Servei de canguratge per a particulars
Qui som?
elitsports és una empresa de serveis educatius, lúdics i esportius gestionada per dos mestres amb més de 15 anys d’experiència en
l’educació i el lleure.
En l’àmbit educatiu, gestionem activitats extraescolars i casals per a escoles i, a nivell de particular, gestionem el servei de
canguratges a domicili.
En l’àmbit lúdic, organitzem festes infantils amb un ampli ventall d’activitats lúdiques (inflables, jocs gegants, brau mecànic, minigolf,
festes de l’escuma, entre d’altres) i portem la gestió de tallers infantils (manualitats) per a centres comercials.
En l’àmbit esportiu gestionem campus de futbol i organitzem tornejos de pàdel amateurs a través de la marca @padel20.

Què oferim?
Davant la necessitat de donar resposta a la creixent demanda social d’atenció i cura dels infants amb la màxima professionalitat i
seguretat, accentuada amb la situació actual provocada pel covid-19, elitsports ofereix el servei de canguratges a domicili.

Com ho gestionem?
Gràcies a un exhaustiu procés de selecció del nostre equip pedagògic,
disposem d’excel·lents professionals
en els àmbits de l’educació i el lleure (monitors, cangurs, vetlladors...)
que treballen amb la màxima dedicació, cura i atenció a la infància.
Mesures Covid-19
El nostre personal complirà en tot moment les mesures d’higiene
i seguretat seguint les recomanacions dictades per les diferents
administracions públiques tant en l'àmbit de la salut com de l’educatiu.
Aquestes mesures es consensuaran, en qualsevol cas, amb el client.
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Modalitats de canguratge
elitsports ofereix diferents opcions:
 canguratges esporàdics: per a dies o moments puntuals
 canguratges regulars: per a un període de temps determinat, des d’un mes fins a un any
 pack canguratges: packs de 5-10-15 dies de canguratge a l’any

Com funciona el servei?
Un cop la família contacta amb elitsports i escull la modalitat del servei de canguratge
d’acord amb les seves necessitats, ens fem responsables de:
 proporcionar una cangur que encaixi amb el perfil sol·licitat.
 gestionar qualsevol incidència en la gestió del servei (malaltia, incompatibilitat o d’altres motius) amb la màxima solvència i
rapidesa.
 elitsports estableix una quota fixa per la gestió del servei. L’import variarà en funció de la modalitat de canguratge escollida.
La quota s’haurà de fer efectiva, com a màxim, el 3r dia del canguratge, per tal que la família pugui valorar la tasca de la cangur els
dos primers dies. Si aquesta valoració és positiva la cangur passarà a ser fixa.
 el pagament de la feina específica del/a cangur serà directe entre aquest/a i la família.
 la periodicitat del pagament la consensuaran família i cangur, però aquesta no pot accedir d’una setmana.
 elitsports determina el preu/hora a pagar a la cangur en funció de la modalitat de canguratge escollida.
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Tarifes de gestió del servei
servei de canguratge esporàdic i regular
1 mes

2 mesos

3 mesos

mig any

1 any

50 €

75 €

90 €

125 €

150 €

packs canguratges
1 cangurada
puntual

5 cangurades
anuals

10 cangurades
anuals

15 cangurades
anuals

14 €

60 €

100 €

135 €

Tarifes cangurs
1 hora/dia

2 hores/dia

A partir de 3h/dia

9€/hora

8,5€/hora

8€/hora

a partir de 20 hores setmanals de canguratge s’aplicarà una rebaixa del preu/hora

