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PRESENTACIÓ
Aquest final del 2021 ens portarà un dels esdeveniments més importants i més esperats
dins l'àmbit escaquístic mundial: la celebració del Campionat del Món.
El torneig se celebrarà a Dubai del 24 de novembre al 16 de desembre i es jugarà a 14
partides. La presentació oficial es va realitzar el dia 24 de novembre, i la 1a partida es
jugarà el dia 26 (13:30h a Catalunya).
Arran del torneig, sorgeix una bona oportunitat per treballar referents del món dels escacs a
les aules, així com tots aquells aspectes que es puguin derivar d'aquest esdeveniment
(valors com el respecte, l'esforç, la capacitat de superació d'un mateix, què és una
Exposició Universal, la ciutat de Dubai...).
Per tal de facilitar el treball que se'n pugui fer a les aules, des del programa Escacs a
l'escola hem elaborat aquest petit dossier de presentació de l'esdeveniment, en el qual
trobareu alguns enllaços d'interès i una notícia sobre la presentació del torneig adaptada a
diferents nivells.
Esperem que us sigui d'utilitat!

Índex de continguts:
Enllaços d'interès (webs i articles)
És interessant saber...
Què significa...
Notícia: El campionat del món d'escacs és a punt de començar!
Notícia 1 ....................................... Cicle inicial
Notícia 2 ....................................... Cicle mitjà
Notícia 3 ....................................... Cicle superior i ESO
Full de preguntes sobre la lectura

Barcelona, a 25 de novembre de 2021

Programa impulsat per:

@EscacsEscola

ENLLAÇOS D'INTERÈS
Pàgines on seguir el torneig:
Pàgina oficial del torneig (FIDE)
https://fideworldchampionship.com/

Pàgina del Campionat del món a chess24.com
https://chess24.com/worldchesschampionship/esp/
https://chess24.com/worldchesschampionship/publicaciones/carlsen-nepomniachtchi-previa-del-campeonatodel-mundo/

Articles:
Carlsen contra el alfil de Putin
https://elpais.com/ajedrez/actualidad/2021-11-22/carlsen-contra-el-alfil-de-putin.html?fbclid=IwAR3jaoA0y_fqOcAVA9pMSn5nvXLnaiXn7KcXZcNNuveYQPTJHNw-YgXNYI
Conoce al retador: Ian Nepomniachtchi
https://www.chess.com/es/article/view/conoce-al-retador-ian-nepomniachtchi
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ÉS INTERESSANT SABER...
Magnus CARLSEN

Va néixer el 30 de novembre de 1990. És de Noruega.

És l'actual campió del món d'escacs i nº 1 del rànquing mundial.
Va guanyar el títol per primer cop el 2013, esdevenint el 2n campió del
món més jove de la història (per darrere de Kaspàrov). Després ha
defensat i mantingut el títol en 3 ocasions més (2014, 2016 i 2018).
És el jugador que ha aconseguir arribar a l'ELO més alt que s'ha
aconseguit mai.

Ian NEPOMNIACHTCHI

Va néixer el 14 de juliol de 1990. És de Rússia.

És l'actual campió de Rússia i nº 5 del rànquing mundial.
Va guanyar el passi a la final aconseguint la victòria al Torneig de Candidats.
En partides lentes contra Carlsen té un marcador favorable de 4 - 1.

Carlsen i Nepomniachtchi tenen relació d'amistat i es coneixen molt bé perquè
Nepomniachtchi ha treballat d'analista per a Carlsen en diverses ocasions.
A més, són de la mateixa edat i han coincidit en molts torneigs des de petits.

El torneig es jugarà a 14 partides i el primer en arribar a obtenir 7,5 punts es
proclamarà campió. Si es produís un empat 7 a 7, es jugaran partides ràpides
per desempatar.
Els jugadors no es poden oferir taules abans de la jugada 40.

Per a les 14 partides a ritme clàssic, els jugadors tenen 120 minuts
d'entrada cadascú per fer 40 moviments. Després els donen 60
minuts més per fer els 20 següents moviments, i després 15 minuts
per acabar la partida.
A partir de la jugada 61, s'afegiran al rellotge 30 segons per cada
moviment realitzat.
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Fotos: Eric Rosen
(web FIDE)

El torneig s'havia de disputar el 2020, però no es va poder disputar
perquè a causa del Covid es va haver d'aturar el Torneig de Candidats.

QUÈ SIGNIFICA...
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.

Carlsen
ELO:

2855
NOVEMBRE 2021

Nepomniachtchi
ELO:

2782
NOVEMBRE 2021
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NOTÍCIA

EL CAMPIONAT DEL MÓN D'ESCACS
ÉS A PUNT DE COMENÇAR!

El dimecres 24 de novembre es va fer la presentació del Campionat del Món
d’Escacs a Dubai. Hi van anar molts periodistes, i també els dos jugadors que
s’enfrontaran: Magnus Carlsen i Ian Nepomniachtchi (a qui molta gent anomena
“Nepo”).
El torneig començarà el dia 26 de novembre, i el campió del món serà el millor de 14
partides.
Per decidir qui jugaria amb les blanques la primera partida, els
organitzadors van tenir la idea de posar confeti blanc dins un
globus i confeti negre dins un altre globus. Per fora no se sabia
quin era cadascun. Carlsen en va triar un per fer-lo explotar, i li
va tocar el que tenia confeti negre. Per tant, Nepo jugarà amb
blanques la primera partida.

Tots dos jugadors van dir que tenien moltes ganes de
començar el torneig, i van ser molt respectuosos l’un amb
l’altre. Carlsen i Nepo tenen una bona amistat, però Nepo
va dir: “quan t’asseus al tauler, no tens amics!”.
Magnus Carlsen

Per acabar, van mostrar el trofeu que guanyarà el campió.
És una copa que pesa cinc quilos i està feta de plata, or, i
materials d’origen volcànic!
Un periodista va demanar a Magnus Carlsen que es fes una
foto amb el trofeu, però ell va dir que “això no estaria bé”.

Ian Nepomniachtchi

Font: https://www.fide.com/news/1446
Fotos: Eric Rosen
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NOTÍCIA

EL CAMPIONAT DEL MÓN D'ESCACS
ÉS A PUNT DE COMENÇAR!

El dimecres 24 de novembre es va fer la presentació del Campionat del Món
d’Escacs a Dubai.
A l’acte hi havia molts periodistes, persones de l’organització i també els dos jugadors
que s’enfrontaran pel títol de campió del món: Magnus Carlsen i Ian Nepomniachtchi
(a qui molta gent anomena “Nepo”).
El torneig començarà el dia 26 de novembre, i el campió del món serà el millor de 14
partides.
Per decidir qui començaria el torneig jugant amb les peces
blanques, els organitzadors van presentar dos globus. Un dels
globus tenia confeti blanc a dins, i l’altre tenia confeti negre,
però per fora no se sabia quin era cadascun. Carlsen va triar un
globus i quan el va fer explotar va sortir-ne confeti negre.
Després, Nepomniachtchi va fer petar l’altre globus i en va sortir
confeti blanc. Per tant, ell jugarà amb blanques la primera
partida i Carlsen portarà les negres.
Tots dos jugadors van dir que tenien moltes ganes de
començar el torneig, i van ser molt respectuosos l’un amb
l’altre tota l’estona. Carlsen i Nepo tenen una bona amistat,
però Nepo va dir: “quan t’asseus al tauler, no tens amics!”.
Magnus Carlsen

Al final de l’acte van mostrar el trofeu que s’endurà el
guanyador. És una copa feta de plata, or i materials d’origen
volcànic que pesa cinc quilos!
Un periodista va demanar a Magnus Carlsen que es fes una
foto amb el trofeu, però ell va dir que “això no estaria bé”,
mostrant respecte cap al seu rival.

Ian Nepomniachtchi

Font: https://www.fide.com/news/1446
Fotos: Eric Rosen
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NOTÍCIA

EL CAMPIONAT DEL MÓN D'ESCACS
ÉS A PUNT DE COMENÇAR!

El dimecres 24 de novembre es va dur a terme la presentació del Campionat del Món
d’Escacs que comença a Dubai el dia 26. A l’acte hi van assistir l’actual campió del
món, el noruec Magnus Carlsen, i l’aspirant al títol, el rus Ian Nepomniachtchi, a
banda de periodistes i altres persones, com ara els dirigents de la Federació
Internacional d’Escacs.
Els dos jugadors, els quals el dia 26 de novembre es veuran cara a cara en el seu
duel de 14 partides per aconseguir el títol de campió del món, van mostrar-se
respecte mutu en tot moment.
Per decidir amb quin color de peces
començaria el torneig cada jugador, els
organitzadors van presentar dos globus. Un
dels globus tenia confeti blanc a dins, i l’altre
tenia confeti negre, però per fora no se sabia
quin era cadascun. Carlsen va triar un globus
i quan el va fer explotar va sortir-ne confeti
negre. Després, Nepomniachtchi (a qui molta
gent anomena Nepo) va fer petar l’altre
globus i en va sortir confeti blanc. Per tant, el
jugador rus jugarà amb blanques la primera
partida i Carlsen portarà les negres.

Carlsen
ELO:

2855
NOVEMBRE 2021

És l'actual campió del món d'escacs
i nº 1 del rànquing mundial.

Nepomniachtchi
Un periodista va preguntar als jugadors com
se sentien dos dies abans de començar el
torneig. Nepomniachtchi, amb un somriure
tranquil va dir “realment, no puc esperar a
començar”, i Carlsen va fer broma dient “em
sentiré millor d’aquí a uns dies”.

ELO:

2782
NOVEMBRE 2021

És l'actual campió de Rússia
i nº 5 del rànquing mundial.

Materials elaborats des del programa Escacs a l'escola - novembre 2021

La roda de premsa va ser llarga però animada, i van fer-los moltes preguntes de tot
tipus, com per exemple sobre el seu entrenament, la seva amistat, les partides ràpides
per internet…
Els jugadors van ser molt respectuosos l’un amb l’altre, i van dir que entre ells hi ha
una bona relació, però Nepo va afegir: “quan t’asseus al tauler, no tens amics!”.

Magnus Carlsen

Ian Nepomniachtchi

A la part final de l’acte van mostrar el trofeu
que s’endurà el guanyador, una copa de cinc
quilos feta de plata, or, dolerita i obsidiana.
Com a curiositat, van dir que el disseny del
trofeu l’ha fet el president de la FIDE, Arkady
Dvorkovich.
Per acabar, un periodista va demanar a
Magnus Carlsen que es fes una foto amb el
trofeu, però ell va respondre dient que “això
seria molt inapropiat”, mostrant, un cop més,
respecte cap al seu rival.

1. De quins països són els jugadors que es disputen el títol de
campió del món d’escacs?
2. Què ha volgut dir Nepomniachtchi quan ha dit que “quan
t’asseus al tauler no tens amics”?
3. Per què creus que Magnus Carlsen va dir que seria molt
inapropiat fer-se una foto amb el trofeu?
Font: https://www.fide.com/news/1446
Fotos: Eric Rosen
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1. De quins països són els jugadors que es disputen el títol de campió del món
d’escacs?
.................................................................................................................................................................................

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

2. Què ha volgut dir Nepomniachtchi quan ha dit que “quan t’asseus al tauler
no tens amics”?
.................................................................................................................................................................................

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

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

3. Per què creus que Magnus Carlsen va dir que seria molt inapropiat fer-se
una foto amb el trofeu?
.................................................................................................................................................................................

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

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

Materials elaborats des del programa Escacs a l'escola - novembre 2021

@EscacsEscola

Campionat del Món d'Escacs - Dubai 2021
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Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
i Federació Catalana d'Escacs
Textos: Marta Amigó Vilalta
Fotografies extretes de la pàgina web de la FIDE
Autor: Eric Rosen

