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          EL MÈTODE EDUCATIU INTEGRAL PER DESENVOLUPAR LA INTEL •LIGÈNCIA DE MANERA DIVERTIDA I  EF ICAÇ



NENOOS és un mètode integral que treballa de forma simultània 
els dos hemisferis cerebrals i fomenta el desenvolupament 
general de l’alumne centrant-se en el seu potencial 
intel•lectual, físic, emocional i creatiu. NENOOS 
és pioner a Espanya en la visió del desenvolupament 
integral de la intel•ligència en tres dimensions: 
MIND+BODY+EMOTION. La nostra metodologia 
utilitza instruments eficaços i activitats innovadores 
pel desenvolupament d’aquestes tres dimensions a 
través del treball individual i en grup de 
forma activa.

01Introducció
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APRENDRE JUGANT
La nostra filosofia es basa en ensenyar amb alegria i espontaneïtat. És molt important 
que els nostres alumnes gaudeixin, d’aquesta manera potencien la seva imaginació i 
adquireixen coneixements ràpidament.

Mind
Utilitzem instruments 

específics per 
desenvolupar el talent i la 
intel•ligència dels nostres 

alumnes.

Body
Treball corporal que 

ens ajuda a relaxar-nos, 
trobar el ritme natural 

d’aprenentatge  i començar 
les classes motivats.

Emotion
Tècniques d’intel•ligència 
emocional orientades a la 
gestió de les emocions i al 
desenvolupament de les 

habilitats socials.
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NENOOS assoleix uns objectius concrets, a través d’un entrenament pautat i progressiu 
pel desenvolupament d’habilitats, destreses i competències. Aquest permet a l’alumne 
tenir flexibilitat de pensament, creativitat i capacitat de reflexió.

De forma més concreta perseguim els següents objectius:

•Maduresa i integritat en l’àmbit social i acadèmic.  Mostrar respecte per la cultura, 
opinions i valors aliens i sentir-se segur i còmode amb els propis. Aprendre dels errors, 
responsabilitzar-se dels seus actes i admetre la crítica i comentaris dels demés.

•Responsabilitat sobre el seu desenvolupament i aprenentatge establint metes, 
prioritats i capacitat de planificació. Es responsabilitza i s’atribueix el seu creixement 
personal i acadèmic. Té afany de superació i pot organitzar-se, establir prioritats i objectius.

•Flexibilitat i creativitat en la resolució de problemes.                                     
És capaç d’utilitzar la lògica així com d’aplicar el                                                           
pensament lateral i creatiu de forma 
conseqüent. Se sent capaç i segur i el 
motiva a assumir reptes.
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Beneficis
• Desenvolupem capacitats: atenció, concentració, 

memòria, resolució de problemes, capacitat 
matemàtica, creativitat, etc.

• Incrementem l’autoestima i la motivació: 
SER FELIÇOS

• Desenvolupem la intel•ligència emocional.

•Aprendre a aprendre: Potenciem el talent i la 
intel•ligència en un sentit ampli. Fomentem l’interès 

per l’aprenentatge i  el coneixement.

MILLOREM EL RENDIMENT ACADÈMIC 
I EL DESENVOLUPAMENT PERSONAL



Des de la nostra seu central a A Coruña 
treballem per desenvolupar un I+D+I 
propi a la vegada que ens concentrem 
en proporcionar una atenció persona-
litzada per a tots els nostres clients i 
col•laboradors.

L’equip de treball és un pilar clau a 
NENOOS i el personal està en continu 
procés de formació per aconseguir 
assolir els nostres objectius de màxima 
qualitat i servei òptim.

El nostre objectiu és el de maximitzar les 
possibilitats d’èxit personal, millorar 
el rendiment acadèmic per poder evitar 
el fracàs escolar i contribuir a la millora 
de l’educació en sentit ampli.

La nostra visió
A NENOOS entenem l’educació 
com un procés continu i permanent 
d’enriquiment. La nostra missió 
consisteix en implementar una 

metodologia reconeguda de manera 
universal i en contribuir activament al 
desenvolupament intel•lectual de tots 
els nostres alumnes, sent un referent en 
el sector educatiu.

La nostra missió
El nostre compromís és proporcionar als 
nostres alumnes els instruments per 
adquirir noves aptituds, potenciar el 
talent i desenvolupar l’intel•lecte.

Aconseguirem el compliment de la 
nostra missió a través de l’ensenyança  
d’una metodologia universal, 
diferenciada, àmpliament provada i amb 
resultats visibles, tot això supeditat als 
més estrictes controls de qualitat.

Els nostres valors
• ASSOLIMENT D’OBJECTIUS COMUNS 

a través d’activitats cooperatives.

• REFORÇ POSITIU per millorar 
l’actitud i la conducta.

• Promovem L’AUTOESTIMA I LA RES-
PONSABILITAT.

03SomNENOOS
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04 Control de qualitat
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Professors Altament Qualificats
Perquè la implementació d’ambdós mètodes sigui complerta i exitosa, comptem 
amb uns professors específicament qualificats (psicòlegs, psicopedagogs, 
mestres o altres professors amb experiència docent contrastada) els quals han 
rebut la formació NENOOS i són sotmesos a continus controls de qualitat per 
oferir als nostres alumnes l’oportunitat d’ experimentar, descobrir i generar les 
seves pròpies expectatives amb la finalitat de desenvolupar tot el seu potencial.

Avaluació Continua
Al llarg de cada programa s’avalua el grau de desenvolupament de cada alumne, 
addicionalment realitzem butlletins informatius a les famílies i certificats de 
nivell que certifiquen que l’alumne ha superat els objectius.

Diploma NENOOS
Al passar de nivell els alumnes obtenen un diploma i paral•lelament el seu nom 
s’incorpora en els fitxers de les bases de dades de NENOOS.

NENOOS Week
Jornades de portes obertes en les quals els pares 
poden participar juntament amb els seus fills d’una 
classe NENOOS i així poden conèixer la nostra 
metodologia.
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Mind
Treball a través de l’Àbac 
Soroban i jocs d’alt valor 
pedagògic per desenvolupar 
capacitats específiques.

•A través de l’Àbac Soroban els 
nostres alumnes milloren la 
seva capacitat matemàtica, de 
memorització, concentració, velocitat 
lectora i auditiva, etc.

•Utilitzem jocs didàctics que 
suposen un repte pels nostres 
alumnes i d’alt valor pedagògic 
(tangram , lupo, cartes, blocs..).

Body
A través del Brain & Move, un 
programa pràctic i dinàmic, 
ens recolzem de sistemes 
d’aprenentatge basats en el 
moviment amb els objectius 
de relaxar-nos, trobar el 
ritme natural d’aprenentatge 
i començar les classes 
motivats.

Emotion
Tècniques orientades a la gestió  
d’emocions i millora d’habilitats 
socials.

•Role playing emocional: busquem 
potenciar el creixement personal dels 
nostres alumnes amb la intenció de 
promoure el pensament creatiu i la 
gestió emocional.

•Habilitats i debat: iniciar al nen 
en el desenvolupament d’una 
escolta activa, aconseguir una millor 
comunicació i reflexionar amb altres 
alumnes d’un manera creativa.

Programa orientat al treball de capacitats específiques i  desenvolupament personal 
a través  d’un enfocament: MIND+BODY+EMOTION (MBE)

05NENOOS 360
MBE
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MBE
MIND + BODY + EMOTION

MILLOREM EL 
RENDIMENT 
ACADÈMIC I EL 
DESENVOLUPAMENT  
PERSONAL
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Beneficis NENOOS 360
> Millora l’atenció i la memòria.

> Millora la concentració i l’escolta.

> Millora la capacitat de resolució de problemes.

> Millora la capacitat matemàtica.

> Incrementa l’autoestima i la motivació: ser feliços.

> Desenvolupa la intel•ligència emocional i la capacitat creativa.
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Mind
A NENOOS utilitzem l’àbac japonès, o Soroban. Encara que inicialment treballem 
amb un àbac físic, immediatament introduïm exercicis d’ANZAN, nom amb el 
que es coneix el càlcul mental al Japó i que consisteix en recórrer a la visualit-
zació de l’àbac en comptes de la seva manipulació física.

Disposem també de jocs pedagògics per reforçar el treball de la capacitat 
atencional, mnemotècnica, pensament lògic, pensament lateral i estratègia. A 
NENOOS tenim molt presents les virtuts del joc i per això ens esforcem en aportar 
als nostres alumnes jocs de qualitat i estem sempre en continua investigació i 
desenvolupament per oferir el millor.

Body
BRAIN &MOVE és un programa pràctic i dinàmic que promou el funcionament 
òptim dels dos hemisferis cerebrals i millora la connexió entre cervell i cos a 
través del moviment. “Els problemes d’aprenentatge” es produeixen quan la 
informació no flueix lliurament entre els diferents centres funcionals del cervell. 
Amb la pràctica contínua, afavorim el lliure flux d’informació i l’assoliment de 
millores en àmbits com la lectura, l’escriptura, el llenguatge i 
les habilitats numèriques així com, per suposat, la relaxació, 
la motivació i l’alegria d’aprendre.

Emotion
Emotion té els seus orígens en el Coaching educatiu, la 
psicologia educativa i la pedagogia, i implica als nens en 
activitats i exercicis relacionats amb tècniques com role playing, 
oratòria i debat per desenvolupar les habilitats socials, 
la comunicació i la intel•ligència emocional.
L’objectiu és el desenvolupament, en els nostres alumnes, de 
la flexibilitat, l’adaptació al canvi i la capacitat de gestió emocional i 
de treball en equip així com la bona capacitat de 
comunicació i pensament crític.

NENOOS 360
Mind + Body + Emotion
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NENOOS ofereix una educació de màxima qualitat a un preu just amb la ferma 
idea que sigui accessible pel major número possible d’alumnes.
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NENOOS crea el seu propi material didàctic pel desenvolupament 
dels diferents programes:

Màster 360
Dirigit a nens de més de 8 anys 

8 NIVELLS 

CLASSES: 1 o 2 HORES SETMANALS

Junior 360
Dirigit a nens d’entre 5-8 anys

10 NIVELLS

CLASSES: 1 o 2 HORES SETMANALS 

Mini 360  
Programa únic a Espanya. 
Dirigit a nens d’entre 3-5 anys

2 NIVELLS  

CLASES: 1 HORA SETMANAL

Motxilles

Material didàctic

Camisetes

Àbacs

NENOOS 360
5.2 Els nostres cursos 360
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Brain&Move: Treball corporal que ens ajuda a relaxar-nos, trobar el ritme 
natural d’aprenentatge i començar les classes motivats.

Role Playing Emocional: Busquem potenciar el creixement personal 
dels nostres alumnes amb l’ànim de promoure el pensament creatiu i la gestió 
d’emocions.

Speed Writing: Pràctica dirigida a l’adquisició de destresa i rapidesa en 
l’escriptura.

Pràctica manipulativa: Ensenyança i pràctica del mètode de manipulació de 
l’àbac i altres instruments i materials per l’assimilació de nous aprenentatges.

Càlcul amb l’àbac: Automatització de l’ús de l’àbac, aprenentatge de regles 
matemàtiques i pràctica d’operacions.

Anzan (càlcul mental): Representació visual de l’àbac, per poder calcular 
en imaginació.

Dictat: Fomenta l’atenció, la rapidesa del processament auditiu i l’agilitat motora.

Flash Cards: Exercitació de la percepció i memòria visual.

Habilitats socials i debat: Iniciar al nen en el desenvolupament d’una escolta 
activa, assolir una millor comunicació i reflexionar amb altres alumnes d’una 
manera creativa.

Jocs i dinàmiques: Consolidació de forma lúdica i                                    
positiva d’allò après a la classe (dinàmiques de grup).

05 NENOOS 360
Classe tipus NENOOS 360
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www.nenoos.es • Segueix-nos a:


