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La nostra entitat

 Entitat no lucrativa educativa i d’acció social  

 La infància és l’objectiu prioritari de la nostra acció

 Entitat del lleure més gran de Catalunya 

 + 60 anys atenent infants i joves

Missió i visió

La promoció de la persona des de 

l’educació, especialment en el lleure, i 

l’acció social fonamentades en els 

valors de l’humanisme cristià.

L’acció de les persones que 

formem part de la Fundació 

Pere Tarrés està arrelada en 

els valors de l’humanisme 

cristià. El nostre compromís 

educatiu i social ens porta a 

treballar per la persona i la 

comunitat des de la pau, 

l’amor, la llibertat, la justícia i 

la veritat.
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Xifres destacades de l’impacte social

5.105 beques de colònies i casals per a infants de famílies desfavorides

3.692 infants en risc d’exclusió social atesos als 25 centres socioeducatius de la 

Fundació Pere Tarrés

60 estudiants de la Facultat becats directament per la Fundació

Programes formatius per afavorir la inserció laboral i combatre l’exclusió social

+500.000 persones participant en les nostres activitats (beneficiaris)

5.145 voluntaris
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Dades bàsiques del casal d’estiu

Lloc de realització

Durada

Reunió per a inscrits

Inscripcions

Horaris

COL·LEGI SAGRADO CORAZÓN

Entre el 28 de juny i el 30 de juliol

Per confirmar.

Entre el 7 de Maig i l’ 11 de juny

• Acollida: 8:00 a 9:00
• Matí: 9:00 a 13:00
• Dinar i migdia: 13:00 a 15:00
• Tarda: 15:00 a 17:00
• Permanència tarda: 17:00 a 18:00 
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La Fundació Pere Tarrés presenta anualment un centre d’interès sobre el qual es desenvolupen totes les activitats
dutes a terme a casals d’estiu.

Centre d’interès 2021

La Gaia (l'àvia Terra) és una poderosa superheroïna que té com a 

objectiu fer un planeta millor per a tots els qui hi vivim: plantes, 
animals o éssers humans.

Però realment ella és la Neus, una nena de 12 anys molt tímida i amb 
moltes ganes de fer un món millor. És per això que la seva àvia li ha 
fet una disfressa de superheroïna que l'ajudarà a aconseguir el seu 
propòsit tot mantenint la seva identitat en secret.

Setmana rere setmana, la Gaia ens proposarà diferents reptes per tal 
de posar el nostre granet de sorra a fer d'aquest planeta on vivim un 
indret millor per a tots. D'aquesta manera, ens demostrarà que som 
nosaltres els autèntics protagonistes de la història i veurem que ella 
no té cap superpoder especial i és amb només l'ajut de tots nosaltres 
que podem fer realment el canvi que volem.

SIGUEM EL CANVI QUE VOLEM VEURE AL MÓN!

SIGUEM EL CANVI QUE VOLEM VEURE AL MÓN!
Un centre d’interès basat a posar el nostre gra de sorra per fer un món millor!
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Personatges
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La programació de cada setmana la podreu trobar al Dia a Dia, la intranet de Casals d’estiu 

a la web de la Fundació Pere Tarrés: www.peretarres.org/estiu/casals
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Proposta per setmanes

Temporalització del centre d’interès en 5 setmanes 

Setmana Personatge Centre d'interès - Siguem el canvi que volem al món

1 
Juna SALUT BENESTAR

2 
Marina EDUCACIÓ DE QUALITAT

3 
Marta CONSUM RESPONSABLE

4 
Iugari IGUALTAT DE GÈNER 

5
Nalha PAU I JUSTICIA
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• Cada setmana hi ha una història diferent però 

amb el fil conductor de tot el casal.

• Cada dia hi haurà piscina a la mateixa escola.

• Sortides amb autocar

• Es demanarà la cooperació de les famílies per dur 

material reciclat per a les activitats.

La programació de cada setmana la podreu trobar al Dia a Dia, la intranet de Casals d’estiu 

a la web de la Fundació Pere Tarrés: www.peretarres.org/estiu/casals
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Programació setmanal



REUNIÓ DE FAMÍLIES

FUNDACIÓ 

PERE TARRÉS
DADES DEL 

CASAL

PROPOSTA 

EDUCATIVA

EQUIP 

EDUCATIU

SERVEI DE 

MENJADOR
DOCUMENTS ALTRESPREUS I FORMES 

DE PAGAMENT
SORTIDES

Programació setmanal

* Aquesta programació està subjecte a canvis, és orientativa

La programació de cada setmana la podreu trobar al Dia a Dia, la intranet de Casals d’estiu 

a la web de la Fundació Pere Tarrés: www.peretarres.org/estiu/casals

Casal Estiu - 1a setmana

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

08:00h-09:00h Acollida Matinal

09:00-09:15h Benvinguda i Bon dia!

EXCURSIÓ

Benvinguda i Bon dia!

09:15h-09:45h

Jocs de Coneixença i 

Normes de 

Convivència

Repte Centre 

d'interès

Repte Centre 

d'interès

Repte Centre 

d'interès

10:00h- 11:00h Piscina
Gimcana de cohesió 

esportiva
Piscina

Tancament cloenda 

del Fil conductor

11:00h-12:00
Taller relacionats 

Centre d'interès
Piscina Jocs d'arreu del món Piscina

12:15h-13:00h Dic la meva! Dic la meva!

13:00h - 14:00h Dinar Dinar

14:00h-15:00h Esbarjo Esbarjo

15:00-17:00h Racons de tarda Racons de tarda

17:00-18:00h Acollida Tarda
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Les sortides del casal

Sortides

SORTIDES AMB 
AUTOCAR

Grup: TOTS

Data: Un cop  per setmana

Mitjà transport: En autocar

30 DE JUNY 
PLATJA GAVÀ

7 DE JULIOL 
CENTRE 

D’ATENCIÓ A LA 
NATURA

14 DE JULIOL
CLIMBAT 

BARCELONA

21 DE JULIOL
SELVA 

AVENTURA
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L’equip educatiu

COORDINADOR/A DIRECTOR/A EQUIP DE MONITORS/ES MONITORS/ES DE 
SUPORT

• Elaboració del projecte educatiu.

• Creació d’elements de difusió.

• Interlocutor/a Escola- AMPA- FPT.

• Reunió de famílies.

• Vetlla pel bon funcionament del 

casal.

• Supervisió dels monitors/es i 

garantia d'unitat de criteris.

• Reunions de seguiment 

setmanal.

• Realització de la memòria final.

• Ràtio 1/10.

• Dinamització d'activitats de 

lleure infantil i juvenil.

• Ser Monitor/a de referència 

de grup i atenció a les 

necessitats dels infants.

• Participació en les reunions

de preparació i valoració.

• Suport als infants i joves a 

realitzar aquelles activitats 

quotidianes que no puguin fer 

per si mateixos.

• Treballar perquè tots els infants 

puguin participar en totes les 

activitats.

• Foment de l’autonomia dels 

infants amb NEE.

• Possibilitat de personal en pràctiques. 

Equip educatiu format pels següents professionals:
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Continuem treballant de la mà de Scolarest.

El servei de menjador

Els infants han de dedicar l’espai de menjador a realitzar l’acte fisiològic d’alimentar-se, però l’àpat va més enllà d’això, és
un espai educatiu. Al tractar-se d’un fet cultural hem de tenir en compte els hàbits, la higiene, l’autonomia i normes
socials que porta implícit (seure correctament, utilitzar bé els coberts, respectar el to de veu, etc.), així com el foment
d’una alimentació saludable. Treballar aquests aspectes en la infància fomenta un aprenentatge cap al seu futur.

La Fundació Pere Tarrés és una entitat experta en el lleure educatiu en l’espai escolar. Durant aquest curs ha gestionat
prop de 60 menjadors escolars arreu de Catalunya. Amb tot això, aportem el nostre coneixement als casals d’estiu durant
l’estona de l’àpat per aportar una vessant pedagògica i educativa en aquest espai.
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L’àpat

Cuina pròpia
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Preus i formes de pagament del casal

SERVEIS COMPLEMENTRIS:
Es durà a terme sempre que hi hagi un mínim de 6 infants
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Modalitats i horaris Preu per  infant i setmana

Servei acollida matí (8h – 9h) 10€

Matí (9h – 13h) 112€

Matí+Menjador (9h a 15.00h) 149€

Matí+Menjador+Tarda (9h a 17.00h) 175€

Servei permanència tarda (17h – 18h) 10€

És possible utilitzar el servei d’acollida matinal i permanència de tarda de manera 
esporàdica. El preu és de 4€.
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Procediment d’inscripció

Documentació necessària

• DNI del tutor

• Foto de l‘infant

• Fotocòpia targeta sanitària de 
l’infant

• Fotocòpia del llibre de vacunes

Com fer la inscripció?
Clica aquí

A través de la web de Fundació Pere Tarrés les 24 h. 

Hi haurà suport telèfonic per les inscripcions en l’horari:
De Dillluns a Divendres de 9.00 a 14.00 i de 15.00 a 17.30

• Les ampliacions de setmanes es podran fer,
només, fins al DIMECRES de la setmana
anterior.

• Aquestes ampliacions es faran via telèfon (93
366 86 06) o via e-mail (casals@peretarres.org).

Ampliacions
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https://www.peretarres.org/estiu/casals/2021/I2025
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Inscripció via web. Com fer la inscripció de les activitats complementàries?
A continuació us expliquem els passos per la web d’inscripcions a casals. 

1. Entreu a la web Clica aquí
2. Registreu-vos com a mare/pare/tutor.
3. Introduïu l'infant o els infants que es vulguin inscriure.
4. Seleccioneu setmanes, modalitats.
5. Feu el pagament.
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https://www.peretarres.org/estiu/casals/2021/I2025
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Reunions 
informatives

Intranet 
(dia a dia)

In situ al 
casal

Comunicació amb famílies

Cada dia, a les entrades i sortides 
del casal, us trobareu el director/a i  
tot l’equip educatiu. 

Us animem a compartir tots els 
vostres neguits o informació que 
cregueu convenient amb l’equip 
educatiu.

A banda, el director/a disposarà 
d’un telèfon smartphone amb el 
qual podreu contactar via trucada o 
Whatsapp. 

A banda de la reunió informativa, 
per al casal d’estiu es farà una 
reunió per a inscrits on es 
concretaran totes les activitats. 
En aquesta reunió hi participarà 
el director/a del casal.

Data per confirmar

Un cop inscrits, els familiars 
podran accedir a una 
intranet per tal de visualitzar 
les fotografies del casal, 
consultar documents com la 
programació, el llibret 
informatiu, sortides, menú, 
etc. 
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FAQS

Cada setmana rebreu una enquesta de l’activitat. Ens servirà per millorar el servei.
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Hi ha un mínim d’infants per l’acollida?
Si, 8 infants per setmana

Poden inscriure’s  alumnes que ara iniciaran P3?
Si, una bona manera de començar a conèixer el centre.

Es poden inscriure dies puntuals?
No, la gestió de la ràtio i la documentació administrativa-legal serien insostenibles

En cas de necessitar puntualment (esporàdic) el servei de menjador (dinar) amb quina antelació s’ha de comunicar?
Mínim amb 1 dia d’anticipació i dins de l’horari del Casal

Fareu grups bombolla? Com ho gestionareu?

Els grups bombolla aquest estiu podran ser d’un màxim de 24 infants. Tothom durà mascareta menys els infants menors de 

6 anys que no és obligatòria.

En el cas de cancel·lació per força major es tornarà el pagament?

En cas de confinament general l’import que es retornarà íntegre correspondrà al temps que no es pugui fer l’activitat o el 

Casal.
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FAQS

Cada setmana rebreu una enquesta de l’activitat. Ens servirà per millorar el servei.
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Què passa si una setmana de Casal no es pot realitzar?

Si algun dels torns programats no es pot dur a terme per prohibició de les autoritats corresponents, es retornaran el 100% 
dels imports satisfets.

Què passa si un infant no pot participar a l’activitat (estant apuntat) a causa de la covid19?

En el cas d’impossibilitat o impediment per part del participant per motius derivats de la pandèmia (confinament obligatori, 

contagi...) caldrà acreditar-ho fefaentment. En aquests supòsits els retorns seran:

▪ Del 100% del preu de la colònia si s’informa amb més de 7 dies d’antelació respecte la data d’inici de l’activitat.

▪ Del 90% del preu de la colònies si s’informa amb menys de 7 dies d’antelació respecte la data d’inici de l’activitat.

Per la resta de supòsits podeu consultar la normativa general i condicions de participació de les activitats de vacances de la 

Fundació Pere Tarrés clicant aquí.

https://www.peretarres.org/arxius/estiu/colonies/normativa-i-condicions.pdf



