Pla anual d’activitats de la Fundació Pere Tarrés 2022

1. Accions transversals
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posada en marxa dels diferents portals de les activitats de al Fundació
Continuar amb el sistema de monitorització del pla estratègic
Incrementar les beques que es poden atorgar a infants en risc d’exclusió social
per a les activitats d’estiu
Assolir el pressupost previst
Reforçar les capacitats directives i de desenvolupament professional dels
equips
Continuar amb les accions internes per reforçar la identitat al voltant dels valors
i el tarannà de la Fundació Pere Tarrés
Implementar el sistema de gestió mediambiental de forma integrada al de
qualitat
Incrementar la presència als mitjans de comunicació i les xarxes socials
Incrementar les col·laboracions de particulars i empreses per als projectes
solidaris.

2. Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés –URL
• Potenciar la qualitat formativa dels Graus, com a base de valor social i de la
sostenibilitat del projecte de la Facultat
• Impulsar un model de qualitat de postgrau que respongui a les necessitats dels
professionals i entitats
• Incrementar el valor de la Facultat per atreure i fidelitzar el talent del
professorat
• Consolidació de la recerca i la transferència de coneixement en acció social i
educativa
• Potenciar la internacionalització de la Facultat•Implementació del projecte de
gestió del coneixement
• Innovació metodològica amb eines presencials i virtuals
3. Xarxa de Centres Socioeducatius (XACS)
• Potenciar el treball sobre la interioritat en els centres i persones de la XACS
• Incrementar el finançament dels centres socioeducatius de la XACS
4. Formació, Consultoria i Estudis
• Potenciar la formació per a organitzacions privades i alumnes particulars
• Millorar les oportunitats de projectes de consultoria i estudis
• Potenciar els certificats de professionalitat
• Innovar i consolidar propostes
• Incrementar l’avaluació de l’impacte social de les activitats de la Fundació
• Potenciar la generació i transferència de coneixement

5.
•
•
•

Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans (MCECC)
Mantenir i reforçar el compromís per la infància vulnerable
Potenciar la qualitat educativa de les activitats dels centres d’esplai
Proporcionar espais de participació, reflexió, debat, pregària, vivència de la fe i
creixement humà

6. Servei Colònies de Vacances
• Innovar en les propostes educatives
• Incrementar les estades en les cases de colònies especialment a l’estiu, per a
escoles, grups i famílies i per a les activitats de col·lectius en risc d’exclusió
social
7.
•
•
•
•
•

Programes Educatius i Socials
Potenciar les escoles bressol
Automatitzar sistemes de gestió
Mantenir el grau de satisfacció dels programes i equipaments que es gestionen
Incrementar els projectes i activitats adreçats a infants i joves en risc d’exclusió
social
Potenciar el servei educatiu de migdia a les escoles

