
 

 

  

 

Del 2 al 13 de Juliol 

Horaris, modalitats i preus 

Modalitat Horari Preu setmanal 

Consta de dues setmanes: 

Setmana 1 - 02/07 al 06/07 

Setmana 2 - 09/07 al 13/07 

De 9:30 a 14h 

(esmorzar 

inclòs) 

131,10 € 

Casal homologat per l’Ajuntament de Barcelona (Possibilitat de demanar BECA) 

Descomptes 
 5 % per inscripció anticipada (fins 11/05) 
 5 % de descompte per família nombrosa/monoparental 
 5 % de descompte a partir del 2n germà. 
 Descomptes acumulables 

Modalitat de pagament 

 Domiciliació, transferència bancària o targeta de crèdit. 
 Possibilitat de 2 terminis (al moment d’inscripció i als 30 dies). 

Reunió informativa per a famílies i entitats 
Dimecres 2 de maig  // 17.00 h // Hospital de dia per a adolescents Sant 
Pere Claver (C. Mare de Déu de Port, 344. 08038 Barcelona) 

Inscripció Fins el 25 de Maig 

93 366 86 06 casals@peretarres.org 
www.peretarres.org/estiu/casals 

Dates d’inscripció presencial 

 3 de Maig, de 10 a 12h, a la Fundació Pere Tarrés (c/ Numància 149) 
 9 de Maig, de 16 a 18h, a l’Hospital de Dia per a adolescents de Sant 

Pere Claver - Fundació Sanitària 

Promou: 

Organitza: 



 

  

Programació setmanal 
 

SETMANA TIPUS AL CASAL 2018 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9.30-10 h Trobada 

10-10.30 h 

Futbol /  
Joc Cooperatius 

Bàsquet 
 

Esport convidat 
(Rugby/beisbol) 

SORTIDA 

Torneig Comiat 10.30-11.00 h 

11.00-11.30 h 

11.30-12.00 h Descans Descans Descans Descans 

12.00-12.30 h 

Futbol /  
Jocs Cooperatius 

PISCINA 

Activitat Torneig Comiat 12.30-13.00 h 

13.00-13.30 h 

13.30-14.00 h Dutxa Dutxa 
Avaluació i Pica 

Pica 

 

Sortida setmanal (dijous) 

Fundació sanitària Sant Pere Claver  

Sant Pere Claver – Fundació Sanitària som una institució privada sense afany 
de lucre amb vocació i finançament públic, creada l'any 1948. De llarga 
tradició i arrelament al districte de Sants-Montjuïc presta serveis de cobertura 
pública en Salut Mental, en proves complementàries i Al·lèrgia. En l’àmbit 
privat disposa d'una Clínica Dental i d'un servei d'Oftalmologia. 

 

Proposta 

Organitzem un casal esportiu adaptat durant la primera quinzena del mes de 
juliol de 2018 per a nois i noies de 14 a 21 anys. L’activitat es durà a terme en 
el Complex Esportiu Municipal La Bàscula 

 

Objectiu de l’activitat 

L’objectiu és crear un nou espai per a la pràctica lúdico-esportiva per als 
adolescents i joves amb una problemàtica mental o amb dificultats emocionals 
i relacionals. Busquem un agent de canvi, que pot ser a través de l’esport, per 
afavorir millores psicopatològiques dels nois i noies, contribuir al seu 
desenvolupament maduratiu i promoure l’educació en valors.  

 

Destinataris 

El perfil indicat per participar en aquest projecte són nois i noies, que pateixen 
alguna problemàtica mental o tenen dificultats emocionals, relacionals, 
familiars, poden estar en situació de risc d'exclusió social, pertànyer a 
col·lectius específics i vulnerables, amb motivació per a fer esport i amb el 
suficient grau d'autonomia i de capacitats, per a realitzar les activitats 
proposades.  

 


