
 

 

 

 

 

 

Escacs a l’aula és un projecte que neix amb quatre eixos: la cultura, la tecnologia, la 
docència i l’esport. La pràctica dels escacs és un esport que facilita el desenvolupament 
intel·lectual, potència la capacitat de càlcul, la memòria, la lògica i ajuda 
d’abstracció.  
 

A més de formar en valors com la confiança, amistat, respecte a l’adversari, respecte a 
les regles, constància, esforç, honestedat... 
 

I és divertit!  
 

                                                                                                                              
 
 

DIRIGIT A ALUMNES DE PRIMÀRIA
 
 DILLUNS

Horari migdia 
de 13:30h a 

14:30h 

1er i 2on
Grup A

Horari migdia 
de 12:35h a 

13:30h 

3er,4art, 5è i 6è
Grup B

Horari tarda 
de 16:30h a 

17:45h 
 
 
PREUS:      20€/mes  
 

MÍNIM 10 alumnes. L’AFA es reserva el dret de modificar els grups si el nombre és menor a 10 
en algun grup. 

ESCACS A L’AULA 
 

Escacs a l’aula és un projecte que neix amb quatre eixos: la cultura, la tecnologia, la 
docència i l’esport. La pràctica dels escacs és un esport que facilita el desenvolupament 
intel·lectual, potència la capacitat de càlcul, la memòria, la lògica i ajuda a treballar la capacitat 

A més de formar en valors com la confiança, amistat, respecte a l’adversari, respecte a 
les regles, constància, esforç, honestedat...  

Responsable i professor:  Arnau
Telèfon: 6

                                                                                                                   arnauclot12@gmail.com 

DIRIGIT A ALUMNES DE PRIMÀRIA 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES 

1er i 2on 
Grup A   

3er,4art, 5è i 6è 
Grup B   

 
   

MÍNIM 10 alumnes. L’AFA es reserva el dret de modificar els grups si el nombre és menor a 10 

Escacs a l’aula és un projecte que neix amb quatre eixos: la cultura, la tecnologia, la 
docència i l’esport. La pràctica dels escacs és un esport que facilita el desenvolupament 

a treballar la capacitat 

A més de formar en valors com la confiança, amistat, respecte a l’adversari, respecte a 

Responsable i professor:  Arnau 
Telèfon: 617788787 

arnauclot12@gmail.com  

DIJOUS 

 

 

 

MÍNIM 10 alumnes. L’AFA es reserva el dret de modificar els grups si el nombre és menor a 10 


