Ajuntament de Talarn
Casal d’estiu 2017

PROGRAMACIÓ ESTIU 2017
Ara fa cinc anys que va néixer el projecte “Esplais de
Talarn” i aquest estiu el volem dedicar als qui van
engegar-lo, en especial a la Rosanna.
Aquest projecte va sorgir amb l’aspiració inicial de
donar una alternativa al temps lliure de l’estiu i que
els

infants

s’ho

passessin

bé

a

l’hora

que

desenvolupaven les seves capacitats.
Enguany, seguim treballant per a que l’Esplai de
Talarn sigui

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.
Aquest estiu

us proposem participar en “Un viatge interesTalarn”
. Ens convertirem en autèntics

arqueòlegs que es veuran immersos en un llarg viatge per l’univers. Visitarem planetes mai
descoberts, on tot serà possible i ens les haurem de ingeniar per poder tornar a casa.
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 de l’activitat
de “l’Hort de l’Esplai”.
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Objectius d’aquest gran viatge:
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) Que els nens i nenes coneguin 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 començarà el 26 de Juny i acabarà l’ 1 de setembre
. És a dir, que hi haurà 10
setmanes d’esplai en total. 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 fer moure la ment.
Serà a partir de les 9.30 que engegarem amb les activitats programades i és important que
els nens i nenes no arribin més tard perquè es poden trobar que ja haguem marxat a fer
l’activitat.
La recollida 
es farà a partir de les 1
3.45 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:

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 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:
Trobarem una Porta estel·lar a Talarn i l’Esplai es desenvoluparà entorn a un llarg viatge per
planetes mai descoberts abans. De la mà de personatges molt singulars, amb els que aprendrem
tot el necessari sobre cada planeta, viurem mil aventures i haurem de trobar la manera de tornar
a casa.
La temàtica està organitzada per setmanes i, segons el planeta on aterrem, es treballaran
diferents vessants del lleure com: la música, la dansa, la ciència, la història, el teatre, la natura,
la màgia, el circ, el món animat, l’esport i sobretot farem volar la nostra imaginació.
Com l’educació en valors dels nens i nenes és el motiu principal pel qual ens movem, a cada
planeta en treballarem els adients entorn la essència de cada un dels planetes.

★ Calendari per setmanes:
Setmana

Dates

Temàtica

1

Del 26 al 30 de juny

Comença el gran Viatge InteresTalarn

2

Del 3 al 7 de juliol

CIENCIOTROPIA

3

Del 10 al 14 de juliol

PLANETA TITIRITITELLAIRE

4

Del 17 al 21 de juliol

BELLA BANANA WORLD

5

Del 24 al 28 de juliol

GAIA’S PLANET

6

Del 31 al 4 d’agost

CLOWNLANDIA

7

Del 7 al 11 d’agost

BIBIBIDABIBIDUSTOWN

8

Del 16 al 18 d’agost

WATERWORLD

9

Del 21 al 25 d’agost

GAMESOFPIXELS

Del 28 d’agost al 1 de setembre

JA HEM ARRIBAT, JA SOM AQUÍ!!

10

3

Ajuntament de Talarn
Casal d’estiu 2017

★ Proposta d’Horari:
DILLUNS

DIMARTS

8:45 - 9:30h

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

HORT
SALUDABLE

Preparació
activitat
especial

Activa la ment

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

HORT
SALUDABLE

10:30 -11:00h

Dinàmiques
de grup

ESMORZAR

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

PISCINA i jocs
d’aigua

Taller, Activitat
o Jocs.

*Recollida a la
Piscina
13:45 -14:00h

PISCINA i jocs
d’aigua

*Recollida a la
Piscina

ACTIVITAT
ESPECIAL:
Macrojoc
o festa.

Recollida

★ 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.
➔ Una gorraper a les activitats al carrer i així evitar el fort sol de l’estiu.
➔ Una bata o roba que es pugui tacar per deixar-la al casal per a quan fem tallers o
manualitats.

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 solarposada de casa i a la motxilla(molt important!!).

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

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 samarreta oficial de l’esplai 
que us regalarem aquest any.

Inscripcions:
En aquest casal d’estiu, les inscripcions es tornaran a fer a travès del portal web 
inscripcions.cat
.
A la pàgina web haureu de donar la informació bàsica del 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 si
és el cas que no heu vingut als últims casals que hem organitzat, o be portar-lo a 
l’Ajuntament de

Talarn. En aquest moment, la vostra plaça serà confirmada.
El preu és de 40 euros per setmana. Aquest any amb la inscripció us regalarem una 
samarreta
oficial de l’Esplai de Talarn, element imprescindible durant tot l’estiu!!!
A més, tenim una altre regal. 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
. Us deixem el
linkde la pàgina web on realitzar el pagament:

https://www.inscripcions.cat/esplaitalarnestiu2017/
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.
* 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 previst.
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Formulari d’Inscripció estiu 2017
Un viatge interesTalarn

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

Dates

Temàtica

1

Del 26 al 30 de juny

Comença el gran Viatge InteresTalarn

2

Del 3 al 7 de juliol

CIENCIOTROPIA

3

Del 10 al 14 de juliol

PLANETA TITIRITITELLAIRE

4

Del 17 al 21 de juliol

BELLA BANANA WORLD

5

Del 24 al 28 de juliol

GAIA’S PLANET

6

Del 31 al 4 d’agost

CLOWNLANDIA

7

Del 7 al 11 d’agost

BIBIBIDABIBIDUSTOWN

8

Del 16 al 18 d’agost

WATERWORLD

9

Del 21 al 25 d’agost

GAMESOFPIXELS

Del 28 d’agost al 1 de setembre

JA HEM ARRIBAT, JA SOM AQUÍ!!
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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*:
* En el cas de no haver vingut a cap casal d’aquest any, s’haurà d’enviar una fotocòpia de la
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

NO

SI

NO

FLOTADOR

*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 usant un vehicle
Q
privat per al 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 cliqueu 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 2017
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