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VOLS SABER QUI SOM?

Engreska’t-b és una empresa de SERVEIS EDUCATIUS
INTEGRALS integrada per un equip de professionals
que diàriament atén a més de 1600 infants en els
centres en els quals està present. 

La nostra vocació de servei orientada a la satisfacció
dels clients, i la nostra passió per la qualitat que
inspira totes les activitats i es manifesta amb el
principi de millora contínua. D’aquesta manera
treballem per contribuir al desenvolupament integral
de la persona mitjançant un ventall molt ampli i
diversificat d’activitats, tant en el menjador com fora
d’horari escolar, dins d’un marc lúdic i de diversió. 

Som una entitat especialitzada en la creació de
projectes de serveis nutricionals i d’educació de
qualitat, en el sector del lleure.
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Trucar o enviar un whatsapp (horari d'atenció de dilluns a
divendres de 10 h a 18 h) al 644.65.60.04 / 635.35.31.89 /

644.242.925

Enviar un correu electrònic a lorenaengreskat@gmail.com o

estherjg@engreskat.com.

Podeu parlar amb el responsable d'extraescolars en horari de

16:30 h a 18:00 h de dilluns a divendres al mateix centre.

Per qualsevol dubte o qüestió podeu:

COM PODEM CONTACTAR AMB ENGRESKAT?

COM PODEM MATRICULAR-NOS?
- Tota la informació referent a les matriculacions la trobareu entrant

a la nostra web, www.engreskat.com accedint a l'apartat inscripcions

i seleccionant la vostra escola. Un cop dintre podreu crear el vostre

comte per accedir quan ho desitgeu.

-Tots els formularis han d'estar degudament omplerts i signats per

poder completar el procés amb èxit. Finalment, rebreu un correu de

confirmació de l'App TPV ESCOLA.

-Les inscripcions estaran obertes durant tot el curs escolar, però els

alumnes que vulguin començar el dia 1 d'octubre hauran de

formalitzar la inscripció abans del 12 de setembre del 2022.

-Un cop iniciades les extraescolars, per poder matricular-vos, haureu

de contactar amb algun responsable d'Engreskat per demanar

informació sobre la disponibilitat de les places.



CURS 2022-2023

ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS

ESCOLA CAN SERRA

COM PODEM TRAMITAR UNA BAIXA?

lorenaengreskat@gmail.com

Per poder donar de baixa a un alumne de qualsevol activitat

extraescolar, haureu de notificar-ho a través d'un correu electrònic a:

Indicant el nom complet de l'alumne, l'escola i l'activitat.

Perquè la baixa sigui tramitada correctament dintre del termini, el

correu s'haurà d'enviar cinc dies abans que finalitzi el mes en
curs.

QUIN ÉS EL PERIODE DE MATRICULACIÓ?

DATES DE LES ACTIVITATS EXTRAEACOLARS?

La plataforma de matriculacions estarà oberta des de el dia 21 de 

 juny fins al dia 12 de setembre.

Recordem que aquest període és per garantir la plaça d'inici el dia 1

d'octubre.  

Inici de les activitats extraescolars: 1 d'octubre del 2022

Finalització de les activitats extraescolars: 31 de maig 2023

ÀREA FAMÍLIES
Trimestralment rebreu comunicacions a través de TPV ESCOLA, amb un

usuari i contrasenya privats, per tal que pugueu gaudir de les fotografies

que realitzem als vostres fills /es fent les activitats. Esperem que us

agradi tant com a nosaltres aquesta secció.

Podreu autoritzar o no "Els drets d'imatge" durant el procés de

matriculació. Trobareu un document que ho explica,
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Totes les activitats extraescolars han de tenir un mínim de 8 alumnes/as

inscrits/es. El dia 19 de setembre es confirmaran totes les activitats que

comencen el dia 1 d'octubre i les que no han sortit per falta d'alumnes

(aquestes famílies, podran ubicar-se en una extraescolar que si ha sortit, si

ho desitgen. En aquest cas, tindran fins el dia 21 de setembre per notificar

el canvi).

Les quotes es cobren automàticament a través de TPV ESCOLA (L'aplicació

des de la que heu formalitzat la matrícula) mensualment de l'1 al 5 de cada

mes aproximadament.

No es retornarà cap quota i aquesta serà fixa per a cada mes, inclosos els

que tenen festivitats (Nadal, Setmana Santa...)

Les famílies amb un mes pendent, no podran realitzar l'activitat fins a la

liquidació total de les quotes.

Hi haurà una Jornada de portes obertes al llarg del curs.

     Se celebrarà una festa a final de curs amb exhibicions de totes les

     activitats.   

INFORMACIÓ GENERAL
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OFERTA D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:
- Patinatge en línia  i Hoquei en línia: 

El patinatge/hoquei línia són esports que augmenten la coordinació, l'equilibri, el sentit

de l'espai i els reflexos.

Mitjançant la realització d'exercicis tècnics i, de forma més lúdica, jocs i dinàmiques,

aconseguirem aprendre les bases del patinatge i el Hoquei en línia. Sense oblidar-nos

de la dinàmica de treball en equip i cooperació.

Per aquestes activitats seran indispensables els patins i les proteccions. 

Activitat adreçada per alumnes de P4 a 6è.
PREU ACTIVITAT: 20 € / 1,5 h setmanals

- Futbol escola:

Les activitats de comptició a les lligues de consell esportiu tindran una despesa extra de:

Oferim una eina de treball, en forma de jocs, amb la finalitat de poder utilitzar

l'aprenentatge del futbol-sala, seguint per a cada etapa educativa, uns objectius i

continguts determinats. El futbol-sala és un magnífic instrument educatiu, donat que, a

més de produir un desenvolupament motor, té un alt valor socioeducatiu i afavoreix

l'associacionisme. A partir de 1r, els alumnes/as tindran la possibilitat de participar en

algunes trobades interescolars.

Activitat adreçada per alumnes de P4 a 6è.
PREU ACTIVITAT: 24,5 € / 3 h setmanals

-Inscripció al consell; 35€ (un cop a l'any)
-Quota trimestral despeses competició; 45€ al trimestre. 

- Teatre / Iniciació al teatre:
Treballarem a través del joc espontani i la improvisació, afavorint l'aproximació del

llenguatge corporal com a forma de comunicació. Desenvolupar l'expressió i la

creativitat a través de les pràctiques individuals i col·lectives més elaborades, és una de

les paraules claus dintre d'aquesta activitat. 

 Activitat adreçada per alumnes de P3 a 6è
PREU ACTIVITAT: 20 € / 1,5 h Setmanals

- Taller de jocs:
En aquesta activitat els infants vivencien el plaer del moviment a partir de l'activitat

motriu; jocs de conquesta i exploració, on poden posar a prova i dominar les seves

habilitats motrius. El joc permet aprendre i créixer a través de l'experiència d'una forma

natural i lúdica, dóna als infants la possibilitat d'imaginar, descobrir, experimentar,

resoldre problemes o situacions amb creativitat, amb la llibertat de poder decidir i

provar noves solucions.

Activitat adreçada per alumnes de P3
PREU ACTIVITAT: 20 € / 1,5 h setmanals
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OFERTA D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:

- Gimnàstica Rítmica: 
La gimnàstica rítmica és una forma creativa i divertida de desenvolupar les habilitats
motrius del nen/a. Els alumnes/as adquiriran el sentit del ritme, aprenent a treballar
diferents tècniques relacionades amb aquesta disciplina. L'agilitat, elasticitat i
coordinació són tres dels aspectes fonamentals que treballarem al llarg del curs. 

Es faran vàries exhibicions al llarg del curs.

Activitat adreçada per alumnes de P4 a 6è.
PREU ACTIVITAT: 20 € / 1,5 h Setmanals

- Voleibol:
Un dels avantatges d'aquest esport és que els alumnes comencen a identificar la
importància i el valor del treball en equip.

 A més és una excel·lent activitat esportiva i recreativa que millora les capacitats
motores i ens ajuda a desenvolupar un major control físic i mental. 
Activitat adreçada per alumnes de 3r a 6è.
PREU ACTIVITAT: 24,5 € / 3 h setmanals

- Ping-pong:
És un esport ideal per millorar la motricitat corporal, especialment de les mans, braços i
peus. El ping-pong millora la capacitat aeròbica i permet als nens/es relacionar-se, amb
tots els beneficis que això comporta.

Activitat adreçada per alumnes de 3r a 6è
PREU ACTIVITAT: 20 € / 1,5 h setmanals

- Robòtica:
L'aprenentatge del segle XXI tracta de proporcionar-nos noves oportunitats per
experimentar en forma de resolució de problemes. Ampliant la creativitat, motivació i
autonomia, i desenvolupant la capacitat d'emprenedoria i de treball en equip.

 La robòtica és una activitat educativa que proposa una alternativa lúdica interessant.
L'alumne/a, és el protagonista d'un joc de construcció (Meccano-Lego Mindstorms.) a
través del qual aprendrà a programar mentre treballa en la seva comprensió sobre la
tecnologia.

Activitat adreçada per alumnes de 1r a 6è
PREU ACTIVITAT: 44 € / 1,5 h setmanals
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OFERTA D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:
- Bàsquet: 

El bàsquet és probablement un dels esports més populars en tot el món. S'ha provat
que ajuda tant al desenvolupament físic com intel·lectual dels que ho practiquen des
d'una primerenca edat. Fomenta valors ètics com la solidaritat, el respecte i el treball en
equip. També millora la confiança, la seguretat, la concentració i l'autocontrol. 
Els alumnes/as tindran la possibilitat de participar en algunes trobades interescolars.

Activitat adreçada per alumnes de 3r a 6è.
PREU ACTIVITAT: 24,50 € / 3 h setmanals

- Taekwondo:
La pràctica de les arts marcials s'ha revelat com una valuosa ajuda a la formació integral
dels nens/es, ja que fomenta el desenvolupament de qualitats com l'autodisciplina i la
concentració, que després, serveixen de gran ajuda als estudis.

 En la pràctica de les arts marcials s'utilitzen harmònicament i equilibradament totes les
parts del cos.

Activitat adreçada per alumnes de P4 a 6è.
PREU ACTIVITAT: 20 €/ 1,5 h setmanals

- Iniciació esportiva:
Entenem per pràctica multiesportiva el plantejament formatiu que busca l'aprenentatge
d'una àmplia varietat d'esports durant les primeres etapes de vida, compreses entre els
4 i 8 anys.

Amb això pretenem buscar un complement de formació més global, ampli i polifacètic,

on l'especialització posseeix un caràcter més general, sobretot en els esports de
cooperació-oposició.

Activitat adreçada per alumnes de P4 a 2n
PREU ACTIVITAT: 20 € / 1,5 h setmanals

- Ioga:
El ioga és una tècnica ancestral que neix amb l'objectiu de mantenir cos i ment sans.

És l'instrument idoni per aconseguir un estat de pau interior. Són coneguts els beneficis
d'aquesta pràctica mil·lenària com un sistema de salut per alleugerir tensions musculars
i emocionals.

Tothom pot dur a terme l'activitat de ioga. Només s'han d'adaptar les tècniques a cada
persona.

Activitat adreçada per alumnes de 1r a 6è.
PREU ACTIVITAT: 24 € / 1,5 h setmanals



CURS 2022-2023

ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS

ESCOLA CAN SERRA

OFERTA D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:
- Balls moderns: 

Activitat que es presenta com a complement formatiu, donant la possibilitat
d'expressar-se i comunicar-se a través del llenguatge del moviment i la música. Aplicant
tots els coneixements tècnics adquirits durant totes les sessions. També és una
alternativa per divertir-se, conèixer i respectar el mateix cos i el dels altres. 

Es faran vàries exhibicions al llarg del curs així com alguna trobada interescolar.
Activitat adreçada per alumnes de 1r a 6è.
PREU ACTIVITAT: 24,50 € /3 h setmanals

- Psicoball:
Aprendre a comunicar-se i expressar-se a través del llenguatge corporal, ens permet
tenir un nou coneixement del mateix cos i del desenvolupament de la coordinació de
moviments. L'educació de l'expressió corporal en les primeres etapes de la vida d'un
nen/a, afavoreixen la creació de la seva personalitat, adquirint de forma progressiva, una
major seguretat i confiança en ell mateix. A més iniciarem als més petits en els diferents
estils de dansa perquè aprenguin d'una manera divertida i dinàmica a controlar el seu
cos, sentir el ritme i seguir una coreografia. 

Es faran diferents exhibicions al llarg del curs.

Activitat adreçada per alumnes de P3 a P5.
PREU ACTIVITAT: 24,50 € / 3h setmanals

- Play & English:
Aquesta activitat pretén complementar la formació en la llengua anglesa dels alumnes
de l'escola, augmentant el seu nivell de coneixements i destresa en el seu ús. El
desenvolupament d'aquesta activitat en la mateixa escola permet accedir a tota la
formació i una major disponibilitat davant als recursos formatius externs. Els
aprenentatges s'organitzen en diferents nivells, que poden generar heterogeneïtats
d'edat en els grups de l'alumnat. La metodologia d'aprenentatge és purament lúdica.

Activitat adreçada per alumnes de P4 a 6è
PREU ACTIVITAT: 20 € / 1,5 h setmanals

- Aula d'estudi:
L'aula d'estudi o reforç escolar és una eina fonamental d'atenció a la diversitat;
preparem un espai que té com a objectiu principal respondre a les dificultats i
necessitats d'un grup d'alumnes/as o d'un alumne/a individualment.
 Aquesta activitat tracta de repassar, insistir, "reforçar" diferents continguts o
aprenentatges del curs en els quals l'alumne/a presenta alguna dificultat.
.Activitat adreçada per alumnes de 3r a 6è
PREU ACTIVITAT: 20 € / 1,5 h setmanals
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OFERTA D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:
- Guitarra: 

A través d'aquesta activitat ens endinsarem en el món de la música. Els alumnes/as
començaran a identificar i interpretar partitures i notes musicals amb l'objectiu de
poder representar algunes peces musicals adaptades al nivell de cada alumne/a.

Les sessions combinaran tota la part tècnica amb un aprenentatge més lúdic enfocat a
l'espontaneïtat i el joc.

Activitat adreçada per alumnes de 3r a 6è
PREU ACTIVITAT: 24 € / 1,5 h setmanals

- Art Attack:
La creativitat i l'experimentació ens ajuda al desenvolupament integral dels infants. A
través d'aquesta activitat, experimentem amb tota mena de materials, així com amb la
mateixa natura i els elements quotidians que ens envolten.

Els nens/es aprenen a desenvolupar les seves habilitats i els hi sorgeixen motivacions i
interessos nous. A través de l’experimentació i la creativitat despleguen les seves
destreses psicomotrius, creant les seves pròpies obres d'art.
Activitat adreçada per alumnes de P4 a 6è.
PREU ACTIVITAT: 24 € / 1,5 h setmanals

- Iniciació musical / Percussió:
Una activitat que suposa una experiència essencial de la pràctica musical grupal.
Amplia les habilitats rítmiques, expressives i musicals, que s'estan desenvolupant en
altres àrees de formació.

Aquest ampli univers sonor ens invita a descobrir un món ple de ritmes, formes, volums i
contrastes, que despertaran la curiositat i les motivacions dels alumnes/as.

Activitat adreçada per alumnes de P4 a 6è
PREU ACTIVITAT: 24 € / 1,5 h setmanals

- Petits i petites artistes:
La creativitat i l'experimentació ens ajuda al desenvolupament integral dels infants. A
través d'aquesta activitat els més petits s'endinsarán en el món dels artistes, treballant
disciplines com el circ, el teatre, el clown...

A través de l’experimentació i la creativitat desenvolupen les seves destreses
psicomotrius, creant les seves pròpies obres d'art.
 Activitat adreçada per alumnes de P3 - P5
PREU DE L'ACTIVITAT: 24 € / 1,5 h setmanals



CURS 2022-2023

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

16:30  a
18:00 H

PATINATGE
EN LÍNIA
P4 a 6è

FUTBOL
ESCOLA
P4 - P5

FUTBOL
SALA
3r- 4t

FUTBOL
ESCOLA
P4 - P5

FUTBOL
SALA
3r- 4t

16:30  a
18:00 H

HOQUEY EN
LÍNIA

P4 a 6è

FUTBOL SALA
1r - 2n

FUTBOL
SALA
5è- 6è

FUTBOL
SALA
1r - 2n

FUTBOL
SALA
5è- 6è

16:30  a
18:00 H

TEATRE
1r a 6è

VOLEIBOL
3r - 6è

BALLS
MODERNS

1r a 6è

VOLEIBOL
3r - 6è

BALLS
MODERNS

1r a 6è

16:30  a
18:00 H

PERCUSSIÓ
1r a 6è

BÀSQUET
3r - 6è

PLAY &
ENGLISH

P4 - P5

BÀSQUET
3r - 6è

 PSICOBALL
P3 -P5

16:30  a
18:00 H

RÍTMICA
P4 a 6è

TAEKWONDO
3r - 6è

GUITARRA
3r - 6è

ART ATTACK
P4 - 6è

INICIACIÓ
ESPORTIVA

P4 a 2n

16:30  a
18:00 H

TALLER DE
JOCS

P3

PING-PONG
3r - 6è

ROBÒTICA
1r - 6è

TALLER DE
JOCS

P3

PLAY &
ENGLISH

1r - 2n

16:30  a
18:00 H

AULA
D'ESTUDI

3r - 6è

INICIACIÓ AL
TEATRE
P3 -P5

INICIACIÓ
MUSICAL

P3 -P5

IOGA
1r - 6è

PETITS/ES
ARTÍSTES

P3 -P5

ACTIVITATS
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ESCOLA CAN SERRA

CALENDARI D'ACTIVITATS:
TOTES LES ACTIVITATS 

EXTRAESCOLARS
SON MIXTES.

TOTES LES ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS

SON MIXTES.



UNA MICA MÉS SOBRE
NOSALTRES

Podeu trobar més informació a la nostra web
www.engreskat.com o al nostre Instagram
@engreskat

Els trets d’identitat que ens distingeixen, marquen el

funcionament i la gestió de la nostra entitat. Es basen

en una sèrie de principis educatius que ens serveixen

com a eina base per crear la nostra pròpia identitat.

Som molt conscients de la importància i la necessitat

de reflexió sobre el desenvolupament de cada persona,

tenint en compte les seves circumstàncies personals i

les de l’entorn que els envolta.

Per aquesta raó, des d’Engreskat-b tenim la necessitat

de valorar i gestionar les activitats en funció d’aquesta

perspectiva, promocionant i motivant les capacitats,

habilitats socials i personals dels infants, adolescents i

adults amb els quals treballem.

US ESPREM A TOTS

I A TOTES, AMB

MOLTES GANES DE

PASSAR-HO BÉ!!! 

Cuina freda
Ioga (pares i mares
amb nens/es)
Clown
Risoteràpia
Circ
I moltes sorpreses més.

Cada trimestre elaborem
tallers monogràfics de
curta durada, amb una
gran varietat de
temàtiques.

Integrem al nostre equip,
un conjunt de
professionals
especialistes en diferents
disciplines, i
conjuntament elaborem
un projecte de cada taller.

Alguns dels que més èxit
han tingut a les nostres
escoles són;

Aquests tallers tindran
una durada d'entre 2 i 4
sessions. Informarem
prèviament de totes les
condicions i els terminis
de matriculació.


