Esplai TALARN estiu 2021

ESPLAI TALARN ESTIU 2021, Natura i lleure!
“LA VIDA AL POBLE”
La proposta per a l’Esplai d’aquest estiu, té com a eix d’animació “La vida al poble”. Cada setmana,
els nens i nenes que participin a l’esplai tindran la missió de trobar una manera per despertar el
poble adormit després de la pandèmia.
Entre tots i totes es pensaran diferents propostes d’activitats que es poden fer a Talarn. En base a
jocs, dinàmiques participatives, manualitats, activitats de descoberta i investigació es recolliran les
idees i propostes que més agradin per realitzar-les i poder-ne compartir alguna amb tota la gent del
poble.

1. OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT
Objectius generals:
✓ Fomentar l’interès i el respecte per la natura.
✓ Donar a conèixer els valors de l’entorn natural del territori on vivim.
✓ Generar un vincle entre els infants i l’entorn natural de la zona on viuen.
✓ Promoure la participació dels infants en la protecció i la millora del medi natural i del poble.
Objectius específics:
✓ Fomentar el joc net i creatiu.
✓ Cohesionar el grup, tot treballant amb grups mixtes (diferents edats), sempre que sigui possible.
✓ Descobrir el poble de Talarn i el seu entorn proper.
✓ Experimentar a través de tallers de ciència específicament dissenyats: petites reaccions físiques i
químiques, processos naturals...
✓ Aprendre a reconèixer la fauna i flora de l’entorn del poble: petits invertebrats, plantes de marge i
de jardí, aus, mamífers, etc.
✓ Fomentar el contacte directe amb la natura, tot incentivant l’esperit d’investigació.
✓ Desenvolupar la curiositat, l’interès i el respecte per l'entorn.
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2. METODOLOGIA
Les metodologies que guiaran les activitats provenen de dues corrents educatives diferents:
l’educació viva i l’educació creadora. Aquestes metodologies presenten dues característiques en
comú. Per una banda el rol que pren l’educador/monitor, i per l’altra la manera com treballen els
participants de les activitats, essent així els principals protagonistes de l'activitat.
D’aquesta manera, sempre tenim en compte que les nostres activitats:
• Utilitzin estratègies de participació.
• Promoguin l’aprenentatge cooperatiu.
• Estiguin orientades a l’acció “hands-on experience”.
• Treballin les emocions i l’afectivitat tant amb el medi com amb les persones.
• Incorporin tècniques per facilitar l’adaptació a diferents realitats i grups.
Seguint la idea de “només s’estima allò que es coneix”, les activitats que plantegem per al casal
d’estiu, pretenen en tot moment, apropar la realitat del nostre patrimoni natural i cultural als
nens/es de Talarn, a més d’oferir un espai de lleure.
Aquest apropament no s’aconsegueix simplement mostrant o donant a conèixer un espai, una
espècie, una problemàtica, una tradició, etc..., sinó que defensem que les activitats siguin vivencials
per part dels nens/es, fent que el seu aprenentatge formi part del seu apoderament com a ciutadans
del món.
Per tant els nois/es seran els protagonistes del seu propi aprenentatge. Amb això el nostre objectiu
és que el casal, a banda de ser un espai per passar-ho bé, deixi cert pòsit de coneixement.

3. L’EQUIP DE TREBALL
L’equip d’educadors estarà integrat per un mínim de dos educadors i sempre amb un nombre
suficient d’acord amb el nou decret de lleure 267/2016, i procurant en tot moment garantir el
benestar i cura dels infants inscrits.
Es contempla un coordinador de l’activitat (director de lleure titulat) amb experiència en el camp del
lleure i la gestió d’activitats d’educació ambiental, en cas que el nombre d’inscrits ho faci necessari.
L’equip estarà format per monitors i monitores que ja han treballat altres estius a l’Esplai, per tant
coneixen el municipi, alguns dels nens i nenes que puguin repetir de l’estiu anterior i el funcionament
de l’esplai a nivell de metodologies, organització i espais.

4. ESPAIS
El casal es realitzarà a la sala polivalent de l’ajuntament i a l’antiga escola.
Sempre que la meteorologia ho permeti, les activitats es realitzaran a l’aire lliure, indrets com l’hort i
el jardí de plantes remeieres de l’ajuntament i altres indrets propers al poble.
Es programaran 2 dies de piscina a la setmana i 1 excursió de tot el dia.
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5. PLANIFICACIÓ DEL CASAL
La planificació es farà per setmanes, cada setmana tindrà una estructura similar i una temàtica
concreta, de manera que amb tot un mes els nens i nenes podran tractar diverses temàtiques
ambientals i conèixer varis aspectes rellevants del seu entorn més proper.
La planificació pot ser modificada en funció del nombre d’inscrits i de les condicions climatològiques.
El casal d’estiu començarà el dia 28 de juny de 2021 i fins el 3 de setembre de 2021.
L’horari del casal és de dilluns a divendres de 8:45h a 14h.
Mensualment es proposen dues acampades de 2 dies (sortint un dijous a les 9h del matí i fins
divendres a les 14h). Aquestes acampades tindran un cost addicional per a cobrir les despeses de
menjar i reforç de monitoratge.
El nombre total d’inscrits al casal és de 34 nens i nenes, entre 3 i 12 anys. En funció del nombre
d’inscrits i les edats respectives, es proposaran diferents grups i les activitats s’adaptaran a les edats
dels participants, sobretot en el cas de les sortides i excursions. Tot i que també es realitzaran
activitats conjuntes entre grups, per tal que els nens i nenes es relacionin amb totes les edats i
aprenguin a interactuar amb nens i nenes més grans o més petits, en cas que les mesures covid ho
permetin.
Quinzenalment es proposaran sortides en bicicleta per poder arribar a espais més llunyans.
La programació setmanal es presentarà el divendres anterior, per tal que es puguin organitzar en
funció del que es farà cada dia, i que sàpiguen quin material necessita el nen/a per participar al casal
cada setmana.
Programa setmanal
Hora
8:45
11:00
11:30
14:00

Dilluns 28
Benvinguda
Presentació
programa
setmana
Esmorzar
Activitat en
grups:
joc/gimcana
Servei
carmanyola

Dimarts 29

Dimecres 30

Dijous 1

Descoberta

Acció pel poble
(hort, jardí
remeieres...)

Activitat
valoració

Esmorzar

Esmorzar

Esmorzar

Piscina

Taller

Piscina

Servei
carmanyola

Servei
carmanyola

Servei
carmanyola

Divendres 2

Excursió

Servei
carmanyola

Servei carmanyola:
Proposem un servei carmanyola, per complementar l’horari de casal. S’oferirà a tots els nens i nenes
del casal que es puguin quedar de 14.00h a 16.00h a dinar, portant la seva carmanyola. I en acabar de
dinar es realitzarà un taller o activitat complementària amb el grup que es quedi.
El cost d’aquest servei és addicional.
Per poder realitzar el servei, hi haurà d’haver un mínim de 8 inscrits.
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6. COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES
Proposem un model de comunicació directe amb les famílies en què es comentarà el
desenvolupament de l’activitat durant el dia, incidint en el comportament de cada nen i la seva
relació amb els companys al final de l’activitat. En cas de qualsevol conflicte, s’intentarà resoldre
parlant amb les diferents parts implicades. Si s’hagués de comentar alguna qüestió d’urgència, es
faria per via telefònica o e-mail.
Es realitzarà una reunió informativa 15 dies abans de començar l’esplai per explicar la dinàmica del
casal, repassar la normativa covid establerta en el moment i resoldre dubtes per a totes les famílies
inscrites i/o interessades en inscriure els seus infants.

7. PROTOCOL COVID-19
L’estiu de l’any 2020, va ser un estiu extraordinari, doncs
totes les activitats de lleure es van haver d’adaptar al protocol
covid-19, com van fer els centres educatius amb la seva
obertura i tots els altres sectors amb llurs activitats.
Tot i que moltes entitats educatives, no van poder realitzar
les seves propostes d’estiu, des de la Sorellona vam creure
que l’estiu passat, els infants i joves necessitaven més que
mai poder participar en activitats de lleure, de desconnexió,
de retrobament amb altres companys i companyes, i per això
vam procurar tirar endavant les nostres propostes, seguint fil
per randa i de la manera més didàctica i pràctica possible els
protocols establerts per les administracions corresponents.
Aquest estiu, tornarem a complir i seguir els protocols que
s’estableixin per la realització de les activitats de lleure.

8. INSCRIPCIONS
•
•
•

Les inscripcions a través de la web: www.sorellona.org/casals-de-natura
L’adreça de contacte és: esplaitalarn@sorellona.org
Telèfon de contacte: 679 866 964 (Núria Canals)

Els preus de l’esplai seran els següents:
Activitat
Inscripció (de 9h a 14h)
Servei carmanyola (de 14h a 16h)

Cost per setmana
52,00 €*
12,00 €

*Els nens i nenes empadronats al municipi de Talarn, tindran un descompte del 20% a l’esplai.

9. ASSEGURANCES
L’Associació la Sorellona disposa de les assegurances necessàries per a poder dur a terme activitats
d’educació en el lleure: pòlissa de RC i pòlissa d’accidents per a la mainada inscrita a les activitats.
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