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TÍTOL DE LA CRIDA: VOLUNTARIAT 
 
NOM DE L’ENTITAT: FUNDACIÓ PERE TARRÈS
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
VÈRTEX és una trobada única, amb un 
caràcter festiu i lúdic. Els centres 
d’esplai del Moviment volem posar en 
valor la tasca educativa que realitzem, 
tot compartint-la amb altres infants, 
joves i monitors/es que també creuen 
que l’esplai els fa especials: 
i 15 d’abril necessitem gent 
compromesa que vulgui viure la 
trobada donant un cop de mà per 
fer-la possible! 
PERFIL VOLUNTARIAT: 
 
En general, persona amb ganes de viure l’esperit de la trobada, que els ag
infants i que es vegi amb ga
 
 
PREFERÈNCIES D’EDAT 
L’organització de VÈRTEX està centrada 
en tres franges d’edats (petits
grans), si tens preferència en alguna 
d’aquestes assenyala-ho al formulari

• Petits (1r primària a 4t primària)

• Mitjans (5è primària a 2n ESO)

• Grans (3r ESO a 2n 
Batx/CFGM/...) 

•  Qualsevol 
 
HORARI a escollir: 

• Tot el cap de setmana (de 
dissabte a les 8:00h a diumenge 
a les 17:00h) 

• Tot dissabte (de 8:00h a 21:00h)

• Tot diumenge (de 8:00h a 
17:00h) 

• Altres (indicar el detall de 
disponibilitat a les observacions)
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CRIDES DE VOLUNTARIAT 
VOLUNTARIAT LOGÍSTIC 

FUNDACIÓ PERE TARRÈS 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: 
VÈRTEX és una trobada única, amb un 
caràcter festiu i lúdic. Els centres 
d’esplai del Moviment volem posar en 
valor la tasca educativa que realitzem, 

la amb altres infants, 
joves i monitors/es que també creuen 
que l’esplai els fa especials: Els dies 14 
i 15 d’abril necessitem gent 
compromesa que vulgui viure la 
trobada donant un cop de mà per 

TASQUES QUE DESENVOLUPARÀ EL 
VOLUNTARI/A: 

- Acompanyament en 
desplaçaments de grups per 
Vilafranca. 

- Senyalització 
- Repartiment del menjar 

àpats, recollida selectiva, control 
de material, transport...

En general, persona amb ganes de viure l’esperit de la trobada, que els ag
amb ganes i il·lusió per realitzar les tasques proposades.

organització de VÈRTEX està centrada 
en tres franges d’edats (petits-mitjans-
grans), si tens preferència en alguna 

al formulari. 

Petits (1r primària a 4t primària) 

Mitjans (5è primària a 2n ESO) 

Grans (3r ESO a 2n 

DATA INICI DEL VOLUNTARIAT:
 
 
14 i 15 d’abril. 
 

Tot el cap de setmana (de 
dissabte a les 8:00h a diumenge 

Tot dissabte (de 8:00h a 21:00h) 

Tot diumenge (de 8:00h a 

Altres (indicar el detall de 
disponibilitat a les observacions) 

ACTIVITAT PUNTUAL O PERMANENT:
 

Puntual 

 

  

TASQUES QUE DESENVOLUPARÀ EL 

Acompanyament en 
desplaçaments de grups per 

Repartiment del menjar dels 
àpats, recollida selectiva, control 
de material, transport... 

En general, persona amb ganes de viure l’esperit de la trobada, que els agradin els 
tasques proposades. 

DATA INICI DEL VOLUNTARIAT:  

ACTIVITAT PUNTUAL O PERMANENT: 
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PERSONA DE CONTACTE: 
Marc Pascual Ullod | mpascual@peretarres.org
Tècnic d’Àmbits i Trobades del 
Ext. 1227 
 
OBSERVACIONS: 
Tota la informació de la Trobada està al següent espai web: 
Per inscriure’s cal omplir el 
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PERSONA DE CONTACTE:  
mpascual@peretarres.org 

Tècnic d’Àmbits i Trobades del MCECC 

Tota la informació de la Trobada està al següent espai web: WEB
Per inscriure’s cal omplir el formulari 

 

  

WEB  


