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Des de fa ja quatre anys, els nens i nenes de Talarn han pogut gaudir d’un
espai per sortir de casa i passar les vacances passant-ho bé i aprenent al
mateix temps. L’educació en el lleure és això: treballar uns valors i
principis mitjançant el joc i aprofitant tots els recursos que l’entorn ens
ofereix.
Aquest any no serà diferent!! Estem preparats per passar un Nadal replet
d’activitats, jocs, tallers i alguna que altra visita sorpresa. Volem que els
nostres nens i nenes s’impliquin de ple en aquestes festes nadalenques i
ens hem proposat construir un Nadal entre tots i per a tots. Serà una
setmana que dedicarem a crear el Nadal a la nostra manera i viure’l junts
intensament.
Donat que el període de vacances dels nens i nenes no és massa extens,
hem considerat fer l’esplai durant la setmana del dilluns 29 de desembre
al dilluns 5 de gener inclòs, i excloent el dia 1 de gener, que és festiu.

Què és l’Esplai de Talarn
Al nostre esplai volem donar una alternativa al món del lleure a la comarca,
un lloc on podem convertir el temps lliure en un temps on els nens i nenes
puguin desenvolupar hàbits socials i de relació entre iguals, amb adults i
amb el seu entorn comunitari i on es doni un creixement personal creatiu i
afectiu dels infants.
L’educació́ en valors dels nens i nenes serà̀ l’eix central de totes les
activitats i accions que es programin, un procés educatiu en què
s’involucrarà les famílies i es cercarà la màxima qualitat del servei.
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Qui som a l’Esplai
La base organitzativa i de realització dels diferents casals són en Darío
Albert Maqueda i la Paloma Conesa Guerra.
En Darío Albert Maqueda, estudiant de Periodisme, és monitor titulat
des de fa tres anys. Va entrar al món del lleure per les portes de la Casa del
Sol Naixent, l’entitat infantil trempolina, on és membre actiu des de l’any
2007. A banda, ha treballat durant tres anys com a professor de teatre en
una activitat extraescolar del CEIP Valldeflors.
Na Paloma Conesa Guerra és estudiant de Pedagogia i monitora
titulada des de fa tres anys, va iniciar-se com a monitora de lleure a l’Esplai
d’estiu de Talarn l’any 2013 i des de llavors ha anat participant activament
en els darrers casals que s’han organitzat a Talarn. Ha estat treballant a la
casa de colònies “Mas Portal” d’Àger de Rosa dels Vents. També, abans de
tenir la titulació de monitora, ha estat sempre en contacte amb els infants
impartint classes de repàs a nens i nenes de 6 a 14 anys.
En cas que, pel nombre de nens i nenes inscrits, haguem d’ampliar el número de
monitors, us ho informarem prèviament

Objectius
• Implicar als infants en la preparació de les festes nadalenques.
• Fomentar la cooperació entre companys a l’hora de treballar en els
diferents tallers i activitats.
• Crear un ambient de solidaritat i respecte entre iguals.
• Gaudir conjuntament, d’una manera especial, de la setmana de
vacances.
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Metodologia
Veient que els darrers anys l’Esplai de Talarn ha anat agafant forma no
volem que això canviï i la idea és seguir la línia metodològica que hi havia
fins ara i, si s’escau, poder anar millorant dia a dia responent a les
necessitats que es plantegin.
Per tant, la metodologia que seguirem a l’Esplai es basa en aquests quatre
pilars bàsics:
1. APRENDRE A SER: intentem educar per consolidar l’autonomia, els
valors i les actituds com la responsabilitat, l’esforç̧ i el respecte.
2.

APRENDRE A FER: ajudem a desenvolupar aptituds dels nens i
nenes, a generar i desenvolupar aficions i habilitats personals des de
totes les àrees i capacitats de la persona.

3.

APRENDRE A CONÈIXER: acompanyem als infants a descobrir món,
obrir-se a altres cultures i aprofundir en la pròpia. A conèixer coses
noves i reforçar les que ja saben.

4.

APRENDRE A CONVIURE: l’esplai és un espai de socialització, en el
qual els nois i noies exerciten hàbits, actituds i habilitats socials,
aprenen a treballar i divertir-se plegats, a dialogar i comunicar-se amb
afecte i respecte pels companys i el seu entorn.

Hem d’entendre la importància què els infants aprenguin a través de
l’experiència vivencial i de la participació. És per aquest motiu que als
nostres casals seguirem la pedagogia del joc, una metodologia essencial
que s’usa en l’educació en el lleure i el seu recurs per excel·lència. Farem
servir el joc com a eina educativa.

Paloma i Darío

Coordinadors de l’Esplai de Talarn

esplai@talarn.cat

647488006 - 679007571

Funcionament de l’Esplai de Nadal
DATES I HORARIS
Aquest any l’Esplai de Talarn obrirà les seves portes a les 8.45h. Els nens i
nenes podran arribar entre les 8.45 i les 9.30h; serà aleshores quan
començarem les activitats programades per cada dia. Aquests tres quarts
d’hora els dedicarem a acabar de despertar-nos, treure’ns les lleganyes dels
ulls i començar a fer moure la ment.
La recollida es farà entre les 13.30 i 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.

Els proposem la següent programació setmanal:
Dilluns 29

Dimarts
30

08:45
09:30
9:30
11:00

13:30
14:00

Divendres 2 Dilluns 5

Despertem-nos
Presentaci
ó de la
Finalitzem
setmana i el taller de
jocs de
l’arbre de
coneixença
nadal

11:00
11:30
11:30
13:30

Dimecres
31

Taller:
“Adorn de
suro”

Jocs i
Activitat:
Preparació
Patge Reial

Activitat:
Guarnim
la Sala
pels Reis
d’Orient

Esmorzar i joc lliure
Taller:
Arbre de
nadal amb
materials
reciclats

Jocs

Activitat:
Celebrem
Cap d’any!!!

Visita
Patge Reial

Festa de
Comiat

Recollida

Paloma i Darío

Coordinadors de l’Esplai de Talarn

esplai@talarn.cat

647488006 - 679007571

ESPAIS
L’esplai es durà a terme al poble de Talarn, fent ús de les infraestructures de
les que disposa l’Ajuntament. Principalment, farem servir la sala Polivalent i
a més podrem fer servir en alguns casos l’Alberg de Talarn, les Escoles
antigues i, segons els temps i el fred, també estarem pels carrers del poble.
Una de les novetats del Casal d’aquest any serà la creació d’un blog on
anirem penjant “posts” amb les activitats que es faran dia a dia. D’aquesta
manera, les famílies podran veure com de bé s’ho passen els infants, així
com també participar en el blog i deixar-hi comentaris.
L’adreça és esplaidetalarn.blogspot.com. Ara però, estem en fase de
construcció i per aquest motiu encara no hi hem publicat res.
A més, hem obert un compte a la xarxa social Instagram. Ens podreu trobar
a @esplaidetalarn

INSCRIPCIONS
Poden participar tots els nens i nenes des d’aquells que hagin cursat
enguany P3 fins els 12 anys.
Per fer la inscripció cal portar, a les oficines de l’Ajuntament, la butlleta
d’inscripció degudament complimentada (us l’adjuntem en aquest correu) i
la següent documentació:
• Fotocòpia de la SIP o assegurança mèdica (NO ha d’estar
compulsada).
• Resguard de pagament al compte corrent indicat a la butlleta
d’inscripció.
• Fulla d’autorització degudament signat.
No s’acceptarà cap inscripció que no aporti tota la documentació requerida-
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PREU
El preu d’inscripció de l’Esplai de Nadal és de 28 euros per nen/a. El
pagament s’haurà de completar fent un rebut bancari al següent compte
corrent:

Catalunya Caixa : 2013 – 0265 – 52 – 0200118736
El nombre de places és limitat. L’Ajuntament es reserva el dret d’anul·lar
alguna de les activitats programades si no s’arriba a un mínim de nens/es.
En aquest cas, es retornarà l’import íntegre de la reserva.
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