




QUI SOM?
ENJOY SPORTS sorgeix de la unió entre l’esport, l’educació 
i el lleure. Som mestres d’educació física, professionals de 
l’esport i del lleure, disposats a crear un nou concepte esportiu i 
educatiu alhora.

L’any 2010 neix EnjoySports per oferir activitats i programes 
esportius però des d’una vessant educativa. A més de dissenyar, 
crear, desenvolupar i gestionar projectes esportius.  

Ens distingim per ser una entitat de qualitat, on l’adquisició de 
valors i coneixements es van assolint a mesura que els infants 
gaudeixen de les activitats que es realitzen.

VALORS
 
Els ideals d’integració, cooperació i valors, van en consonància 
amb el projecte educatiu de la nostra entitat i dels objectius 
generals que nosaltres presentem:
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1
Contribuir a la formació 
integral dels infants, així com el 
desenvolupament físic, socioafectiu 
i ètic.

Educar en el lleure, afavorint el 
correcte desenvolupament físic i 
emocional dels infants, inculcant els 
valors de l’esport (esforç, compromís, 
respecte, treball en equip...)

3
Oferir als diferents col·lectius 
educatius un ventall d’activitats 
esportives i recreatives fora i dins 
de l’horari lectiu.

4 Proporcionar un espai idoni per a 
que els infants es desenvolupin 
social i afectivament.

Ser una institució oberta a tot 
tipus de col·lectius implicats en el 
progrés dels infants, on l’esport i 
el lleure sigui el mitjà d’interacció, 
integració i cohesió.

6 Desenvolupar diferents capacitats: 
autoestima, responsabilitat, 
cooperació i autonomia.

Treballar l’educació emocional com 
a base sòlida pel desenvolupament 
de l’autoconeixement, l’empatia i 
l’expressió.
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PROJECTE 
ENJOY SPORTS
CONTEXT I JUSTIFICACIÓ
L’àmbit extraescolar és reconegut com un dels entorns educatius 
que posseeixen majors possibilitats de desenvolupar una 
important tasca socioeducativa, principalment en la infància i la 
joventut.

Els programes que en ell es desenvolupen tenen per finalitat 
complementar l’oferta educativa que les entitats ofereixen 
buscant proporcionar a les escoles una educació més completa i 
integral.

Entre la varietat d’activitats que s’ofereixen en l’àmbit 
extraescolar, cal destacar que les activitats esportives són les 
que representen els nivells més alts de preferència entre la 
població escolar d’Educació Primària i ESO.
La pràctica esportiva es converteix en un instrument educatiu 
quan desenvolupa activitats a la mida de cada participant, 
integrant i respectant la diversitat. A més ajuda a consolidar 
hàbits esportius, educatius i de salut.

D’altra banda l’horari no lectiu com són els dies festius dins del 
curs escolar (estiu, Nadal i Setmana Santa), s’ha transformat en 
una espai per elaborar programes i activitats en el lleure de caire 
educatiu i esportiu, ja que les famílies necessiten per motius 
laborals aquests tipus de serveis.
És per aquestes raons que la nostra entitat EnjoySports, molt 
compromesa amb el procés educatiu i emocional dels infants, 
vol abordar la demanda d’aquest tipus d’activitats i elaborar 
programes a mida a les necessitats de cada centre.

Aquest projecte s’anomena EnjoySports Kids i es centra en 
les activitats d’horari no lectiu, ja siguin activitats extraescolars, 
gestió de casals de lleure, campus esportius i sortides d’un dia.
La nostra formació també ens permet elaborar projectes 
esportius de tennis, en l’horari lectiu dins l’àrea d’educació 
física.  
 
A més proporcionem als centres escolars tota una sèrie 
d’activitats i programes educatius-esportius a mida de les seves 
necessitats.



FUNDADORS

Àngel Español 

Administrador i soci fundador d’ EnjoySports. Ex 
jugador de tennis professional. Mestre d’educació 
física. Director en el lleure.

Titulat per la Federació catalana de tennis 
d’activitats de raqueta.

Ismael Serrano 

Soci-fundador. Mestre d’Educació física. Llicenciat 
en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport a  
l’INEFC. Director de lleure i del nostre projecte 
Enjoy Sports Kids.  
Entrenador de tennis i actualment mestre del 
col·legi Santo Tomás.

Oier Olazábal
 
Fundador del campus de porters “ Oier Olazabal ” 
i soci d’EnjoySports.

Exporter del FCBarcelona, Granada CF, Real Soci-
etat de Fútbol i actualment jugador del Levante 
UD.



SERVEIS
SORTIDA D’UN DIA /  
PROGRAMA ESCOLAR  
DE TENNIS 
EnjoySports es dedica a educar esportivament els nostres alumnes. 
Tenint en compte que es troben en ple desenvolupament tant físic 
com emocional, considerem que l’esport és una eina fonamental per 
aquest correcte desenvolupament. A partir del nostre projecte, que 
està creat per gaudir de l’esport i alhora aprendre, volem que 
els infants puguin gaudir de les nostres d’activitats, principalment 
l’esport de raqueta.  
 
La sortida d’un dia que oferim, està pensada per a escoles, casals de 
lleure i campus esportius amb una vessant lúdico-esportiva.

 

Enjoy Sports presenta per a l’àrea d’educació física la opció de 
portar a terme la nostre activitat escolar de tennis durant varies 
sessions.

PROGRAMA ESCOLAR DE TENNIS 
Pràctica del tennis al centre escolar amb una 

programació i posteriorment sortida d’un dia al club.

SORTIDA AL TENIS PINEDA
Es realitza durant un matí, mitgdia o bé tot el dia. 

Activitats de raqueta (tennis, pàdel, frontón i squash) + llits 
elàstics + altres activitats segons necessitats del col·legi.

Totes aquestes activitats que 
presentem són les que considerem 
més adequades, dinàmiques i 
profitoses tenint en compte els nostres 
objectius; no obstant, disposem d’un 
ampli ventall d’activitats que poden 
complementar les citades anteriorment.



CASALS DE 
LLEURE Y 
CAMPUS 
ESPORTIUS
QUÈ PRETENEM?
El nostre objectiu és que els vostres casals de lleure o campus 
esportius siguin un espai idoni per a que els nens i joves es des-
envolupin a través de l’esport i el lleure de manera lúdica i educa-
tiva.
Volem que, a més de passar-ho bé, adquireixin uns valors bàsics 
centrats en el respecte, la convivència i la col·laboració amb els 
altres.

Els casals i campus que organitzem compten amb l’avantatge 
de poder compaginar activitats esportives, educatives i de lleure 
amb la nostra especialitat, l’ESPORT DE RAQUETA.

QUÈ OFERIM?
Comptem amb un gran ventall d’activitats gràcies a les nos-
tres titulacions esportives i de lleure.
D’altra banda, també ens fem càrrec de tota la gestió, tant 
pedagògica com esportiva, així com la supervisió de totes 
les activitats pel nostre equip directiu.

D’aquesta manera EnjoySport té la capacitat d’elaborar 
un projecte a mida a les necessitats dels vostres centres, 
escoles, entitats i clubs.

Des del 2010 portem a terme el 
campus d’estiu del Tenis Pineda 
Gavà Mar i des del 2016 el casal 
del col·legi Santo Tomás de 
Viladecans i del poliesportiu  
Sa-Fa de Gavà. 

Tenis Pineda

Col·legi Santo Tomás



EXTRAESCOLARS 
La nostra empresa té la capacitat de fer-se càrrec de tota la gestió d’extraescolars del col·legi 
amb la supervisió de totes les activitats pel nostre equip directiu.
Totes les nostres gestions compten amb personal titulat i amb una gran formació en el sector.
També volem fer gran incidència en que el nostre projecte educatiu i pedagògic sempre està 
present en totes les gestions
i activitats.
En tot moment per part d’EnjoySport hi ha una fàcil comunicació entre el triangle família, 
escola i entitat. Les activitats
compten amb un seguiment, que es duu a terme per part del nostre equip de monitors per tal 
de veure l’evolució i el
progrés que es produeix al llarg del període trimestral i anual.

QUÈ OFERIM?

Com a mestres d’educació física i professionals 
de l’esport donem molta importància a 
desenvolupament motriu i emocional del alumnes. 
La iniciació a l’esport i els Multiesports són 
activitats extraescolars que la nostra entitat troba 
necessàries desenvolupar en els centres educatius 
perquè facilita la pràctica esportiva dels nens i 
nenes i el seu desenvolupament educatiu, motriu, 
emocional i socio-afectiu. A més, es converteix 
en un instrument educatiu ja que integra en la 
seva pràctica el respecte a la diversitat, el treball 
en equip i ajuda a consolidar hàbits esportius, 
educatius i de salut.



TENNIS
OBJECTIUS GENERALS:

• Pràctica global del joc
• Fonaments tècnics-tàctics
• Coordinació
• Competició

   
   DURANT EL CURS ES REALITZARAN TORNEJOS  
   INTERESCOLARS AL TENIS PINEDA

MINI-TENNIS
• Iniciar-se al tennis a través del joc i la psicomotricitat
• Treballar les habilitats motrius bàsiques i la coordinació oculo-manual.
• Conèixer i realizar els cops bàsics del tennis (dreta, revés, volea i servei)
• Adquirir varlos esportius i hàbits saludables. 

Edats  6 – 16 anys Horari  1 o 2 dies/setmana (1h o 2h)

Edats  2 – 5 anys Horari  1 o 2 dies/setmana (1h o 2h)

El projecte Enjoy Sports 
té com a objectiu introduir 
als col·legis aquest esport 
mundialment conegut i 
amb unes grans habilitats 
tècniques i esportives. 
Hem trencat amb la idea 
de la pista de tennis amb 
mesures estàndard, ja que 
podia limitar la pràctica en 
els centres. Tot és possible 
amb l’adequació del 
material i amb una diferent 
concepció de l’espai i 
organització dels alumnes i 
metodologia.



INICIACIÓ A L’ESPORT
 
OBJECTIUS GENERALS:

• Desenvolupaments de les habilitats motrius bàsiques a través del joc i psicomotritat.
• Millora de la coordinació, equilibri i la motricitat
• Iniciació a diferents tipus d’esports.
• Escoles col·laboradores: Santo Tomás i Marta Mata de Viladecans. Immaculada Concepció, Sagrada 

Família i escola Gavamar.

MULTIESPORT 
OBJECTIUS GENERALS:

• Conèixer diferents esports col·lectius i individuals.
• Aprendre fonaments tècnics-tàctics a través del joc.
• Adquirir hàbits esportius, educatius i de salut.

En el nostre projecte d’extraescolars també fomentem els esports d’equip, com són el futbol, basquet, 
handbol i voleibol.
Aquests esports es treballen des d’una vessant més competitiva, d’aquesta manera els alumnes que 
s’inscriuen en aquesta modalitat poden participar en les competicions i lligues municipals.

Edats  2 – 5 anys Horari  1 o 2 dies/setmana (1h o 2h)

Edats  6 – 12 anys Horari  1 o 2 dies/setmana (1h o 2h)

Escoles col·laboradores: Santo Tomás i Marta 
Mata de Viladecans. Immaculada Concepció, 
Sagrada Família i escola Gavamar.



TEATRE 
 
OBJECTIUS GENERALS:

• Estimular la creativitat i imaginació.
• Aprendre diferents tècniques teatrals a través del joc: improvització, construcció de personatges, 

maquillatge, vestuari...
• Desenvolupar l’expressió corporal i emocional.

EducArte 
OBJECTIUS GENERALS: 
• Estimular el desenvolupament de la creativitat, la Intel.ligència emocional i sensorial a través del joc i l’art 

(pintura, teatre, música..)
• Propiciar un espai de creació, inspiració, espontaneitat i desenvolupament natural de les pròpies 

capacitats expressives.
• Realització de diferents tallers d’educació emocional (contes, jocs, dinàmiques..)
 

Per completar l’oferta educativa dels vostres centres EnjoySports compta amb les següents activitats:

Edats  8 – 16 anys

Edats  3 – 7 anys

Música Reforç 
escolar

Ball Idiomes TallersPatinatge



ENJOY SPORTS 2 BCN S.L.

www.enjoysportsbcn.es 
esports2barcelona@gmail.com

+34 656 46 72 84 / +34 667 86 79 37


