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Cursos d'escacs a diferents nivells: el fet de fer un trimestre no obliga a fer l'altres. Cursos
que començan a octubre de 2019 i finalitzen el juny de 2020, per Sant Joan, a la sisena planta
del centre cívic Sant Martí c/ Selva de Mar nº 213 de Barcelona. Es divideixen per trimestres i
realitzar-ne un no obliga a fer l'altres.
Primer Trimestre: octubre-novembre-desembre de 2019.
Segon Trimestre: gener-febrer-març de 2020.
Tercer Trimestre: abril-maig-juny de 2020.

Les classes començan la primera setmana d'ocutbre (dilluns 30 de setembre).
Es donen classes d'escacs en diversos nivells. Es fan els dimarts i dijous per nens i dilluns,
dimarts i dimecres per la resta de persones, en diferents horaris que exposem més abaix.

Per tots els socis federats adults son gratuites. Per no socis son 40 euros (cuota socio no
federado). Per nens sots-16 son 40 euros per trimestre que inclou les classes, la llicència
federativa, registre al CEEB i la possibilitat de disputar tres tornejos gratuits a càrrec del Club
(Escolar individual, escolar per equips i Escolar Sant Martí).

Les classes per ADULTS son les següents:
1. Tots els dilluns a partir del 30 de setembre fins a juny de 2020. Classes per adults de
18:00 a 19:00 hores a la sala 602
;
son classes d'iniciació
. Cal fer-se soci no federat com a minim i te un cost de
40 euros
per tot l'any.
Dona les classes Manel Riera
.
2. Tots els dimarts a partir del 2 d'octubre fins juny de 2019. Classes per adults de 19:30
fins les 21:00h a la sala del costat del club (sala 604).
Te una duració de tres trimestres: octubre-novembre-desembre 2019, gener-febrer-març de
2020 i abril-maig-juny de 2020.
Son classes dirigides a jugadors ja iniciats
. Cal fer-se soci no federat com a mínim i te un cost de
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40 euro
s per tot l'any.
Dona les classes el Manel Riera
.
3. Alguns dimecres durant aquest tres trimestres. Classes per adults de 19:30 fins les
21h
a la sala del costat
del club (sala 604)
;
son classes monotemàtiques de diversos temas com poden ser l'utilització de programes com
el chessbase, el swiss manager i altres de relació amb els escacs. També de clases de nivell
monotemàtiques.
Exclusives per socis, els no socis s'han de fer mínim soci no federat que te un cost de
40 euros a l'any. Els dies de clase i la temàtica s'aniran posant en coneximente a través
de la nostre web i/o redes socials.

Les classes per NENS (Sots-16) son les següents:
1. Tots el dimarts a partir del 1 d'octubre classes de 18:00 fins 19:00h a la sala del
costat del club (sala 604)
; son blocs trimestrals dirigides a nens
am
b un preu de 40 € trimestrals
. Te una duració de tres trimestres: octubre-novembre-desembre 2019, gener-febrer-març de
2020 i abril-maig-juny de 2020.
Dona les clases el Manel Riera
.
2. Tots els dijous a partir del 3 d'octubre classes de 18:00 fins les 19:00h a la sala del
costat del club (sala 604)
; son blocs trimestrals dirigides a nens
amb un preu de 40 € trimestrals
. Te una duració de tres trimestres: octubre-novembre-desembre 2019, gener-febrer-març de
2020 i abril-maig-juny de 2020.
Dona les clases el Fernando Poyato.

Per inscriure's es pot fer presencialment al club qualsevol tarda a partir de les 19:00 hores al
local del club
(carrer Selva de Mar, 215 6ª planta (sala 605))
o bé per correu a aquestes direccions
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:

escacs@cesantmarti.com o cesantmarti@gmail.com
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