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Introducció

Gràcies a la nostra dilatada experiència en el món de
l’educació i el sector infantil estem especialitzats en oferir
serveis lúdics i esportius de qualitat per a infants dins de
l’educació no formal, destacant tres grans àmbits. L’àmbit
escolar, l’àmbit familiar i l’àmbit esportiu.
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Serveis
d’àmbit escolar
Centrant-nos en l’àmbit educatiu i les necessitats que es deriven d’aquest sector, SAM
Sports Events ofereix una sèrie de serveis a càrrec de professionals que
desenvolupen una tasca complementària a l’escola, però alhora molt important si
considerem l’educació dels infants com un procés integral i permanent.
Així doncs, el nostre objectiu principal és acomplir satisfactòriament les diferents
necessitats que puguin sorgir de les escoles al mateix temps que eduquem.

Dintre del nostre ventall de serveis destaquem:

Servei de menjadors escolars
A SAM Sports Events, segons la nostra experiència en la gestió i dinamització de menjadors
escolars, creiem que dins d’aquest camp educatiu ha d’existir una tasca pedagògica i que
aquesta ha de ser planiﬁcada, programada i avaluada dia a dia per tal de millorar-la i adequar-la
a les necessitats de cada centre.
És per això que la nostra gestió dels menjadors escolars es basa en l’elaboració d’un projecte
educatiu personalitzat per a cada centre, a partir del qual, els monitors i monitores
desenvoluparan la seva tasca formativa complementària a la de l’escola.

SERVEI INTEGRAL

SERVEI DE MONITORATGE
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Diades
Jornades multiesportives
A SAM oferim la possibilitat d’organitzar
jornades esportives, ja sigui practicant
esports tradicionals, o bé esports emergents,
no tant coneguts com els primers.
SAM Sports Events ofereix la possibilitat de
realitzar aquesta activitat al propi centre o bé
a un club esportiu col·laborador.

Festes de ﬁ de curs
SAM Sports Events s’encarrega de gestionar
la festa de ﬁ de curs del centre, tot oferint
diferents serveis per fer-la possible, com ara
competicions esportives, jocs i activitats
lúdiques, servei d’inﬂables, espectacles de
màgia, festa de l’escuma, etc.
Durant aquestes activitats els infants estaran
sota la supervisió de monitors i monitores
professionals en el món del lleure i l’educació.

Graduacions
Hi ha un moment molt important en l’etapa
escolar o formativa de cadascun de nosaltres,
i és el moment que passem de l’escola a
l’institut.
SAM Sports Events s’encarrega de fer
d’aquest dia un dia inoblidable. Gràcies als
nostres professionals dinamitzarem activitats
lúdiques adaptades a l’edat dels participants,
a banda d’oferir sopar/dinar als joves i
culminar la jornada amb discoteca.

Activitats especials
Petit Chef
SAM Sports Events ofereix una activitat de cuina per infants, on els nens i nenes participants
realitzen un taller de cuina, sempre adaptat a la seva edat.
L’activitat es diu El Petit Chef i busca educar els infants a l’hora que fan de chefs, aprenent a cuinar i
adquirint hàbits saludables, a la vegada que estimulem la seva creativitat i fomentem el treball en
equip.

Viatges de ﬁ de curs
SAM Sports Events s’encarrega d’organitzar el viatge de ﬁ de curs de l’escola, incloent el transport,
l’estada, els àpats i les activitats adaptades a l’edat dels participants.

Colònies
SAM Sports Events ofereix unes estades inoblidables plenes d’esport, activitats lúdiques en un
entorn natural, en les quals, a banda de les pròpies activitats de caire més físic, es treballaran uns continguts educatius i de valors personals amb els infants.

Serveis
d’àmbit familiar
Aniversaris i Comunions
SAM Sports Events organitza festes d’aniversari o comunions segons les necessitats
de cada família. Aquestes festes les podem realitzar al domicili, a espais públics, com
per exemple parcs o bé a Clubs esportius amb els quals SAM col·labora. Oferim
diferents opcions:

Lloguer d’instal·lacions
SAM Sports Events col·labora amb Clubs Esportius de Barcelona, per tant oferim
gaudir de les activitats dinamitzades pels monitors i monitores de SAM a les
instal·lacions dels diferents clubs.

Servei de monitoratge
Els monitors i monitores de SAM prepararan i dinamitzaran activitats lúdiques
prèviament concretades amb les famílies, per tal de que els infants gaudeixin d’una
festa molt especial. Activitats com jocs lúdics, jocs cooperatius, jocs de pistes,
activitats amb música, tallers de maquillatge infantil, etc.

Dinars i Berenars
Si la celebració es realitza a un Club Esportiu, s’ofereix també la possibilitat de
contractar el servei de dinar i/o berenar per part de la restauració del club.

Servei de monitoratge
SAM Sports Events ofereix un servei de monitoratge a domicili. Aquest servei de monitoratge
consisteix en activitats dinamitzades pels nostres monitors i monitores, que estaran adaptades a
l’espai on realitzem el servei, ja siguin domicilis, parcs, restaurants o qualsevol altra ubicació.

Esdeveniments personalitzats
SAM Sports Events aposta pels esdeveniments fets a mida. És per això, que ofereix el disseny i
gestió de l’esdeveniment personalitzat que cada família necessiti. Des de servei de càtering
personalitzat, activitats específiques o contractació d’espectacles.

Serveis
d’àmbit esportiu
Ninja Race
SAM Sports Events aposta per la creació d'un producte innovador i únic al mercat, una cursa
d'obstacles 100% personalitzada en funció de les dimensions de l’espai on es realitzi.
La Ninja Race no es compon només de la pròpia cursa, si no que els infants que participin, rebran
una activitat educativa complementària en la que aprendran qui eren els ninjes, d'on procedien,
o aspectes importants de la seva cultura i, paral·lelament, es treballaran els valor personals dels
nens i nenes, valors com l'autosuperació, el treball en equip, l'empatia i la no discriminació.
Per realitzar l’esdeveniment, el grup es dividirà en dos o quatre sub-grups diferents, depenent
del nombre de participants. Durant l’activitat, cada grup competirà individualment per assolir el
màxim nombre de punts mitjançant un barem de puntuació creat especíﬁcament per a aquesta
activitat.

Estades esportives
Les estades són una experiència completa que reuneix oci i esport en un destí fora de la
localitat de residència durant un cap de setmana o diversos dies.
Es duen a terme en un complex hoteler o similar amb instal·lacions esportives, on un grup
d’infants o famílies gaudeixen d’uns dies d’esport que inclouen entrenament i competició.
Des de SAM Sports Events oferim diferents tipus d’estades:

LÚDIC-ESPORTIVES
En aquest tipus d’estada, a banda de
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de caire lúdic, com ara jocs lúdics
relacionats amb l’esport practicat a
l’estada.
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Tornejos esportius
SAM Sports Events s’encarrega de la gestió i organització del vostre esdeveniment esportiu,
ja sigui d’un o diversos dies.
Gràcies a les col·laboracions de SAM Sports Events amb diferents Clubs de Barcelona, podem
oferir competicions d’una gran quantitat d’esports, com futbol, bàsquet, pàdel, tennis i molts
més, inclús un torneig multiesportiu.
Els tornejos de SAM Sports Events són una activitat esportiva que pot anar destinada tant a
centres escolars com a famílies.

Jornades multiesportives
Tots sabem de la importància l’esport i l’activitat física i el que comporta a la nostra salut. SAM
Sports Events ofereix la possibilitat de gaudir d’una jornada en la qual els i les infants
participants s’endinsaran en diferents modalitats esportives emergents.
Gràcies a les col·laboracions de SAM Sports Events amb diferents Clubs de Barcelona,
podrem gaudir d’un dia inoblidable d’esport i diversió.
Les jornades multiesportives de SAM Sports Events poden anar destinades tant a centres
escolars com a famílies.
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