup que havia

treballat el tractament de l'ordinador i  també amb els que no havien participat  en cap
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d'aquests  tres  grups.  Els  resultats  dels  tests  T i  chi quadrat  van  fluctuar  des  d'un

marginalment significatiu 0.72 al molt significatiu .002.

Un dels  aspectes que es volia  examinar  amb aquest  estudi  era  si  els  escacs  poden

influenciar la creativitat en un nivell amateur (la creativitat es considera un dels aspectes

principals dels escacs en el nivell de mestre).  Amb els resultats d'aquest estudi, aquesta

hipòtesi va quedar més que confirmada.

Robert J. Eaton, Oficial executiu de la Corporació Chrysler, va declarar: “...sabem que el

nostre futur depèn de la creativitat de la nostra gent. També estem convençuts que la

creativitat ha de fomentar-se entre els nostres joves si tenim la intenció de ser líders en

l'economia global.”  3

Així doncs, veient els resultats d'aquest estudi, podem dir que el grup que havia fet escacs

va aconseguir beneficis superiors sobre els altres grups, però sobretot en un aspecte va

demostrar un creixement molt significatiu: l'ORIGINALITAT.  

En  aquest  aspecte  cal  dir  que diversos investigadors han vist  que els  increments  en

l'originalitat és habitual en persones que reben entrenament en creativitat, mentre que els

increments en fluidesa (facilitat de paraula) són, sovint, lleugers i inexistents. En aquest

aspecte, cal dir que el fet que la millora en la fluidesa en el grup que va fer escacs fos

significativa més enllà del nivell .05 és un important descobriment, comparant-ho amb les

normatives nacionals.

Amb aquest estudi, doncs, els resultats més significatius van ser l'increment de:

• La fluïdesa verbal.

• La flexibilitat.

• L'originalitat (el més significatiu).

3U.S.News & World Report, 115 (25): A2, 1993.
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Diagrama: INCREMENT EN LA CREATIVITAT 

Comparació entre els grups d'Escacs i No-escacs.

Sternberg  (1985)  fa  referència  al  fet  que  el  Ministeri  per  al  Desenvolupament  de  la

Intel·ligència a Veneçuela va demostrar que l'ensenyança del pensament crític pot ser

implementada a escala massiva amb un cert grau d'èxit.

El  25  d'agost  de  1984,  la  Comissió  per  als  Escacs  a  les  Escoles  de  la  Federació

Internacional d'Escacs (FIDE), es va reunir per avaluar el valor dels escacs com a part del

currículum escolar. Alguns dels beneficis dels escacs mencionats a l'informe de la reunió

inclouen:

• desenvolupament de la memòria.

• increment de la creativitat.

• enriquiment cultural.

• desenvolupament mental.

La comissió va elaborar diferents documents per tal de persuadir els governs a introduir

els escacs a les escoles (Informe de la FIDE, 1984, p.74).
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Projecte: “Aprenent a pensar”.

Es  va  dur  a  terme  a  Veneçuela  durant  la  dècada  de  1980-90.  Aquest  és  un  dels

experiments més importants que s'han dut a terme en aquest terreny.

El Ministeri per al Desenvolupament de la Intel·ligència va entrenar 100.000 mestres  per

ensenyar habilitats de pensament, i el projecte inicial va involucrar una mostra de 4.266

estudiants  de 2n grau (escola primària).

La investigació, amb la qual es pretenia comprovar si els escacs podien ser utilitzats per

desenvolupar la intel·ligència dels nens i nenes, va ser dissenyada i coordinada per la

psicòloga social i campiona nacional d'escacs Edelmira García de la Rosa . Pel que fa a

la mesura de la intel·ligència, cal dir que es va utilitzar l'Escala d'intel·ligència Wechsler

per a nens.

Amb aquesta investigació es pretenia esbrinar bàsicament dues qüestions:

• Comprovar  si  els escacs poden utilitzar-se per desenvolupar  la intel·ligència en

nens i nenes.

• Comprovar si és possible que hi hagi una transferència del pensament escaquístic

a altres àrees d'estudi.

Amb els resultats de l'estudi, es va confirmar que tant els nens com les nenes de tots els

nivells socials havien mostrat un increment en el coeficient d'intel·ligència en menys d'un

any (l'increment va ser significatiu després d'un mínim de 4 mesos i mig), i també es van

observar resultats molt interessants respecte a la transferència del pensament escaquístic

(la forma de pensar en els escacs) a altres àrees d'estudi. 4

B. F. Skinner , un influent psicòleg contemporani, va escriure: “No hi ha dubte en el fet que

aquest projecte serà considerat, en la seva totalitat, com un dels més grans experiments

socials d'aquest segle.” (Tudela, 1987).

4    A la traducció panamenya del document hi consten les següents dades:
a) Sobre 100 nens de tots els estrats sòcio-econòmics, el CI va augmentar un 16%.
b) Sobre 100 nenes de classe mitjana-baixa, obrera i marginal, el CI va augmentar un 15%.
c) En 30 nenes de classe mitjana-alta, el CI va augmentar en un 22%.

      Aquestes dades les podem trobar a la Revista Mundial d'Escacs, 1982, nº 43.
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Degut a l'èxit d'aquest estudi, el programa d'escacs va ser àmpliament expandit. El curs

escolar  1988-89 es  van començar a  impartir  classes d'escacs  a  totes les escoles  de

Veneçuela (Linder, 1990).  Actualment, els escacs formen part del currículum en milers

d'escoles de gairebé 30 països de tot el món.

Estudi pilot de l'escola de l'àrea triestatal

Aquest estudi va ser dissenyat i dirigit per Robert Ferguson  l'any 1986, i es va concentrar

en desenvolupar un sistema de pensament personalitzat.

Es va dur a terme amb estudiants intel·lectualment dotats de l'Escola Secundària de l'Àrea

de  Bradford,  en  cursos  d'entre  4t  i  6è  any  de  secundària.  Aquests  alumnes,  van

seleccionar una d'aquestes dues opcions:

• Preparació per a l' Scholastic Aptitude Test (Test d'Aptitud Escolar, SAT).

• Escacs.

Un nombre igual d'alumnes no dotats de cursos d'entre 3r i 4t any de secundària van

participar en l'opció d'escacs.

Els  estudiants  d'ambdues  opcions  van  mostrar  a  curt  termini  millores  significatives

estadísticament parlant: (SAT: p>.024;   Escacs: p>.004). Cal fer referència que, en aquest

cas, els alumnes d'escacs van participar en alguna competició.

Estudi realitzat a Moldàvia

Aquest estudi es va dur a terme a Kishinov (Moldàvia) durant dos anys (va començar l'any

1985), a càrrec de la Dra. N. F. Talizina 5. Els resultats van ser també força interessants:

els  alumnes  que  havien  rebut  classes  d'escacs  van  millorar  les  notes  en  totes  les

matèries. Els professors van observar millores en la memòria (capacitat de memoritzar),

millors  habilitats  organitzatives  i,  en  alguns  casos,  un  increment  de  la  fantasia  i  la

imaginació (Ministeri d'Educació de la República Moldava de Kishinov, 1985).

5 Nina Fiódorovna Talízina (1923 - ). Catedràtica de psicologia pedagògica de la Facultat de Pedagogia de la Universitat Estatal de Moscou (Rússia). Personalitat
eminent en el camp de la investigació en l'educació i l'aprenentatge.
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Estudi: “Desenvolupament del raonament i la memòria  a través dels escacs”.

Aquest estudi també va ser dut a terme pel Dr. Robert Ferguson. Es va realitzar en una

escola rural de la regió de Pennsylvania, concretament amb els 116 alumnes matriculats

de 6è grau (els quals mai havien jugat als escacs). Als esmentats alumnes, se'ls va exigir

rebre classes d'escacs dos o tres cops a la setmana i jugar partides diàriament; alguns

d'ells fins i tot van arribar a disputar partides en torneigs puntuables fora de l'escola. Set

d'ells van competir en el Campionat Escolar de Pennsylvania i dos van passar a les finals

nacionals.

Es  van  realitzar  diferents  tests:  Test  d'Habilitats  Cognitives (TCS),  subtest  Memòria  i

subtest de raonament Verbal de la bateria de tests de Rendiment de Califòrnia. Es van

comparar les millores dels tests amb els estàndards nacionals, així com també dins del

grup experimental. També es va examinar la diferència entre ambdós sexes.

La mitjana del CI dels participants de la classe era de 104.6, i tots van rebre el mateix curs

d'escacs, el Programa d'Entrenament per als escaquistes Olímpics Juvenils dels EUA que

Ferguson ja havia utilitzat en els seus primers estudis.

Com a conclusions d'aquest estudi, es pot dir que els escacs tenen un impacte definit en

el  desenvolupament  de la  memòria  i  les  habilitats  de raonament  verbal.  Els  resultats

obtinguts suggereixen que la transferència d'habilitats fomentades pel currículum d'escacs

va succeir, i que el tractament va ser més efectiu entre els estudiants més competitius.

També van ser evidents les millores significativament escaquístiques dels participants. 

Programa d'escacs de les escoles de la ciutat de No va York “Nychess”

Aquest programa va ser fundat el 1986 per Faneuil Adams, Jr . i  Bruce Pandolfini  i va

consistir en el següent: s'enviava un instructor experimentat a les escoles per tal d'establir

un  programa  d'escacs.  Aquests  instructors  ajudaven  els  professors  dels  centres  a

desenvolupar un curs de forma periòdica i realitzaven ells cinc sessions.

Al mateix temps, aquests instructors tenien com a col·laboradors joves jugadors d'escacs

de secundària i  estudiants de l'escola local  que destacaven en escacs.  Aquests joves
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feien d'assistents i treballaven amb els alumnes en els espais de temps que passaven

entre les visites dels instructors.

En  total,  més de 3.000  nens i  nenes del  centre  de la  ciutat  de més de 100  escoles

públiques van participar en el programa entre els anys 1986 i 1990. El programa continua

per motivar la gent jove en alguns dels barris més pobres de la ciutat.

Després d'observar els resultats de l'experiència, Christine Palm  (1990) va escriure:  “En

els seus quatre anys d'existència, el programa NYCHESS ha provat que els escacs:

• Inculquen en jugadors joves un sentit d'autoconfiança i autoestima.

• Milloren dramàticament la capacitat d'un nen per pensar racionalment.

• Incrementen les habilitats cognitives.

• Milloren les habilitats de comunicació dels nens i l'aptitud en el reconeixement de

patrons, per conseqüència:

➢ S'obtenen com a resultat  millors  notes,  especialment  en les assignatures

d'anglès i matemàtiques.

➢ Construeixen un sentit de l'esperit d'equip al mateix temps que s'emfatitza

l'habilitat de l'individu.

➢ Ensenyen el valor del treball dur, la concentració i l'entrega.

➢ Fan que un nen s'adoni que ell o ella és responsable dels seus propis actes i

que ha d'acceptar les seves conseqüències.

➢ Ensenya als nens a donar el millor de sí mateixos per guanyar, acceptant

amb honor la derrota.

➢ Proporcionen  un  ambient  intel·lectual,  competitiu,  a  través  del  qual  els

infants poden descarregar hostilitat, desfogar-se, de forma acceptable.

➢ Poden arribar a ser l'activitat escolar més esperada per un nen, millorant
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notablement l'assistència.

➢ Permeten  a  les  noies  competir  amb  els  nois  en  un  entorn  socialment

acceptable, no agressiu.

➢ Ajuden els nens a fer amics més fàcilment ja que proporcionen un escenari

agradable i segur per a la reunió i la discussió.

➢ Permeten als estudiants i professors veure's d'una forma més comprensiva

(empàtica).

➢ A través de la competició, proporcionen als nens un senyal palpable d'allò

que han aconseguit i, finalment:

➢ Proporcionen als nens una via correcta, econòmica i eficaç per fer front a la

privació  i  a  la  falta  de confiança en sí  mateixos,  la  qual  forma,  en certa

manera, part de les seves vides (Palm, 1990, p.5-7).

L'informe del programa NYCHESS és extens, però està basat primàriament en registres

acadèmics i anecdòtics; no es citen ni tests ni mètodes estadístics.

Si es volen tenir proves estadístiques d'aquest programa s'ha de consultar l'estudi del Dr.

Stuart Margulies  (1991) “L'efecte dels Escacs en les Puntuacions de la Lectura: Informe

del Segon Any del Programa d'Escacs del Districte Nou”.

Estudi: L'efecte dels escacs en les puntuacions de la lectura: informe del segon any

del programa d'escacs del districte nou”

Aquest informe avalua el rendiment en la lectura de 53 alumnes de l'escola primària que

van participar en el programa d'escacs i compara els seus resultats amb 1.118 alumnes

que no hi van participar.

El Dr.  Margulies  exposa en aquest document diferents resultats dels tests que es van

realitzar i conclou amb el fet que els estudiants que van aprendre escacs van tenir un

increment significatiu en les seves habilitats lectores.
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Aquest  fet  va  resultar  sorprenent  ja  que  no  s'esperava  que  els  escacs  poguessin

influenciar les habilitats lectores. En referència a aquest aspecte, trobem principalment

dues possibles explicacions al respecte:

• Segons els  mestres  d'escacs,  els  escacs  desenvolupen  l'intel·lecte  en  general,

l'autocontrol,  l'habilitat  analítica  i  una  habilitat  superior  per  concentrar-se.  Així

doncs, de forma natural milloren les habilitats de lectura.

• Segons  els  mestres  d'escoles  del  Districte  Nou,  els  estudiants  que  juguen  als

escacs  desenvolupen  un  augment  en  l'enfortiment  del  seu  ego  a  mesura  que

incrementen  l'activitat  escaquística  i  juguen  partides.  D'aquesta  forma,  els

estudiants es senten millor i tenen més confiança en sí mateixos, i això els porta a

aprendre a llegir bé de forma natural.

D'altra banda, el mateix Dr. Margulies parla en la seva investigació sobre les habilitats i

elements cognitius involucrats en la lectura i els escacs per tractar fins a quin punt estan

relacionats.   La  lectura  comprensiva  i  jugar  bé  als  escacs  són,  segons  ell,  activitats

complexes i operacions sobre les quals hi entenem ben poc.

Margulies explica que en la lectura es poden analitzar processos de baix i d'alt nivell:

“Tots els processos de baix nivell involucren merament la descodificació de les paraules,

entenent  també  la  gramàtica  i  el  seu  ús.  Els  processos  d'alt  nivell  requereixen  un

component informatiu (situacions, implicacions...) i un component mental (processament,

comprensió, anàlisi i moltes altres habilitats requerides per construir el significat del que

es llegeix).

Així doncs, els estudiants:

• observen la paraula o frase utilitzant habilitats de baix nivell per descodificar-la i

• després tracten d'integrar aquesta nova informació en un context preexistent per

obtenir un significat.

Aquest procés es repeteix constantment amb cada nova paraula que es llegeix. Aquesta
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descripció del procés de lectura és similar a moltes de les descripcions del procés cognitiu

utilitzat per al joc dels escacs.

Ambdues activitats, els escacs i la lectura, involucren també la presa de decisions.”

Estudi: “Els escacs com a eina per ensenyar a pensa r”.

Aquest  estudi  va  ser  realitzat  per  Dianne  Horgan ,  la  qual  ha  dirigit  diversos  estudis

utilitzant els escacs com a variable independent. 

En  el  cas d'aquest  estudi,  Horgan  va  utilitzar  una mostra  de 24 alumnes de l'escola

primària (de 1r a 6è grau) i 35 de secundària.

El grau escolar i la puntuació de l'habilitat van estar correlacionats (r = .48). Horgan va

descobrir que els jugadors de l'escola primària es trobaven entre els jugadors amb més

puntuació  i  va  concloure  que  els  nens  poden  realitzar  una  tasca  cognitiva  altament

complexa tan bé com la majoria d'adults. Segons el que va descobrir, la majoria d'adults

progressen per ser “experts” des de l'enfocament dels detalls fins a un enfocament més

global, mentre que els nens sembla que comencin amb un èmfasi més global, intuïtiu, i

més endavant passen als detalls.  

Segons Horgan, als nens se'ls pot  ensenyar a pensar de forma clara i  l'aprenentatge

d'aquestes  habilitats  a  una  baixa  edat  pot  beneficiar  àmpliament  el  posterior

desenvolupament intel·lectual”.

L'ex-secretari  d'Educació d'Estats Units,  Terrell  Bell  propugna tenir  algun coneixement

dels escacs com a via per al desenvolupament de l'intel·lecte i la predisposició acadèmica

dels nens en edat preescolar al seu llibre Your Child's Intellect.

La majoria de persones pensen que qualsevol nen que aconsegueix un nivell d'eficiència

en els escacs deu ser un prodigi. Molt al contrari, no només compta el talent del nen, sinó

que també és molt important la instrucció que aquest rebi. Les habilitats que s'aprenen en

els escacs són instruïbles i no estan limitades a uns pocs nens dotats.

Un altre motiu pel qual les jugades dels nens són més ràpides és perquè no generen
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llargues llistes de jugades alternatives.  Els  nens busquen fins que troben una jugada

satisfactòria  (no  necessàriament  la  millor),  i  en  aquest  moment  deixen  de  buscar

alternatives. Satisfer és un mètode heurístic molt útil, però pot produir errors.

Analogies  entre  la  forma  de  pensar  “reflexiva”  i  la  forma  en  què  pensa  un

escaquista per resoldre els problemes que van sorgi nt.

El pedagog John Dewey  va definir 5 etapes en el seu famós “Mètode del problema” l'any

1938.

Segons ell, les cinc etapes d'investigació són les següents:

• Coneixement de la complexitat (del problema, del tema a tractar).

• Definició del problema.

• Consideració de suggeriments o hipòtesis.

• Raonament de les conseqüències de cada hipòtesi.

• Seleccionar hipòtesis per a la solució del problema.

(Segons  Jorge  Barón,  l'anomenat  “mètode  del  problema”  mostra  la  recomanació  de

Dewey  de  learning  by  doing,  és  a  dir,  aprendre  fent  o  l'aprenentatge  a  través  de

l'experiència).

Dewey va identificar per primera vegada aquestes etapes del pensament reflexiu en el

seu llibre  How We Think (Com pensem, 1910).  Aquests mateixos passos són utilitzats

quan un jugador d'escacs analitza una posició per seleccionar la millor jugada. El jugador

d'escacs:

• Primer fa un estudi preliminar de la posició.

• En la segona etapa avalua la situació material, la posició, i considera amenaces

(definició del problema).

• I,  en tercer  lloc,  busca solucions alternatives  a  alguns problemes (amenaces)  i
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considera diferents variants (hipòtesis, suggeriments) En aquesta etapa de l'anàlisi,

el  jugador  d'escacs  s'involucra  en  el  que  de  Groot  denomina  “aprofundiment

progressiu”.

Hearst  (1969) descriu el concepte d'aprofundiment progressiu com una situació en la qual

un jugador d'escacs examina les idees de moviments específics, rebutja la jugada, i torna

a investigar el mateix moviment una i una altra vegada, però més profundament i amb

nous objectius i idees en ment. Aquest mateix procés pot ser una característica també de

l'estratègia  d'investigació  de  científics,  matemàtics,  psicòlegs  experimentals...  sovint

tornen a una pràctica específica que originàriament no semblava important o reexaminen

algunes velles hipòtesis diverses vegades amb noves vies de pensament.

Estudi comparatiu sobre l'aprenentatge de les matem àtiques en el cinquè any.

Aquest estudi el va dur a terme Louise Gaudreau 6 al Canadà des del setembre de l'any

1990 al juny de l'any 1992. 

Tres  grups,  amb  un  total  de  437  estudiants  de  5è  grau,  van  participar  en  aquesta

investigació.

• El  grup  de control  (A),  va  rebre  el  curs  tradicional  de matemàtiques durant  tot

l'estudi.

• El grup B, va rebre el curs tradicional de matemàtiques en primer lloc i després un

programa enriquit amb escacs i instrucció en la resolució de problemes.

• El grup C va rebre el curs tradicional de matemàtiques enriquit amb escacs des del

principi.

Entre els tres grups, no es van trobar diferències significatives en els tests estandarditzats

pel que fa a càlculs bàsics. Tot i així, hi ha haver diferències estadísticament significatives

entre els grups B i C en la part del test corresponent a la resolució de problemes (21,46%

de diferència a favor del grup C sobre el grup de control), i en la secció corresponent a la

comprensió (12,02% de diferència a favor del grup C sobre el grup de control).

6 Louise Gaudreau és professora titular del Departament d'Educació de la Universitat de Québec a Montreal.
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A més d'això, els resultats del grup C en la resolució de problemes es van incrementar

des d'un promig del 62% al 81,2%!

Amb tot això, el fet d'incloure els escacs en el currículum de matemàtiques també ha

“disparat” els escacs escolars a l'àrea de New Brunswick (zona on es va dur a terme

l'estudi).

Amb la inclusió dels escacs en les matemàtiques, va ser establert un campionat provincial

d'escacs per a nens i nens de primària. L'any 1989 hi van participar 120 alumnes, mentre

que l'any 1992 van participar-hi l'espectacular xifra de 19.290!!!

Estudi: “Jugant als escacs: un estudi d'habilitats per a la resolució de problemes en

estudiants amb una intel·ligència mitjana i superio r”.

Amb  aquest  estudi  es  volia  veure  si  es  pot  aconseguir  la  transferència  d'habilitats

generals  d'un  àmbit  de  treball  a  un  altre  de  diferent  i  mesurar-ho  amb  un  test  molt

complert el qual engloba totes les àrees acadèmiques bàsiques: lectura, escriptura...

L'experiència  la  va  dur  a  terme  Philip  J.Rifner  durant  el  curs  escolar  1991-92  amb

estudiants d'una intel·ligència mitjana i superior.

En una primera part de l'estudi es va realitzar un quasi-experiment dissenyat per examinar

si la transferència d'entrenament apareixeria en forma d'un rendiment millorat sobre dotze

variables  dependents  associades  amb  el  rendiment.  Mitjançant  el  test  CTBS

(Comprehensive Test of Basic Skills) es van examinar les següents variables:

• Millores en lectura.

• Nivell de lectura.

• Coeficient Intel·lectual.

• Sexe.

• Habilitat manual (mà preferida per fer les feines).
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• Hemisferi dominant (mitjançant l'aplicació d'un altre test).

Com a segona part de la investigació, es va fer un estudi quantitatiu-descriptiu amb la

finalitat  de determinar quins aspectes del  comportament en la resolució  de problemes

estaven  relacionats  amb  els  efectes  observats  a  la  primera  part.  Es  van  analitzar  i

codificar  protocols  de  pensament  en  veu  alta  agafats  quan  els  alumnes  resolien  el

problema  de  transferència  segons  els  comportaments  adoptats  en  la  resolució  de

problemes. 

Els resultats van mostrar algunes variables d'interès:

• El número de mètodes de recerca utilitzats.

• El número d'objectius establerts.

• El número de línies considerades.

• La incidència de suposicions.

• El número d'avaluacions negatives no resoltes

• El percentatge d'objectius aconseguits.

Els resultats de l'estudi van mostrar que la transferència entre diferents àrees o camps pot

aconseguir-se si “ensenyar per transferir” és un objectiu instruccional i que la transferència

es dóna amb més rapidesa i  a una major  escala entre els estudiants amb capacitats

superiors a la mitjana.

Resum final i interpretació

Tot això són els estudis que Ferguson va citar en la seva conferència “Chess in deucation:

a  wise  move”  l'any  1995.  Ferguson  sempre  va  destacar  que  una  de  les  àrees  més

oblidades del sistema educatiu del moment era la instrucció dirigida al desenvolupament

del raonament lògic i el pensament crític.

Langen  va  ser  també  un  investigadors  citat  per  ell.   Segons  aquest,  “els  nens  que
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aprenen a jugar als escacs a una edat més baixa progressen més en les matemàtiques i

ciències tradicionals. Langen destaca que totes les investigacions que s'han dut a terme a

la Xina, Europa i Amèria troben valors correlatius significatius després de només un sol

any d'exposició sistemàtica als escacs.  Segons ell,  els beneficis més sorprenents van

associats a la resolució de problemes i la creativitat.

A simposis universitaris com la Conferència “Escacs i Matemàtiques” de Forli (Itàlia) l'any

1992, ja s'agafa com establerta la relació entre els escacs i les matemàtiques. 

Els escacs van ser integrats en el sistema educatiu Franco-Canadenc a principis de 1984.

La investigació que es va dur a terme a New Brunswick (Canadà) va mostrar que les

habilitats en la resolució de problemes van augmentar un promig del 19,2% després que

fossin introduïts els escacs en el programa d'estudis de matemàtiques.  

Perquè  els  escacs  tenen  aquest  impacte?  Perquè  els  jugadors  d'escacs  van  obtenir

puntuacions  més  altes  en  els  diferents  tests  realitzats  de  pensament  creatiu  i  de

pensament crític?

Segons Ferguson, sembla que hi ha almenys set factors significatius:

1. Els escacs inclouen totes les modalitats de força.7

2. Els escacs proporcionen una quantitat molt més àmplia de problemes a resoldre.

3. Els escacs ofereixen “càstigs” i “recompenses” immediates per a la resolució de

problemes.

4. Els escacs creen un patró o sistema de pensament que, quan s'utilitza fidelment,

multiplica l'èxit. Els estudiants que jugaven a escacs s'havien acostumat a buscar

més alternatives diferents, la qual cosa va donar com a resultat puntuacions més

elevades en fluïdesa verbal i originalitat.

5. Competició. La competició fomenta l'interès, promou l'alerta mental, desafia a tots

els estudiants i provoca com a resposta els més alts nivells de rendiment (Stephan,

7 Modalitat de força fa referència als canals sensorials mitjançant els quals aprenem (visual, auditiu o kinestèsic). Una persona normal utilitza els tres canals, però
aprèn en major proporció per uns que per uns altres.
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1988).

6. Un ambient  d'aprenentatge organitzat  entorn  a  alguns jocs té  un efecte  positiu

sobre l'actitud dels estudiants cap a l'aprenentatge. Els jocs instruccionals són una

de  les  eines  més  motivadores  en  el  repertori  del  bon  professor.  Als  nens  els

encanten els jocs.  Els escacs motiven els alumnes perquè siguin persistents en la

resolució de problemes i al fet que inverteixin temps submergits tranquil·lament en

la pràctica  del  pensament lògic.  Això ens porta a veure alumnes que sovint  no

poden estar ni deu minuts dins l'aula asseguts a la cadira sense moure's a veure'ls

asseguts, pensant, durant llargues estones.

7. Els escacs proporcionen una gran varietat i qualitat de problemes. En referència a

aquest  punt,  Stumpf  &  Mullen,  comenta  en  un  llibre  seu  que  “convertir  el

coneixement en pràctica és un repte per als humans. Fer alguna cosa diferent és

molt més difícil que pensar sobre com fer-la diferent...els recursos són limitats, la

informació  és  incompleta,  les  inferències  de  l'anàlisi  d'una  posició  no  són  com

sembla... un cop avaluat tot i efectuat un moviment d'una peça, l'elecció compromet

a un determinat resultat, i s'ha de viure amb les conseqüències”.

Billings  (1985), va escriure:  “L'habilitat més important que un estudiant  intel·ligent pot

aprendre és com PENSAR amb major CREATIVITAT i EFECTIVITAT”.

Diversos estudiosos sobre el tema han recomanat la inclusió dels escacs en el currículum

escolar per tal d'augmentar les habilitats de tots els estudiants, indepentdentment del seu

nivell intel·lectual (Stephen M.Schiff, Ferguson...).

Des que els estudis de Binet, fa cent anys, van mostrar que els jugadors d'escacs tenien

una  memòria  i  imaginació  superiors,  no  és  totalment  impensable  que  aquestes

característiques puguin  (d'alguna  manera)  ser  el  resultat  d'una  exposició  contínua  als

escacs, més que no pas prerequisits del joc. Certament, experiments com el realitzat a

Moldàvia mostren millores en la memòria i la imaginació. Holding també va concloure que

els escacs podien ajudar a desenvolupar la memòria, i els estudis de Ferguson sembla

que també confirmen aquesta hipòtesi.
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Conclusions finals.

La conclusió final després d'haver observat tots aquests estudis i experiències és que els

escacs ajuden a millorar les habilitats generals de les persones.

Un dels resultats que més va sorprendre tothom és la millora de les habilitats relacionades

amb la lectura vinculades amb la pràctica dels escacs.

Pfau  (1983) va advertir que els test de coneixement verbal es correlacionaven en un alt

grau amb les habilitats escaquístiques. D'altra banda, la investigació de les escoles de

Nova York va mostrar que la pràctica dels escacs millora el rendiment en la lectura.

Margulies  (1991) va citar quatre possibles raons per a la significativa transferència dels

escacs a la lectura:

• L'increment  de  la  intel·ligència  general  (tal  i  com  va  demostrar  l'estudi  de

Veneçuela).

• L'increment de l'autoestima.

• Assimilació cultural entre els companys de classe.

• Similitud d'habilitats i cognició tant per als escacs com per a la lectura.

Altres arguments podrien incloure el continu procés de pensament verbal que utilitzen els

alumnes auditius quan calculen les jugades d'escacs o el fet que molts jugadors arribin a

estar motivats fins i tot a llegir llibres d'escacs.

Així doncs, tenint en compte que el pensament crític és crucial en tots els aspectes de la

vida,  Fergusson considera un deure difondre els efectes d'aquest estudi i implementar un

currículum d'escacs a les escoles.

Perquè hauríem d'ensenyar a jugar als escacs? Quin són els fets indiscutibles sobre els

escacs i el rendiment acadèmic?

Ha estat provat que els escacs incrementen:
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• la creativitat

• la concentració

• les habilitats de pensament crític

• la memòria

• el rendiment acadèmic

• la capacitat utilitzada en la resolució de problemes

• l'enriquiment cultural

• la maduresa intel·lectual

• l'autoestima

• les puntuacions dels tests estandaritzats

• un  ventall  de  qualitats  que  qualsevol  administrador,  director  d'escola,  pare  o

professor desitja.

No obstant això, cal recordar que aquestes proposicions no són sempre vàlides per a tots

els  casos,  ja  que  les  millores  sempre  depenen  de  l'alumne,  de  la  seva  percepció,

predisposició, situació anímica, comprensió de la comprensió...

Relacionat amb el tema de la transmissió de valors i el poder socialitzador dels escacs

també s'han escrit algunes llibres dels quals fins i tot també s'ha elaborat alguna pel·lícula

com ara From Street Kids to Royal Knights, (“De nois del carrer a Cavallers Reials”). En

aquest cas, la història (basada en fets reals), parla d'un professor que treballa al barri del

Bronx de Nova York i està preocupat pels seus alumnes, els quals pertanyen a les classes

més baixes de la societat.  A través dels  escacs,  aconsegueix canviar-los la vida.  Els

escacs els  canvien la  conducta,  els  motiven  i  els  obren moltes portes...  alguns d'ells

obtenen  beques  d'estudi  gràcies  als  bons  resultat  que  obtenen  en  les  competicions

d'escacs, però sobretot els escacs els serveixen per canviar la seva actitud davant la vida.
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Objectius principals de la introducció dels escacs a l'escola

— Fomentar valors com el respecte, l'honestedat, l'empatia i l'autoestima.

— Aprendre a respectar el propi torn i “saber esperar”. (És molt important tenir paciència i

saber esperar el torn a l'hora de jugar).

— Fomentar la integració  i les relacions entre persones, independentment de la llengua

que parlin, de l'edat o el sexe de cadascú.

— Aprendre a resoldre els propis problemes i prendre decisions.

— Saber acceptar els propis errors i treure’n aprenentatges positius.

— Exercitar diferents tipus de memòria, en especial, la visual.

— Treballar les capacitats de concentració, atenció, càlcul mental, creativitat i imaginació,

lateralitat i orientació espacial. 

— Afiançar relacions de causa-efecte en referència a models de solució de problemes.

— Aprendre el moviment de les peces i les normes bàsiques del joc dels escacs.

— Millorar les habilitats lectores dels infants.

Taula d'algunes observacions al respecte dels objectius a assolir:

Objectius: Observacions:

— Exercitar  diferents

tipus de memòria, en

especial, la visual.

— En general, aquest objectiu s'assoleix força bé.

— Aprendre  a  resoldre

els propis problemes

i prendre decisions.

— Al llarg  del  curs,  els alumnes progressen positivament en

aquest aspecte, i cada cop són més autònoms. Tot i així, és

normal que a final de curs encara hi hagi un grupet minoritari

d'alumnes  que  demana  ajuda  perquè  li  costa  prendre
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decisions. En aquests casos, els infants acaben fent jugades

perquè sí, sense pensar què volen aconseguir fent allò.

— Saber  acceptar  els

propis  errors  i

treure’n

aprenentatges

positius.

— Al  principi  de  curs  normalment  hi  ha  un  percentatge

d'alumnes força elevat que no acceptava els seus errors i

reacciona de forma negativa davant la pèrdua d'alguna peça

o la partida (alguns d'ells ploren o destrossen la posició de

les peces al teuler). Mica en mica es va assolint l'objectiu i a

final  de  curs  ja  són  pocs  els  qui  no  accepten  els  propis

errors.  (Aquest  és  un  objectiu  que  normalment  costa

d'assolir, sobretot en infants que estan acostumats a tenir tot

el que volen i estan sobreprotegits).

— Treballar la capacitat

de  concentració,

d’atenció,  càlcul

mental,  creativitat  i

imaginació,  lateralitat

i orientació espacial. 

— Pel  que  fa  al  treball  de  les  capacitats  d'atenció  i

concentració, cal dir que costa bastant mantenir una actitud

de reflexió  i  silenci  durant  les partides entre els alumnes,

sobretot durant el primer mig any d'activitat, durant el qual

encara  es  realitzen  moltes  jugades  il·legals  i  hi  ha  molts

dubtes bàsics sobre el joc. És normal que els alumnes es

facin  comentaris  entre  ells  per  tal  de  resoldre  petits

problemes que es van trobant durant el desenvolupament de

la partida.

— El  càlcul  mental  ha  estat  un  dels  objectius  que  millor

s'assoleix, ja que introduir el valor de les peces dóna molt de

sí. Els mateixos alumnes calculen els punts que tenen per

iniciativa pròpia, suposo que pel mateix afany competitiu de

veure qui en té més, i es pot aprofitar molt aquest aspecte

per fer-los diferents preguntes de càlcul mental a través del

valor de les peces (sumes, restes, multiplicacions...).

— La  creativitat  i  la  imaginació  també  es  van  potenciant  a

través de diferents activitats i les partides pròpies que fan
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els alumnes. Tot i així, va bé donar algun model quan es fa

l'explicació al tauler mural (donar eines perquè ells puguin

crear  tàctiques  i  buscar  recursos  en  les  seves  pròpies

partides).

— La lateralitat i l'orientació espacial en general milloren força

al llarg de l'any, però és normal que sempre hi hagi algun

alumne que tingui dificultats per orientar-se bé al tauler.  

— Afiançar relacions de

causa-efecte  en

referència  a  models

de  solució  de

problemes.

— En general, aquest punt millora força al llarg del curs, però

és  bàsic  que  tinguin  alguna  ajuda-guia  que  els  orienti,

sobretot al principi. Després, la manera de pensar davant les

diferents opcions de jugades que ens ofereix la partida, ja és

més automàtica i no fa falta tanta ajuda perquè els alumnes

puguin veure les relacions causa-efecte. Si es tracta d'una

combinació de diverses jugades és  necessari fer-les sobre

el tauler perquè les vegin, tot i que després cada cop serà

menys necessari i es treballarà més el pensament abstracte.

— Aprendre  el

moviment  de  les

peces  i  les  normes

bàsiques del joc dels

escacs.

— Podríem dir que a final de curs, el 90% dels alumnes coneix

i realitza correctament el moviment de les peces.

— Pel  que fa a les normes bàsiques del  joc,  el  percentatge

seria una mica inferior, potser d'un 75% d'alumnes que ho

han assolit bé. Això es deu al fet que hi ha algun concepte

(sobretot  el  d'escac  i  mat)  que  encara  resulta  difícil

d'entendre a alguns alumnes o, si més no, no són capaços

de veure-ho per ells mateixos i necessiten una ajuda externa

per adonar-se'n.
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Treball de les competències bàsiques a través dels escacs

A través del treball de les competències bàsiques es pretén que els alumnes aprenguin a:

• Ser i actuar de forma autònoma.

• Pensar i comunicar.

• Descobrir i tenir iniciativa.

• Conviure i habitar el món.

Després de llegir tota la informació referent als estudis realitzats, és evident que podem

treballar  aquestes  competències  a  través  dels  escacs,  ja  que  totes  elles  les  trobem

integrades en aquest esport.

A continuació, passem a comentar com es pot treballar cada competència a través dels

escacs.

Competències comunicatives:

• Competència comunicativa, lingüística i àudiovisual.

D'aquesta competència, es treballa sobretot la comprensió i l'expressió oral. Conversar,

explicar i raonar perquè es fan unes jugades i no unes altres, saber resumir i expressar-se

amb claretat  són el  que més es treballa d'aquest apartat.  Els alumnes van descobrint

diferents aspectes del joc mitjançant el diàleg amb el mestre i amb els propis companys.

Aquesta competència es pot treballar tant a nivell de grup classe com per parelles, quan

es disputa una partida. És molt bo que els alumnes s'ajudin entre ells i  s'expliquin els

conceptes treballats (els alumnes que tenen els conceptes més assolits ho poden explicar

als altres).

Tanmateix, també es pot realitzar alguna activitat escrita relacionada amb les activitats

realitzades, així com la lectura d'històries relacionades amb els escacs.
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• Competència artística i cultural.

En aquest punt cal destacar sobretot la capacitat de crear, l'exercici imaginatiu que

es realitza a cada partida. La capacitat artística és quelcom inseparable del joc, ja

que el fet de realitzar una jugada porta implícit el fet de crear i imaginar.

Competències metodològiques:

• Tractament de la informació i competència digital.

Per  treballar  aquest  punt,  podem fer-ho  a  través  de  la  cerca  d'informació  en  llibres,

internet... sobre partides, teoria sobre el joc o bé informació d'escaquistes importants. Tot

això pot aportar coneixements nous als alumnes al mateix temps que permet treballar la

cerca, captació, selecció, i  classificació d'informació, així com l'actitud crítica i  reflexiva

que requereix fer aquesta  tasca.  És important  que els  alumnes sàpiguen resumir,  ser

conscients d'allò que és important i del que no ho és.

• Competència matemàtica.

Aquesta és segurament la competència que va associada per excel·lència als escacs.

Quan duem a terme una partida o analitzem jugades fem servir constantment estratègies

matemàtiques de diferents tipus. El càlcul, l'orientació espacial, el llenguatge simbòlic, la

resolució de problemes.

• Competència d'aprendre a aprendre.

És important que els alumnes s'adonin que poden aprendre dels propis errors i que no

tinguin una actitud negativa davant la derrota o l'error (plorar, llençar les peces, no voler

donar la mà al company, acusar el company de fer trampes... són sovint les reaccions que

es mostren, sobretot durant els primers temps de contacte amb l'activitat quan les coses

no surten com un vol.)  Això s'aconsegueix molt a través de conversar i  de reflexionar

conjuntament amb els alumnes. 

En  els  escacs,  durant  la  partida  sempre  s'estan  buscant  alternatives,  recursos  i

estratègies per solucionar els problemes. El mestre pot donar eines per encaminar els
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alumnes en aquest aspecte, però en el fons es tracta d'un procés que cada alumne ha de

fer internament, pel seu compte. 

Competències personals:

• Competència d'autonomia i iniciativa personal.

A través  d'una  partida,  podem  ajudar  a  desenvolupar  en  els  infants  valors  com   la

responsabilitat, la perseverança, l'autoestima, el coneixement d'un mateix, la creativitat,

l'autocrítica,  el  control  emocional,  la  presa de decisions,  la  capacitat  d'emprendre una

acció assumint el risc que  suposi i el fet d'aprendre de les errades.

Competències per conviure i habitar el món:

• Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.

D'aquesta competència, amb els escacs treballem sobretot la comprensió i interpretació

de  situacions.  Aprenem  a  establir  relacions  causa-efecte,  la  qual  cosa  també  va

relacionada amb la capacitat de predir i prendre decisions.

• Competència social i ciutadana.

En aquest aspecte, els escacs ens ajuden a treballar la convivència entre les persones i la

capacitat d'afrontar els conflictes utilitzant el judici ètic basat en els valors i les pràctiques

democràtiques.  Actuar  amb  criteri  propi,  mantenir  una  actitud  constructiva  i  solidària

envers  els  companys  són  habilitats  importants  a  desenvolupar.  Saber  acceptar  els

companys,  ajudar  els  que no en saben tant...  són coses  que s'han de potenciar.  Els

escacs  permeten  integrar  ràpidament  dins  un  grup  persones  de  diferents  edats  o

procedències gràcies al seu llenguatge universal. També és important en aquest aspecte

la integració de la dona en la societat (tradicionalment, a la nostra societat, s'ha vist els

escacs com una cosa d'homes, i encara és freqüent sentir comentaris com “les nenes no

en saben” o “això és cosa de nois”. Hem d'ajudar a potenciar la igualtat entre les persones

i a evitar les discriminacions sexistes).
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Explicació de l'experiència realitzada - Activitats  dutes a terme

Curs 2008/09:

Els alumnes de 2n de Primària es van iniciar en l'activitat. Es va dur a terme una hora

setmanal d'escacs durant tot l'any, en horari lectiu. Aquest curs constava de doble línia,

per tant hi havia dos grups classe en els quals es va dur a terme l'activitat.

A la festa de final de curs, durant tot un matí es van dur a terme partides amistoses en les

quals hi van participar avis, pares i alumnes de l'escola de diferents edats.
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Curs 2009/2010:

Els alumnes que l'any passat es van iniciar en la matèria segueixen amb l'activitat, i el

programa s'ha seguit implantant als alumnes de 2n de Primària. Així doncs, hi ha 3 grups

(2n, 3r-A i 3r-B) que reben classes d'escacs una hora setmanal durant tot el curs escolar.

(És  molt  important  que  el  grup  d'alumnes  que  s'inicia  en  l'activitat  pugui  mantenir-la

almenys durant un parell d'anys, ja que un cop s'han après les normes bàsiques del joc i

el moviment de les peces, que és el que es fa i consolida durant tot el primer any, és quan

es poden treballar molt més les capacitats de pensament abstracte i raonament lògic que

ens ofereix aquest joc).

S'han afegit al projecte els alumnes de 1r, els quals realitzen l'activitat quinzenalment.

Sobretot a aquesta edat és difícil introduir les normes del joc i posar-ho en pràctica si es té

un grup molt nombrós, i això va fer que decidíssim dividir la classe en dos grups, els quals

es van alternant setmanalment.  

Els alumnes de 3r, en conèixer ja perfectament les normes del joc, van insistir molt en

poder fer partides entre tots ells, no només amb els nens i nenes de la seva aula, sinó

també amb els de l'altra. Aquest segon trimestre s'han realitzat uns grups flexibles que

permeten això, i ells estan molt més motivats (la rutina de jugar sempre amb els mateixos

pot cansar una mica i va bé anar canviant els components dels grups si és possible o bé

fer partides amb infants d'altres indrets).
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Alumnes de 1r de Primària, posant en pràctica el que han après. Curs
2009/2010.

Alumnes de 1r de Primària, intentant solucionar un problema al tauler mural.
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A final de curs, igual que el curs passat, hem previst organitzar una altra vegada algun

tipus d'activitat mitjançant partides d'escacs oberta a tota la comunitat educativa (alumnes,

famílies i professors). Als alumnes els motiva molt poder compartir l'activitat amb els seus

pares, germans... 

A petició dels propis alumnes, també es treuen jocs d'escacs al pati de l'escola per tal que

es puguin jugar partides entre ells durant l'estona d'esbarjo que tenen. Als alumnes els

agrada jugar amb nens i nenes d'altres classes i també amb els mestres (fins i tot s'ha

donat el cas d'haver d'establir un torn per jugar amb algun mestre!).
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Alumnes de 3r curs, disputant un campionat entre les dues classes al final del
2n trimestre. Curs 2008/09

Alumnes de 3r curs jugant unes partides amistoses.

Alumnes de 1r d'E.P. jugant entre ells durant l'hora d'esbarjo. Alumnes de 1r d'E.P. jugant contra un mestre.
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Com a fet  puntual  d'aquest  curs,  cal  destacar  també la  participació  de l'escola  en el

projecte PROADES.

Aquest projecte va a càrrec de la Fundación Deporte Joven, i aquest any va desenvolupar

un  subprograma  que  duia  per  nom  “Escac  i  Mat  –  juga  a  l'escola”.  A través  de  la

Federació Espanyola d'Escacs, es va escollir una escola de cada comunitat autònoma per

dur-lo a terme, i en el cas de Catalunya vam participar-hi nosaltres.

L'experiència consistia en impartir  un curs de formació per a mestres de 10 hores de

durada per tal de donar-los una mínima informació escaquística que els permetés iniciar el

alumnes en aquest esport. 
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Alumnes de 1r d'E.P. durant una hora d'esbarjo.

Dues mestres participants al curs d'iniciació als escacs. Mestres participants al curs de formació del projecte PROADES.
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El curs va comptar amb 6 mestres participants i cal dir que va ser una experiència molt

enriquidora per a tots. Al mateix temps, també subvencionaven durant 6 hores un monitor

per tal que iniciés l'activitat en algun curs de l'escola. En el nostre cas, el curs escollit va

ser 4t de Primària, ja que els alumnes de 1r, 2n i 3r ja realitzen aquesta activitat. A banda

d'això,  es va  dotar  les escoles participants  amb 10 taulers  d'escacs i  uns  programes

informàtics per tal que els alumnes poguessin practicar mitjançant l'ordinador.

Cal dir que un cop duta a terme l'experiència la valorem molt positivament. Els alumnes

de 4t estan molt motivats i també comencen a demanar jugar amb els taulers a l'hora del

pati.  En  general,  tota  la  comunitat  educativa  ho  valora  molt  positivament  i,  davant

l'entusiasme dels alumnes, l'AMIPA està valorant incloure una activitat d'escacs en horari
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Alumnes de 4t de Primària escoltant una explicació teòrica. Alumnes de 4t posant en pràctica el que els han explicat.

Partides simultànies que es van organitzar amb els alumnes de 4t com a
cloenda del curset.

Partides simultànies. Gener 2010.
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extraescolar i també organitzar altres tipus d'activitats, com ara alguna trobada amb nens i

nenes d'altres escoles o fins i tot formar un club d'escacs per tal que aquells que vulguin

tinguin l'opció de participar en més activitats.

En referència al projecte Proades, està molt bé la idea de formar els mestres, ja que

sovint els escacs no entren a les escoles per la manca de coneixement que hi ha entre els

mestres, o una mena de “por” causada per l'errònia visió que sovint es té de considerar

els escacs com un esport molt complicat i només per a intel·lectuals. 

Desenvolupament de les sessions

El fet que la sessió destinada a aquesta activitat sigui d'una hora permet estructurar la

classe en una explicació-repàs del dia anterior, explicació de nous exemples o continguts

al tauler mural amb reflexions en veu alta i participació activa de tots els alumnes (més o

menys  la  primera mitja  hora)  i  després,  una segona part  de la  sessió  en la  qual  els

alumnes, per parelles, juguen partides entre ells i posen en pràctica el que s'ha explicat.

Penso que poder tenir una hora per a aquesta activitat permet un bon desenvolupament

de la sessió, tenint en compte que s'han de destinar uns 10 minuts a posar bé les taules

per jugar en el cas que l'aula que s'utilitzi no estigui ja preparada i tingui taules situades

d'una manera que vagi bé per a l'activitat (sovint les tenen agrupades de 4 en 4 i aquesta

disposició no ens va bé per jugar les partides) i tornar-les a posar bé quan s'ha acabat la

classe, repartir els taulers i  recollir-los. Si la sessió fos de 45 minuts no tindríem prou

temps per treballar d'aquesta manera i les classes no serien tan profitoses. 

Material

Per dur a terme l'activitat és necessari disposar de taulers i peces per als alumnes, així

com algun tauler mural o bé una pissarra digital que ens permeti mostrar les jugades,

exercicis i conceptes que s'han d'anar assolint. 

En el nostre cas, l'escola disposa de taulers d'escacs i peces i també d'un tauler mural

enrotllable que permet dur a terme les explicacions per a un grup nombrós en qualsevol

espai de l'escola. Des d'aquest curs també hem començat a utilitzar la pissarra digital com

40



Experiència didàctica
“Dóna'm la mà”. Els escacs com a eina educativa.

a eina de treball.

(També està bé disposar de rellotges, per incorporar també la variable del temps en les

partides, però aquest material no és prioritari, a banda que és força car. En el nostre cas,

de moment encara no n'hem pogut adquirir).

Un altre tipus de material que també és necessari i va molt bé per donar suport a allò que

es treballa són els cartells per penjar a classe. És important tenir cartells d'allò més bàsic

(moviment de les peces, valors...) o de coses més difícils que s'hagin pogut explicar (per

exemple  cartells  dels  diferents  tipus  d'enroc,  la  qual  cosa  quan  s'aprèn  pot  portar

confusió). Aquest tipus d'informació visual és un recurs per a molts alumnes davant dels

dubtes que poden tenir durant la partida i facilita que els resolguin ells mateixos amb un

cop d'ull.
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Cartells d'ajuda a la classe de 3r A. Cartells d'ajuda a la classe de 2n

Tauler mural enrotllable. És molt fàcil d'utilitzar i de transportar.
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Metodologia i tipus d'activitats realitzades.

• Explicació de continguts i conceptes al tauler mural. Els mateixos alumnes, guiats

pel mestre, descobreixen els diferents aspectes del joc.

• Realització de partides entre ells, curses de peons, la Torre que menja xocolata...

• Matx amistós entre les dues classes (s'ha fet una sola vegada, com a cloenda del

2n trimestre. Cada classe va formar un equip, i vam jugar els nens d'una classe

contra els de l'altra classe. L'equip guanyador és el que aconsegueix més punts).

• Realització  d'alguna  fitxa  d'exercicis  d'orientació  espacial,  raonament  lògic  o

problemes d'escac i mat en una jugada.

• Resoldre preguntes de tipus divers (sumar punts, reconèixer columnes, files, posar

el nom a les caselles, resoldre problemes de mat en una jugada...) a l'ordinador.

Joan Vicens Peña, un mestre de l'escola, va confeccionar una sèrie d'exercicis per

fer  a  l'ordinador  sobre  diferents  temes  d'iniciació  als  escacs.  Aquest  tipus

d'exercicis  els  han dut  a terme en algunes estones de l'horari  que han anat a

treballar a la sala d'ordinadors. Penso que són molt positius perquè permeten als

alumnes avançar segons el seu nivell i ritme de treball ja que cada cop que acaben

un  exercici,  l'ordinador  (automàticament)  ja  els  en  posa  un  de  nou.  D'aquesta

manera, els que tenen més facilitat i, per tant, resolen els problemes més ràpid no

s'avorreixen ja que sempre tenen activitats per anar fent.

• Resoldre preguntes de càlcul mental a través del valor de les peces és quelcom

que agrada molt. Al llarg de la partida, els mateixos alumnes realitzen càlculs dels

punts que té cadascun d'ells. A partir d'aquí podem treballar totes les operacions

matemàtiques  que  vulguem  i  plantejar  preguntes  d'operacions  matemàtiques

bàsiques, equivalències...

• Sistema de punts mitjançant els cartronets-peça. Aquest sistema és molt senzill i a

ells els motiva molt. Consisteix en el fet d'anar donant cartronets en els quals hi ha

una peça dibuixada per les preguntes encertades, si s'ha guanyat o s'ha perdut...
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Els punts que es repartiran segons el que s'assoleixi es pacten abans de començar

l'activitat i, en el cas de les partides, és el mestre qui flexibilitza una mica aquest fet

ja que es té en compte l'esforç i l'actitud de cadascú durant la partida. Per exemple,

a nivell  estàndard,  guanyar  pot  significar  rebre una Torre  (5  punts)  i  perdre  un

Cavall (3 punts), però si l'alumne ha perdut perquè no s'ha esforçat gens i a més no

s'ha  comportat  bé  el  mestre  pot  decidir  donar-li  només  un  Peó  (1  punt);  i  a

l'inrevés... l'alumne que ha perdut la partida però ha lluitat molt i ha jugat molt bé

pot rebre 4 punts.  Els alumnes han de ser responsables d'anar guardant cadascú

tots  els  cartronets,  i  al  final  d'un  cert  període  de  temps  (cada  mes  i  mig,  per

exemple), s'enganxen en una fitxa que es reparteix i es sumen tots els punts. A

partir d'aquí es poden fer més preguntes de càlcul com ara: si als punts que has fet

hi afegissis una Dama, quants punts tindries?
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Programa de continguts treballats amb els alumnes d e 2n de Primària.

• LLEGENDA DELS GRANS DE BLAT. Invenció del joc dels escacs.

• EL TAULER. 

o Col·locació correcta. 

El quadre blanc del tauler ha d’anar sempre a la mà dreta.

o Conceptes de fila, columna i diagonal.

o Casella. Nom de les caselles (coordenades). 

Durant  la  primera  part  del  curs  es treballarà  només verbalment,  després

també a nivell escrit (escriure les jugades de la partida).

• PRESENTACIÓ DE LES DIFERENTS PECES I COL·LOCACIÓ AL TAULER.

• LA TORRE.

• EL REI.

• CONCEPTE D’ESCAC.

• CONCEPTE D’ESCAC I MAT.

• LA CAPTURA.

• L’ALFIL.

• LA DAMA.

• EL PEÓ.

• EL CAVALL.

• EL VALOR DE LES PECES. 
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(A partir d’aquí treballar operacions matemàtiques).

• L'ENROC CURT (o-o) I L'ENROC LLARG (o-o-o).

• LA CLAVADA.

• ESCAC I MAT: 

◦ Amb el Rei i una Torre.

◦ Amb el Rei i 2 Torres (jugada dels peus).

◦ El mat del pastor.

◦ El mat del passadís.

◦ El petó de la mort.

• EL RELLOTGE D'ESCACS ANALÒGIC. 

(Funcionament, caiguda de bandera, les hores, els quarts...).

• DIFERENTS NORMES:

◦ Qui porta les peces blanques comença la partida.

◦ Quan fan escac al Rei s’ha de buscar una solució.

◦ Els Reis no es poden tocar (no poden ser mai veïns).

◦ Peça tocada, peça jugada. 

Abans de tocar una peça s’ha de pensar molt bé la jugada que volem fer

perquè un cop s'ha tocat ja s'ha de moure.

◦ No es pot rectificar una jugada que ja s'ha fet.

◦ Al principi i al final de la partida cal donar-se la mà amb la persona que juga
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amb nosaltres. 

◦ No riure's dels errors dels companys ni presumir de les pròpies victòries.

Programa de continguts treballats amb els alumnes d e 3r de Primària

• Repàs de tots els continguts treballats el curs anterior.

• FINALS DE PEONS. Rei i Peó contra Rei. 

◦ L'oposició. 

◦ La regla del quadrat.

• ANOTAR I COMENTAR PRÒPIES PARTIDES I D'ALTRES JUGADORS.

• MAT DE REI I DAMA.

• LA CLAVADA

• LA DESCOBERTA

• L'ATAC DOBLE

• LA DESVIACIÓ

• RESOLUCIÓ DE PROBLEMES de mat en 2 jugades.
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Recursos didàctics

Partides

Molts cops s'utilitzen partides molt curtes -anomenades “miniatures”- per ensenyar alguns

conceptes  del  joc.  Aquestes  partides,  algunes  de  les  quals  tenen  una  història  força

popular al darrere, són una molt bona eina per treballar molts valors, com ara la humilitat,

l'amistat, el respecte...

Als alumnes els agraden molt aquest tipus de partides amb història perquè s'hi senten

identificats.  A  més,  el  fet  de ser  tan curtes perment  que es puguin  memoritzar  amb

facilitat.

A continuació en podem veure dues de les més famoses: el mat del pastor i el mat del

boig.

El mat del pastor

Explica la història que una vegada hi havia un pastoret que cada dia anava al prat amb el

seu  ramat.  Al  pastor  li  agradava  moltíssim jugar  als  escacs,  i  aprofitava  les  llargues

estones que passava al prat per pensar i  descobrir  noves jugades d'escacs. Es podia

passar hores i hores divertint-se amb els escacs.

Un dia, mentre estava davant el tauler intentant esbrinar una bona continuació per una

obertura  que  havia  après,  va  passar  un  carruatge  per  la  vora  del  seu  prat.  Dins  el

carruatge hi viatjava el rei de França, el qual estava fent camí per anar a veure un altre rei

d'un país veí.

Vet aquí que el rei de França també era un gran aficionat a jugar als escacs, i en veure el

pastor tot sol davant del tauler,  es va estranyar i,  al mateix temps, li  van venir moltes

ganes de jugar-hi. A més a més, va pensar que aquell pastor de la muntanya no en devia

saber gens de jugar a escacs, perquè si sempre estava allà sol no devia ser possible que

n'hagués après més que ell (amb tots els mestres que havia tingut al seu palau!!!)..., així
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que va pensar que si jugaven una partida el podria guanyar fàcilment. El rei es va decidir,

es  va  presentar  i  li  va  demanar  al  pastor  si  volia  jugar-hi,  i  el  pastoret  va  acceptar

encantat.  El  rei  el  va  deixar  triar  les  peces  que  volia  dur,  i  el  pastor  va  escollir  les

blanques.

Després de donar-se la mà per desitjar-se sort l'un a l'altre van començar la partida. El

pastoret va avançar el Peó de davant del Rei dues passes, i el rei francès va fer el mateix.

Després, el pastor va agafar l'Alfil i el va posar a la casella c4, i el rei estava tan confiat

que guanyaria que ni tan sols va pensar... va agafar ràpidament el Cavall i el va posar a la

casella c6. A continuació, el pastor va pensar uns minuts..., el rei va pensar que no sabia

què fer i fins i tot es va fer el “xulo” amb ell i se'n va riure una mica. El pastor va agafar la

Dama i la va posar a f3. El rei, no va pensar ni un segon i va fer la seva jugada molt de

pressa (fins i tot va pensar que li donaria peixet per no guanyar-lo de seguida: “pobre

pastoret, si el guanyo massa de pressa... el deixaré durar una mica...”), va agafar el peó

de davant de la Dama i el va avançar un pas. 

El pastor, llavors, va agafar la Dama i la va posar a la casella f7, capturant el peó que hi

havia! “Escac”, va dir.  El rei no s'ho esperava perquè s'havia refiat massa creient que el

pastoret no en sabia gens, i no havia pensat les seves jugades. El rei va començar a mirar

totes les jugades que podia fer...  i  cap d'elles podia salvar el  seu Rei acorralat per la

Dama!!! No trobava cap solució... era escac i mat!!!

En aquell moment, el rei es va adonar que no s'havia d'haver rigut ni fet el “xulo” amb el

pastoret, i que s'havia equivocat molt pensant que aquell pastoret de la muntanya no en

devia saber gens.... va tenir molta vergonya d'haver-se comportat d'aquella manera, i des

d'aquell dia no es va tornar a riure de cap dels seus rivals i ha après la lliçó.

El mat del boig

Hi havia una vegada un noi que no feia mai cas dels consells que li donava la gent. El seu

professor sempre li deia que comencés la partida per un dels peons centrals del tauler, el

del davant del rei o de la dama, però ell... res de res!!!

Un dia, va anar a una plaça on sempre hi havia gent jugant als escacs i allà va demanar a
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una  noia  que  també  estava  esperant  si  volia  jugar  una  partida  amb  ell.  La  noia  va

acceptar; es van asseure, es van presentar i donar la mà i la partida va començar.

El noi duia les blanques, i va començar movent el peó de davant de l'Alfil, fent Pf3. La noia

es va estranyar bastant... però ella va fer el que li havien aconsellat: Pe5. Llavors, el noi

va fer una jugada encara més estranya: Pg4!!! (Amb aquesta jugada, no només estava

traient els peons dels costats massa d'hora, sinó que a més a més estava deixant el Rei

desprotegit! Tan destapat com havia quedat podia ser atacat fàcilment). 

La noia no s'ho podia creure... “aquesta jugada és una bogeria!”, va pensar. Llavors, va

reflexionar uns instants i de seguida es va adonar de l'error que havia comès el noi; va

agafar la Dama i la va posar a la casella h4 tot dient “Escac i Mat!”.

El noi primer no s'ho va creure... no podia ser que l'haguessin guanyat amb només dues

jugades... però després de mirar bé si trobava alguna solució per salvar el seu Rei es va

adonar que no podia fer-hi res. Certament, era escac i mat! Es van donar la mà i el noi la

va felicitar per la seva bona jugada.

La noia li va explicar que allò que havia fet no era un bon començament per a una partida

d'escacs i va ensenyar-li algunes jugades que ella coneixia, perquè ell també ho pugués

fer un altre dia.

El noi va pensar que allò mateix que li  havia dit  la noia li  havia dit  molts cops el seu

mestre, però ell no li havia fet mai cas... des d'aquell dia, escolta més els consells que li

dóna la gent.

Amb la noia es van fer molt amics i van quedar més vegades per explicar-se les noves

jugades que aprenien i fer partides plegats.
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Exercicis de càlcul mental
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Cites.

Són  moltes  les  persones  que  en  algun  moment  han  fet  alguna  declaració  el  alguna

entrevista  o  han escrit  la  seva opinió  envers els  escacs.  Algunes cites d'escaquistes,

escriptors, científics, filòsofs... ens poden ser molt útils per parlar sobre diferents valors, o

simplement per reflexionar i conversar sobre diferents temes.

A continuació en tenim algunes, recollides per Juan Antonio Montero (2007)8 :

 Els escacs són gimnàstica intel·lectual.  Wilhelm Steinitz

 Els escacs són una llengua universal.  Larsen

 Els escacs es juguen amb la ment... no amb les mans!  Sultan Khan

 La  categoria  per  sexes  és  una  separació  absurda.  La  causa  de  la  inferioritat

femenina és únicament cultural.  Ara,  els meus col·legues masculins m'accepten

sense problemes. Judith Polgar 

 En  els  escacs,  aprendràs  més  d'una  partida  perduda  que  de  cent  guanyades.

Anatoly Karpov

 Pots  aprendre  molt  més  d'una  derrota  que  d'una  victòria.  Hauràs  de  perdre

centenars de partides abans d'arribar a ser un bon jugador. José Raúl Capablanca

 La  culpa  dels  meus  fracassos  la  té  la  subestimació  de  l'adversari  i  la

sobreestimació de les pròpies possibilitats. Siegbert Tarrash

 Qui assumeix riscos pot perdre; però qui no els assumeix perd sempre. Savielly

Tartakower

 Els escacs són com la vida. Boris Spassky

 Els escacs són com el joc de la vida, on sempre trobarem algú que serà millor que

8 Com a document annex al treball s'adjunta una traducció parcial del llibre de Montero “El libro de las frases de ajedrez”. En aquest document s'ha fet una
selecció de les frases més interessants del llibre en qüestió, classificades segons els diferents temes dels quals tracten.
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nosaltres i també algú que jugui pitjor. Bernardo Rosselli

 En els escacs, com en la vida, la glòria d'avui pot ser el verí per al demà. Mikhail

Botvinnik

 En els escacs,  com en la  vida,  la  millor  jugada és la  que s'acaba de realitzar.

Siegbert Tarrash

 Com  la  vida  imita  els  escacs,  ara  és  el  moment  de  prendre  decisions.  Garry

Kasparov, en el moment d'anunciar la seva retirada.

 Jugar bé als escacs és com manejar un cotxe; qualsevol ho pot fer, tot i que fer-ho

bé ja és una altra cosa; porta molta feina. Com la Fórmula 1! Bernardo Roselli

 Els escacs són un conte de fades de les mil  i  una “posades de pota”. Savielly

Tartakower

 Alguna part d'un error sempre és correcta. Savielly Tartakower

 Guanya la partida el jugador que comet el penúltim error. Savielly Tartakower

 Si l'error no existís s'hauria d'inventar. Savielly Tartakower

 Cometo errors... després existeixo!  Savielly Tartakower

 Què seria dels escacs sense errors graciosos? Kurt Richter

 Sense error no hi pot haver brillantor. Emanuel Lasker

 Un pot tenir una posició guanyadora... i una mala jugada pot llençar per la borda

tota la tasca realitzada en hores. Això no passa en cap esport. En escacs, fas una

pífia..... i tot es pot ensorrar. Oscar Panno

 D'això tracten els escacs. Un dia li dones una lliçó al teu oponent i el dia següent te

la dóna ell a tu. Bobby Fischer

 Qui és el meu oponent aquesta tarda? El meu oponent són les peces negres. Akiba
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Rubinstein

 Qui mai assumeix un risc, mai guanya una partida d'escacs. Paul Keres

 El més dificil en escacs és guanyar una partida guanyada. Emanuel Lasker

 Per guanyar en els escacs és necessari posar-se en el lloc de l'adversari. Garry

Kasparov

 S'ha de seguir lluitant fins i tot quan un es troba en una posició guanyadora; de fet,

especialment quan un es troba en una posició guanyadora. Garry Kasparov

 Quan vegis un bon moviment, espera... intenta de trobar-ne un de millor. Emanuel

Lasker

 Mentre  el  teu contrari  pensa, fes valoracions generals  sobre la  posició.  Mikhail

Botvinnik

 El bon observador ho pot resistir gairebé tot. La millor manera de jugar bé els finals

és fixar-s'hi. Emanuel Lasker

 Qui menysprea el seu rival no és digne de guanyar cap partida. Emanuel Lasker

 El Rei és la peça més dèbil. Paul Morphy

 Només un jugador fort sap com n'és de dèbil el seu joc. Savielly Tartakower

 Es produeixen més aventures en un tauler d'escacs que en tots els mars del món.

Marc Olan, músic.

 La vida és com un joc d'escacs, canviant a cada moviment. Proverbi xinès.

 Els escacs són un mar en el qual  un mosquit  hi  pot beure i  un elefant s'hi pot

banyar. Proverbi hindú.

 Els escacs em van ensenyar a reconèixer que un comet errors dels quals no té

perquè lamentar-se, sinó aprendre d'ells. William Bourgeois (Citant Karpov).
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Recursos a internet

http://www.chessbase.com/DOWNLOAD/cblight/index.asp

CHESS  BASE  LIGHT:  és  un  programa  amb  el  qual  es  poden  fer  diagrames  per

preparar fitxes o cartells per als alumnes. És gratuït.

http://www.jaquealadama.com/

En aquesta web hi podem trobar diferents activitats d'escacs. 

Per aprende el  moviment del  cavall:  “El  caballo y las 64 casillas”.  Als alumnes els

agrada força aquest joc: es tracta de recórrer el tauler amb un cavall sense passar dos

cops per la mateixa casella. El repte per als infants és arribar a recórrer el màxim de

caselles possibles. Els mateixos alumnes van anotant en un llistat el nº de caselles que

han recorregut. A tots els fa il·lusió millorar la marca personal.

http://www.laplaza.org.ar/

En  aquesta  web  trobareu  tot  tipus  d'activitats  escaquístiques  i  molts  articles  de

pedagogia  i  psicologia  relacionats  amb els  escacs.   És  una  web molt  complerta  i

interessant, potser la que destacaria més de les que he pogut consultar.

http://platea.pntic.mec.es/jescuder/ajedrez.htm

Curiositats d'escacs, enigmes.
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http://www.paidotribo.com/

Web de l'editorial Paidotribo, una de les principals editorials de llibres d'escacs.

http://www.xtec.cat/~mcano/escacs/educacio.htm

En l'apartat “el llibret” hi ha totes les normes bàsiques del joc.
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