
ALOHA: ¿T’imagines que les matemàtiques sigui l’assignatura preferida de teu fill?

¿Sabies que tots els nins tenen super poders? Es tracta de habilitats tan importants com la 
concentració, la memòria fotogràfica, la destresa per realitzar càlculs increïbles...A ALOHA hem 
creat uns entrenaments especialment dissenyat per que els nens de 5 a 13 anys puguin 
desenvolupar al màxim aquestes habilitats. ¿Com? A través del càlcul amb àbac, aritmètica 
mental, jocs didàctics, reptes mentals. ALOHA Mental Arithmetics és la primera extraescolar 
que compta amb l’aval de la Societat Espanyola de Pedagogia (suport teòric de la metodologia 
2016).

 Inscripció online: https://thebrainfactory.simun.es/crm/altaonline/altap.
 Preu: 60€
 Matrícula: 29,90€ (1r any) / anys successius 14,90€
 Horari: dilluns i dimecres (migdia)

Dimarts i dijous (migdia)

Kitsune, Desperta la Curiositat

Una nova generació de nins arriba a les escoles...És la generació Kitsune, nins d’Educació 
Infantil que tenen els 5 sentits  molt desperts i que han desenvolupat més que ningú el gen de 
la curiositat. Els seus millors amics són una colla de guineus sorprenentment intel·ligents -  els 
Kitsune- que els ensenyen a ser tan astuts com ells a través de la pràctica de les Matemàtiques 
manipulatives i del desenvolupament de la intel·ligència emocional i la psicomotricitat. 
Kitsune és un programa d’estimulació primerenca que utilitza  material manipulatiu de La 
universitat d’Oxford. 

 Inscripció online: https://thebrainfactory.simun.es/crm/altaonline/altap.
 Preu: 32,50€
 Matrícula: 19,50€
 Horari: dimecres (migdia)

BrainGames

Un programa per a nens de 6 a 12 anys que combina l'estimulació cognitiva i les intel·ligències 
múltiples a través de les TIC i les dinàmiques grupals.
L'objectiu del programa és treballar amb els nens mitjançant una teràpia personalitzada en 
funció de les seves necessitats i capacitats.
A través d'un sense fi de reptes, activitats i jocs treballem totes les habilitats i capacitats dels 
nens, com l'atenció, la memòria, les funcions executives, el llenguatge o la cognició social.

• Inscripció https://thebrainfactory.simun.es/crm/altaonline/altap.
• Preu: 34,50€
• Matrícula 19,50€ anual
• Horari: dilluns (horabaixa 16:30h – 17:30h)
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