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AN INTERNATIONAL ARTIST TEACHING IN 
ENGLISH Azadeh Nasiri (http://www.azadehnasiri.com/) és una 

artista persa afincada fa anys a Lleida, diplomada en 
Art per la Universitat de Teheran. Ha realitzat 

exposicions individuals i col·lectives a diferents llocs 
d’Europa i del món. Domina diferents tècniques i 
materials de la pintura, el dibuix i altres àmbits 

artístics. El control absolut de la tècnica, la seva 
versatilitat i un estil propi característic fan  

de l’Azi una professora ideal i un luxe per als  
alumnes d’Smart School, gaudint  

del nou servei d’Art in English.   

http://www.azadehnasiri.com/
http://www.azadehnasiri.com/




CREATIVITY & FUN 

Aquesta activitat d’Art Making permet 
desenvolupar la creativitat innata dels 

infants mitjançant la seva imaginació i el 
foment de la seva capacitat d’expressió, que 

és única per a cada infant. S’incideix en els 
processos de gaudiment de les diferents 

etapes de creació artística, així com en 
l’anàlisi de les emocions que desperta  

l’Art i com ens podem comunicar  
a través seu.  





ART IN ENGLISH 

L’Azi és una artista internacional que domina 
diferents tècniques i llenguatges per fer 

l’activitat més motivadora 





DISCOVERING THE 
BEAUTY OF ART 
MASTERPIECES 

Intentem ser fidels cada dia al nostre lema: 
ENJOY LEARNING! La clau de l’aprenentatge 

significatiu és la motivació mitjançant 
activitats que els hi agradin i transformin 

l’estímul lúdic en rutines mentals i  
cognitives ben estructurades.   





COVID FREE 
El personal d’Smart s’ocupa de la desinfecció 

abans i després de l’activitat de taules, 
cadires i material. Ús de mascareta, 

distància de seguretat, espais ventilats i 
higiene de mans (sabó i gel abans i després 

de l’activitat). Control de temperatura abans i 
després de l’activitat. 
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