AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA TALAIA - Grup de Muntanya en Família
Reunions constituents 11 i 12 de juny de 2010

1

Per què el GMeF?
1.1

Per cobrir una demanda creixent.

1.2

Oferir activitats a famílies amb fills que vulguin sortir
a la muntanya.

1.3

Fomentar l’excursionisme entre els infants i els joves.

1.4

Oferir als pares i mares l’oportunitat de no perdre el contacte amb la muntanya.

1.5

El GmeF no és un grup d’esplai, sinó un grup excursionista que proposa activitats de
muntanya.

1.6

Afavorir el contacte intergeneracional, tant a les activitats exteriors com a les activitats
que es facin al local social.

1.7
2

Assegurar el relleu generacional a l’entitat.

Una mica d’organització?
2.1

El GMeF forma part de l’Agrupació Excursionista Talaia com una secció més de l’entitat.

2.2

Gaudirà dels serveis de l’entitat i s’ajustarà a tot allò que acordin els Estatuts.

2.3

Estructura organitzativa bàsica, formada per un grup de pares, mares o altres persones
que vulguin participar-hi.

2.4

El grup organitzador convocarà les reunions i trobades necessàries, elaborarà el
programa d’activitats, en farà difusió i coordinarà la preparació de les sortides.

2.5

Un representant del GmeF tindrà un contacte continuat amb la Junta Directiva de
l’entitat.

2.6

La comunicació entre el grup organitzador i els participants serà bàsicament a través de
correu electrònic. També, de les circulars mensuals de l’AE Talaia, del web, del bloc, etc.

3

Com?
3.1

Cada activitat tindrà un o més coordinadors que s’ocuparan de preparar-la i tutoritzar-la.
Els participants hauran de seguir les seves indicacions.

3.2

Els coordinadors hi aniran prèviament per preparar cada sortida i per informar de les
característiques del terreny i de la ruta (lloc de sortida i arribada, distància, horari

aproximat, desnivell, punts d’aigua, dificultats concretes, etc.).
3.3

Tota aquesta informació estarà a la disposició dels participants en el moment d’apuntarse a cada excursió.

3.4

Els infants i joves participants aniran acompanyats dels seus pares o altres familiars que
se’n faran càrrec.

3.5

Els tutors o tutores hauran de signar un document a cada sortida.

3.6

Com a norma general, es farà una sortida mensual durant tot el curs (setembre-juny).

3.7

Sempre que es pugui, dues opcions: un recorregut per als més petits, més curta, i un altre
per als grans, similar i amb el mateix punt de sortida i arribada.

3.8

Possibilitat d’activitats complementàries (herbari, llegendes, ornitologia, fòssils,
geologia, visita d’una cova, etc.).

3.9

Per defecte, els desplaçaments es faran en vehicles particulars per tenir més autonomia
(equipatge, menjar, poder tornar cap a casa més d’hora si es vol, etc.).

3.10 Sortides d’una sola jornada
3.10.1 Les més habituals. En general, diumenge al matí, per poder tornar d’hora a la llar i
poder afrontar amb tranquil·litat la jornada escolar de l’endemà.
3.11 Sortides de més d’una jornada
3.11.1 En dates especials (ponts, Setmana Santa, estiu, festes de Nadal, etc.) es podran
organitzar excursions més allunyades. Es prioritzarà l’estada en refugis, albergs o
cases de colònies.
3.11.2 A final de curs, es podran organitzar estades en refugis, travessies o acampades.
3.12 En algunes ocasions, es demanarà a altres seccions de l’AE Talaia que preparin i
tutoritzin activitats amb l’objectiu de conèixer i practicar les diverses modalitats de
l’excursionisme (esquí, alta muntanya, espeleologia, senders, escalada, marxes, etc.).
3.13 Organització de conferències o altres activitats que puguin ser d’interès per al GMeF i per
a l’entitat en general.
3.14 Audiovisuals de les activitats dins de la programació d’actes de l’AE Talaia.
3.15 Possibilitat d’organitzar actuacions didàctiques i educatives destinades a l’alumnat de les
escoles de primària i/o secundària de Vilanova.
3.16 S’habilitarà un espai al local de la Talaia que s’utilitzarà com a ludoteca per als infants i
joves.
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4

Qui?
4.1

Les persones que vulguin participar a les excursions del GMeF hauran de:
4.1.1 Ser sòcies de l’AE Talaia i del GMeF, i estar al corrent de pagament
4.1.2 Disposar de la llicència federativa amb l’assegurança corresponent
4.1.3 Apuntar-se a la llista d’inscripció de cada sortida amb el termini màxim que acordi
el GMeF
4.1.4 Signar abans de cada excursió el full de permís de menors obligatori, on
apareixerà tota la informació de l’activitat

5

Com hi ajuda, la Talaia?
5.1

L’AE Talaia oferirà al GMeF els serveis següents:
5.1.1 Atenció al públic que demani informació sobre el GMeF.
5.1.2 Gestió de la llicència federativa als membres del GMeF.
5.1.3 Cessió d’espai al local social per fer-hi reunions, guardar material, organitzar
activitats, ludoteca, biblioteca, etc.
5.1.4 Adreça electrònica (families@aetalaia.cat) per a les comunicacions electròniques.
5.1.5

Pàgina dins el web de l’entitat (www.aetalaia.cat) amb un bloc per a penjar-hi
fotos, comentaris, ressenyes, etc.

5.1.6 Incorporació de la informació de les activitats del GMeF a la circular mensual
d’activitats de l’entitat i a l’agenda del web.
5.1.7 Cessió al GMeF del material de l’antiga Secció d’Infants i Joves.
5.1.8 Possibilitat de llogar material de les altres seccions.
5.1.9 Material bibliogràfic general i específic per a infants i joves de l’Arxiu-Biblioteca
de l’AE Talaia.
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