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Pla Educatiu d’Entorn del Vendrell
El Pla Educatiu d'Entorn (PEE) del Vendrell és una iniciativa de cooperació educativa entre el 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament del Vendrell, amb la 
participació d'entitats de la vila, que està en funcionament des del curs 2004/05. L’objectiu 
principal és l'assoliment de l'èxit educatiu, personal i social dels joves i dels infants del Vendrell, 
especialment dels que tenen més necessitats o estan en risc d'exclusió social.

És un instrument per donar una resposta integrada a les necessitats educatives de la nostra 
societat, coordinant i dinamitzant  l'acció  educativa  en  els  diferents àmbits de la vida dels 
infants i joves a partir de diverses iniciatives locals.

El PEE del Vendrell vol complementar i reforçar l'acció educativa dels centres docents, establint 
continuïtats entre allò que es fa als centres educatius i les diferents dinàmiques socials i culturals 
de l'àmbit comunitari.  Per això un objectiu és fomentar l'accés dels infants i joves que més 
ho necessiten a les activitats de lleure i promoure una comunitat inclusiva capaç de crear 
condicions adequades a les necessitats de totes les persones.

En aquest sentit, hem treballat colze a colze amb les entitats especialitzades a través de la  
Comissió Inclusiva,  per oferir a totes les famílies unes activitats que incloguin tothom, oferint 
també el suport que necessitin amb els vetlladors/es necessaris, per tal que el Vendrell esdevingui 
realment un municipi inclusiu.

Així doncs, i per acabar, agraïm la col·laboració de les associacions, centres i administracions 
implicades l'aportació de les quals ha estat imprescindible per tirar endavant aquest projecte.

Silvia Vaquero Martín Josep M. Quero Batalla
Presidenta del PEE Sots-president del PEE
Regidora d'Educació Inspector d'Educació
Ajuntament del Vendrell  Generalitat de Catalunya



AJUNTAMENT DEL VENDRELL – CULTURA
ESCOLA D’ART APEL·LES FENOSA 
• Nom de l’activitat: Estiuet Artístic 2021

•  Breu Resum: Tallers conduïts per 6 artistes i dedicats a diverses disciplines 
artístiques com la pintura, el dibuix, la ceràmica, l’escriptura creativa o al paper.

• Edat: de 6 a 13 anys

• Durada: del 18 de juny al 13 de juliol (a escollir per setmanes)

• Dates inscripcions: del 7 al 23 de juny

•    Més informació: http://culturaelvendrell.blogspot.com/  
977 66 56 84 - art@elvendrell.net

• Horari: de 9 a 13.30 h

• Lloc: Escola Municipal Apel·les Fenosa (Av. Escoles, 19)

• Preu: Per setmanes, una 39 €, dues 70 € dues i tres 102 €



ESPLAI ZIG-ZAG
• Nom de l’activitat: Casal d'Estiu del Vendrell i Pira’t Estiu

•  Breu Resum: NAP BUF (P3 a P5) tenen els dies partits en dues parts. La primera és molt més lliure. Treballen 
a partir d'ambients i racons de jocs, com ara construccions, trencaclosques, contes, experimentació, etc. 
La segona part és més guiat, on faran jocs dinamitzats per les monitores, tallers, etc.

GANÀPIES (1r a 3r) i MURRIS (4t a 6è) treballen per eixos d'animació. Cada setmana anirà focalitzada a 
treballar un tema en concret com ara: el circ, la natura, l'art, el cinema, el reciclatge... Però tots dos grups 
treballen de forma assembleària, on tindran en compte les necessitats i interessos dels infants del grup.

PIRA'T (1r a 4t ESO) treballen de forma assembleària. Es crea un espai segur i còmode. Amb aquest grup 
d'edat es treballa molt les relacions socials, l'autoconeixement, el respecte cap a un mateix i cap als altres. 
Es fan dinàmiques com d'expressió corporal, artístiques, debats. Però també realitzen moltes rutes a la 
muntanya, a la platja, etc.

Tots els grups faran sortides a la muntanya, gimcanes al poble, sortides culturals, tallers a l'escola, jocs 
d'aigua...

•  Edat:  El grup de Nap-buf va destinat a infants nascuts entre el 2015 i el 2017 és a dir d’entre 3 i 6 anys. 
El grup de Ganàpies va destinat a infants nascuts entre el 2012 i el 2014 és a dir d’entre 6 i 9 anys. 
El grup de Murris va destinat a infants nascuts entre el 2009 i el 2011 és a dir d’entre 9 i 12 anys. 
El grup de Pira't va destinat a joves nascuts entre el 2006 i el 2008.

• Durada: El Casal d'Estiu i Pira’t Estiu es durà a terme des del dia 28 de juny fins al dia 31 d'agost.

• Dates inscripcions: Les inscripcions es duran a terme entre el dia 8 i el 18 de juny (amb possibilitat 
d'inscripció durant els casals)

• Més informació: https://www.elvendrell.net/casals-d-estiu
610 750 172 -  casalsestiuvendrell@gmail.com

• Horari:  de 8.30 a  9.30 h (acollida) / de  9.30 a 13.30 h (casal) / de 13.30 a 15 h (servei de menjador)
• Lloc: Escola Marta Mata (Av. del Tancat de la Plana, 131-135)
• Preu:    Acollida: una setmana 10 € - dues setmanes 19 € 

Casals: una setmana 39 € - dues setmanes 70 € 
Servei de menjador: una setmana 42 €



AJUNTAMENT DEL VENDRELL – EDUCACIÓ
PLA EDUCATIU D’ENTORN
• Nom de l’activitat: Tallers joves d’estiu
•  Breu Resum: Tallers inclusius per a joves per gaudir l’estiu amb noves opcions de 
lleure, atractives, creatives i saludables durant el mes de juliol.

TALLERS:

• Edat: de 10 a 16 anys
• Durada: Variable segons el taller
• Dates inscripcions: a partir del 17 de juny
•  Més informació: http://peevendrell.blogspot.com/ 
977 66 40 02 -  peevendrell@gmail.com

• Horari: Variable segons el taller
• Lloc: Variable segons el taller 
• Preu: 5 € cada taller

- TEATRE (12-16 anys)
- ACTIVITATS AQUÀTIQUES (12-16 anys)
- ESPORTS DE RAQUETA (10-16 anys)
- EXCURSIONS PER LA NATURA (10-16 anys)
- TALLER MUSICAL EMOCIONS A TEMPO (10-16 ANYS)
- TALLER MÚSICA, VEU I CREATIVITAT (10-16 ANYS)

- TALLER DE RAP (12-16 ANYS)
-  TALLER DE BREAK DANCE 
(12-16 ANYS)

- TALLER DE GRAFFITI (12-16 ANYS)
-  PROGRAMACIÓ DE VIDEOJOCS 
(12-16 ANYS)



ASSOCIACIÓ TRÈVOL
• Nom de l’activitat: Casals d’Estiu Trèvol i Trèvol Jove (Casal per a joves)
• Breu Resum: Casals divertits, plens d’aventura, sortides, jocs i activitats.
• Edat: Casals d’estiu Trèvol de 3 a 12 anys | Trèvol Joves + de 13
• Durada:  Casals d’estiu Trèvol del 28 de juny fins al 27 d’agost 

Trèvol jove del 28 de juny al 30 de juliol
• Dates inscripcions: a partir del 8 de juny (amb possibilitat d'inscripció durant els casals)
•  Més informació:  https://blocs.xarxanet.org/associaciotrevol/ 

977 66 83 11 - trevol@associaciotrevol.org 
casalestiutrevol@gmail.com

• Horari: de 8.30 a 9.30 h (acollida)
           de  9.30 a 13.30 h (casal)
           de 13.30 a 15 h (menjador)
• Lloc: Institut Escola Coma-ruga (Av. Parlament de Catalunya, 5-7) 
• Preu:  - Acollida: una setmana 10 € - dues setmanes 19 € 

- Casals: una setmana 39 € - dues setmanes 70 € 
- Servei de menjador: una setmana 37 € - dues setmanes 65 € 
- Hi ha descompte si es paguen dues setmanes consecutives 
- Acollida esporàdica a 2 €  
- Trèvol Jove, consultar per privat preu total



CONSELL ESPORTIU DEL BAIX PENEDÈS
• Nom de l’activitat: Campus Multiesport. Esport i Emocions

•  Breu Resum: Passa't l'estiu jugant, saltant, corrent, coneixent,... de forma inclusiva 
i treballant les emocions a través de jocs, esports i dinàmiques.

• Edat: Dels 4 als 14 anys. I tota la franja d'alumnat de l’Escola Garbí.

• Durada: Del 28 de juny al 10 de setembre de 2021

• Dates inscripcions: Inici 8 de juny de 2021

• Més informació:  https://www.cebp.cat/ 
626 141 322 - info@cebp.cat

• Horari: de 8.00 a  9.00 h (acollida)
          de  9.00 a 14.00 h (casal)
          de 13.00 a 15 h (menjador)

· Lloc: Instal·lacions esportives municipals
· Preu: Acollida: 9 € setmana
       Campus: 36 € setmana
       (Excepte del 26 al 30 de juliol: acollida 5,50 €/Campus 21,60 €)



ASSOCIACIÓ BÀSQUET EL VENDRELL
ORANGE STARS 
• Nom de l’activitat: Baskestiu 

•  Breu Resum: Casal d'estiu obert a tothom, on predomina el bàsquet 
com a activitat principal. Entrenaments tàctics, tècnics, coordinatius, de 
desenvolupament motriu; jocs lúdics, jocs d'aigua, piscina; concursos i 
competicions i molt més!

• Edat: 3 - 16 anys

• Durada: 28 de juny al 2 de juliol // 12 al 16, 19 al 23, 26 al 30 de juliol

• Dates inscripcions: a partir del 8 de juny

• Més informació: baskestiu@basquetvendrell.cat / www.campus.basquetvendrell.cat

• Horari: de 09:00 a 13:00 h

· Lloc: Complex Esportiu Club de Tenis Vendrell

· Preu:  1 TORN: 60 €, dos germans 110 €, tres germans 160 € 
2 TORNS: 110 €, dos germans 220, tres germans 320 € 
3 TORNS: 160 €, dos germans 320 €, tres germans 470 € 
TORN FESTA MAJOR: 36 € 
TORN FESTA MAJOR SI HAS PARTICIPAT A UN ANTERIOR: DESCOMPTE DE 10 €



AVANCEM JUNTS
•  Nom de l’activitat: Club Social Avancem Junts

•  Breu Resum: L'oferta d'activitats que proposa l'Associació Avancem Junts són 
sortides i activitats d'oci el cap de setmana i es proposen cada setmana en funció 
dels usuaris i usuàries. Per poder assistir a les activitats es farà una reunió prèvia 
amb l'associació.

• Durada: Tot l’any 

• Contacte:  678 493 369 – 696 538 341  
associacioavancemjunts@hotmail.com



AJUNTAMENT DEL VENDRELL - PROMOCIÓ ECONÒMICA
• Nom de l’activitat: Atraccions sense soroll

•  Breu Resum:  Des de la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament del 
Vendrell ofereixen per la Festa Major i la Fira de Santa Teresa 
un espai de temps d'atraccions sense soroll per a persones amb 
sensibilitat auditiva.

• Contacte: 977 66 52 53 – promocio@elvendrell.net 





Disseny i impressió: Imp. Ramon


