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Qui som?



La Xarranca és una fundació creada pel CAE
amb l’objectiu de disposar d'una estructura
especialitzada i àgil en el disseny i la gestió de
serveis educatius i de lleure. La Xarranca
ofereix serveis de lleure -casals de vacances,
tallers i activitats infantils, ...-; serveis
educatius en l'entorn escolar -monitors/es de
menjador, activitats extraescolars, acollida,
...- i altres serveis i activitats de caire
socioeducatiu i cultural.

Malgrat les seves especialitzacions funcionals, CAE i Xarranca estan estretament
vinculades pel que fa a la identitat, organització i metodologia de treball, compartint:

• Ideari i valors organitzatius
• Pla estratègic
• Estructura tècnica de gestió (administració, economia, recursos humans,
comunicació,...)
• Eines de difusió i comunicació
• Instal·lacions i equips

El CAE és una entitat sense ànim de lucre declarada
d'utilitat pública que promou i gestiona formació,
projectes i activitats juvenils, de joc i de dinamització
comunitària i sociocultural i que dóna suport a les
persones i entitats que treballen en aquests àmbits a la
Catalunya Central. Està constituïda com una associació
que mobilitza una trentena de socis i sòcies voluntaris i
disposa d’una estructura tècnica que gestiona l’entitat i
algunes de les seves activitats i que dóna suport al
treball voluntari. És escola d’educadors/es en el lleure,
de formació de voluntariat i centre col·laborador del
SOC i del Consorci de Formació Contínua de Catalunya.



CAE i Xarranca som dues entitats sense ànim de lucre de la Catalunya Central
amb vocació de servei públic que tenim com a missió contribuir a articular una
societat més justa, participativa, cohesionada, respectuosa i solidària a través
de l’educació i la formació, de projectes i activitats de lleure, juvenils,
socioculturals i de joc, de la gestió de serveis educatius i de lleure i del suport a
entitats i persones.

4 Valors

Missió i 
valors

2020

5 línies de treball

ADN Lúdic Qualitat Proximitat Participació

Formació

Serveis educatius i de lleure

Activitats ciutadanes

Projectes juvenils

Banc de Recursos



Què fem?



• Educació en el lleure

• Monitor/a i Director/a d’activitats 
en el lleure infantil i Juvenil

• Premonitor/a

• Menjador escolar i activitats en 
l’entorn escolar

• Intervenció educativa, tècniques i 
recursos

• Joc i jocs

• Gestió i organització d’entitats i formació 
de voluntariat

• Educació per la salut, primers auxilis i 
manipulació d’aliments

• Formació personal

• Escola d’educadors/es en el lleure reconeguda per la Direcció General de Joventut

• Escola de formació de voluntariat reconeguda pel Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies

• Centre de formació homologat pel Servei d’Ocupació de Catalunya

• Centre de formació reconegut pel Consorci de Formació Contínua de Catalunya

• Certificació ISO 9001 per al disseny i execució d’activitats formatives

Àmbits formatius

Reconeixements

Formació

Actuacions 2020

• Programació Monitors/es 

Directors/es

• Programació formació 

persones treballadores 

(Consorci)

• Programació formació 

persones en atur (Acord 

Marc)

• Programació formació 

associacionisme i 

voluntariat

• Elaborar nou dossier 

curs Monitor/a

• Redefició plataforma 

formació en línia

2020



Activitats ciutadanes i de dinamització comunitària organitzades 
des dels equips de socis i sòcies de l’entitat amb la participació de 
voluntariat.

Activitats 
ciutadanes

Actuacions 2020

• Nits de jocs (setmanal)

• Tots a taula: és hora de jugar (mensual)

• Gimcana de la Llum(15/02)

• 12è Torneig de Carcassonne de la Llum (27/02)

• Tast de Jocs. 10a edició (14 i 15/03)

• 8è Torneig de Catan. Dia Internacional del Joc (21 i 

28/05)

• Anònima Fest (23/05)

• 6a Manresa Express (06/06)

• 18a Setmana de Jocs al Carrer (01 a 05/09)

• Inauguració curs (09)

• Kapla al Museu. & Fundació Aigües Manresa (11)

• Equip esplais
• Club del Joc
• Comissió Setmana de Jocs al Carrer
• Comissió Moguda a l’Anònima
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Projectes Promoció, disseny i/o gestió de projectes socioculturals en els 
àmbits de:

Actuacions 2020

• Lúcids 2020

• Tarasca 2020

• Dinamitza’t

• Catalitza

• Servei d’Informació Juvenil de Manresa

• Casal de Joves la Kampana

• Tallers de sensibilització juvenil

• Programa de suport associatiu

• Dinamització del Consell d’infants de Manresa

• Coordinació del monitoratge del Campi qui Jugui

• Inclusió i empoderament personal dels joves
• Informació juvenil
• Dinamització infantil, juvenil, comunitària i lúdica
• Suport associatiu

2020



Recursos 
educatius 

i lúdics

2020

Creació i cessió de recursos educatius i lúdics

• Banc de Recursos
• Publicacions
• Exposicions
• Jocs de taula

Actuacions 2020

• Renovació i ampliació del catàleg de materials del Banc 

de Recursos

• Reestructuració de la ludoteca del Club del Joc

• Creació d’una exposició per al Tast de Jocs

• Difusió i promoció del joc de taula Municipa!



• Acollida
• Menjador escolar
• Extraescolars
• Transport escolar
• Educadors/es i suport educatiu
• Dinamització de patis
• Biblioteca escolar
• Personal de suport a l’Ampa
• Monitors/es sortides i colònies
• Atenció a infants en esdeveniments
• Activitats puntuals
• Colònies a l’alberg de Castelladral

• Casals de jornada intensiva
• Casals de vacances
• Dinamització de tallers i jocs
• Espais d’atenció infantil
• Ludoteques i espais de joc

• Dinamització Juvenil
• Dinamització Consell Infants
• Intervenció socioeducativa
• Reforç escolar
• Tallers amb adults i gent gran

• Dinamització cultural
• Biblioteca / Dinamització d’espais de lectura
• Personal equipaments culturals

Serveis 
educatius i 
de lleure

A l’entorn escolar

Culturals

De lleure

Socioeducatius

2020

Actuacions 2020

• Manteniment i consolidació dels serveis

• Incorporació de nous serveis

• Elaboració del catàleg de serveis

La Fundació la Xarranca gestiona serveis educatius, de lleure i 
socioculturals:



Com ho fem?



Organització 
i equip humà

Actuacions 2020

• Formació interna

• Elaboració d’un nou Pla d’Igualtat

• Elaboració d’un Pla de Voluntariat

• Ampliació de la base social de l’associació

• Accions de foment de la participació i la governança



Compromís i 
responsabilitat

social

CAE i Xarranca són entitats sense ànim de lucre amb vocació de 
servei públic que desenvolupen les seves activitats en el marc de 
l’economia social amb criteris de:

Qualitat Igualtat Proximitat Participació

Estratègia Transparència Governança Treball en xarxa

Actuacions 2020

• Ampliació de la certificació de qualitat a totes les 

línies de treball de l’entitat

• Elaboració d’un nou Pla d’Igualtat

• Manteniment de les activitats a la ciutat

• Finalització del Pla Estratègic 2017-2020

• Disseny d’un nou Pla Estratègic Horitzó 2024

• Auditoria dels comptes econòmics

• Compliment de les obligacions de transparència

• Elaboració del Balanç Social

• Manteniment d’assegurances ètiques i inversions 

solidàries

• Ampliació de les aliances i del treball en xarxa
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Plaça del Milcentenari, s/n

08240 Manresa

Tel. 93 872 57 89

www.cae.cat

caemanresa


