
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Consell de l’Esport Escolar de Barcelona us proposa una Trobada d’escacs on podreu 
lluir en el millor dels escenaris les partides i jocs d’escacs que heu estat realitzant al llarg 
del curs. Si voleu gaudir d’una jornada divertida i saludable junt amb altres companys, 
no us ho penseu i veniu a gaudir de la trobada d’escacs! 

 
Objectius de la Trobada 
 

-Promocionar la pràctica esportiva dels escacs en un ambient lúdic. 
-Crear un espai de trobada amb participants de diferents entitats. 

 

 

Format de trobada  
 

Aquesta trobada és de caràcter lúdic i està plena d’activitats relacionades amb el joc 
d’escacs i complimentades amb activitats de diversió: inflables, jocs, pinta cares... 
 

Estan dirigides a tots els nens i nenes que comencen a practicar aquest esport amb l’objectiu 

de potenciar la iniciació dels escacs amb d’altres activitats divertides i motivants. 

Data de celebració 18 de febrer i 22 d’abril de 2018. 
Data límit d’inscripció 

Horari 
1 de febrer  i 9 d’abril de 2018 respectivament. 

16:30h a 20h 
Categories Categories d’iniciació i primària. 
Preu 
Lloc de celebració 

3€ per participant. 
CEM La Mar Bella 

Lloc de celebració 
 
Inscripcions  i pagament 
 

 

TROBADA d’ESCACS 

I trobada 18 de febrer 

II trobada 22 d’abril 

  



 
 

Contacte:  
 

Tel. 93 511 20 40 
Email esportindividual@elconsell.cat 
 

 

 

Inscripció i pagament 
 

Inscripció a través de l’Aplicatiu del CEEB 
 

• Llicència de trobada d’escacs 

• Competició “Escacs Trobada” 
 

El pagament de la inscripció a la trobada es farà a través de l’Aplicatiu mitjançant una 
targeta bancària de crèdit o de dèbit o bé per transferència bancària enviant sempre 
el comprovant amb el numero de l’albarà en el concepte.  
 

Serà imprescindible realitzar aquest pagament abans de la celebració de la trobada. 

 

Com arribar 
 

CEM La Mar Bella Av. Litoral 86-96. Es pot arribar en metro L4 Poblenou i bus 
línies V27 o H16. La instal·lació disposa d’aparcament de pagament. A 150m 
podreu trobar una zona habilitada de franc.  
 

mailto:esportindividual@elconsell.cat
https://ceeb.playoffinformatica.com/FormLogin.php?accio=logout

