Benvolgudes famílies, tornem amb molta energia per gaudir dels vostres nens i
nenes en aquest casal de setmana santa. Aquesta nova edició tornem a estar en
contacte amb la natura i en especial amb la fauna del Pirineu.
Us imagineu poder reconèixer les petjades dels animals més carismàtics del nostre
entorn? Què mengen, el seu hàbitat... Si només s’estima allò que es coneix,
coneixem la fauna pinenca, protegim-la fem i siguem els seus defensors.
Durant els 4 dies de casal, ens dedicarem mitjançant jocs, tallers i gimcanes a saber
moltes coses dels diferents animals fomentant l’interès i el respecte per la natura i
incentivant l’esperit d’investigació. Entre tots crearem un espai comú de trobada
centrat en la protecció i l’estudi del medi natural.
Aquest casal pretén dotar d’una major sensibilitat als més joves perquè en un futur
siguin actors que participin de la preservació de la fauna i la flora. Només des de
l’educació en el valor del respecte entre tots els animals aconseguirem poder gaudir
d’una relació més intensa amb l’entorn que ens envolta.

A l’Esplai de Talarn es vol donar una alternativa al món del lleure a la comarca. Un
lloc on aprofitarem el temps lliure dels infants per tal de desenvolupar hàbits socials
i de relació entre iguals. Un espai on s'afavoreix un creixement personal creatiu i
afectiu dels infants, un procés d’aprenentatge lúdic constant i un apoderament dels
valors positius que predominen en la nostra societat. Els valors són l’eix vertebrador
de totes les activitats que es realitzen a l’esplai. Treballant conjuntament amb els
pares i mares dels infants i intentant cercar un servei de màxima qualitat i amb una
evolució constant, tractarem de millorar dia a dia i aprendre de les necessitats i
inquietuds dels nens i nenes.

★ Vincular el lleure de manera directa amb els valors humans.
★ Conèixer la fauna del nostre entorn: alimentació, hàbitat, comportament...
★ Treballar el respecte al medi ambient.
★ Potenciar la creativitat i la lliure expressió.
★ Conscienciar als infants de la importància dels seus actes.
★ Afavorir la capacitat de decisió i opinió dels participants

Com fins ara, podreu portar als nens i nenes a l’esplai a partir de les 8.45h fins a
les 9.15h que serà quan començarem la temàtica corresponent del dia.
L’hora de recollida serà a partir de les 13.30h i fins les 14.00h.
Es duran a terme activitats de teatre, jocs cooperatius, manualitats, gimcanes...
relacionades amb la fauna pirinenca. Mitjançant un valor diari treballarem com, amb
les nostres petites accions d’amor, respecte i cooperació, podem ajudar a revertir
conductes massa egoistes que ens trobem en la nostra societat.

Durant els dies que dura el casal, construirem caixes nius, farem observació directa
de la fauna pallaresa, estudiarem com reconèixer les petjades dels animals que
tenim al nostre entorn... I tot això ho durem a terme mentre juguem però no hi ha
millor manera d’aprendre!

Excursió a la vista!!
El dimecres ens trobarem a Sant Sebastià i penjarem
les caixes nius que haurem fet el dia anterior. Després
tornarem pels camins tot resseguint les petjades dels
mamífers més comuns a la nostra zona.

Horari
8:45h a 9:15h

dilluns 6

dimarts 7

dimecres 8

dijous 9

reconeixement

hàbitat

rastres

alimentació

Jocs lliures

10:30h a 11h

A les 9h ens
trobem tots/es
Presentació del dia
a Sant Sebastià
i tornarem a
Jocs dirigits
caminant
Dinàmica:
Taller: Construeix
Comportament
buscant les
una caixa niu
animal
petjades més
animals
Quina gana que tinc!!!

11h a 12h

Autogestiona el teu temps i proposa
una activitat relaciona amb la temàtica.
T'ajudarem com fer-ho!!

9:15h
9:30h a 10h

10h a 10:30h

12h a 13:30h

13:30h a 14h

Gimcana R

Gimcana H

Jocs lliures
Presentació
Jocs dirigits
Representació:
Cadena super
tròfica

Coffee break

Gimcana A

Comiat del dia i recollida dels peques

L’esplai es durà a terme al poble de Talarn, fent ús de les infraestructures
municipals. La sala polivalent serà el camp base del nostre casal i a partir d’allà ens
desplaçarem als espais exteriors en funció de les activitats programades.
Especialment farem ús de “l’hort de l’esplai”, una zona ideal perquè els nens i nenes
gaudeixin de la primavera amb la màxima seguretat i envoltat de les plantes i
animalons que hi són presents.

Enguany el procés d’inscripcions es realitzarà de forma presencial a l’Ajuntament
de Talarn tot i que el pagament també es podrà fer al següent número de compte:
ES7000810399210001160622. Aquest casal comptem amb un total de 24 places i
només us confirmarem la plaça quan tinguem tota la documentació. Cal tenir en
compte que el 20% de descompte en famílies nombroses o monoparentals i
empadronats a Talarn, no són acumulables.
Per rebre la confirmació de la plaça serà molt important que porteu:
● Formulari d’inscripció complimentat.
● Fotocòpia de la targeta sanitària.
● Pagament en efectiu al mateix ajuntament o el justificant de pagament.

Podeu contactar amb nosaltres per les següents vies:
❏ Correu electrònic : esplai@talarn.cat
❏ Telèfons: 678277308 (Natividad-directora)
❏ Ajuntament de Talarn 973.650.812 http://www.talarn.cat

Formulari d’inscripció Casal Setmana santa
Dates

Preu

6, 7, 8 i 9 d'abril de 2020

40 €

20% de DESCOMPTE, no acumulables:
Famílies nombroses/monoparentals

Empadronats/es a Talarn

Dades personals
Noms i cognoms del/a particpant:
Data de naixament:

Curs:

Adreça:
Població:

Codi postal:

Noms dels pares/mares:
Telèfon dels pares/mares:
E-mail de contacte:

Autorització del pare/mare/tutor/a
Jo……………………………………………………………..amb
DNI……………………………………… autoritzo al meu
fill/a…………………………………………………….a assistir i realizar
totes les activitats organitzades per l’Esplai de Talarn.

Faig extensiva aquesta autorització a les següents:
- Autoritzo als/les responsables del casal de nadal a prendre
les decisions mèdiques que siguin necessàries en cas
d’urgència i sota la direcció facultativa adequada. Així com a
que pugui ser atès per un metge en cas d’accident o malaltia i
es pugui prendre qualsevol altra decisió mèdica per part del
corresponent equip mèdic, en cas d’urgència.
- Que el personal responsable d’aquesta activitat el pugui
acompanyar utilitzant un vehicle privat pel desplaçament no
urgent ni especialitzat, en el cas de necessitar atenció mèdica,
emprant les mesures de seguretat pertinents.
- Mostro la meva comformitat per a poder realitzar i utilitzar
material gràfic de les activitats en que participa el meu fill/a
per part de l’Esplai de Talarn, i penjar-les en la seva web i
xarxes socials. (*)
En cas contrari marqueu la següent casella

No fotos

Recollida
Indiqueu si autoritzeu o no al vostre fill/a a marxar sol a casa:
Si
No
En cas negatiu, si no heu de ser vosaltres qui reculli al nen/a:
Jo………………………………………………………………….amb
DNI…………………………….autoritzo que, en cas que no pugui
recollir el meu fill/a sigui ……………………………………………………
qui el reculli.

Informació mèdica
Telèfon en cas d'urgència:
Número de targeta sanitària:
Ha rebut les vacunes corresponents a la seva edat?
Pateix en l'actualitat alguna malaltia? Si
En cas afirmatiu, quina?

No

Té alguna intolerància alimentària? Si
En cas afirmatiu, a què?

No

Es propens a alguna malaltia? Si
En cas afirmatiu, quina?

Si

No

No

Està seguint algun tractament mèdic en l'actualitat? Si
En cas afirmatiu:
- Nom del tractament
- Dosi:
- Cops al dia:
Observacions:

No

Signatura:

A...... de ........................del 2020

