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En el compte enrere per finalitzar aquest any 2015, ens trobem en l’època més
màgica de l’any. Arrelats en les nostres tradicions i costums, arriba Nadal i, com
cada any, iniciem un seguit de rituals exclusius d’aquestes dates: posem un arbre
de nadal on hi pengem els desitjos, muntem un pessebre, decorem la casa perquè
sigui el més acollidora possible i passegem pels carrers submergits en un ambient
entranyable i familiar. Els nens i nenes esperen amb neguit l’arribada d’aquestes
dates i amb ells la Tronca, els Reis d’orient i sorpreses que van sorgint.
Aquest any, a l’Esplai de Talarn, les vacances seran molt més especials, ja que
juntament amb el Nadal, ha arribat a les nostres terres la Tribu nòmada dels
“TUKA-TUKA XOP-XOP”. Una tribu que viatja pel món per celebrar el nadal cada
any d’una manera diferent i aprendre de la resta de cultures. Aquest any paren
aquí, a Talarn, i serem nosaltres qui els ensenyarem les nostres costums i
tradicions i els qui aprendrem de les seves.
Aprofitant que tenim a la Tribu a les nostres terres aquest any l’esplai el durem a
terme uns dies més: els dies 23, 24, 28, 29, 30, 31 de desembre i 4, 5 de gener.
No us ho podeu perdre..Aquest nadal la liarem grossa!!!

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 desenvolupin
hàbits socials i de relació entre iguals, amb adults i amb el seu entorn comunitari i,
en conclusió, on es dugui a terme un creixement personal creatiu i afectiu i un
procés d’aprenentatge lúdic constant.
L’educació en valors dels nens i nenes és el motiu principal pel qual ens movem,
així com l’eix central de totes les activitats i accions que es programin, incloent-hi
un procés educatiu en què s’involucrarà les famílies i es cercarà la màxima qualitat
del servei.

OBJECTIUS D’AQUEST CASAL
❏ Gaudir conjuntament, d’una manera especial, de la setmana de vacances.
❏ Crear un nadal amb “identitat pròpia”.
❏ Promoure l’acceptació i la integració entre diferents tradicions i costums.
❏ Fomentar la cohesió de grup mitjançant el centre d’interès.
❏ Potenciar individual i col·lectivament la creativitat dels infants.
❏ Involucrar als infants en la celebració de la cavalgata dels Reis d’orient a
Talarn.

QUÈ FAREM AQUEST NADAL A TALARN?
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.
Aprofitarem que durant les vacances de nadal cada dia és significatiu i que cada dia
té un motiu diferent per realitzar totes les activitats que tenim preparades.
Fins a les 10.30 realitzarem diverses dinàmiques que ens endinsin en la temàtica
del dia.
Serà desprès del pati que aprofundirem en la recreació del centre d’interès, per no
perdre el fil i, d’una manera estructurada, saber quin és el moment del dia per
pensar en la problemàtica concreta que es planteja.
Es duran a terme activitats o dinàmiques relacionades amb la Tribu però sempre
aniran lligades d’alguna manera al que haguem fet durant la franja horària
anterior, és a dir, que no seran independents l’una de l’altra.
La nova proposta recau en les franges de 13:30 a 13:45 i de 13:45 a 14:00. Els
primers quinze minuts els destinarem a implantar un tempo i rutina diària de
recollida i neteja de l’espai i el material, entre tots, per a involucrar els nens i nenes
en aquesta tasca.

El fet que treballin d’una manera cooperativa per cuidar TOT el que TOTS i TOTES
utilitzem d’una manera o altra, ens ajudarà a generar una identitat de grup més
sòlida i trobar una responsabilitat comuna en tot allò que fem.
Els últims quinze minuts seran la conclusió del dia. Mitjançant exercicis de
relaxació, ajudarem als infants a consolidar allò que han viscut i après durant el dia
i crear un moment de comiat amb els companys i companyes.
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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 i a més podrem fer servir, l’Alberg de Talarn i les Escoles antigues. Tot i
així també tenim planificades diverses activitats a l’aire lliure i, sempre que el
temps ii el clima ens ho permetin, degut a l’època de l’any en què ens trobem, en
farem ús també per esbargir-nos al descobert.

INSCRIPCIONS
En aquest casal de nadal, les inscripcions es tornaran a fer a traves del portal web

inscripcions.cat. Per completar la inscripció, hi haurà un formulari en l’enllaç de
NORMATIVA de la mateixa pàgina inscripcions.cat. Us l’haureu de descarregar i
emplenar els espais on especifica “text”. Un cop omplert, el guardareu i l’haureu
d’enviar per correu electrònic a l’adreça esplai@talarn.cat, juntament amb la

fotocòpia de la targeta sanitària si és el cas que no heu vingut als últims
casals que hem organitzat. Per acabar, el formulari s’haurà de signar el primer dia
del casal que vingueu. Nosaltres els tindrem preparats i només ens l’haureu de
signar allà mateix.
Per ajustar-nos a la llei que regula les activitats de lleure en el tema de la ràtio
monitor-infant, les places es limitaran a 20 participants. Nosaltres rebrem dos
correus, un primer automàtic quan feu el pagament a través del web i el vostre
amb la resta d’inscripció i la fotocòpia de la targeta sanitària (si és el cas). En aquest
moment, us respondrem per confirmar-vos la plaça.
https://www.inscripcions.cat/esplaitalarnnadal15-16/

CONTACTE
Podeu contactar amb nosaltres per les següents vies:
❏ Correu electrònic: esplai@talarn.cat
❏ Telèfons: 647.488.006 (Paloma)
❏ 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.

* A l’Esplai de Talarn ens reservem al dret d’anul·lar qualsevol de les activitats esmentades en
aquesta programació en el cas de no arribar a un mínim d’inscrits.

