Escola Esportiva Brafa
Temporada 2021-2022

Iniciació
Esportiva

Iniciació

EDAT

HORARI

4-5

18:15-19:15

PROGRAMA
J8

CATEGORIA
Menuts

HORARI
17:30-19:30

Quota

Iniciació

6-7

17:30-19-30

55€/mes de setembre a juny

Poliesportiu
(nenes)

8-9

17:30-19:30

Equipació: Kimono de Judo

Escola de
Futbol
Dilluns i dimecres

Dimarts i dijous

Dilluns i dimecres
PROGRAMA

Escola de
Judo

Quota
48€/mes de setembre a juny

Dilluns i dimecres
CATEGORIA

EDAT

HORARI

17:30-19:30

INFANTIL

12-13

18:30-20:30

8-9

17:30-19:30

SOTS-25

Menors 25

20:00-21:45

AL·LEVÍ B

10-11

17:30-19:30

Dimarts i dijous

AL·LEVÍ C

10-11

17:30-19:30

INFANTIL B

12-13

17:30-19:30

CADET A

14-15

18:30-20:30

JUVENIL B

17-18

18:30-20:30

CATEGORIA

EDAT

HORARI

PRE-BENJAMÍ

6-7

BENJAMÍ B

Dimarts i dijous
Programa per a nens i
nenes amb diversidat
funcional

Escola de
Bàsquet

17:30-19:30

CATEGORIA

EDAT

HORARI

BENJAMÍ

7-8

17:15-19:00

AL·LEVÍ

9-11

18:00-20:00

CADET

14-15

17:45-19:45

JUVENIL

17-18

18:45-20:45

Quota
50€/mesde setembre a juny
Equipació:
• Samarreta blanca de Brafa
• Pantaló negre
• Pantaló llarg blau marí
• Mitjons blaus
• Dessuadora vermella de Brafa

Dimarts i dijous

Quotes de futbol y bàsquet

• Sabatilles d’esport y bossa.

BChampion: el nostre Pla de formació en competències
A Brafa posem també els mitjans per
educar a través de l’esport. El nostre pla de
formació BChampion ha estat dissenyat
conjuntament amb la Facultat d’Educació
de la Universitat Internacional de
Catalunya.

L’objectiu és que cada esportista creixi en les
20 competències del lideratge. Aquest pla es
treballa conjuntament amb les famílies
mitjançant el seguiment quinzenal dels
objectius que es marque per l’entrenament i
per casa.

CATEGORIA

EDAT

HORARI

BENJAMÍ A

8-9

17:30-19:30

AL·LEVÍ A

10-11

17:30-19:30

INFANTIL A

12-13

17:45-19:45

INFANTIL C

12-13

17:30-19:30

CADET B

14-15

18:30-20:30

JUVENIL A

17-18

19:00-21:15

55€/mes de setembre a juny
*Els equips que compereixen a la Federació Catalana de Futbol i de
Bàsquet hauran d’abonar l’import de la fitxa federativa.

Equipació:
•
•
•
•
•

Samarreta blava y vermella (1ª y 2ª equipació)
Pantaló negre
Mitjons blaus
Dessuadora vermella de Brafa
Botes i bossa d’esport

Informació general
Brafa és una institució nascuda l’any 1954
amb l’impuls de Sant Josepmaria Escrivá,
fundador de l’Opus Dei, amb la missió
d’ajudar a cada esportista a créixer en virtuts i
desenvolupar-se com a persona.
A Brafa entenem l’esport com un mitjà de
salut, educació i millora personal, del que es
beneficien esportistes i famílies, i és un entorn
on tothom qui ho desitgi pot trobar a Déu i
rebre formació cristiana, en un ambient de
plena llibertat.

•
•

Activitats familiars
Accés web a l’aplicació de formació en
competències del Programa
BChampion.

Descomptes:
• Família nombrosa: 25%
• Sogon fill a Brafa: 25%
• Tercer fill a Brafa: 50%
• Fill de sènior: 25%
Ajudes:
A Brafa comptem amb un fons d’ajudes
per a les famílies que ho necessitin

Brafa està obert tot l'any:
•
•
•

De setembre a juny: programes
esportius
Juliol: stage d'estiu
Nadal i Setmana Santa: classes
especials i trobades esportives

També es poden demanar beques a
l’Ajuntament de Barcelona destinades a
activitats esportives

La condició d'alumne inclou:
•
•
•

Assegurança d'accidents esportius
Sala d'estudi
Tutoria alumne i família

*Es recomana que tota la roba porti el nom
de l'alumne. Així en cas d'oblit, es pot
reclamar a recepció.

Calendari
Inici del curs:

Festa de fi de curs

6 de setembre

18 de maig

Vacances de Nadal

Darrer dia de clase

23 de desembre al 7 de gener

21 de juny

Vacances Setmana Santa

Inici del Stage d'estiu

11 al 13 d'abril

27 de juny

Informació i
inscripcions

933 590 116
info@brafa.org
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