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LA CASA DEL SOL NAIXENT       

La Casa del Sol Naixent és una entitat juvenil, cultural i recreativa amb més de 40 anys 

d’experiència en el món del lleure a Tremp. Organitza activitats culturals diverses a Tremp com 

la Cavalcada de Reis, l’Arribada del Patge reial, la Festa del Ninot per Sants Innocents o el 

premi de narrativa curta (contes) Vent de Port. També son els encarregats d’organitzar colònies 

d’estiu i l’esplai a Tremp. 

 

EL SERVEI D’ESPLAI 

L’Esplai d’Estiu que ofereix La Casa del Sol Naixent a Tremp va des del 28 de juny fins el 27 

d’agost (excloent al setmana del 2 al 6 d’agost) i es durà a terme a les instal·lacions de l’escola 

Valldeflors de Tremp. 

L’Esplai s’adreça a infants de 3 a 12 anys, de dilluns a divendres, en la franja horària de 8.30h 

a 14h. S’ofereixen 40 places per setmana, 8 de les quals van dirigides a infants amb risc 

d’exclusió social i 1 d’elles adreçada a infants amb necessitats especials. 

A l’esplai els nens i les nenes juguen, fan esport, van a la piscina, fan manualitats, juguen, s’ho 

passem bé, fan gimcanes, descobreixen l’entorn, comparteixen experiències i gaudeixen de la 

natura. 

 

OBJECTIUS PER AL 2021 

La Casa del Sol Naixent per aquest 2021 es fixa els següents objectius: 

 Potenciar l’àmbit educatiu en el món del lleure. 

 Esdevenir un punt de trobada per als infants i joves contribuint a l’oferta cultural i 

educativa del municipi. 

 Desenvolupar el creixement integral i la interrelació dels infants i joves a través de la 

vivència del temps de lleure. 

 Fomentar unes relacions amb l’entorn natural de respecte, protecció i coexistència 

aprofitant els entorns naturals en els quals es desenvoluparan les activitats. 

 Augmentar la inclusió d’infants amb necessitats especials i amb risc d’exclusió social. 

 Vetllar perquè els valors de La Casa del Sol Naixent arribin als infants.  

 Organitzar les activitats per a que siguin satisfactòries per a totes. 

 Aconseguir crear un espai neutre sense cap tipus de discriminació. 

 

 



                                                      Memòria del Servei d’Esplai d’Estiu 2021 

CENTRE D’INTERÈS 

Cada estiu l’Esplai gira entorn un centre d’interès que fa de nexe d’unió del projecte. Per a 

l’estiu 2021 els infants treballaran entorn de les diferents èpoques de la vida. Cada setmana es 

treballarà una època de la història a partir de gimcanes, tallers, jocs, activitats, excursions, etc. 

En aquestes setmanes aprendrem com es vivia en altres èpoques de la història, aprendrem 

d’altres cultures i d’altres indrets del món. 

 

ORGANITZACIÓ 

L’esplai s’organitza en dos esplais, un per a infants de 3 a 6 anys i un altres per a infants de 7 a 

12 anys. Cada esplai compta amb dos monitors de lleure titulats, un dels quals (en cada cas) 

assumeix les funcions d’agent de salut COVID (els monitors han estat formats per a realitzar 

aquesta funció).  

La durada dels dos esplais serà de 8 setmanes i s’ofereixen les 8 setmanes una plaça per tal 

de poder acollir en un dels dos esplais (de 3 a 6 anys o de 7 a 12 anys) un infant amb 

necessitats especials. 

A partir del 20 de maig s’obriran les inscripcions per setmanes a un preu de 40 euros per 

setmana/infant. 

S’atendran les inscripcions per rigorós ordre d’arribada, al següent enllaç: 

https://casasolnaixent.wixsite.com/inici/esplai 

Caldrà presentar, juntament amb el full d’inscripció una fotocòpia de la targeta sanitària de 

l’infant. 

En el cas de les places per infants en risc d’exclusió social, seran els serveis socials del 

Consell Comarcal, qui a través dels seus barems de valoració adjudicaran cada setmana les 8 

places disponibles. 

En el cas de la plaça setmanal  per a infants amb necessitats especials, s’atendrà segon ordre 

d’inscripció i es tindran en compte el nombre de sol·licituds i les necessitats de cada infant per 

a poder definir quantes setmanes els correspon a cadascú, partint sempre de criteris 

psicopedagògics i mèdics. Per a poder realitzar aquesta valoració de forma pertinent caldrà que 

les famílies informin la direcció de l’esplai en el moment de la inscripció i posteriorment 

presentin un document de valoració que se’ls farà arribar. 

 

 

 

 

https://casasolnaixent.wixsite.com/inici/esplai
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CARTELL 2021 

Aquesta és la imatge de l’Esplai d’estiu amb la Casa 2021: 

 

 

IDEARI 2021 

L’esplai de La Casa del Sol Naixent és un espai de transformació social que defensa un model 

de persona lliure, pensadora i amb esperit crític i que treballa perquè els infants assoleixin 

aquest nivell de creixement personal i d’autonomia obrint les seves possibilitats de formació. 

L’esplai aposta per un model de societat que fomenti la igualtat entre les persones en tots els 

aspectes. A través del diàleg, i des del màxim respecte, treballem per aconseguir una societat 

més justa que valori la cultura, la memòria històrica i les persones que la conformen. 
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Creiem en una participació activa en tot allò que ens envolta, moguda per un sentiment 

de responsabilitat i compromís cap al nostre entorn. D'una banda, transmetent la importància 

de la sostenibilitat (i reduint la nostra petjada ecològica); i d'altra banda, potenciant el vincle que 

ens uneix al nostre entorn més proper: Tremp. 

 

Des de la nostra tasca educativa, que busca fomentar un qüestionament contïnu de la realitat 

que ens envolta, treballem des d'una òptica feminista. Lluitem perquè l'esplai sigui un espai 

amb perspectiva i inclusió dels gèneres i sexualitats diversos. 

 

L’esplai és un espai també inclusiu en la diferència on s’intenta donar resposta a les 

necessitats de tots els infants que hi vulguin participar. 

 

L’esplai és una manera d’entendre la vida. Des de la diversió i el joc donem sentit a la nostra 

tasca educativa, adequant-la, de manera coherent, al nostre ideari. 
 

NORMATIVA COVID 

Seguint les indicacions del departament d’Acció Social i Famílies, a través de la Direcció 

General de Joventut, per al 2021 cal complir les directrius Covid19 per a poder dur a terme els 

esplais: 

Podeu consultar els annexos en aquest enllaç: 

https://www.estiuamblleure.cat/ca/2021/04/23/nou-document-de-criteris-de-prevencio-i-

seguretat-que-shan-daplicar-a-les-activitats-deducacio-en-el-lleure-durant-lany-2021/  
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