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El nostre objectiu és  

fomentar l’aprenentatge d’idiomes  

mitjançant la creativitat, la imaginació i la comunicació 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Qui som? 

• Mishmash és una escola d’idiomes innovadora i dinàmica en la seva 

metodologia. Oferim un procés d’aprenentatge natural. Tractem els nens com 

a potencials nadius, en un entorn d’immersió. 

• Acompanyem els nens en el seu aprenentatge amb l’objectiu de viure 

l’adquisició de l’anglès com una experiència positiva. 

• Oferim un ampli ventall d’activitats en anglès, francès o espanyol per a grans 

i petits.  

• Tenim un equip de professionals nadius o bilingües, amb un perfil creatiu que 

queda reflectit a les nostres activitats. Són persones motivades que ensenyen 

a estimar l’idioma.  

• MishMash aposta per una relació directa i continuada amb les famílies. 

 

 

Objectius: 

• Que els nens obrin l’oïda a la llengua anglesa, assimilin vocabulari i expressions 

dins un context divertit i estimulant.  

• Que els nens desenvolupin les seves competències lingüístiques en un entorn 

d’immersió. 

• Que els nens aprenguin a través dels seus sentits, manifestant les ganes de 

descobrir, experimentar i explorar.  
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Oferim: 

 Un mètode innovador i dinàmic amb un pla pedagògic segons l’edat dels 

alumnes. 

 Un programa personalitzat amb un contingut i uns objectius a assolir. Ens 

adaptem a cada grup, depenent de les seves habilitats, necessitats i els seus 

interessos. 

 Comunicació fluïda amb l’escola i les famílies.  

 Informe a les famílies de cada nen periòdicament, explicant l’evolució de cada 

nen i el contingut que s’ha treballat a les classes. 
 

 La nostra misió és fomentar l’aprenentatge d’idiomes mitjançant la 

creativitat, la imaginació i la comunicació. 

 La nostra visió és ser una organització líder i competitiva amb programes 

flexibles, creatius i actualitzats sense perdre el nostre compromís per la 

qualitat dels nostres serveis, adaptant-nos a les necesitats dels nostres 

clients. 

 

Valors MishMash 

• ENTUSIASME  Posem tota l’energia per lluitar pels nostres objectius. Ens 

fascina la nostra feina. 

• CREATIVITAT  Tots som artistes.  

• CULTURA OPEN  Som oberts, honestos, ens adaptem, apostem pel 

treball en equip, amb el nostre staff i amb les famílies, perquè creiem que 

les millors idees neixen d’una conversa. 

• RESPECTE  Valorem la diversitat d’idees, opinions i maneres de ser. 

• COMPROMÍS amb els nostres ideals i el nostre projecte d’empresa. 
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Activitats Cicle Infantil MishMash 
 

Mum&Me  Grans i petits 

comparteixen una estoneta molt 

divertida, en un entorn 

d’inmersió. Els nens obren l’oïda 

de manera natural, mitjançant 

cançons, contes, jocs, 

manualitats… 

Mr.Rabbit ens acompanya en 

aquesta experiència, fent-nos 

participar a tots en tot moment. 

*aquesta activitat també la fem sense pares, només nens de P3. 

 
 
Talk&Play  Els nens participen 
activament en l’aprenentatge de 
l’anglès mitjançant activitats 
dinàmiques i divertides. L’objectiu 
a P4 i P5 és que els nens 
aprenguin a través dels seus 
sentits. Volem que els nens 
visquin l’aprenentatge com una 
experiència enriquidora i 
agradable per despertar la seva 
curiositat. 
* 

 

Activitats Primària MishMash 
 

English is Fun  Els nens de 

1r i 2n ja són capaços 

d’expressar una idea, una 

emoció amb frases senzilles. 

Despertem la seva curiositat 

amb activitats com la música, 

les arts plàstiques, el joc i 

l’actuació. El nostre objectiu 

és transmetre informació, 

vocabulari i experiències 

positives en anglès.  
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Pick&Speak   El nostre 

objectiu a partir dels 9 anys 

és que els nens guanyin 

fluïdesa en la conversa i que 

s’expressin amb frases més 

complexes. Els nens assimilen 

la gramàtica de la llengua a 

través de la comunicació. 

Mitjançant diferents activitats 

desenvolupen les seves 

habilitats idiomàtiques i 

creatives, descobrint i 

experimentant amb l’anglès. 

 

Theater   Activitat creativa 

on els nens, a partir de 

l’escenificació de guions i 

exercicis d’expressió corporal, 

practiquen l’anglès, assolint 

vocabulari, estructures 

gramaticals i milloren la 

dicció. 

El teatre és l’eina perfecte per 

superar la por a parlar en 

públic i la timidesa.  

 

 

 

Creative Dance    Taller 

d’expressió corporal on, 

mitjançant la dansa i jocs 

d’improvisació, els nens 

desenvolupen les seves 

habilitats motrius i expressives 

familiaritzant-se alhora amb la 

llengua anglesa. 
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Tallers creatius MishMashsh 

 

MishMash Chef    Els nens cada cop 

mostren més curiositat per la cuina. 

Proposem un taller lúdic on experimentem 

amb els aliments mentre parlem en anglès, 

aprenent noves expressions i vocabulari. 

Farem receptes sense necessitat de foc i de 

lo més variades…perquè CUINAR ÉS 

DIVERTIT! 

 

I am an artist!    En aquest taller viatgem 

en el temps per descobrir diferents artistes i 

apropar-nos a diferents moviments 

representatius mitjançant divertides 

activitats. Conjugarem creativitat, plàstica, 

coneixements d’història de l’art i anglès de 

forma lúdica i dinàmica. Cadascú crearà la 

seva pròpia obra…perquè TOTS PORTEM UN 

ARTISTA A DINS! 

 

Art&Crafts    En aquest taller mentre 

practiquem anglès e incorporem nou 

vocabulari, desenvolupem les nostres 

habilitats creatives i la paciència. Viurem 

l’experiència de que tot el que ens envolta 

es pot convertir en una “obra d’art”! 

 

 

Family Chef!    Aquest taller dirigit als 

petits de P4 i P5 és l’excusa perfecta per 

compartir una divertida estona en 

família. Mentre descobrim  aliments i 

experimentem amb ells obrim l’oïda a 

l’anglès aprenent nou vocabulari. Grans i 

petits demostrem la nostra creativitat 

amb senzilles receptes. 
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It’s your turn!   Els jocs són un estimul 

divertit per aprendre a la vegada que es 

desenvolupen altres capacitats i habilitats. 

Els nens descobriran jocs adaptats a la seva 

edat que els permetrà incorporar nou 

vocabulari, expressar-se en anglès i millorar 

el seu “speaking”. 

 

 

 

 

 

 

* Tots els tallers es poden fer en anglès, francès, català o castellà. 


