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Introducció

Quan acaben les obligacions de l’escola i comencen les vacances, és moment de que els infants i joves puguin gaudir del
temps lliure i veure recompensat tot l’esforç que han fet
durant el curs.
El nostre equip de professionals s’encarrega des de fa més de
15 anys de fer que les vacances dels nens, nenes i joves siguin
inoblidables. Això és gràcies als Campus de SAM Sports
Events.
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Com són els
nostres campus?
Professionals
SAM Sports Events es forma d’un equip de
professionals del món del lleure, l’esport i
l’educació. Creiem que al treballar amb infants és
molt important estar formats i al dia de les últimes
innovacions educatives i de lleure, així podrem
transmetre amb els mètodes més moderns tot allò
que creiem important als nostres infants i joves.

Educatius
Com tots i totes sabem, estem treballant amb el
futur de la nostra societat. És per això que, creiem
que és necessari continuar amb una tasca
educativa paral·lela a la de casa i l’escola. El nostre
objectiu és transmetre als infants i joves,
mitjançant les nostres activitats, un seguit de
valors que de ben segur els hi serviran en el seu
futur tant personal, com professional, valors com
per exemple, la companyonia, el saber perdre i
guanyar, l’empatia, o l’ajuda envers els altres.

Divertits
Els Campus de SAM Sports Events tenen un
objectiu primordial, que és aconseguir que els nens
i nenes dels mateixos gaudeixin del temps que
passen amb el nostre equip de professionals i amb
els companys i companyes, i s’enduguin un record
inoblidable a casa.

Segurs

Planiﬁcats

La seguretat és el mes important, és per això que
a l’hora de planiﬁcar i coordinar un Campus o
Casal, seguim les mesures de seguretat i
recomanacions que marca la Generalitat de
Catalunya, indicats pels diferents departaments
oﬁcials, com la Secretaria General de l’Esport, la
Direcció General de Joventut, el Departament
d’Educació o el PROCICAT.

Els nostres Campus sempre es basen en una

Cal afegir que els nostres Campus compten amb
una polissa de Responsabilitat Civil i una
assegurança esportiva privada d’accidents que
cobreix a tots i cadascun dels nostres infants i
joves, de manera que si algun nen, nena o jove es
fa mal, tingui l’assistència sanitària bàsica
totalment coberta.

necessari als infants d’una manera més amena i

planiﬁcació prèvia d’activitats personalitzada
per a cada grup de participants. A aquestes
planiﬁcacions li busquem un ﬁl conductor o
centre d’interès també personalitzat per a cada
grup. L’objectiu d’aquest ﬁl conductor és que
totes les activitats segueixin una mateixa línia i
així poder transmetre tot allò que creiem
divertida.
Les planiﬁcacions de SAM Sports Events es
basen en uns objectius, a banda dels propis
físics i psicomotrius, que tenen a veure amb els
valors, els quals intentem transmetre als
infants per tal de millorar el seu futur tant

Adaptats a la normativa

personal, com professional. Són valors que

Per tal d’adaptar-nos 100% amb la normativa, els
Campus de SAM Sports Events compleixen els
requeriments que marca el Decret 267/2015, de
5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure
en les quals participen menors de 18 anys.

quals creiem cegament.

tenen a veure amb el nostre tarannà i amb els

Tipologia
SAM Sports Events ofereix vàries modalitats de Campus en els quals
es realitzen diferents activitats, però sempre seguint un objectiu
principal, l’educació i transmissió de valors envers als infants.

Campus esportiu

Campus en el medi natural

Aquesta branca dels nostres campus

SAM Sports Events aposta per l’essència

té com a punt fort la iniciació i pràctica

dels campaments, ho fa organitzant

esportiva en diferents modalitats, on

estades de diversos dies en un entorn

els infants gaudiran dels beneﬁcis que

natural on els infants gaudiran del que

aporta l’esport i la seva pràctica a l’aire

comporta aïllar-se del dia a dia, acampar i

lliure.

dormir a la natura, aprendre tasques de

A banda d’aquestes activitats més de
caire esportiu, no oblidem el propi
lleure i la pràctica d’activitats lúdiques,
creatives o artístiques.

supervivència a la vegada que els
eduquem en la importància de la
sostenibilitat i el reciclatge.
En aquest tipus de Campus realitzarem
activitats lúdiques i esportives de medi
natural, activitats de coneixença de la
natura i activitats “ThinkGreen”.

Campus creatius

Campus personalitzats

Aquesta modalitat de Campus fa una

Tens alguna idea? Nosaltres l’organitzem.

aposta per treure l’artista de cada
infant té a dins seu. SAM Sports Events
ofereix campus de dansa, de teatre, de
cuina, de noves tecnologies, o, ﬁns i tot

Gràcies al nostre equip de professionals i
partners, podem garantir l’èxit en la
realització de qualsevol tipus de campus.

un campus compost de tots aquests

SAM Sports Events s’encarrega del

tipus d’activitats.

disseny i organització d’un tipus de

Sense oblidar el rerefons lúdic dels
Campus, realitzant també activitats
d’aquest caire.

Campus que compleixi les necessitats i
expectatives de cada client.

Què oferim?
SAM Sports Events ofereix diferents serveis dins de l’organització dels propis
Campus. La gestió integral dels mateixos, o bé:
•

Disseny del programa, activitats i objectius.

•

Procés d’inscripció dels i les participants.

•

Cobrament a les famílies.

•

Comunicació amb les famílies, pre, post i durant el campus.

•

Serveis de logística general.

•

Contractació de personal.

•

Elaboració d’enquestes de satisfacció.

•

Informe ﬁnal de l’activitat.

Com ho fem?
SAM Sports Events no es limita només a realitzar activitats per a infants i
adolescents, si no que deﬁnim un tema que doni sentit i continuïtat a aquestes
activitats i les faci més atractives per als participants, un ﬁl conductor.

Quan els realitzem?
Els Campus els realitzem durant les vacances escolars amb l’objectiu de continuar
amb una tasca educativa paral·lela a la de casa i l’escola, realitzant-se en tres
moments puntuals.

ESTIU

SETMANA SANTA

NADAL

On els realitzem?
Els Campus de SAM Sports Events es poden realitzar a Clubs esportius, a centres
escolars o en entorns naturals, segurs i adaptats a les nostres necessitats.

Què n’opinen les
famílies?
L’estiu de 2021 SAM Sports Events va tenir:

523

407

48

Infants

Famílies

Monitors

9,4
8,3

9,3

Satisfacció de
les famílies

Satisfacció
de l’infant

8,5

Comunicació
amb famílies

8,9

Seguretat

Coordinació

8,2

Activitats

8,3

Horaris

8,2

Monitors
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