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Treballem sobretot a La Cerdanya i La Costa Brava tot i que de vegades també a la Costa Daurada 
 
- Cerdanya 
De desembre a març, grups que venen a esquiar a Masella. 
Cal organitzar l’arribada del grup a l’estació d’esquí i també al menjador a l’hora dels àpats tant 
al restaurant de pistes com a l’hotel per sopar i esmorzar així com la visita per la tarda a 
Puigcerdà, aigües termals, acompanyament a la pista de patinatge sobre gel, distribució 
d’habitacions a l’hotel i la festa o discoteca de la ultima nit de cada grup. 
De març fins a finals de juliol, pràcticament el mateix però sense les activitats de neu i amb mes 
activitats d’esports de lleure i acompanyament dels monitors titulats en escalada, descens de 
barrancs, trekking, canoes, ràfting... 
 
- Costa Brava 
De maig a finals de juliol, les activitats les fem a la Cala Fenals de Lloret de Mar allotjats a l’Hotel 
Surf Mar. 
Cal organitzar l’arribada del grup a l’hotel, organitzar tots els àpats i dinamitzar amb activitats de 
lleure als grups tant a la piscina de l’hotel com a la platja. També cal acompanyar als grups al 
Water Wold i acompanyar als monitors amb titulacions tècniques (submarinisme, kaiak, via 
ferrada, big sup, snorkel, banana aquàtica...) per tal de controlar als alumnes abans i desprès 
d’aquest tipus d’activitats. 
 
- Costa Daurada 
Allotjats a l’Ametlla de Mar i Cambrils 
Mes o menys igual que a la Costa Brava però amb les activitats de Port Aventura i Tuna Tour. 
 
- Acompanyament de grups en el viatge de final de curs a Mallorca, Canàries o Itàlia 
 
Tots els monitors tant els de pràctiques com els que estan en plantilla, s’allotgen al mateix hotel 
que els grups. 
 
Esport Estel pagarà l’allotjament i les dietes dels monitors en pràctiques. 
 

 

NOM DEL CENTRE: Esport Stel 

OFERTA DE PRÀCTIQUES:  
(menjador, casal, acollides, 
extraescolars, etc...) 

Extraescolars, menjador, activitats de lleure en el medi natural, 
acompanyament de grups escolars en viatges. 

NOM DEL RESPONSABLE DE 
PRÀCTIQUES 

Andrea Pérez 

CORREU ELECTRÒNIC info@esportstel.com 

OBSERVACIONS: 
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CARTELL DE LES PRÀCTIQUES, EXPLICATIU DE LA TIPOLOGIA DE 
PRÀCTIQUES 
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