


Oferim un mètode que 
desenvolupa  les capacitats 
mentals dels nens 
mitjançant les atemàtiques 
i l'anglès utilitzant l'àbac 



El mètode KidsBrain

Mètode 
simple 
i efectiu

Per què KidsBrain?

Play,
Learn
and 
Grow

A qui va dirigit?

Nens de 
4 a 11 
anys



Desenvolupar el cervell dels nens mitjançant 
les matemàtiques i l’anglès utilitzant l’àbac
L'àbac és una eina popular usada per a realitzar càlculs matemàtics amb 
gran velocitat i precisió. És la manera més senzilla i pràctica per aprendre 
aritmètica i desenvolupar la capacitat intel•lectual. L'àbac és el dispositiu de 
càlcul més antic del món.
 
El programa KidsBrain ensenya als nens com fer càlculs mentals ràpids 
visualitzant els moviments de l'àbac.

Aquest programa es desenvolupa en anglès, per la qual cosa, a més dels 
avantatges indicats, millora el vocabulari i la comprensió dels nens en 
l'idioma de Shakespeare.

L’únic secret és la pràctica!!
 

El mètode Zhusuan 
El programa està fonamentat en la metodologia Zhusuan, 
originària de la Xina, que es basa en la coordinació entre el 
cervell i els altres òrgans i desenvolupa  principalment 
l’hemisferi dret del cervell.

L’exercitació de l’hemisferi dret millora la memòria 
fotogràfica, la capacitat d’escolta, la comprensió i altres 
habilitats.



L’aprenentatge 
amb KidsBrain es 
basa a presentar 
l’àbac com un joc

1 KidsBrain és 
l’únic programa 
de càlcul mental 
en anglès

2 Els nens aprenen 
matemàtiques i 
anglès jugant i 
sense donar-se’n

3



Únic mètode amb plataforma 
on-line I software propi.

KidsBrain és l’únic programa de càlcul mental que 
ofereix un software tutorial d’accés on-line que permet 
als nens practicar a casa sense l’ajuda d’un adult.

KidsBrain no és només un programa de càlcul 
mental amb àbac. KidsBrain ofereix en un sol 
programa el desenvolupament de les diferents 
habilitats cognitives que el nen necessita per al seu 
creixement intel•lectual.
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Únic mètode amb plataforma 
on-line I software propi.

Una nova oportunitat d’aprenentatge que genera un context emocional i 
afectiu. Es promouen habilitats de forma natural i motivadora, es porta 
subtilment els alumnes a investigar noves tècniques per resoldre 
problemes.

Quan juguen, el nivell d’ansietat baixa, la concentració flueix, l’interès i la 
concentració romanen.

Introduïm activitats lúdiques complementàries per 
potenciar el desenvolupament de la concentració i 
la coordinació com ”KidsFast", ”Counting 
Games", ”KidsMusic” o “Flash Cards”. 

KidsFast

Flash Cards

Counting Games

KidsMusic



Benefici per als nens

1
Realització 

d’operacions 
aritmètiques amb 
velocitat i precisió.

2
Augment de la 
capacitat de 

concentració i 
atenció.

3
Millora de la 
creativitat i la 
visualització.

Increment de les 
habilitats d'escolta i 

observació.



Millora de la 
memòria fotogràfica 

i l’orientació 
espacial.

6
Major 

autoconfiança.

Adquisició 
d'habilitats 
analítiques. 8

Millora del seu 
vocabulari i 

comprensió en  
anglès.



Apostem per 
la integració 

curricular

Professors 
de l’escola

Formació 
a càrrec de 
KidsBrain

KidsBrain pot oferir diverses 
modalitats d'implantació

Extraescolars

Activitat d’estiu 

Mètode Mixt

Professors
KidsBrain

Professors
KidsBrain

Formació a 
càrrec de 
KidsBrain

Formació a 
càrrec de 
KidsBrain

Classes 
Extraescolars

Impartida 
per 

professors 
de l’escola

Impartida 
per 

professors 
de l’escola

1 hora 
i 2 hores 

setmanals



KidsBrain ofereix un llibre de text, un 17-rod abacus i un pla setmanal de 
treball, a més del seu propi software tutorial adaptat a cada nivell. 
Aquest material ajuda els nens en el procés d'aprenentatge i els ajuda a fer 
càlculs mentals de manera més ràpida.

Els estudiants no necessiten ajuda de tercers per practicar perquè el nostre 
web ha estat creat per ajudar els infants en el procés d’aprenentatge.
KidsBrain realitza un examen per a cada nivell i els estudiants que l'aproven 
obtenen un certificat.

KidsBrain ofereix el seu propi software tutorial 
adaptat a cada nivell.

Classes d'1h/setmana Classes de 2 h/setmana

1 Curs escolar 1 Curs escolar

Nivell
finalitzat

Nivell
finalitzat

Nivell
finalitzat

1 1 2

Hi ha fins a 8 nivells depenent de l'edat a la qual 
s'iniciï el curs.



Itineraris educatius

Junior SeniorInfant

4
anys

5
anys

a 6
anys

7
anys

8
anys

11
anys

a a

8 Nivells 7 Nivells 6 Nivells



info@kidsbrain.es
902 800 314




