Gestió d’activitats
i esports per a entitats

Entertrain Sports. Gestió esportiva

ENTER TRAIN SPORTS neix a partir de la idea d'un grup de professionals
de la gestió esportiva amb amplia experiència en el món dels esports.
Oferim un servei proper i assequible, que cobreixi les necessitats funcionals i de gestió per tot tipus d’entitats relacionades amb el sector, com
clubs, associacions esportives o federacions, escoles i instituts, tant de
casa nostra com de fora.
Ens adaptem a les necessitats de cada client per que el nostre servei ofereixi la millor experiència possible en entorns ideals per a la pràctica esportiva. Gestionem: les instal•lacions esportives, el material i totes aquelles
activitats que desitgeu.
La nostra fórmula de gestió es basa en la comunicació i estreta relació
amb el nostre client, d’aquesta manera podem personalitzar i adaptar-nos
a les necessitats dels nostres usuaris, oferint els serveis més adients a les
necessitats de cadascun d’ells. La utilització de les noves tecnologies és
l’eina bàsica en el nostre model de gestió.

Qui som

Els creadors d’aquest projecte hem passat per totes les facetes dins del
món esportiu. Hem estat jugadors federats, monitors, coordinadors d’esports, estudiants, practicants amateurs, federatius, professors, etc. Amb
aquest bagatge i gràcies a tota aquesta experiència, estem més propers a
saber quines són les necessitats requerides per les entitats esportives

Què oferim

A ENTER TRAIN SPORTS SL oferim un servei integral de totes aquelles activitats esportives i de lleure ( fora de l’horari lectiu ) que cada entitat sol•liciti.
A partir del model educatiu i del caràcter propi de cada entitat, nosaltres dissenyem
un programa esportiu adient a les necessitats requerides; tant pel propi centre com
per l’activitat en particular així com el model d’infants i joves que en formaran part, en
general.
Una vegada marcats els objectius ens posem en marxa per tal que el dia a dia de l’activitat funcioni, fent a posteriori; una avaluació qualitativa per tal de veure quins són els
aspectes potencialment forts d’aquella activitat i òbviament, també en quins aspectes
cal millorar.

Gestió de totes les activitats lúdic-esportives que el centre requereixi.
Possibilitat de gestionar directament la part administrativa ( rebuts,
quotes, lloguers, etc. ).
Elecció i contractació de personal titulat segons activitat i servei.
Figura d’un coordinador presencial per tal que estigui en contacte
amb els pares i el centre, si s’escau.
Gestió de tots els tràmits administratius necessaris per a la pràctica
de qualsevol modalitat esportiva que es porti a competició: inscripcions, tramitació de ﬁtxes, mutualitats, etc.
Possibilitat de gestionar la compra de material esportiu a preus
molt competitius, tant pel que fa a entitats com a practicants.
Organització de competicions i diades esportives de Nadal, Fi de
curs, etc
Organització de Casals lúdic-esportius en dates coincidents amb
les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa i Estiu.
Organització de Campus Esportius.
Serveis Complementaris.

El nostre
servei
inclou

Per què
ho oferim
Els creadors d’ENTER TRAIN SPORTS SL, acumulem molts
anys d’experiència en el sector de l’esport. Hem passat per
tots els esglaons possibles de l’organigrama i infraestructura
d’una entitat ( començant com a monitors, passant a ser
coordinadors i ﬁns arribar a responsables directes ). Això ens
ajuda a tenir una visió amplia i sobretot molt real i propera
d’allò que qualsevol entitat necessita i requereix en el dia a
dia, per tal de funcionar com tota entitat es mereix; a ﬁ de
donar aquell servei educatiu i de lleure òptim que tota família desitja pel seu ﬁll/a.

A qui van dirigides
les activitats
Tenim clar que el nostre ventall d’activitats busca uns destinataris concrets: els
infants, joves i adolescents. Per tant, estem parlant de la franja d’edat compresa entre els 3 i els 16 anys.
Tenint en compte que contem amb l’experiència d’exercir com a mestres en
diferents centres educatius, coneixem en profunditat les característiques
pròpies de cada franja d’edat. Això ens serveix per saber i poder adequar les
nostres activitats i accions a les necessitats pròpies de cada grup d’edat, aproximant-nos al desenvolupament evolutiu seguint les etapes educatives que
determina l’escola.
Per tant, ens centrem en els grups de treball i activitats, dividint-los en:
- Educació Infantil.
- Educació Primària ( Cicle Inicial, Mitjà i Superior ).
- ESO ( 1r i 2n d’ESO i 3r i 4t d’ ESO).
També volem afegir l’opció de donar continuïtat a aquells grups que superats
els 16 anys volen seguir participant junts d’aquella activitat o esport que
porten temps realitzant

Què busquem
amb cadascuna
de les activitats
L’objectiu a aconseguir en cada activitat estarà enfocat a l’educació en valors a
través de l’esport, fomentant en cada etapa madurativa i cas, aspectes que
considerem cabdals com:
- L’esperit de superació.
- Respecte pels companys, adversaris, entrenadors, pares i jutges; així com
el fet de complir sempre amb les regles del joc.
- La socialització amb l’entorn de persones més proper.
- Acceptació del rol i pertinença a un grup com a enriquiment personal.
- Foment del treball en equip acceptant les diferències de cada individu.
Si s’escau també és valorarà la possibilitat de fer èmfasi en els aspectes tècnics i tàctics de cada esport i/o activitat.

A ENTER TRAIN SPORTS SL som conscients que cada entitat disposa d’uns espais físics concrets amb característiques diverses i força variats.
Nosaltres avaluem, valorem i ens adaptem a aquells
espais dels quals es disposen per tal de garantir el millor
desenvolupament possible de cadascuna de les activitats
que es portaran a terme.
Tot i així, i paral•lelament, també oferim la possibilitat de
localització, gestió i lloguer d’espais més adients per a la
pràctica d’aquelles activitats que ho requereixin, ja sigui
per un tema d’infraestructura o per nombre de practicants.

On es faran
les activitats

Qui dirigirà
les activitats
Totes les nostres activitats estaran dirigides i les portaran a terme persones titulades i
amb la formació i experiència adient per tal de garantir el millor servei. Aquests monitors qualiﬁcats formen part de la nostra plantilla estable de treballadors i personal.
El fet de mantenir estretes relacions amb el Centre Català d’Educació, les diferents
Federacions Catalanes de l’Esport i els Cicle Formatius Esportius del CAR de Sant
Cugat ( on alguns de nosaltres en formem part com a docents ), fa que puguem garantir sempre un personal molt apte, qualiﬁcat i sobretot especialitzat en aquella activitat que dirigeixi.
Els nostres monitors i entrenadors estan contractats per nosaltres mateixos mantenint
així una relació contractual laboral, amb alta a la Seguretat Social.
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