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PRESENTACIÓ

Del 26 de setembre al 3 d'octubre de 2021, diverses de les millors jugadores
d'escacs del món visitaran Catalunya per jugar el Campionat del Món Femení
d'Escacs per Equips, el qual es disputarà a Sitges.

Des del programa Escacs a l'escola hem elaborat, i elaborarem durant els
propers dies, diversos materials educatius per visibilitzar els escacs a les aules
i, concretament, les dones escaquistes. 

Aquest és el primer dossier, on hi trobareu algunes propostes pensades,
especialment, per a alumnes de 8 a 12 anys, però que potser també poden ser
útils per a alumnes d'altres edats. 

Esperem que us siguin d'utilitat i us convidem a seguir el torneig, el qual es
retransmetrà cada dia, en directe, en tres idiomes: català, castellà i anglès. 

Podeu trobar tota la informació a la pàgina web de la Federació Catalana
d'Escacs www.escacs.cat o bé a la pàgina web oficial del torneig
https://worldwomensteams.fide.com/

@EscacsEscola

Programa impulsat per:

Barcelona, a 26 de setembre de 2021

http://www.escacs.cat/
https://worldwomensteams.fide.com/


En total, hi participen 12 seleccions de diferents
països i cada equip porta 5 jugadores, tot i que
només en jugaran 4 a cada partit.

La competició tindrà 8 rondes, i comença el dilluns
27 de setembre a la tarda.
 

Sabies que entre les participants n'hi ha 3 que han estat campiones
mundials d'escacs de partides a ritme lent?

Diverses de les millors jugadores d'escacs del món han viatjat a
Sitges per jugar el Campionat del Món d'Escacs Femení per Equips,
el qual se celebrarà del 26 de setembre al 3 d'octubre de 2021.

ALEKSANDRA
KOSTENIUK

MARIYA
MUZICHUK

ANNA
USHENINA

A més, hi ha altres participants que han estat campiones del món
d'escacs ràpids o blitz (llampec).

LES MILLORS JUGADORES
D'ESCACS DEL MÓN,

A CATALUNYA!

NOT ÍC I A
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1.  Coneixes alguna noia que jugui a escacs?

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................
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2.  Amb la informació que ens dona la notícia anterior, pots esbrinar
quantes jugadores, en total, assistiran al Campionat del Món
d'Escacs Femení per Equips?

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

   Quantes jugadores descansaran durant cada ronda?

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................



Els escaquistes sovint utilitzen paraules que ens poden resultar estranyes. 
Si vols convertir-te en tot un expert en el món dels escacs, tu també les has de
saber, i te les presentem a continuació:
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PARLEM COM
AUTÈNTICS ESCAQUISTES!

P ER  SABER -NE  MÉS . . .

 

FIDE
 

Són les sigles de la 
Federació Internacional d'Escacs, les
quals provenen del nom en francès:

Fédération Internationale des Échecs.

ELO
 

L’ELO és un sistema de puntuació que tenen
els escaquistes per mesurar el seu nivell de

joc, el qual va pujant o baixant en funció de si
es guanyen o es perden partides.

El nom d'aquest sistema de puntuació ve de
la persona que se'l va inventar: Árpád Élő.

BLITZ
 

És un ritme de joc molt ràpid: menys de
5 minuts per a cada jugador! 

Les partides de modalitat blitz també
s'anomenen partides llampec.

ATZUCAC
 

Significa “cul de sac” o “carreró
sense sortida”.

En escacs es fa servir per a
posicions on, faci el que faci un

jugador, la seva posició es veurà
afeblida.

També és molt freqüent dir-ho en
alemany: zugzwang.

OBERTURA
 

És la manera com es
comença una partida.
Hi ha moltes obertures

diferents: obertura italiana,
obertura espanyola,

obertura catalana, gambit
de dama...

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rp%C3%A1d_%C3%89l%C5%91


1.  Les sigles són abreviacions formades per les inicials de paraules
que componen una frase o grup de paraules que es diuen junts. Per
exemple FIDE. 

A continuació te n'anotem d'altres. Saps que signifiquen?

En coneixes d'altres?

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................
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OVNI

AMPA

ONU



Aleksandra Kosteniuk i Alexandra Goryachkina són russes.

Aleksandra Kosteniuk va néixer en una data molt especial

per als catalans.

Anna Muzychuk i Aleksandra Goryachkina han aconseguit

superar els 2600 punts d'ELO.

Kateryna Lagno, Mariya Muzichuk i Anna Muzichuk van

néixer al mateix país.

Nana Dzagnidze va ser campiona del món femenina blitz, i

no és ucraïnesa.

Kateryna Lagno és molt bona jugant partides ràpides.

Sabies que entre les participants al Campionat del Món
d'Escacs Femení per Equips n'hi ha 6 que estan entre les
10 millors del rànking mundial de jugadores? 

A veure si descobreixes qui és cadascuna d'elles amb les pistes que
et donem i les seves biografies!

KOSTENIUK
A L EKSANDRA

MUZICHUK
ANNA

GORYACHKINA
A L EKSANDRA

QUI ÉS QUI?

ACT I V I T A T
 

LAGNO
KAT ERYNA

DZAGNIDZE
NANA

MUZICHUK
MAR I YA
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(Rússia, 1998)
És l’escaquista russa més forta de la història. 

És una de les poques dones que ha aconseguit superar la
barrera dels 2600 punts d’ELO, i la 5a dona més jove en
aconseguir el títol de Gran Mestre.

Entre el seu repertori d’obertures hi podem trobar l’obertura
catalana.

(Ucraïna, 1989)
Gran Mestra russa d'origen ucraïnès, va aprendre a jugar
a escacs als dos anys.

Campiona del món femenina de partides ràpides (2014) i
campiona del món femenina en la modalitat blitz en 3
ocasions. El 2018 va fer-ho aconseguint el rècord de
quedar imbatuda durant 17 partides!

.................................................... 2

TOP TENMUNDIAL

5

TOP TENMUNDIAL

....................................................

(Ucraïna, 1992)
Va guanyar el Campionat Mundial Femení d’escacs el
2015.

Guanyadora de la medalla de bronze a les Olimpíades
d’escacs dels anys 2012 i 2014, amb l’equip d’Ucraïna.

El seu punt fort és la tàctica, i durant el mundial del 2015
els mitjans de comunicació la van anomenar “Miss
Tactics”.

6....................................................

TOP TENMUNDIAL
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(Ucraïna, 1990)
Gran Mestra d’escacs, campiona del món femenina en
Escacs Ràpids (2016) i Blitz (2014 i 2016).

És la 4a dona de la història que ha superat els 2600 punts
d’ELO.

És activista i ha dut a terme actes per reivindicar els drets
de les dones. 

7

TOP TENMUNDIAL

(Geòrgia, 1987)
Gran Mestra georgiana d’escacs.

Campiona del món femenina blitz (escacs llampec). Va
rebre el guardó de millor jugadora de l’any 2017, atorgat
per la FIDE. 

A l’Olimpíada de Tromso (2014) va guanyar la medalla d’or
com a millor 1r tauler.

(Rússia, 1984)
Gran Mestra d’escacs, campiona del món femenina del
2008 al 2010.

Promou els escacs entre els infants, ha escrit diversos
llibres de temàtica escaquística i va néixer el dia de Sant
Jordi!

8

TOP TENMUNDIAL

10

TOP TENMUNDIAL

....................................................

....................................................

....................................................
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