
Stage d'iniciació esportiva,

futbol, bàsquet i poliesportiu de

4 a 14 anys.

Horaris (opcions):

9:00a 13:00: estudi, esports i piscina.

9:00 a 15:00: estudi, esports i piscina

amb menjador (carmanyola),

manualitats i jocs.

Torns setmanals.

Inscripcions
A la web de Brafa:

www.brafa.org/estiu22

Artesania, 75
08042 Barcelona
info@brafa.org
93 359 01 16

www.brafa.org

Sobre Brafa
La FundacióBrafa té com a finalitat
contribuir a difondre en la societat i
principalment entre la joventut els
valors educatius de l'esport.

A Brafa es procura que tota activitat
esportiva ajudi a desenvolupar tant
les qualitats físiques com les
humanes dels joves esportistes.Per
aixòprocurem atendre de manera
individualitzadacada alumne.

La formació cristiana que s'ofereix a
Brafa està confiadaa laPrelatura de
l'Opus Dei.



Del 27de juny al 29de juliol.

Més dades

Estudi i activitat esportiva: 45€
Dinar i jocs:15€

Estudi i activitat esportiva: 50€
Dinar i jocs:16€

Alumnesde Brafa:

No alumnesde Brafa:

Import per setmana

Assegurança d'accidents esportius.
Reducció de quotes del 25% per
família nombrosa, segongermà i fill
de sènior.
Existeixun fons d'ajudes per a
aquelles famílies que ho precisin.

Dates

Horaris i mòduls

Informació

De 9:00 a 10:00: estudi, temps per fer
els treballs de vacances.
De 10:00 a 13:00: activitat esportiva i
piscina.
De 13:00 a 15:00: servei de menjador
(amb carmanyola), manualitats i jocs.

Per a nens i nenes
de 4-5 anys

Es combina una metodologia on
l'experimentació i el jocajuden a
incrementar les destreses bàsiques.
L'alumne desenvolupa la creativitat per
mitjà de les propostes que se li
plantegen.

Stage d'iniciació esportiva

Per a nois de 6-14 anys

Classesdedicades al perfeccionament
tècnic i tàctic individual. L'alumne
millorarà mitjançant un treball intensiu,
diari i programat. Classesadaptades a la
seva edat i nivell de joc.

Stage de futbol

Sessions dirigidesal progrés en la
tècnica i tàctica del bàsquet, segons
l'edat i el nivell del participant.

Stage de bàsquet

Es combina la pràctica de diferents
esports: futbol, bàsquet, voleibol,
handbol, hoquei, beisbol... Amb
activitats recreatives: jocs organitzats,
gimcanes...

Stage multiesport

Per a nenes de 6-8 anys
Stage de bàsquet
Amb l'entrenament programat,
individual i en equip, les participants
s'introduiran en la pràctica d'aquest
esport.


