
Experiència, vocació i passió per la feina

Edu Activities som una entitat d’educació i formació especialistes en activitats de
lleure que tenim com a missió, contribuir, d’una forma activa, en l’educació dels
infants i joves a través de les activitats fora de l’horari lectiu i en períodes de
vacances escolars.

Després de 20 anys en el sector educatiu, el lleure i l’esport, hem recollit totes
les experiències viscudes per organitzar les activitats extraescolars amb
l’objectiu que tots els infants gaudeixin d’una experiència única plena
d’aprenentatge i diversió. Engresquem i motivem a tots els infants perquè
millorin dia a dia passant-t’ho d’allò més bé!

Treballem els valors del dia a dia, on la convivència, el respecte i l’empatia són
fonamentals pel bon funcionament general, entenent com a valor, tot allò que
m’han ensenyat o he après i que em fa ser millor persona.



L’equip de treball
Creiem profundament que quan un equip està ben cohesionat i té un objectiu comú, es reflecteix
directament en els infants que participen. Per aquest motiu creem el millor equip per a cada escola,
un equip dinàmic, responsable, entusiasta, exigent, receptiu, empàtic i en creixement constant.
Sumem esforços, ens ajudem i organitzem les diferents tasques per a dur a terme totes les activitats
eficientment i obtenir els millors resultats.

ELS MONITORS i MONITORES
Tot el grup de monitors i monitores té especialització i experiència
provada en el camp de l’educació i el lleure, l’esport, les arts i els
idiomes.
Ajuda, proposa i desenvolupa les activitats i té cura del grup d’infants
en tot moment. Té una actitud dinamitzadora, atenta, engrescadora,
divertida i afectuosa.

COORDINACIÓ
Les persones encarregades de la coordinació de les diferents etapes,
realitzen les programacions i revisen que es compleixin en el dia a dia.
Son sempre presents amb la mirada posada en el funcionament general
dels grups, propers als infants, les famílies i els monitors/es.


