
ESCACS A L’ESCOLA LOLA ANGLADA

EL CAMÍ A L'EXCEL·LÈNCIA

L’objectiu terminal d’introduir l’activitat dels escacs en la formació de l’alumnat  és  aconseguir 

desenvolupar els valors que els comporta la pràctica continuada dels escacs   

Valors reconeguts a la Declaració del Parlament Europeu de data 15 de març de 2012, en la qual 

s'acorda la introducció del programa «Escacs a l'Escola» en els sistemes educatius dels Estats 

membres, i que fa la consideració de que els escacs és un joc accessible per als nens de qualsevol 

grup social, 

• Dins de l'àmbit intel·lectual, cal destacar principalment l'augment de la capacitat 

d'atenció i concentració, la millora del raonament lògic i de la memòria. Es potencien 

substancialment les capacitats de càlcul, d'anàlisi i de síntesi; es millora la percepció, la 

discriminació, la creativitat, la imaginació i la intuïció; es treballa l'orientació espai-

temps i es millora l'expressió verbal.

• Dins l'àmbit de la personalitat s'estimula la iniciativa, l'autocontrol, l'autodisciplina, 

l'esforç, la reflexió, el pensament crític i la responsabilitat; es millora l'organització i la 

planificació i es potencia l'autoestima i l'autonomia.

• Dins l'àmbit de la salut, els escacs fomenten el desenvolupament i el manteniment de les 

capacitats intel·lectuals i, alhora, ajuden a trobar un equilibri emocional que aporti 

benestar i felicitat a les persones, i aprendre a conviure. 

• En l'àmbit social els escacs poden ajudar a la integració dels nouvinguts a la societat 

d'acollida i a lluitar contra el racisme i la discriminació de gènere. És un joc o un esport 

que permet competir en igualtat de condicions persones de totes les edats, tant homes com

dones. 

Sigui quina sigui l'edat del nen, els escacs pot millorar la seva concentració, paciència i 

persistència i pot ajudar a desenvolupar el sentit de la creativitat, la intuïció, la memòria i les 

competències, tant analítiques com de presa de decisions, que els escacs ensenya així mateix 

valors com ara la determinació, la motivació i l'esportivitat.




