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PROPOSTA EDUCATIVA: ESPLAI TALARN ESTIU 2020 

PRESENTACIÓ DE LA SORELLONA 

L’associació la Sorellona neix el 2013 a Girona a partir d’un equip integrat per biòlegs, ambientòlegs i 

altres titulats en el camp de la gestió de recursos naturals, i alhora també amb una llarga experiència 

i acreditació en l’àmbit de l’educació en el lleure i l’educació ambiental. El nostre principal actiu és un 

bon coneixement del medi natural i de les tècniques d’estudi més adequades a cada cas, gràcies a 

l’experiència acumulada en projectes de gestió i seguiment de la biodiversitat, desenvolupats a molts 

racons del nostre territori. 

 

Fa uns anys que treballem en el disseny i realització de diverses activitats d’educació ambiental, que 

tenen com a objectiu principal la descoberta de la natura. 

Des de l’inici de l’associació fins el moment actual la Sorellona ha desenvolupat gran varietat 

d’activitats, sempre amb l’objectiu d’aprendre a la natura, de la natura i sobre la natura, basant-nos 

sobretot en el medi aquàtic i la ciència per a tots els públics. 

 

Les nostres principals línies d’actuació són les següents:  

• Campaments de natura. 

• Casals de natura. 

• Xarxa de Camps de treball pel seguiment de la biodiversitat. 

• Educació ambiental i punts d’informació als Parcs Naturals del Cap de Creus, Cadí-Moixeró i Alt 

Pirineu (comarca de l’Alt Urgell). 

• Voluntariat ambiental. 

• Educació formal en format taller per a centres educatius. 

• Custòdia del Territori. 

• Tallers “Viu el riu” en família. 

PROPOSTA ESPLAI DE TALARN: RE-CONNECTA’T I PASSA DE PANTALLA! 

Seguint la idea de “només s’estima allò que es coneix”, les activitats que plantegem per al casal 

d’estiu, pretenen en tot moment, apropar la realitat del nostre patrimoni natural i cultural als 

nens/es de Talarn, a més d’oferir un espai de lleure.  

Aquest apropament no s’aconsegueix simplement mostrant o donant a conèixer un espai, una 

espècie, una problemàtica, una tradició, etc..., sinó que defensem que les activitats siguin vivencials 

per part dels nens/es, fent que el seu aprenentatge formi part del seu apoderament com a ciutadans 

del món.  

Per tant els nois/es seran els protagonistes del seu propi aprenentatge. Amb això el nostre objectiu 

és que el casal, a banda de ser un espai per passar-ho bé, deixi cert pòsit de coneixement. 
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1. OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT 

Objectius generals: 

� Fomentar l’interès i el respecte per la natura en la població més jove (infants i joves). 

� Crear un espai comú de trobada a l’entorn de la protecció i l’estudi del medi natural. 

� Promoure la participació dels ciutadans en la protecció i la millora del medi natural.  

� Donar a conèixer els valors de l’entorn natural del territori on vivim. 

� Generar un vincle entre els infants i l’entorn natural de la zona on viuen. 

Objectius específics: 

� Fomentar el joc net i creatiu. 

� Cohesionar el grup, tot treballant amb grups mixtes (diferents edats), sempre que sigui possible. 

� Experimentar a través de tallers de ciència específicament dissenyats: petites reaccions físiques i 

químiques, processos naturals... 

� Aprendre a reconèixer la fauna i flora de l’entorn del centre: petits invertebrats, plantes de marge 

i de jardí, aus, etc.   

� Fomentar el contacte directe amb la natura, tot incentivant l’esperit d’investigació.  

� Desenvolupar la curiositat, l’interès i el respecte per l'entorn natural. 

 

2. METODOLOGIA 

Les metodologies que guiaran les activitats provenen de dues corrents educatives diferents: 

l’educació viva i l’educació creadora. Aquestes metodologies presenten dues característiques en 

comú. Per una banda el rol que pren l’educador/monitor, i per l’altra la manera com treballen els 

participants de les activitats, essent així els principals protagonistes de l'activitat. 

D’aquesta manera, sempre tenim en compte que les nostres activitats:  

• Utilitzin estratègies de participació. 

• Promoguin l’aprenentatge cooperatiu. 

• Estiguin orientades a l’acció “hands-on experience”. 

• Treballin les emocions i l’afectivitat tant amb el medi com amb les persones. 

• Incorporin tècniques per facilitar l’adaptació a diferents realitats i grups. 
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3. L’EQUIP DE TREBALL 

L’equip d’educadors estarà integrat per un mínim de dos educadors i sempre amb un nombre 

suficient d’acord amb el nou decret de lleure 267/2016, i procurant en tot moment garantir el 

benestar i cura dels infants inscrits i les mesures establertes pel PROCICAT en relació als “Criteris 

generals per a l’organització de les activitats de lleure educatiu 2020”. 

Hi haurà com a mínim un monitor/a responsable de prevenció i higiene, prèviament format per la 

DGJ. Aquesta persona vetllarà pel compliment de les mesures establertes pel Protocol.  

 

 

4. PLANIFICACIÓ DEL CASAL 

La planificació es farà per setmanes, cada setmana tindrà una estructura similar i una temàtica 

concreta, de manera que amb tot un mes els nens i nenes podran tractar diverses temàtiques 

ambientals i conèixer varis aspectes rellevants del seu entorn més proper. 

La planificació pot ser modificada en funció del nombre d’inscrits i de les condicions climatològiques. 

 

El casal d’estiu començarà el dia 29 de juny de 2020 i fins el 4 de setembre de 2020.  

L’horari del casal és de dilluns a divendres de 8:45h a 14h. Es podran portar els nens i nenes fins a les 

9h i recollir a partir de  les 13:30h. 

 

El casal es realitzarà a la sala polivalent de l’ajuntament i a l’edifici de l’escola, ja que es faran 2 grups 

de participants, per tal de complir amb el protocol establert per la Direcció General de Joventut. 

Aquests espais seran el punt de trobada i recollida dels infants. 

Les activitats es realitzaran majoritàriament a l’aire lliure, indrets com l’hort i el jardí de plantes 

remeieres de l’ajuntament i altres indrets propers al poble. 

 

La programació setmanal es presentarà a les famílies el divendres anterior, per tal que es puguin 

organitzar en funció del que es farà cada dia, i que sàpiguen quin material necessita el nen/a per 

participar al casal cada setmana. 

 

Eix d’animació 

Nosaltres ens aturem, els animals i plantes desperten (la natura desperta), un/a personatge fictici ens 

convidarà a re connectar-nos amb la natura, però per això caldrà que resolem les missions i puguem 

anar evolucionant, d’aquesta manera els nens i nenes descobriran diferents elements de la natura , 

els cicles vitals de les espècies i la importància de que nosaltres com a éssers humans no hi 

interferim. 



 

 

RE-CONNECTA’T I PASSA DE PANTALLA 

Esplai Talarn 2020 

P à g i n a  4 | 6 
 

 

Programa setmanal 

 

 

5. MATERIAL QUE CAL PORTAR EL DIA D’ESPLAI 

Cada dia s’ha de portar: 

- 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 o barret per a les activitats al carrer i així evitar els efectes 

del fort sol de l’estiu. 

- Aigua, es recomana l’ús de cantimplores o similar. 

- Esmorzar,  cal utilitzar envasos reutilitzables (tupper o embolcalls de roba per a entrepans). Es 

recomana portar fruita i/o entrepà.  

- Tovalloleta de mans, per a ús individual. 

- Mascareta individual marcada amb el nom del nen/a. Recomanem fer ús de les mascaretes 

higièniques reutilitzables (les de tela) ja que es poden rentar i desinfectar si és necessari i generen 

menys residus. 

 

És recomanable tenir una bossa amb roba de recanvi, tovallola i xancles de riu permanentment a 

l’esplai. 

 

Els dies de piscina, a més a més cal portar: 

- Tovallola 

- Banyador 

- Sandàlies de piscina 

Hora Dilluns 29 Dimarts 30 Dimecres 1 Dijous 2 Divendres 3 

8:45 
Rebuda 

participants 

Rebuda 

participants 

Rebuda 

participants 

Rebuda 

participants 

Rebuda 

participants 

9:00 

Presentació 

programa 

setmana 

Descobrim els 

elements per 

resoldre la missió  

Acció pel poble 

(hort, jardí 

remeieres...)  

Gimcana/Gran joc 

Excursió 

Resolem la missió 
11:00 Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar 

11:30 

Descoberta de la 

missió. 

Personatge 

Piscina Taller Piscina 

13:30 Comiat del dia Comiat del dia Comiat del dia Comiat del dia Comiat del dia 
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6. INSCRIPCIONS 

L’esplai té un cost 56,00 €/setmana. 

Les famílies empadronades al municipi de Talarn tindran un 20% de descompte, tindrà un cost de 

44,80 €/setmana. 

Degut a les mesures que s’han d’aplicar per tal de complir amb el protocol establert pel PROCICAT, 

hem hagut de reduir el nombre d’inscripcions i augmentar les ràtios d’educadors/es. 

Les places són limitades, i per al bon desenvolupament de l’activitat el casal es realitzarà només si hi 

ha un mínim de 20 participants inscrits cada setmana. 

Per realitzar la inscripció ho podreu fer a través del web: https://www.sorellona.org/casals-de-natura 

 

7. ASSEGURANCES 

L’Associació la Sorellona disposa de les assegurances necessàries per a poder dur a terme activitats 

d’educació en el lleure: pòlissa de RC i pòlissa d’accidents per a la mainada inscrita a les activitats. 

 

8. RESUM PROTOCOL COVID-19 
Grups: 

- Cada grup estarà format per 10 infants o joves i tindrà com a mínim un/a monitor/a 
responsable de l’activitat. 

- En el cas que, degut a una emergència, aquest hagi de deixar el grup, un monitor/a 
“corretorns” o el director/a podran responsabilitzar-se dels infants o joves fent ús de la 
mascareta. 
 

Distància física recomanada: 
- Els/les participants mantindran en tot moment la distància física de 2m entre ells i també 

amb els monitors/es. En cas que això no es pugui respectar (moment de cures, situació 
pedagògica...) es farà ús de les mascaretes. 
 

Ús de mascaretes: 
- Tots els infants i joves han de disposar de mascareta individual per utilitzar-la quan no sigui 

possible respectar la distància física entre participants (tot i que les activitats estan 
dissenyades per minimitzar aquest tipus de situacions). 

- Cada participant haurà de portar la mascareta o mascaretes de casa. 
Recomanem fer ús de les mascaretes higièniques reutilitzables (les de tela) ja que es poden 
rentar i desinfectar si és necessari i generen menys residus. 

- Les mascaretes han de dur el nom retolat i visible. 
  

Mesures d’higiene: 
- Els punts d’aigua tindran sabó per rentar-se i es podran utilitzar en tot moment. 
- Les mans es rentaran a l’arribada i sortida i abans i després de: fer una activitat, fer un àpat, 

utilitzar el WC, esternudar, etc. 
- Hi haurà gel hidroalcohòlic a cada espai i a les entrades i sortides. 

 
Espai per les activitats: 

- La majoria de les activitats es faran a l’aire lliure i també a l’aula, aquesta estarà degudament 
ventilada. A dins, es respectarà la distància física i sinó, es farà ús de les mascaretes. 

- L’espai tindrà, com a mínim, un punt d’higiene. 
- Els espais compartits (com sales, gimnàs, menjador) es netejaran i desinfectaran abans i 

després de cada ús. 
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- El material fungible serà personal i intransferible. Per utilitzar material compartit es rentaran 
les mans abans i després d’utilitzar-lo. (Per exemple: salabrets, safates, lupes, plafons 
didàctics, etc).  
 

Comprovació de símptomes i detecció de possibles casos: 
- S’establiran rutines quotidianes per comprovar la salut dels participants i dels monitors/es. 
- Si es detecta un possible cas positiu, s’activarà el protocol desenvolupat amb Salut. 

 
Vessant pedagògica: 

- Aquest any, degut al context de pandèmia, les activitats d’educació en el lleure són 
especialment importants en la fase post-confinament per als infants i joves.   
El lleure els permetrà recuperar la interacció i relació entre ells/es, sortir del nucli familiar i 
fer de les mesures un aprenentatge (noves rutines d’higiene i protecció, relacionar-se amb 
distanciament, etc.). També permetrà reprendre el contacte amb la natura i els espais 
exteriors. 

- Les activitats, transversalment, també tindran la voluntat d’oferir un acompanyament 
emocional, de compartir, parlar i escoltar, aprendre a gestionar la incertesa, el dol, la por, 
així com també fer del joc un espai de desconnexió i diversió. 

- També donarà la oportunitat als infants i joves de ser participants actius (aportant idees, 
propostes, punts de vista) i de guanyar autonomia. 

 
Per més informació i detalls podeu consultar directament els protocols i guies de prevenció i 
seguretat de la Generalitat de Catalunya seguint l’enllaç:  
https://www.estiuamblleure.cat/ca/protocols-guies-i-models-prevencio-i-seguretat/ 
 
Així com l’apartat Consells a les famílies: 
https://www.estiuamblleure.cat/ca/consells-per-a-les-families/ 
 

 

9. CONTACTE ESPLAI 

Coordinadora del casal: Núria Canals Sangrà  

Correu electrònic: esplaitalarn@sorellona.org  

Telèfon: 679 866 964 

 


