
Educació, esport i diversió

 II CAMPUS
ESPORTIU

CASERES 2022

Del 11 al 22 de juliol 



Proactiva’t és una empresa dedicada a la gestió

d'esdeveniments esportius, activitats extraescolars i propostes

formatives, educatives i de lleure.  Aquest projecte neix amb la

finalitat de fomentar activitats que ajudin a promoure el

desenvolupament integral dels infants i joves emprant l’esport

i d’altres propostes formatives i educatives com a eines per

assolir aquest objectiu. 

És en aquest context que com a empresa amb finalitats

socials pretenem promoure de forma proactiva activitats que

generin en la població més jove hàbits saludables i millora del

seu creixement físic i cognitiu.

Per fer això possible contem amb un grup multidisciplinar

d'educadors/es i professors/es especialistes que ens permeten

respondre a les necessitats lúdiques, recreatives,

acadèmiques, esportives, educatives, artístiques i inteŀlectuals

dels infants i joves.

SOBRE NOSALTRES



Les vacances escolars no sempre coincideixen amb les vacances
laborals de les famílies. Sorgeixen així els programes en els quals els
nens i nenes troben un lloc segur en companyia de professionals i de
companys/es de la seva mateixa edat, realitzant activitats que els fan
gaudir de les seves vacances i alhora faciliten la conciliació de la vida
laboral i familiar.

A Proactiva't busquem la fórmula per anar més enllà, ja que pretenem
allunyar-nos de la idea d'una escola d'estiu que serveixi només per
facilitar la conciliació familiar i que els infants ocupin el seu temps
lliure. Considerem que en aquest context neix una oportunitat
fantàstica per complementar la formació escolar i esportiva d'una
forma lúdica i promovent l'educació en valors, la tolerància, la igualtat,
la interculturalitat i molts altres aspectes. 

Així doncs, considerem que un entorn lúdic i esportiu com el que
proposem a través de les nostres activitats, esdevé un escenari perfecte
per afavorir el desenvolupament integral dels nens i nenes.

D'una banda, aquest estiu realitzarem el I Campus Esportiu a Caseres,
on es duran a terme activitats esportives diverses com ara futbol sala,
pàdel i sortides amb bici per la natura.

D'altra banda, també es realitzaran activitats de ball, més
concretament de zumba, per totes les edats. Considerem que aquest
tipus d'activitat permet construir un context d'interacció perfecte entre
petits i grans generant així un ambient que permetrà gaudir d'una
activitat dinàmica i esportiva.

A més, les famílies compten amb la tranquiŀlitat i seguretat d'una
empresa de referència, un programa esportiu-educatiu i un personal
format, responsable i amb totes les titulacions, que treballarà amb els
seus fills/es perquè gaudeixin al màxim.

Per tot això, les activitats d'estiu Proactiva't és el recurs perfecte perquè
els nens, nenes i les seves famílies puguin gaudir d'un gran estiu!

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE



 

Crear un marc de referència, un lloc segur on les famílies
puguin deixar els seus fills/es, realitzant  activitats de caire
altament educatiu-esportiu i amb un personal responsable
i experimentat.

Desenvolupar un programa de jocs, dinàmiques i activitats
complet, ambientat d'acord a la seva edat i en el qual els
nens i nenes puguin gaudir mentre aprenen.

Consolidar conceptes, procediments i actituds que es
treballen a les aules al llarg del curs escolar com rutines de
comportament, hàbits saludables, respecte a les normes...

Realitzar activitats que fomentin i afavoreixin la integració
de diferents cultures, sexes i/o religions.

Fomentar l'automotivació personal, desenvolupant les
capacitats artístiques i creatives de cada participant.

Aconseguir que els nens/es gaudeixin de les vacances,
relacionant-se amb altres companys/es, gaudint de les
activitats, participant i sentint-se protagonistes d'elles.

Des de Proactiva’t entenem el creiexement dels infants com
un element global i és per aquest motiu totes les nostres
activitats esportives estan focalitzades a fomentar el
desenvolupament integral dels nens/es per tal que puguin
creixer com a persones.

Així doncs, els objectius generals de Proactiva’t són:

OBJECTIUS



EL NOSTRE EQUIP

-Diplomats/des, graduats/des i/o llicenciats/des en educació. 
-Tècnics/ques i monitors/es d'oci i temps lliure.

JAVI
DILLA

- Graduat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport.
- Màster en Educació.
- Entrenador UEFA "A".
- Entrenador Base C. Gimnàstic de Tarragona.
- Entrenador Barça Academy.

ORGANITZACIÓ

ALEIX
MUÑOZ

- Mestre d'Educació Primària (Menció Educació Física).
- Màster en psicopedagogia.
- Entrenador UEFA "B".
- Entrenador futbol base dels Atlètics Móra la Nova.
- Nivell First d'Anglès. 

MONITORATGE

MONITORS/ES

Proactiva't compta amb professionals que pertanyen a diferents àmbits de
l'educació i de l'esport. Un grup multidisciplinar de professors, educadors i
especialistes en entorns vinculats amb el treball amb nens/es.

La nostra plantilla està formada per professionals molt implicats en els
projectes de l'empresa i en la consecució d'uns mateixos objectius.

Des l'empresa som conscients de la importància del nostre treball amb els
nens/es, per aquest motiu, no només seleccionem a bons professionals sinó
que a més tenim molt en compte tant la qualitat humana com el grau
d'implicació en el treball a desenvolupar amb els nens/es.



QUALITAT, CONFIANÇA I SEGURETAT

Personal contractat d'acord amb el Conveni Coŀlectiu de
Formació i Ensenyament No Reglat,

Assegurances.

Informació i protocol de prevenció de riscos laborals per al
personal i sistema de protecció de dades.

Des de Proactiva't sabem que deixar als més petits a càrrec d'altres
persones requereix d'un exercici de confiança, ja que ens esteu
deixant allò que més us estimeu. Nosaltres en som conscients, i és
per aquest motiu que considerem fonamental establir un vincle de
confiança entre nosaltres i les famílies.

Un altre punt molt important per nosaltres és la qualitat. Per aquest
motiu seleccionem els millors professionals, amb vocació i
formació, per millorar totes les nostres activitats d'oci educatiu.
Els/les educadors/es de Proactiva't transmetem als nens/es,
adolescents i joves aquells principis que afavoreixen i possibiliten
una societat més justa, més solidària, més generosa, més tolerant i
més participativa, tot això mitjançant l'esport com a eina educativa.

Finalment, un dels aspectes clau que caracteritzen els nostres
projectes és la seguretat dels infants i el monitoratge que participa
en totes aquestes activitats. Per nosaltres la seguretat és un
element essencial per generar confiança a les famílies i als nostres
professionals. És per aquest motiu que sempre seguim
rigorosament les normatives i preceptes legals vigents, segons
marca la Generalitat de Catalunya: 



II CAMPUS ESPORTIU CASERES

Futbol sala.

Pàdel.

Xerrades tècnic-tàctiques de cada esport.

Activitats amb bici.

Excursions a l'entorn natural més proper.

Activitats aquàtiques.

Moltes sorpreses més!

Des de Proactiva't considerem fonamental millorar el
desenvolupament integral dels nens i nenes. És per aquest motiu, que
no ens centrarem només en un únic tipus d'activitat esportiva, si no
que realitzarem activitats molt diverses i amb diferents enfocaments a
fi de poder oferir experiències que permetin als infants l'adquisició
d'un bagatge motriu, expressiu i creatiu beneficiós tant per a la vida
diària de l'individu com per a la pràctica esportiva, ja sigui aquesta
encaminada cap a l'oci, al manteniment i/o al rendiment.

Així doncs, les activitats en les que ens centrarem són:

Aquesta activitat es durà a terme durant 2 setmanes, amb una
freqüència de 5 dies per setmana, de dilluns a divendres de 9:00. a
13:00 h.

*L'organització es reserva el dret a cancelar l'activitat en cas que no s'arribi a un
nombre mínim d'inscrits. 

DESTINATARIS
El II Campus Esportiu de Caseres, està destinat a nens i nenes nascuts entre el
2006 i el 2015 (entre els 7 i els 16 anys d'edat).

Els grups s'estructuraran per edats i sempre seguint les normatives establertes en
l'organització d'activitats de lleure en les quals hi participen menors d'edat.

El primer dia de Campus, tots/es els inscrits/es hauran d'estar a les 9:00 h. a la
pista de pàdel.



TEMPORITZACIÓ DE L'ESTIU
 

II CAMPUS ESPORTIU DE CASERES
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PLANIFICACIÓ II CAMPUS ESPORTIU

Pista de Pàdel de Caseres.

Piscines Muncipals de Caseres.

Pista de futbol sala de Caseres.

Entorn natural proper al poble.

Piscina.

Arribada.
Dinàmiques i activitats motrius.

Descans.
Esmorzar i hidratació.

9:00 

10:45 

12:00 

10:15 

Recollida esglaonada dels nens/es.13:00 

Activitats esportives.

INSTAL�LACIONS



Enviar el formulari: 
Per accedir al formulari d'inscripció:
WWW.PROACTIVATEE.COM

Pagament en efectiu el primer dia de l'activitat.

Enviar per e-mail a: infoproactivat@gmail.com
- Fotocòpia del DNI i la targeta sanitària. 

INSCRIPCIÓ 

*L'organització es reserva el dret a modificar/suprimir alguna de les activitats
previstes i/o alguna de les setmanes en funció del nombre d'inscrits/es. 
En cas de no arribar a un mínim de 10 inscrits/es no es podrà dur a terme el
campus esportiu.

1

2

3

FINS A L'1 DE JULIOL!

Activitats formatives amb monitors/es titulats/des.
Activitats motrius variades (realització de diferents disciplines esportives que
fa que s'adquireixi una gran coordinació motriu).
Activitats aquàtiques.
Assegurança individual de cada participant.
Diploma de participació/Fotografia de grup.
Altres sorpreses!

El preu del campus esportiu 2022 inclou tots els serveis que es detallen a
continuació:

PREUS

Preu del campus: 80 €
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