Ajuntament de Talarn
Casal d’estiu 2018

PROGRAMACIÓ ESTIU 2018
Benvolgudes famílies, aquest estiu a Talarn volem que els vostres fills i filles, visquin un estiu
màgic. Volem revifar la màgia en els cors dels infants, fomentar la imaginació i la capacitat de
somiar. Tot això, sense deixar de banda el desenvolupament dels hàbits socials, fomentant la
relació entre iguals, amb adults i amb el seu entorn i, sobretot, sense oblidar-nos mai de la
diversió.

Enguany, ens trobarem a l’Escola de Màgia de Talarn a la qual, sol hi poden arribar els i les
alumnes seleccionats/des. Aquests seran notificats mitjançant una carta que els hi enviarà la
directora de l’escola, juntament amb un bitllet per agafar el tren a “l’andana tres quarts de deu”.
Sí sí, hem dit Escola de Màgia, perquè la màgia existeix. No us ho creieu? Doncs veniu aquest
estiu a l’ Esplai de Talarn a convertir-vos en grans mags i deixeu a tothom bocabadat. Què vols
convertir la teva germana en granota? Fet. Què vols volar amb escombra? Fet. Tot allò que
solament pots somiar, aquí ho farem realitat. Agafa el tren i vine, no hi pots faltar!
Un cop a l’Escola de Màgia, us assignarem una casa i un tutor/a. Serà llavors quan començaran
les classes i les activitats: il·lusionisme, pocions, alquímia, vol amb escombra, botànica…
Però,

aquesta no serà la nostra única tasca ja que, tot es tracta d’un entrenament per el

veritable repte. Hi ha un mag molt dolent molt dolent molt dolent, que vol robar la màgia que hi
ha dins de tots/es nosaltres i és per això, que necessitarem la vostra ajuda per evitar-ho!
A més a més de totes les activitats, els tallers, els jocs i les gimcanes que farem a l’estiu,
relacionades amb el l’eix temàtic, anirem a la piscina de Talarn i seguirem gaudint més i millor
de l’activitat de “l’Hort de l’Esplai”.
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Objectius d’aquesta màgica aventura
1) Desenvolupar totes les seves capacitats, més enllà d’aquelles més potenciades des de
l’educació formal.
2) Interioritzar la cooperació i el treball en equip com a un valor positiu, que permet assolir
reptes, millorant la seva interrelació amb els altres sota un marc de respecte i
responsabilitat.
3) Fomentar el desenvolupament de la creativitat dels infants i deixar volar la seva
imaginació.
4) Conèixer realitats diferents a la nostra, amb les seves semblances i diferències, el que ens
ajudarà a generar nous espais creatius.
5) Afavorir el respecte i la tolerància envers a totes les diferents cultures, ideologies i
maneres de pensar que descobrirem.
6) Gaudir del temps lliure a l’estiu d’una manera divertida, lúdica i educativa.

Funcionament del casal d’estiu:
❖ Dates i horaris:
El casal d’estiu de l’Esplai de Talarn començarà el 25 de juny i acabarà el 31 d’Agost. És a dir,
que hi haurà en total 10 setmanes de casal. La primera setmana, les places estaran limitades a
20 participants, que podran gaudir de diferents activitats de lleure amb la Companyia Circ du

Talarn.
El 2 de juliol serà quan ens endinsarem en la màgica aventura del “Misteri de Talarn” i la
temàtica estarà organitzada per setmanes per a que tots els infants puguin seguir el fil temàtic.
-

L’Esplai obrirà les seves portes a les 8.45h ifins a les 9.30h, dedicarem aquests tres
quarts a acabar de despertar-nos, treure’ns les lleganyes dels ulls i començar a activar la
ment.

-

A partir de les 9.30 que engegarem amb les activitats programades i és important que
els nens i nenes no arribin més tard per a no trobar-se amb les activitats començades.

-

La recollida es farà a partir de

les 13.30 fins a les 14h a la sala Polivalent de

l’Ajuntament de Talarn. En cas que, pel desenvolupament de l’activitat, la recollida s’hagi
de fer en un altre punt, s’avisarà prèviament.
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❖

Espais:

El casal d’estiu 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 i l’espai
de les Escoles Antigues. A més, tenint en compte que a l’estiu farà bo, passarem gran part del
matí gaudint de les activitats a l’aire lliure.

❖ Proposta d’activitats:
Cada setmana es realitzaran activitats especials com per exemple: ens divertirem en un
Scaperoom, farem un taller casteller amb la col·laboració dels Malfargats, farem algunes
excursions per descobrir el territori que ens envolta, coneixerem el Geoparc, farem una trobada
amb els casals del Pallars, gaudirem d’inflables d’aigua...en resum, serà un no parar!

❖ Calendari per setmanes:
Setmana

Dates

Temàtica

0

Del 25 al 29 de juny

Circ du Talarn

1

Del 2 al 6 de juliol

La pedra del Pallars

2

Del 9 al 13 de juliol

La càmera dels secrets

3

Del 16 al 20 de juliol

El presoner del p0u de gel

4

Del 23 al 27 de juliol

El gran torneig

5

Del 30 al 3 d’agost

L’ ordre del Monis

6

Del 6 al 10 d’agost

El misteri de l’home mort

7

Del 13 al 17 d’agost

Els Orocruses – Part 1

8

Del 20 al 24 d’agost

Els Orocruses – Part 2

9

Del 27 d’agost al 31 d’Agost

Festa de graduació

❖ Material que cal portar tots els dies de casal:
-

Roba i calçat còmode o esportiu ja que durant la jornada realitzarem diferents jocs i
activitats lúdiques i de moviment que requereixen que els infants estiguin còmodes.

-

Crema solar posada de casa i una gorra per a les activitats al carrer i així evitar els
efectes del fort sol de l’estiu.

-

Aiguaa dins la motxilla.
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Activitats extraordinàries:
●

Hort Saludable: Ens anirà be portar un calçat tipus botes d’aigua o calçat que no ens
sapigui greu que es mulli o embruti, sobretot que sigui tancat. En cas de que, el nen o nena
estigui més d’una setmana durant l’estiu, existeix l’opció de deixar el calçat de l’hort a l’esplai
fins el seu últim dia.

●

Piscina: Els dimarts i els dijous, després de l’hort, dedicarem el matí a anar a la piscina
municipal de Talarn i a fer jocs d’aigua. Per tant, per aquestos dies caldrà que els nens i
nenes portin a la seva motxilla: el banyador, tovallola, xancles i crema solar posada de
casa i a la motxilla (molt important!!).
En cas de que el nen o nena no sàpiga nadar o una mica, serà obligatori portar algun
flotador o maneguets i, en un principi, no es banyaran a la piscina gran. Només, si els
monitors o monitores ho contemplen.

La recollida dels dies de piscina, dimarts i dijous, serà a la mateixa Piscina Municipal de
Talarn a partir de les 13.45h.
●

Sortides/Excursions: Sempre que us avisem per a alguna sortida o excursió els nens i nenes
hauran de portar: Calçat i roba adequats, gorra, crema solar, aigua i la motxilla oficial
de l’esplaique us regalarem aquest any.

❖ Proposta d’Horari:
DILLUNS

DIMARTS

8:45 - 9:30h

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Botànica
(Hort)

Preparació
activitat
especial

Activa la ment

9:30 - 10:30h
Activitat:
Presentació de
la setmana

Botànica
(Hort)

10:30
-11:00h

Taller, Activitat
o Jocs.

ESMORZAR

11:00-13:45h
Taller, Activitat
o Jocs.

PISCINA i jocs
d’aigua

Taller, Activitat
o Jocs.

*Recollida a la
Piscina
13:30 -14:00h

PISCINA i jocs
d’aigua

ACTIVITAT
ESPECIAL

*Recollida a la
Piscina
Recollida

L’esplai de Talarn es reserva el dret a canviar qualsevol de les activitats esmentades.
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Inscripcions:
El dia 16 de maig obrirem inscripcions i ho farem a fer a través del portal web inscripcions.cat on
haureu de donar la informació bàsica del/la participant, indicar les setmanes i fer el
pagament.
Molt important: per completar la inscripció, haureu d’omplir el formulari d’inscripció que
trobareu al final d’aquest document. Un cop omplert, el podreu enviar escanejat per correu
electrònic a l’adreça esplai@talarn.cat
, juntament amb la fotocòpia de la targeta sanitària o
be, portar-ho a l’Ajuntament de Talarn.
Resum dels passos a seguir:
1) Pagament a inscripcions.cat al link que us facilitem.

https://www.inscripcions.cat/esplaitalarnestiu2018/
2) Imprimir el formulari d’inscripció que trobareu al final d’aquest document, a la mateixa
web d’inscripcions o bé el podreu trobar a la pàgina web de l’Ajuntament de Talarn.
3) Emplenar el formulari i enviar-lo, juntament amb la fotocòpia de la targeta sanitària, al
correu de l’Esplai o portar-lo a l’Ajuntament de Talarn.
4) Rebre la confirmació: la vostra plaça serà confirmada amb un correu que contindrà una
“Carta d’Admissió a l’Escola de Màgia de Talarn” i que els nens i nenes hauran de
portar el seu primer dia de d’esplai.
El preu és de 40 euros per setmana i aquest any, amb la inscripció us regalarem la motxilla
oficialde l’Esplai de Talarn, un element indispensable durant tot l’estiu!!!
A més, si us inscriviu a cinc o més setmanes durant tot l’estiu (no cal que siguin consecutives) se
us aplicarà un 5% de descompte al preu per setmana.

Contacte:
Podeu contactar amb nosaltres per les següents vies:
❏ Correu electrònic: esplai@talarn.cat
❏ Telèfons:647 488 006 (Paloma) i 679 830 264 (Mario).
❏ Facebook:www.facebook.com/esplaidetalarn
❏ Pàgina web de l’ Ajuntament de Talarn http://www.talarn.cat
I recordeu que també estem a Instagram,amb l’usuari@esplaidetalarn.
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Formulari d’Inscripció estiu 2018
El misteri de Talarn

* Marqueu la casella de les setmanes que el nen/a participarà:
Nº de Setmana

Dates

Temàtica

0

Del 25 al 29 de juny (20 places)

Circ du Talarn

1

Del 2 al 6 de juliol

La pedra del Pallars

2

Del 9 al 13 de juliol

La cambra dels secrets

3

Del 16 al 20 de juliol

El presoner del pou de gel

4

Del 23 al 27 de juliol

El gran torneig

5

Del 30 al 3 d’agost

L’ordre dels Monis

6

Del 6 al 10 d’agost

El mistèri de l’home mort

7

Del 13 al 17 d’agost

Els Orocruses part 1

8

Del 20 al 24 d’agost

Els Orocruses part 2

9

Del 27 al 31 d’agost

Festa de graduació

Dades Personals
NOM I COGNOMS DEL/A PARTICIPANT:
DATA DE NAIXEMENT:

CURS ACABAT:

ADREÇA:
POBLACIÓ:

CODI POSTAL:

NOM DELS PARES:

|

TELÈFON DELS PARES:

|

E-MAIL DE CONTACTE:
20% de DESCOMPTE per setmana
Familíles nombroses/monoparentals*

Empadronats/es a Talarn

*S’haurà de presentar la documentació pertinent per justificar-ho.
Marca aquesta casella en cas d’inscriure al teu fill/a, 5 o més setmanes durant tot l’estiu:
5% DE DESCOMPTE/per setmana
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Informació mèdica
TELÈFON EN CAS D’URGÈNCIA:
NÚMERO DE TARGETA SANITÀRIA*:

HA REBUT LES VACUNES CORRESPONENTS A LA SEVA EDAT? SI
PATEIX EN L’ACTUALITAT ALGUNA MALALTIA?

SI

NO

NO

EN CAS AFIRMATIU QUINA?

PATEIX ALGUNA AL·LÈRGIA?

SI

NO

EN CAS AFIRMATIU A QUÈ?

TÉ ALGUNA INTOLERÀNCIA ALIMENTÀRIA ?

SI

NO

EN CAS AFIRMATIU, A QUÈ?

ES PROPENS A ALGUNA MALALTIA?

SI

NO

EN CAS AFIRMATIU QUINA?
ESTÀ SEGUINT ALGUN TRACTAMENT MÈDIC EN L’ACTUALITAT?
En cas afirmatiu:
➢ Nom del tractament:
➢ Dosi:
➢ Cops al dia:
SAP NEDAR ?

SI

SI

NO

NO

*Si no sap nedar, caldrà portar algun tipus d’element surant: maneguets, bombolla, etc.
OBSERVACIONS:
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Autorització del pare/mare/tutor
Jo ………………………………………………………………….. amb DNI ……………………….... autoritzo al
meu fill/a ……………………………………………………….. a assistir i realitzar totes les activitats
organitzades per l’Esplai de Talarn.
Faig extensiva aquesta autorització a les següents:
-

Autoritzo als responsables del casal d’estiu 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.

-

 ue el personal responsable d’aquesta activitat el pugui acompanyar utilitzant un
Q
vehicle privat per al desplaçament no urgent ni especialitzat, en el cas de necessitar
atenció mèdica, emprant les mesures de seguretat pertinents

-

Mostro la meva conformitat 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
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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 que reculli al nen/a:

Jo,.....................................................................................................................amb

DNI

núm.

…….……............................... autoritzo que, en cas que no pugui recollir el meu fill/filla,
sigui............................................................................................................... qui el/la reculli.

Firma:

A …….. de ………………...del 2018
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