
Campus  
Club D’Escacs Mollet 2017 

 

Durant la primera quinzena del mes de Juliol el Club D’Escacs 

Mollet organitza un campus d’Escacs per tots aquells nois i noies 

interessats a millorar el seu nivell escaquístic. La idea és que els 

alumnes menys avançats reforcin coneixements bàsics i n’aprenguin de nous, i que els més 

avançats aprenguin un bon repertori d’obertures, amb blanques i amb negres, per tal de 

guanyar en seguretat i autoconfiança a l’hora d’anar a competir. Cada dia es practicaran els 

coneixements adquirits mitjançant partides amb rellotge. 

 

Les classes s’estructuraran de la següent manera: 

- 60 min: classe teòrica. 

- 30 min: Partides a 10 min i a 5 min per bàndol.  

- 15 min: esmorzar o berenar 

- 30 min: Partides a 10 min i a 5 min per bàndol. 

- 45 min: revisió de les partides i correcció d’errors. 

 

SETMANA DEL 3 al 7 de juliol 

Grups matí (10-13 h) o tarda (16-19 h): 

● Grup iniciació (màxim 10 alumnes).  

10-11 h o 16-17 h: Dilluns, Atacs a l’enroc; Dimarts, finals elementals, Dimecres, 

Obertura Guico Piano; Dijous, Mats elementals; Divendres, Tàctica bàsica. 

 

● Grup avançat (màxim 10 alumnes). OBERTURES OBERTES 

10-11 h o 16-17 h: Dilluns, Italiana; Dimarts, Espanyola, Dimecres, Quatre 

Cavalls; Dijous, Gambet Evans; Divendres, Vienesa. 

 

SETMANA DEL 10 al 14 de juliol 

Grups matí (10-13 h) o tarda (16-19 h): 

● Grup iniciació (màxim 10 alumnes).  

10-11 h o 16-17 h: Dilluns, matemàtiques a la captura de peces; Dimarts, 

aprenem a fer-nos bones preguntes, Dimecres, El perill del rei al centre/l’enroc; 

Dijous, Més Mats que cal conèixer; Divendres, Millora de la visió ràpida per 

prendre decisions. 

 

● Grup avançat (màxim 10 alumnes). OBERTURES SEMIOBERTES i TANCADES 

10-11 h o 16-17 h: Dilluns, Siciliana; Dimarts, Gambet de dama, Dimecres, 

Francesa; Dijous, Caro Kann; Divendres, Holandesa. 

Preus  

● Activitat d’una setmana  50€ (mati o tarda) 

● Activitats de dues setmanes 90€ 

 Al final de la setmana repartirem copes i medalles per tothom. 

Per més informació i inscripcions: escacsmollet@gmail.com 

mailto:escacsmollet@gmail.com

