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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.

Valors
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Xifres destacades de l’impacte social

 5.249 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.

 5.886 MONITORS I MONITORES majoritàriament voluntaris.

 109 CASALS realitzats 
a l’estiu de 2020.

 5.382 INFANTS participants 
als casals de 2020.
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Dades bàsiques del casal d’estiu

Lloc de realització

Durada

Reunió per a inscrits

Inscripcions

Horaris

ESCOLA SANT RAMON NONAT – SAGRAT 
COR

Entre el 27 de juny i el 29 de juliol

Per confirmar.

Entre el 23 d’abril i l’ 10 de juny

• Acollida: de 8.00 a 9.00
• Matí: de 9.00 a 13.00
• Dinar i migdia: de 13.00 a 15.00
• Tarda: de 15.00 a 17.00
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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 als casals d’estiu. 

Comença l’aventura! L’Àlex, un jove explorador, ha decidit reprendre el camí dels seus pares, l’Alba i en Tom, dos famosos
exploradors arreu del món! L’Àlex ha descobert que els seus pares van viatjar per diversos territoris del planeta i van deixar
diversos objectes d’explorador per allà on passaven. Volien que el seu fill, de gran, pogués viure aventures com ells.

Així doncs, el nostre aventurer decideix recórrer els territoris del món que els seus pares van explorar amb l’objectiu de
trobar aquests objectes i dur-los al museu de la ciutat. Serà una col·lecció increïble! Vols ajudar l’Àlex a recórrer territoris del
planeta, conèixer persones increïbles, visitar països fascinants, descobrir cultures úniques i aconseguir els objectes
d’explorador? T’hi esperem... Aventura’t!

Centre d’Interès
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Mèxic EtiòpiaGroenlàndia Japó
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Egipte AustràliaÍndia Madagascar



REUNIÓ DE FAMÍLIES

• Cada setmana viatjarem a una regió del món, per
tant, els infants gaudiran una història diferent
cada setmana, però amb el fil conductor de tot el
casal: La Volta al Món amb l’Àlex!

• Cada dia hi haurà jocs d’aigua.
• Sortides per l’entorn cada setmana.
• Una sortida durant tot el casal amb autocar i 

entrada.
• Dues sortides durant tot el casal amb autocar i 

sense entrada.
• Dues sortides amb transport públic a la Piscina. 
• Es demanarà la cooperació de les famílies per dur 

material reciclat per a les activitats.
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Programació setmanal

Podreu trobar fotografies i vídeos 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 tipus
DILLUNS DIMARTS 2 DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

08:00h-09:00h

09:00-09:15h

09:15h-10:30h Jocs de Coneixença i 
Normes de Convivència

ACTIVITAT REPTE DE 
LA SETMANA Taller/ Manualitat

10:30h-11:00h Esbarjo Esbarjo Esbarjo

11:00h- 12:15h CENTRE D'INTERÈS ACTIVITAT REPTE DE 
LA SETMANA

TANCAMENT DE LA 
SETMANA

12:15h-13:15h Jocs d'Aigua Jocs d'Aigua Jocs d'Aigua

13:15h-13:30h Dic la meva!

13:30h - 14:30h Dinar

14:30h-15:30h Esbarjo

15:30-17:00h Racons de tarda

EXCURSIÓ

PISCINA

Dic la meva!

Dinar

Esbarjo

Racons de tarda

Acollida Matinal

Benvinguda i Bon dia!

* 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
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SORTIDES PER 
L’ENTORN

Grup: TOTS

Data: Cada setmana

Mitjà transport: A peu 
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Les sortides del casal

Sortides

SORTIDES AMB 
AUTOCAR

Grup: TOTS

1 sortida amb entrada tot el dia
2 sortides tot el dia sense entrada
2 sortides a la piscina fins a la 13:00

Mitjà transport: En autocar
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L’equip educatiu
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COORDINADOR/A DIRECTOR/A EQUIP DE 
MONITORS/ES

MONITORS/ES 
DE SUPORT

 Elaborar el projecte 
educatiu.

 Crear elements de 
difusió.

 Ser la persona 
interlocutora entre 
escola, AMPA/AFA i la 
Fundació Pere Tarrés.

 Mantenir una reunió 
de famílies en format 
digital*. 

 Vetllar pel bon 
funcionament del casal.

 Supervisar l’equip de 
monitors i monitores i 
garantir unitat de criteris.

 Mantenir reunions de 
seguiment setmanal amb 
l’equip educatiu.

 Vetllar pel seguiment 
correcte de la normativa 
sanitària.

 Vetllar per l’assoliment 
dels objectius 
proposats.

 Dinamitzar les 
activitats amb els 
infants.

 Ser la persona de 
referència del grup i 
atendre les necessitats 
de l’infant.

 Donar suport als infants i 
joves a l’hora de realitzar 
aquelles activitats 
quotidianes que no puguin 
fer per si mateixos.

 Treballar perquè tots els 
infants puguin participar a 
totes les activitats.

 Fomentar l'autonomia 
dels infants amb NESE.

Altres:
 Contractem tot l’equip educatiu seguint les

indicacions del conveni del lleure (jornada
indirecta inclosa)

 Possibilitat de tenir personal en pràctiques
fora de ràtio com a suport de l’equip
educatiu.

Pinzellada de les funcions de l’equip del casal

La Fundació Pere Tarrés té una dilatada experiència en l’àmbit
del lleure. És per això que l’equip encarregat de la preparació, el
disseny, la programació i la intervenció del casal d’estiu està
format per un conjunt de professionals experts en cada àmbit.
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Servei de càtering amb material biodegradable.

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 càtering
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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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MODALITAT HORARI PREU PER 
INFANT/SETMANA

Servei d’acollida matí 8-9 h 10 €

Matí (M) 9-13 h 60 €

Matí i dinar (MD) 9-15 h 85 €

Matí, Dinar i Tarda (MDT) 9-17 h 115 €

DESCOMPTES
• 5% de descompte per família monoparental i 

nombroses.
• 5% de descompte a partir del 2n germà.
• 5% de descompte per inscripció a mínim de 3 

setmanes.
(màxim acumulable: 15%)

PREUS ESPORÀDICS
• Acollida: 4 €
• Dinar (13h - 15h): 11 €
• Tarda (15h -17h): 6 €
• Dinar + tarda (13h - 17h): 17 €
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Procediment d’inscripció

Documentació necessària

• DNI del tutor

• Foto de l‘infant

• Fotocòpia targeta sanitària de 
l’infant

Com fer la inscripció?
A través de la web de Fundació Pere Tarrés les 24 h: 
https://www.peretarres.org/estiu/ca
sals/2022/I998
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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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 (www.peretarres.org/estiu/casals).

2. Seleccioneu el casal.

3. Registreu-vos com a mare/pare/tutor.

4. Introduïu l'infant o els infants que es vulguin inscriure.

5. Seleccioneu setmanes, modalitats.

6. Feu el pagament.
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2. Anul·lació de l’activitat, no presentació o abandonament de l’activitat
El participant tindrà dret a la devolució de l’import satisfet segons aquestes indicacions:
· Si l’anul·lació es produeix 21 dies abans de l’inici de l’activitat es retornarà el 90% de l’import.
· Si l’anul·lació es produeix entre 21 i 10 dies abans de l’inici l’import a retornar serà del 60%.
· En cas que l’anul·lació es produeixi en un termini inferior a 10 dies abans de l’inici de l’activitat no es 
retornarà cap import.
· En cas que sigui la Fundació Pere Tarrés qui anul·li l’activitat es retornarà el 100% de l’import 
satisfet.
· En cas de malaltia del participant o altres causes de força major, el retorn serà, com a màxim, del 
90% de l’import d’inscripció. Serà necessari lliurar a
la Fundació Pere Tarrés el document acreditatiu que justifiqui la causa de la baixa de l’activitat .
c) Si la modificació o anul•lació només afecta a una o més setmanes i no a tota l’activitat, el 
participant tindrà dret a la devolució aquestes condicions:
· Si la modificació es produeix abans de 7 dies de l’inici de l’activitat es podrà efectuar el canvi sense 
cap cost per part del participant.
· En cas d’anul•lació abans de 7 dies de l’inici de l’activitat es retornarà segons condicions generals 
d’anul•lació un 60% o 90% depenent de les dates en les que es produeixi.
· Si la modificació o anul•lació es notifica en un termini inferior a 7 dies abans de l’inici de la setmana 
de Casal, no es retornarà cap import.
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Política de devolució
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· En cas de malaltia del participant o altres causes de força major, sempre que es produeixi en un 
termini inferior a 7 dies abans de l’inici de la setmana
de Casal, només es retornarà l’import corresponent al càtering que serà de 20€ la setmana.
En tots els casos, la Fundació Pere Tarrés disposarà de 3 mesos, a partir de la data de l’anul·lació, per 
realitzar el retorn dels diners corresponents .
d) En cas de no presentació del participant a l’activitat, sense previ avís, no es retornarà l’import 
d’inscripció satisfet.
e) En cas d’abandonament d’un participant durant el desenvolupament de l’activitat no es retornarà 
cap import d’inscripció i les despeses derivades de l’abandonament aniran a càrrec del participant.
3. Anul·lació i modificació d’activitats per part de la Fundació Pere Tarrés
a) La Fundació Pere Tarrés es reserva el dret d’anul·lar alguna de les seves activitats, així com el de 
modificar algun dels aspectes previstos en elles i
en la seva programació.
b) Qualsevol anul·lació o alteració significativa de l’activitat o de la seva programació, que es dugui a 
terme abans de l’inici de l’activitat, serà comunicada al participant i aquest tindrà el dret de poder 
anul·lar la inscripció
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Documentació 
necessària

• IDALU
• PIN

QUÈ ÉS UN CASAL HOMOLOGAT?
Ajuts Ajuntament de Barcelona del 23 d’abril al 23 de maig
Es poden sol·licitar ajuts per 2 setmanes màxim
Com es sol·liciten?
A través de Oficina Virtual de Tràmits
Campanya vacances d’Estiu
Què necessito?
Idalu infant el trobareu:
L'identificador de l'alumne és el número d'inscripció al Registre d'alumnes de Catalunya (RALC), 
que s'assigna (de manera única) a un alumne quan fa la primera matrícula en centres educatius 
públics i privats d'ensenyaments reglats no universitaris que desenvolupen l'activitat a 
Catalunya. 

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/tramits/consulta_idalu
Qualificacions (notes)
Matrícula
Contactar amb el centre
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Homologació

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/tramits/consulta_idalu
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Homologació

Quan inicieu l’activitat
rebreu un sms de 
l’Ajuntament on haureu de 
verificar que realitzeu, 
inicieu l’activitat.

QUÈ ÉS UN CASAL HOMOLOGAT?
Què necessito?
PIN
Us el facilitarem nosaltres. 
Com ens el demaneu?
Enviant un e-mail a casals@peretarres.org amb la següent informació 
l’Assumpte: BEQUES AJUNTAMENT DE BARCELONA
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Quins requisits he de complir per poder optar als ajuts?

No hi ha cap limitació del nombre global de places que rebran ajut econòmic per a cada activitat, i s'atorgaran en 
funció del pressupost municipal destinat a aquest efecte o dels recursos econòmics dels equipaments municipals 
organitzadors. Es becaran, amb un màxim de 10 dies.

En funció de la base liquidable general de la declaració de l’any 2020–corresponent a la casella 0500, a partir d’ara 
“ingressos nets anuals”–, es becaran amb un màxim d’una activitat per infant i amb el barem que correspongui, 
tots els infants del nucli de convivència que ho sol·licitin. 

En funció de la base liquidable general de la declaració de l’any 2020–corresponent a la casella 0500, a partir d’ara 
“ingressos nets anuals”–, es becaran amb un màxim d’una activitat per infant i amb el barem que correspongui, 
tots els infants del nucli de convivència que ho sol·licitin. 
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Quins requisits he de complir per poder optar als ajuts?
Per tal de facilitar l’anàlisi tècnica de la capacitat econòmica de les famílies que sol·licitin un ajut per a l’activitat, 
així com el percentatge becat del cost de l’activitat, s’utilitzarà la taula de trams d’ingressos nets següent: 
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Homologació

Ingressos nets anuals per ciutadà i nucli de convivència

De 0 € a 7.000 € 90%

De 7.000,01 € a 9.000,00 € 60%

De 9.000,01 € a 10.000 € 30%

> de 10.000 € 0%

Com es pot veure, l’accés als trams d’ajuts econòmics (del 90%, 60% o 30%) dependrà dels ingressos nets anuals 
per ciutadà/ana i nucli de convivència. Per calcular en cada cas aquest import, s’han de dividir els ingressos nets 
anuals declarats –base liquidable general del contribuent– entre el nombre total de membres del nucli de 
convivència –pare/s//mare/s//tutors/es i fills que hi convisquin– tenint en compte que un membre del nucli de 
convivència amb discapacitat compta com a dos, i en el cas de les famílies monoparentals que ho justifiquin a la 
sol·licitud, l’adult referent també compta com a dos. 
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QUÈ ÉS UN CASAL HOMOLOGAT?

-Monitors/es de suport per infants amb NEE sol·licituds del 27 d’abril al 27 de maig

Caldrà posar-se en contacte amb nosaltres a través del e-mail casals@peretarres.org
amb l’Assumpte: MONITOR DE SUPORT AJUNTAMENT DE BARCELONA.

-Nosaltres us enviarem el document que heu d’omplir i ens l’haureu de retornar 
degudament emplenat.

Per majors de 6 anys aquest any ja no caldrà presentar Certificat de discapacitat.

-Nosaltres farem el tràmit a través de l’oficina virtual de tràmits.
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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. 

FUNDACIÓ 
PERE TARRÉS

DADES DEL 
CASAL

PROPOSTA 
EDUCATIVA

EQUIP 
EDUCATIU

SERVEI DE 
MENJADOR DOCUMENTS ALTRESPREUS I FORMES 

DE PAGAMENT
SORTIDES



REUNIÓ DE FAMÍLIES

FAQS

Cada setmana rebreu una enquesta de l’activitat. Ens servirà per millorar el servei.

FUNDACIÓ 
PERE TARRÉS

DADES DEL 
CASAL

PROPOSTA 
EDUCATIVA

EQUIP 
EDUCATIU

SERVEI DE 
MENJADOR DOCUMENTS FAQSPREUS I FORMES 

DE PAGAMENT
SORTIDES



MOLTES GRÀCIES!
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