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Pàgina web de Juan Luís Jaureguiberry
 
Juan Luís Jaureguiberry
escoles primàries de la província de Santa Fe (Argentina) i és el President de la 
comissió nacional d’escacs escolars de la Federació Argentina d’Escacs 
(FADA). 
 
El curs passat vam tenir l’oportunitat d’a
Catalunya, i us recomanem molt que dediqueu una estona a mirar els materials 
sobre escacs i matemàtiques que té publicats a la seva pàgina web, ja que 
creiem que us poden ser d’utilitat:
 
http://ajedrezsantafe.com/descargas/category/7
matematica 
 
Els temes tractats, sempre relacionats amb els escacs, són:

 Fraccions equivalents.
 Angles. 
 Classificació de qua
 L’escaquer. Simetries i comptar caselles.
 Pertinença i validació.
 Quarts de torre i cavall.
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RECURSOS TIC 
Pàgina web de Juan Luís Jaureguiberry 

Juan Luís Jaureguiberry és el coordinador del Pla Provincial d’Escacs per a 
escoles primàries de la província de Santa Fe (Argentina) i és el President de la 
comissió nacional d’escacs escolars de la Federació Argentina d’Escacs 

El curs passat vam tenir l’oportunitat d’assistir a un taller que ens va fer a 
Catalunya, i us recomanem molt que dediqueu una estona a mirar els materials 
sobre escacs i matemàtiques que té publicats a la seva pàgina web, ja que 
creiem que us poden ser d’utilitat: 
http://ajedrezsantafe.com/descargas/category/7-clases-de-ajedrez

Els temes tractats, sempre relacionats amb els escacs, són: 
Fraccions equivalents. 

Classificació de quadrilàters. 
L’escaquer. Simetries i comptar caselles. 
Pertinença i validació. 
Quarts de torre i cavall. 
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és el coordinador del Pla Provincial d’Escacs per a 
escoles primàries de la província de Santa Fe (Argentina) i és el President de la 
comissió nacional d’escacs escolars de la Federació Argentina d’Escacs 

ssistir a un taller que ens va fer a 
Catalunya, i us recomanem molt que dediqueu una estona a mirar els materials 
sobre escacs i matemàtiques que té publicats a la seva pàgina web, ja que 

ajedrez-y-


