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QUè éS lA GUiA DE rECUrSoS?

la Guia de recursos és el document que recull tots els mecanismes 
de col·laboració, tant de suport a la gestió com pedagògics, que la 
xarxa de Centres Socioeducatius ofereix als centres que la formen per 
acompanyar-los en el treball socioeducatiu que porten a terme amb els 
infants i les famílies.



1. Ajuts econòmics, beques i AssessorAment

La capacitat econòmica d’una família mai no hauria de ser el factor que limiti l’accés dels seus fills a activitats educa-
tives. els ajuts econòmics, les beques i l’assessorament tenen com a objectiu contribuir a la millora del finançament 
dels centres socioeducatius i de les famílies amb les quals treballen, perquè tots els infants puguin gaudir de les 
activitats educatives que el centre organitza.

 Beques per a activitats esporàdiques

Financen la participació d’infants en les activitats de caràcter esporàdic que realitzen els 
centres socioeducatius, com per exemple: excursions, sortides, activitats de vacances de nadal 
o activitats de setmana santa. tenen l’objectiu de fomentar la realització d’activitats i sortides 
a cases de colònies. 

 Beques per a activitats d’estiu

Financen la participació d’infants en les activitats d’estiu que organitzen els centres 
socioeducatius. tenen per objectiu la inclusió d’infants en situació de vulnerabilitat.

 ajuts extraordinaris a centres socioeducatius 

Financen projectes de caràcter extraordinari que realitzen els centres socioeducatius. es poden 
demanar ajuts econòmics, entre d’altres, per a activitats innovadores, projectes que comencen 
o celebracions d’aniversaris dels centres.

 conveni d’activitats ordinàries

Finança les activitats ordinàries que realitzen els centres socioeducatius. Pretén cofinançar 
l’estructura general de l’entitat, la participació dels educadors/es i les accions ordinàries. 
L’existència d’aquest conveni queda subjecte a l’atorgament del conveni marc de la Direcció 
General de joventut i Acció cívica a la Fundació Pere tarrés.

 assessorament en la presentació de premis i suBvencions

Assessorament individual als centres socioeducatius per contribuir al seu èxit en la captació de 
finançament a través de premis i/o subvencions, tant privats com públics. 

 GEStió dEl pROGRama pROinfànCia 

S’ofereix suport tècnic a aquells centres que gestionen el programa Proinfància de la Caixa a 
través de la Fundació Pere tarrés. 



2. AjUtS PEr A lA millorA DE lES inFrAEStrUCtUrES
les infraestructures són un element clau perquè els centres puguin desenvolupar una acció educativa de qualitat. no hi ha 
una convocatòria específica per a la petició d’ajuts per a la millora de les infraestructures, ja que el seu oferiment queda 
subjecte a la captació de fons i recursos que la xarxa de Centres Socioeducatius aconsegueixi per a aquesta finalitat.

 ajUtS pER a la millORa dE bénS immOblES

la xarxa de Centres Socioeducatius ofereix recolzament als centres que vulguin millorar la qualitat 
dels seus espais. Es pot donar suport individual als centres en la interlocució amb l’Administració Pú-
blica per a la cerca de nous locals, el disseny arquitectònic de projectes d’obra, l’execució de projec-
tes d’obra i/o la cerca de fons per poder cofinançar la millora dels espais d’un centre socioeducatiu.

 ajUtS En la REnOvaCió dElS EqUipamEntS infORmàtiCS 

la xarxa de Centres Socioeducatius capta equipaments informàtics (ordinadors, impressores...) 
d’altres entitats, normalment empreses, per oferir-los als centres socioeducatius. Per garantir 
que els equips informàtics estan en bones condicions, sempre seran revisats per informàtics de 
la Fundació Pere tarrés abans d’entregar-los a un centre.

3. DESComPtES PEr A ACtivitAtS, SortiDES i AvAntAtGES  
En lA rESErvA DE CASES DE ColòniES
Els centres socioeducatius contribueixen al desenvolupament i creixement dels infants a través d’activitats de lleure 
educatiu que, sovint, no es realitzen al centre i tenen un cost elevat. la xarxa de Centres Socioeducatius col·labora amb 
altres entitats per poder oferir descomptes als centres per a la realització d’activitats fora del centre.

 avantatGES En la RESERva dE CaSES dE COlòniES

la xarxa de Centres Socioeducatius ofereix, entre d’altres, descomptes, promocions especials 
i/o flexibilitat en els terminis de pagament als centres que reserven les cases de colònies a 
través de la Fundació Pere tarrés

 dESCOmptES En aCtivitatS i SERvEiS

la xarxa de Centres Socioeducatius ha contactat amb una sèrie d’empreses, organitzacions, 
agents,... per tal d’oferir descomptes i condicions especials en diverses activitats i propostes 
que poden ser complementàries a la programació dels Casals de vacances o activitats de Curs. 
Periòdicament s’actualitzen les ofertes i descomptes disponibles. 



4. SUPort PEr A lA GEStió D’EQUiPS i PErSonES
les persones, tant si són contractades com voluntàries, són claus perquè es pugui portar a terme una acció social i edu-
cativa de qualitat als centres. la xarxa de Centres Socioeducatius ofereix suport en la gestió dels equips dels centres.

 

  dESCOmptES En fORmaCió

la Fundació Pere tarrés organitza cursos de formació en lleure, acció social i gestió. Els 
professionals dels centres socioeducatius poden gaudir de descomptes en els cursos de 
formació que s’ofereixen cada any.

 SUpORt En pROCESSOS dE SElECCió dE pROfESSiOnalS

El suport s’adapta a les necessitats del centre: es pot acompanyar al centre en tot el procés 
de selecció, o bé només en una part, per exemple, en la captació de candidats i enviament de 
currículums al centre que ho sol·licita.

 COntRaCtaCió d’aSSEGURanCES 

Es facilita la contractació d’assegurances per a infants que participen en els centres 
socioeducatius, així com també l’assegurança dels voluntaris que donen suport als centres.

  GEStió dE la fORmaCió bOnifiCada 

Els centres socioeducatius tenen personal contractat i, per tant, disposen d’un crèdit anual per 
a la formació dels seus treballadors. S’ofereix assessorament i orientació en la gestió d’aquest 
crèdit perquè els centres puguin portar a terme activitats formatives per als seus treballadors 
aprofitant el crèdit de què disposen.

 bORSa dE vOlUntaRiS i vOlUntàRiES 

Des de la xarxa de Centres Socioeducatius es capten persones que volen fer un voluntariat per, 
posteriorment, posar-les en contacte amb els centres socioeducatius que necessitin voluntaris/
es.

 bORSa d’alUmnES En pRàCtiqUES 

S’ofereix als centres socioeducatius la possibilitat de rebre alumnes en pràctiques dels Graus 
Universitaris d’Educació Social, de treball Social, del curs de Direcció de lleure o de monitor de 
lleure, entre d’altres.



5. SUPort AlS SiStEmES D’inFormACió

Disposar de mecanismes que ajudin a processar i a organitzar informació i dades és clau perquè els Centres Socioe-
ducatius puguin ser gestionats de manera eficient.

 aSSESSORamEnt En l’úS dEl GESplai COm a baSE dE dadES
A banda de ser l’eina que els centres han d’utilitzar per informar de la seva activitat a la xarxa 
de Centres Socioeducatius, el Gesplai és un programa a través del qual els centres poden 
gestionar les dades de l’entitat (inscripcions, llistats d’infants, actes de reunió...) de manera 
eficient. S’ofereix assessorament i formació individual a aquells centres que estiguin interessats 
a utilitzar el Gesplai com a base de dades

 bUtllEtí dE CEntRES SOCiOEdUCatiUS

El butlletí recull la informació i els esdeveniments més rellevants del sector, així com també les 
iniciatives més destacables que els centres socioeducatius porten a terme. S’envia a tots els 
centres quinzenalment per facilitar el coneixement de les darreres novetats sobre el sector i 
sobre la xarxa de Centres Socioeducatius.

 alERta dE SUbvEnCiOnS i pREmiS

recull i ordena les convocatòries que es publiquen de premis i subvencions, ja siguin d’entitats 
privades, organismes públics o de la mateixa xarxa de Centres Socioeducatius, i s’envia a tots 
els centres de manera setmanal per facilitar el coneixement de les possibilitats de finançament 
de què disposen.

 REviSta EStRiS

la revista Estris és la publicació de referència del sector del lleure i l’acció social. ofereix 
informació, anàlisi, actualitat, formació, recursos i reflexions per al tercer Sector en general i 
per a l’educació en el lleure en particular. tots els centres socioeducatius que formen la xarxa 
en reben un exemplar gratuït.

6. SUPort En màrQUEtinG i ComUniCACió

la imatge dels centres socioeducatius va més enllà del mateix centre. Disposar d’elements de màrqueting i comunica-
ció potents ajudarà els centres a projectar-se externament amb la imatge que desitgen.

 diSSEny dE matERial dE màRqUEtinG i COmUniCaCió

Disseny de materials gràfics, com per exemple tríptics, pòsters o cartells, que els centres so-
cioeducatius hagin de produir de manera puntual. també es pot donar suport en el disseny de 
logotips per a l’entitat.

 pROdUCCió i/O impRESSió dE matERial GRàfiC

la Fundació Pere tarrés posa a disposició dels centres que formen la xarxa els seus proveïdors 
de producció i/o impressió de material gràfic com ara díptics, tríptics, pancartes o roll-ups, entre 
d’altres.

  GEStió dE mitjanS dE COmUniCaCió i pREmSa

la Fundació Pere tarrés disposa d’un equip de Comunicació i Premsa que pot donar suport als 
centres que formen la xarxa a gestionar peticions que els puguin fer mitjans de comunicació. 
Alhora, si un centre disposa d’un fet noticiable que voldria comunicar als mitjans de comunicació, 
l’equip de Comunicació i Premsa de la Fundació Pere tarrés pot contribuir a la seva difusió.



7. rECUrSoS PEDAGòGiCS i SoCiAlS

l’acció educativa i social que els centres socioeducatius porten a terme ha de tenir un impacte transformador en les 
vides dels infants amb què treballen. Els recursos pedagògics i socials pretenen donar suport als centres en la seva 
tasca pedagògica i social.

 banC dE RECURSOS dE la XaRXa dE CEntRES SOCiOEdUCatiUS 

El Banc de recursos és un espai virtual que recull, ordena i posa a disposició dels centres 
socioeducatius documents de recerca, models, normatives i bones pràctiques, entre d’altres. 
és un espai viu i en constant renovació que es nodreix principalment dels recursos que aporten 
els mateixos centres. 

  Eina dE mESURa d’impaCtE valORa 

Els membres de la xarxa de Centres Socioeducatius tenen avantatges en l’ús de l’eina valora. 
l’objectiu de valora és ajudar als centres a mesurar l’impacte social i educatiu que tenen perquè 
puguin, en primer lloc, comunicar externament els resultats de la seva tasca i, en segon lloc, 
establir processos de millora interns basats en dades

 Campanya dE nadal “Cap infant SEnSE jOGUinES” 

Per nadal, la xarxa de Centres Socioeducatius aconsegueix joguines de diverses entitats i 
particulars que, posteriorment, s’ofereixen als centres perquè les puguin regalar als infants i les 
famílies amb què treballen.

8. SUPort inStitUCionAl

La Xarxa de Centres Socioeducatius, com a entitat de segon nivell, sovint té accés a institucions públiques 
i/o privades a les quals els centres individualment no hi podrien accedir. A través del suport institucional es 
pretén que els centres, encara que no estiguin presents de manera directa en altres institucions, organitza-
cions o taules de treball, puguin fer-ho a través de la Xarxa de Centres Socioeducatius.

 REpRESEntaCió inStitUCiOnal davant lES adminiStRaCiOnS públiqUES

la xarxa de Centres Socioeducatius exerceix un paper de representació institucional per posar en 
valor els centres socioeducatius davant les administracions públiques. Qualsevol centre pot reque-
rir la col·laboració institucional de la xarxa de Centres Socioeducatius davant les administracions 
públiques.

 REpRESEntaCió inStitUCiOnal a la pinCat

la PinCAt és una plataforma que pertany a la taula d’Entitats del tercer Sector Social de Catalunya 
i que té com a objectiu fer visible la realitat de la infància a Catalunya. la xarxa de Centres Socioe-
ducatius participa d’aquesta plataforma, facilitant la informació més rellevant que es dóna als centres 
socioeducatius i compartint amb ells aspectes sobre els quals cal construir de manera conjunta. 

 fòRUm SOCial fUndaCió pERE taRRéS  

El Fòrum és un espai de reflexió organitzat per la Fundació Pere tarrés i el diari El País que té per 
objectiu promoure el debat plural en temes d’acció social d’interès per al tercer Sector. Consisteix 
en un dinar un cop al mes on es convida a un ponent a fer una breu conferència que doni peu a un 
espai de diàleg amb els assistents. la participació al Fòrum Social té un preu reduït de 10€ per als 
membres de la xarxa.

Per la naturalesa d’alguns recursos, la seva oferta queda subjecte a la captació de fons que la Fundació Pere tarrés 
pugui realitzar i/o a la vigència dels convenis que la Fundació Pere tarrés pugui haver firmat amb altres entitats. 
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