A qui va dirigit? Als alumnes benjamins.
Quan ho farem? Tots els dijous d’octubre a abril (21 sessions).
Horari: 17:45h – 18:25h Smart Kids
18:30h – 19:30h STF

SMART KIDS
STF

Programa
SMART KIDS

Objectiu: Millorar els hàbits de lectura i d’estudi.
Continguts a desenvolupar: Organitzarem una sala d’estudi i lectura amb
un pedagog que ajudarà als nens a aprofitar el temps i els resoldrà dubtes.

Programa STF

Objectiu: Programa per treballar les capacitats condicionals (físiques) i
coordinatives (tecnificació).
Per tenir en compte:
t-BTTJTUÒODJBÏTWPMVOUËSJB
t&MDPTUEBRVFTUBBDUJWJUBUÏTEFȽBMBOZ RVFFTQBHBSBOQFSUSBOTGFSÒODJBCBODËSJB
al mes de novembre.
t/PTVCTUJUVFJYFMTFOUSFOBNFOUTEFMFRVJQJOPUÏFGFDUFTTPCSFMFTEFDJTJPOTEFMT
FOUSFOBEPSTDPOWPDBUÛSJB FUD
t&TEFNBOBDPNQSPNÓTJTFSJPTJUBUBMTBMVNOFTRVFQBSUJDJQJOBM%JB.BTUFS
t-FTEVFTBDUJWJUBUT4."35,*%4J45'WBOVOJEFT

SMART KIDS

STF

Fitxa d’inscripció (entregar a recepció abans del 15 de setembre)
&O
EFMQSPHSBNB













BTTJTUJSËBM%JB.BTUFS
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Fundació Brafa ArUFTBOÓB #BSDFMPOBFBYTel. 93 359 01 1

A qui va dirigit? Als alumnes alevins.
Quan ho farem? Tots els dilluns d’octubre a abril (21 sessions).
Horari: 17:45h – 18:25h Smart Kids
18:30h – 19:30h STF

SMART KIDS
STF

Programa
SMART KIDS

Objectiu: Millorar les capacitats d’expressió oral.
Continguts a desenvolupar: seguretat en sí mateix, entonació,
contingut, saber ordenar les idees, expressió corporal, vocalització.

Programa STF

Objectiu: Programa per treballar les capacitats condicionals (físiques) i
coordinatives (tecnificació).
Per tenir en compte:
t-BTTJTUÒODJBÏTWPMVOUËSJB
t&MDPTUEBRVFTUBBDUJWJUBUÏTEFȽBMBOZ RVFFTQBHBSBOQFSUSBOTGFSÒODJBCBODËSJB
al mes de novembre.
t/PTVCTUJUVFJYFMTFOUSFOBNFOUTEFMFRVJQJOPUÏFGFDUFTTPCSFMFTEFDJTJPOTEFMT
entrenadors: convocatòria, etc.
t&TEFNBOBDPNQSPNÓTJTFSJPTJUBUBMTBMVNOFTRVFQBSUJDJQJOBM%JB.BTUFS
t-FTEVFTBDUJWJUBUT4."35,*%4J45'WBOVOJEFT

SMART KIDS

STF

Fitxa d’inscripció (entregar a recepció abans del 15 de setembre)
&O
EFMQSPHSBNB













BTTJTUJSËBM%JB.BTUFS

Signatura del pare/ mare,

Fundació Brafa Artesanía 75, 08042 Barcelona / Fax: 93 359 04 62 / Tel. 93 359 01 16

A qui va dirigit? Als alumnes infantils.
Quan ho farem? Tots els dijous d’octubre a abril (21 sessions).
Horari: 17:45h – 18:25h Smart Kids
18:30h – 19:30h STF

SMART KIDS
STF

Programa
SMART KIDS

Objectiu: Millorar les capacitats de lideratge.
Continguts a desenvolupar: aprendre a ser protagonista de la pròpia vida, a saber
decidir, a saber escoltar, a tenir empatia, a valorar les capacitats dels altres, a ser exemplar,
a desenvolupar els pròpies capacitats i a saber comunicar.

Programa STF

Objectiu: 1SPHSBNBQFSUSFCBMMBSMFTDBQBDJUBUTDPOEJDJPOBMT GÓTJRVFT J
coordinatives (tecnificació).
Per tenir en compte:
t-BTTJTUÒODJBÏTWPMVOUËSJB
t&MDPTUEBRVFTUBBDUJWJUBUÏTEFȽBMBOZ RVFFTQBHBSBOQFSUSBOTGFSÒODJBCBODËSJB
al mes de novembre.
t/PTVCTUJUVFJYFMTFOUSFOBNFOUTEFMFRVJQJOPUÏFGFDUFTTPCSFMFTEFDJTJPOTEFMT
entrenadors: convocatòria, etc.
t&TEFNBOBDPNQSPNÓTJTFSJPTJUBUBMTBMVNOFTRVFQBSUJDJQJOBM%JB.BTUFS
t-FTEVFTBDUJWJUBUT4."35,*%4J45'WBOVOJEFT

SMART KIDS

STF

Fitxa d’inscripció (entregar a recepció abans del 15 de setembre)
&O
EFMQSPHSBNB













BTTJTUJSËBM%JB.BTUFS

Signatura del pare/ mare,

Fundació Brafa ArUFTBOÓB #BSDFMPOBFax: 93 359 04 62 / Tel. 93 359 01 16

