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La Fundació Pere Tarrés

“La Fundació Pere Tarrés, amb més de

50 anys d'existència, és una entitat no

lucrativa d'acció social i educativa,

dedicada a la promoció de l'educació en el

temps lliure, el voluntariat, la millora de la

intervenció social i l'enfortiment del teixit

associatiu. Amb el temps la seva acció s'ha

ampliat a altres àmbits de l'acció social com

ara la formació, la recerca i la gestió.”
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 223.420 persones beneficiàries anuals de la nostra acció.

 203 centres d’esplai que apleguen 17.010 infants i joves i

3.546 monitors/es.

 912 estudiants universitaris.

 16.079 alumnes en cursos de lleure i acció social.

 3.206 infants en 42 escoles bressol gestionades.

 36.402 infants i joves atesos en programes escolars,

d’educació ambiental i de vacances.

 85.822 persones en programes socioeducatius i de noves

tecnologies.

 35 projectes de consultoria i estudis.

La Fundació en xifres
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Dades bàsiques del Casal d’Estiu

El Casal serà entre el 

26/06/2017 i 

el 28/07/2017

DURADA

Les modalitats del Casal són:

• Acollida: 8h a 9h

• Matí: 9h a 13h

• Menjador 13h a 15h

• Tot el dia de 9h a 17h

MODALITATS

Reunions Informatives

ESCOLA SANTIGA

Dia: 07/06

Hora: 17h

Lloc: A la mateixa 

escola

ESCOLA LA FLORIDA

Dia: 14/06

Hora: 17h

Lloc: A la mateixa escola
ESCOLA BERNAT DE 

MOGODA

Dia: 12/06

Hora: 17h

Lloc: A la mateixa escola
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La Proposta Educativa de la Fundació: els objectius
Tot seguit presentem els objectius que guien l’elaboració del nostre model de casal. Ens troben doncs, en el rerefons de tot allò que treballem en els
tallers, les activitats, jocs, gimcanes i per descomptat, en el quotidià. Per sistematitzar la formulació dels objectius, cal considerar els diferents àmbits de
creixement de la persona. Aquests es divideixen en cinc grans àmbits:
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La Proposta Educativa de la Fundació: el centre d’interès de 
Petits (P3- P5)

L’Aran ens demana ajuda ja que han desaparegut els cinc sacs que
contenen l’herba de Sant Joan! Aquesta herba és molt important als
Pirineus ja que és d’aquí d’on neixen els MINAIRONS i ara estan en
perill d’extinció!

Aquesta herba s’ha de plantar aquest estiu per tal de que neixin els
Minairons i puguin fer la seva feina: mantenir les muntanyes dels
Pirineus.

Hi ha uns sospitosos de que els sacs hagin desaparegut, i són els
germans Mandrosos, popularment coneguts per les seves
intencions de fer entremaliadures.

L’Aran porta una maleta màgica, dins d’ella amaga els únics
Minairons que queden i hem de protegir... Sortiran cada setmana
per buscar els sacs desapareguts.
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La Proposta Educativa de la Fundació: el centre d’interès de 
Grans (1er- 6é)

L’Ott i la ens demanen ajuda per tal d’ajudar als Animals Fantàstics que la

seva família protegeix. Aquests Animals tenen els seus orígens amb els

inicis del planeta Terra, i és per això que són tan sensibles a qualsevol

canvi que pugui patir.

En els últims anys, la contaminació, la desforestació, les guerres, les

sequeres, la destrucció dels entorns naturals, etc... ha afectat molt al

planeta, i com a conseqüència els Animals estan perdent els seus poders i

comencen a desaparèixer.

Si fem tot el possible per contrarestar aquests fets, podrem salvar els

Animals de la família de mags...

Cada setmana l’Ott i la Zoe ens diran a quin animal fantàstic haurem

d’ajudar... i amb l’ajuda de la màgia que els bruixots van aprendre a l’escola

de Warlocks i del nostre esforç hauran d’aconseguir salvar-lo.
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Les Sortides del Casal

Sortides

Piscines Primària

Remullades

SORTIDA 
A 

TIBIDABO

Grup: Infantil /Primària

Mitjà transport: 
Autocar

SORTIDA 
A 

CLIMBA’T

Grup: Primària

Mitjà transport: 
Autocar

SORTIDA 
A CAN 

BORDOI

Grup: Infantil

Mitjà transport: 
Autocar

Gaudirem d’aspersors, 
mànegues, globus i 

jocs d’aigua. 

Fem Bivac

Anem a passar una 
vetllada diferent! 

Ens quedarem a dormir 
plegats al Casal!
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L’equip educatiu

Coordinador/a
Director/a

Equip de Monitors/es

L’equip educatiu tindrà una ràtio d’1 monitor per cada 10 infants. 

• Elaborar i revisar el projecte
educatiu de cada centre.

• Supervisar la tasca dels directors
d’activitats.

• Fer les visites de seguiment a les
escoles.

• Guiar l’equip d’intervenció per
tal d’adaptar les necessitats a la
realitat quotidiana del centre.

• Garantir el bon desenvolupament
de la tasca de l’equip educatiu.

• Dotar de recursos necessaris per
a dur a terme activitats
pedagògiques.

• Vetllar per un bon desenvolupament
global del casal.

• Supervisar la resta de monitors/es i
garantir la unitat de criteris.

• Assegurar la correcta coordinació
entre l’escola i la FPT.

• Fer l’acollida dels monitors/es que
s’incorporin a l’equip, oferint-los el
suport necessari per a adaptar-se a la
seva tasca.

• Coordinar-se amb el personal que
correspongui de l’escola (AMPA,
director/a del centre, tutors/es, cuina,
etc.) per a fer un bon seguiment de les
activitats del servei.

• Participar en l’elaboració del casal.
• Assistir i participar a les reunions de

preparació i valoració durant el casal.
• Adaptar-se a les necessitats de l’escola

i respectar el seu tarannà.
• Dinamitzar activitats a durant tot el

casal.
• Vetllar per la seva pròpia seguretat i

salut, i la dels infants.
• Conèixer la normativa de l’escola i fer-

la complir.
• Atendre les necessitats dels infants i

joves durant tota l’activitat.
• Ser monitor/a de referència del grup

del qual és responsable i, alhora, de
tots els infants de l’escola.

El/la coordinador/a referent del casal és: Eli Aiello
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El servei de menjador

L’ÀPAT

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 arrel 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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Preus i formes de pagament del Casal

MODALITAT HORARI

PREU PER 
INFANT/SETM

ANA
(1, 2 o 3 

Setmanes)

PREU PER INFANT
4 SETMANES

PREU PER INFANT 
5 SETMANES

Acollida matí * 8h – 9h 15€ - 40€

Matí 9h – 13h 45€ 145€ 150€

Menjador * 13h – 15h 35€ 140€ 175€

Tot el dia 
(Sense dinar)

09h – 17h 60€ 190€ 200€

PREUS ESPORÀDICS (Per dia)

• Acollida: 3€

• Dinar (13h - 15h): 7€

* Els serveis d’ACOLLIDA I MATÍ 

s’abonaran al començament del 

Casal en efectiu

DEMANEM SI US PLAU QUE FEU ARRIBAR EL REBUT DE PAGAMENT A 

L’ADREÇA ELECTRÒNICA: casals@peretarres.org



US ESPEREM 
AL CASAL!!!!!!


