Ajuntament de Talarn
Casal de Nadal 18-19

Un any més l’esplai obre les seves portes al Nadal, unes dates molt significatives pels vostres fills
i filles i uns dies màgics que esperem tots amb gran il·lusió. Aquest nadal, a l’Esplai de Talarn
treballarem els propòsits d’any nou. Serà un bon moment fer un repàs de com ha anat l’any,
reflexionar en el que ha anat bé i en el que podem millorar. Els infants són en constant evolució i
fan grans canvis d’un any a un altre. Per aquest motiu, hem cregut que és un bon moment per
aturar-se, fer una mirada enrere i pensar en com volem que sigui aquest any nou que comença.
El casal de nadal es durà a terme els dies 31 de desembre, 2,3,4 i 5 de gener. Enguany, com a
novetat, oferirem casal en dissabte al matí perquè així, els grans ajudants dels reis d’Orient
puguin acabar d’enllestir els últims detalls. El preu de la inscripció dels 5 dies serà de 45€ amb
un 20% de descompte per a famílies nombroses o monoparentals i pels empadronats a Talarn,
no acumulables.
Durant els 5 dies que dura el casal de nadal tractarem els pròposits d’anys nou, relacionats amb
diferents valors com la humilitat, la sensibilitat, el respecte i fomentant l’esperit crític dels
infants.

1. Què és l’Esplai de Talarn?
A l’Esplai de Talarn es vol donar una alternativa al món del lleure a la comarca. Un lloc en que
aprofitarem el temps lliure dels infants per tal de desenvolupar hàbits socials i de relació entre
iguals, adults i el medi que els rodeja. 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 son l’eix vertebrador de totes les activitats que es realitzen en l’esplai. Treballant
conjuntament amb els pares i mares dels infants i intentant cercar un servei de màxima qualitat i
amb una evolució constant, tractem de millorar dia a dia i aprendre de les necessitats i
inquietuds dels nens i nenes.
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2. Objectius generals:
★ Gaudir junts, d’aquests dies d’hivern, d’una manera especial i diferent.
★ Treballar els propòsits d’any nou.
★ Potenciar la creativitat i la lliure expressió.
★ Conscienciar als infants de la importància dels seus actes.
★ Vincular el lleure de manera directa amb els valors.
★ Afavorir la capacitat de decisió i opinió dels nens i nenes.

3. Què farem aquest Nadal?
Com fins ara, podreu portar als nens i nenes a l’esplai a partir de les 8.45h fins a les 9.30, 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 o dinàmiques relacionades amb els propòsits d’any nou i com ens
ajuden a afrontar l’any amb nous objectius que ens ajudaran a intentar ser millor persones i
apropar-nos al tipus de persona que volem arribar a ser.

★ ESPAIS:
L’esplai es durà a terme al poble de Talarn, fent ús de les infraestructures interiors i exteriors de
les que disposa l’Ajuntament. Principalment, farem servir la sala Polivalent. Tot i així també
tenim planificades diverses activitats a l’aire lliure, sempre que el temps i el clima ens ho
permetin, degut a l’època de l’any en què ens trobem.

★ PROPOSTA D’HORARI:
Dilluns 31

Dimecres 2

8.45 - 9.30h

Jocs de
presentació

Activitat:
“Les cartes
perdudes”

10.30 - 11.00h

13.30 - 14.00h

Divendres 4

Dissabte 5

PRESENTACIÓ - ACOLLIDA

9.30 - 10.30h

11.00 - 13.30h

Dijous 3

Dinàmica
matinal

Dinàmica
matinal

Gimcana
Reis Mags
d’Orient

TALLER
Manualitats

Gimcana
Reis Mags
d’Orient

PAREM A FER UN MOS
TALLER
Xmas Tree

Visita
PATGE REIAL

Activitat
“I tú, que et
proposes?”

COMIAT DEL DIA I TORNADA A LA CALMA
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4.

Procés d’inscripció:
Enguany el procés d’inscripcions serà diferent, ja que es realitzarà de forma presencial 
a
l’Ajuntament de Talarn. Aquest nadal contem amb un total de 20 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 tarjeta sanitaria.

●

Pagament en efectiu al mateix ajuntament.

5. Contacte:
Podeu contactar amb nosaltres per les següents vies:
❏ Correu electrònic: esplai@talarn.cat
❏ Telèfons:647.488.006 (Paloma) - 679.830.264 (Mario)
❏ Facebook:www.facebook.com/esplaidetalarn
❏ Ajuntament de Talarn 973.650.812 http://www.talarn.cat
I recordeu que també estem a Instagram,amb l’usuari@esplaidetalarn.
L’Esplai de Talarn es reserva el dret d’anul·lar l’activitat si no arribem a un mínim de 10 inscrits.
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