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ACADÈMIA LT

QUI SOM

LOU TRAINERS és una empresa de serveis esportius que des la seva linia d’Acadèmia LT 
ofereix als Centres Escolars, AMPAs i Clubs Esportius poder gestionar i desenvolupar totes 
les activitats esportives que desitgin amb la major qualitat i professionalitat del sector.

Els nostres Entrenadors i Fisioterapeutes tenen les màximes titulacions universitàries i una 
gran experiència per a poder aconseguir els tres objectius bàsics sobre els que treballem:

 Poder gaudir a tots els nivells de l’esport
 Aprendre els valors que es desprenen de la pràctica esportiva 
 Adquirir el correcte aprenentatge de cada modalitat 

La suma de les tres parts obté com a resultat augmentar la participació dels nens i nenes 
any rere any en aquestes activitats, tal i com ha succeït en totes les escoles i clubs en els què 
hem treballat des dels nostres inicis fins avui. 

PER QUÈ L’ACADÈMIA LT

Aquestes són les claus que ens diferencien de la resta: 

 Entrenadors Llicenciats en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport
 Experiència i capacitat de pedagogia i lideratge amb nens
 Programació dels continguts de treball per categoria/edat
 Especialistes en diferents modalitats esportives
 Ens adaptem totalment a les vostres necessitats oferint les següents serveis:
      Coordinador     Entrenadors     Preparadors Físics     Fisioterapeutes

Tots els nostres treballadors cotitzen a la Seguretat Social i tenen 
Assegurança de Responsabilitat Civil.

Si l’entitat disposa d’Entrenadors propis, se’ls podria contractar 
per a poder regularitzar la seva situació



ACADÈMIA LT

QUINS SERVEIS OFERIM

GESTIÓ ACTIVITATS ESPORTIVES

 Planificació del curs/temporada: Recerca i direcció dels recursos humans i materials 
 Tràmits amb els Consells Esportius i Federacions corresponents
 Elaboració dels horaris i grups. Sessions d’1h a 1h i 30 minuts
 Activitats a partir de 4 anys amb un ràtio màxim de 15 persones per Entrenador
 Solucions en cas d’incidències per no anular l’activitat: sustitució d’entrenadors per  
 motius de salut, activitats alternatives a la pluja o mal temps en espais coberts, etc.
 Informar als pares i mares amb reunions periòdiques i atenció personalitzada
 

ESDEVENIMENTS ESPORTIUS

Ens encarreguem de la gestió integral, portant a terme la preparació, la difusió i el                  
desenvolupament de qualsevol tipus d’activitat o esdeveniment esportiu:

ACTIVITATS PER A ADULTS

PROFESSORS, PARES I MARES: activitats en grup de Tonificació, Pilates, Running, Estira-
ments, Ioga..., adaptades als horaris i necessitats dels ususaris.

 Bàsquet       Voleibol     Multiesport      Natació         Futbol         Raqueta       Altres

Campus esportius       Cursets Natació           Casals d’estiu                 Tornejos



Ens encarreguem de la gestió integral, portant a terme la preparació, la difusió i el                  
desenvolupament de qualsevol tipus d’activitat o esdeveniment esportiu:

ACADÈMIA LT
GESTIÓ ESPORTIVA

Telf.: 615 96 42 58 
info@loutrainers.com
www.loutrainers.com


