
ESCOLA D’ESCACS
PENYA D’ESCACS Del 

CASINO PRADO SUBURENSE
penyaescacscp.com

CURS 2022 / 2023
Per a nens i nenes a partir de 7 anys

“Els Escacs permeten potenciar la memòria,
la concentració, la creativitat i la imaginació”



DIRECTOR: Antoni Ferret
SOTS-DIRECTOR : Paco Moruno
MONITORS : Antoni Ferret, Emilio Muñoz i Daniel Chiochia

NOTA
Nombre d’alumnes per classe : Mínim 4 / Màxim 8

Inici  :   19 de setembre de 2022 (fins a juny 2023)

Lloc   :   Casino Prado : Sala d’escacs (2on pis)
Preus *  - 40€ / trimestre pels nivells 0,25 i 0,5

- 60€ / trimestre resta de nivells  
(*) Cal afegir la quota de soci juvenil del Casino Prado (pagament anual únic de 50€)

El preu inclou :
- Fitxa de la Federació Catalana d’Escacs (excepte adults)
- Polo de mànega curta del club
- Participació gratuïta als campionats infantil de Nadal i fi de curs (juny)

NIVELLS
nivell “0,25” : nens de 7 anys que tot just saben moure les peces
nivell “0,5”  :  nens de 8 anys o més que saben moure les peces sense dificultats
nivell “1”   :  nens de 10 anys o més, amb els coneixements bàsics adquirits
nivell “2” :  nens de 14 anys o més, amb experiència en competicions oficials 

(*) a partir gener 2023

Hores  \  Dies Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte

17,30-18,15h.    Nivell  1     Nivell 1 Nivell 0,25   Nivell  2 Nivell 0,5       Nivell  1     

18,15-18,45h. Jugar partides    Jugar partides    Jugar partides    jugar partides   jugar partides  Jugar partides    

19-20,30h. ADULTS ADULTS Torneig amistós 

Principiants * Avançats ADULTS         



També facilitarem la participació en els següents campionats :
- Campionat de Catalunya d’Edats per equips (octubre)
- Campionat de Catalunya d’Edats d’Escacs Actius (desembre) 
- Campionat de Catalunya d’Edats Individual (fase prèvia) (gener-març)
- Campionat de Catalunya d’Edats Individual (fase final) (abril)
- Campionat Comarcal  (febrer- març)
- Campionat Sub-12 “Calculín” (maig – juny)

SÍ,  desitjo inscriure al meu fill / filla:

Nom :

Data Naixement :

Domicili :

Telèfon :

E-mail :

Escola :

Nom i signatura del pare / mare

JORNADES DE PORTES OBERTES
- Divendres, 16 de setembre a les 17,30h.
- Dissabte, 17 de setembre a les 10,30h.



Lliureu-lo a les oficines del Casino Prado o contacteu amb l’Antoni 
Ferret (aferretsoler@gmail.com / tel 677 38 55 93)

Organitzat per la
Penya d’Escacs del Casino Prado: 

www.penyaescacscp.com

mailto:aferretsoler@gmail.com
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