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Prolaboral Xalest  

 
C/ Palestrina 12 

08206 
Sabadell  

Telèfon: 
93- 722-46-43 

Fax: 
93- 726-01-52 

 
 Agraïm la  

col·laboració de: 

 Grup A 

 Grup B 

 Grup C 

 Grup de Serveis 

 Grup de Treball 

 Equip Directiu 

 Junta Directiva 

 

Gràcies a tots pel vostre 
treball, esforç i 

dedicació. 

 

Resol el sudoku visual sense repetir cap forma (quadrat, triangle, 

estrella o rodona) a les línies  verticals ni horitzontals: 

Entrevistant l’Artur. 

   Entreteniments  

 

¿Què has estudiat i què et va 

motivar a escollir aquesta 

carrera? 

Vaig estudiar psicologia. La 

meva motivació principal va ser 

intentar entendre l’ésser humà.  

¿Què t’agrada més de treballar 

amb nosaltres? 

M’agrada la diversitat  de 

persones que  hi ha al taller i 

poder aprendre dia a dia de 

tots vosaltres. 

¿Quin esport t’agrada més? 

M’agraden molt els esports, 

però el que més és el futbol,  

jugo un cop per setmana amb 

un grup d’amics. 

 

 

 

Artur Alemany és el nou psicòleg, que 

ens assessora des de principis del 

present curs.  

¿On treballaves abans de venir al 

taller? 

Treballava a l’escola Xalest tot el dia  

¿Quines aficions tens? 

M’agrada anar al cinema, al teatre, 

anar d’excursió  i  els animals 

(m’agraden molt els dofins). 

   Entrevista  
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Passades les celebracions de 

Nadal: Dinar del taller, Festa del Tió i ser 

agraciats amb la terminació del “gordo” 

de la Loteria de Navidad, el 7 de gener 

obríem el Centre. L’hivern ha estat fred, 

i l’assistència al taller ha registrat una 

disminució a causa de refredats i grips.

  En aquests tres mesos hem donat 

la benvinguda a la nova comptable, 

Maria Rincón, hem reprès les activitats 

habituals, hem fet un nou manipulat per 

l’empresa ARTGRAF, i estem preparant 

el producte propi de primavera, les 

paradetes de Sant Jordi, la Festa de 

l’Entitat i el calendari 2016. 

Us desitgem Bona Pasqua! 

 

          EL RACÓ SOCIAL 

CONSELL ASSESSOR 
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L´AGENDA 

 15, 16 i 17 de maig – Festa de Medievàlia a Sabadell 

 

 Dijous 23 d’abril  – Sant Jordi 

 

  Diumenge 7 de juny  –  5a Festa de Prolaboral Xalest 

 

Entrem al 2015 amb junta de 

nova constitució i nou repartiment de 

feines. Revisarem el Reglament de 

Règim Intern per adaptar-lo als canvis 

de legislació i definir més bé els drets i 

deures de tots. 

Encetem la celebració dels vint 

anys amb la il·lusió de recordar els èxits 

i acotar els errors. Preveiem un “Sopar 

de gala”, amb sorpreses! Recordarem 

als que ens han deixat i encoratjarem 

als que ens han de dur cap a objectius 

ambiciosos, sense perdre la sensibilitat 

per les petites coses. El camí no serà 

fàcil. No podem defallir, és pels nostres 

fills i volem que siguin feliços.  

 

 

Us volem fer saber que ha entrat 

en vigor una nova deducció de l’Impost 

sobre la Renta de les Persones Físiques, 

del qual  se’n podran beneficiar les 

persones que estiguin donades d’alta a 

la Seguretat Social i tinguin fills/ filles 

amb discapacitat. 

Aquesta deducció podrà ser de 

fins a 1200 euros anuals per cada 

descendent amb discapacitat.  

Les persones interessades es 

poden adreçar a l’administració de 

l’Agència Tributaria i sol·licitar cita 

prèvia per a poder fer aquesta 

tramitació. 

 

El Consell és un òrgan de 

participació d’obligat compliment en els 

serveis d’atenció diürna amb 

finançament públic. Està format per 

representants d’usuaris o els seus tutors 

legals, de familiars, de treballadors i 

representants de l’entitat titular i de 

l’administració local.  

Aquest any el Consell complia 4 

anys de mandat i s’han recollit 

candidatures per renovar els càrrecs. El 

passat 26 de febrer el Consell es reunia 

per revisar la marxa general del Centre, 

informar de la memòria i de la 

programació. 

Més informació al taulell d’anuncis del Centre. 

 

LA JUNTA PARLA 

PRESENTACIÓ 

Cada dijous van al Punt Òmnia on 

per tal d’acostumar-se a les noves 

tecnologies preparen un herbari virtual 

(enganxant fotografies, buscant 

informació a Internet), mantenen el seu 

blog al dia i porten el diari del riu Ripoll, 

que mencionàvem al butlletí anterior.  

I si els sobren uns minuts, aprofiten 

per endinsar-se a les xarxes socials. 

 

  Hem treballat la multiculturalitat, 

la tolerància, les desigualtats socials i el 

que podem fer nosaltres per millorar el 

món.  Ens agrada fer debats i  activitats 

relacionades amb el tema, com el Rebost 

Solidari que vam heretar del grup A. 

El trimestre que ve aprendrem a 

dur una vida mes sostenible i ecològica.  

 

 

Grup de Treball      Taller de informàtica  

    

Grup de Serveis      Prenem consciencia 

  Divendres 5 de juny–  Sopar de Gala 

 

  Dissabte 20  de juny  –  Cursa solidaria del Rebost 

 

Treballant a la secció. 

 

 Diumenge 26 d’abril  – Festa del Riu Ripoll 

 

Al punt Òmnia del centre cívic. 

 



 El primer trimestre van ser els 

animals de la granja. Van fer un mural 

guapíssim que està penjat a la secció.  

El segon exploren els espais del 

taller, i així coneixen on s’hi troben tots 

els companys i educadors.  

I el tercer  treballaran tant 

l’estètica com la higiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

FESTES 
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Grup A      La nostra història 

 Els companys del grup A estan 

preparant la historia de cada un d’ells. 

Per a fer-ho han buscat informació de les 

seves cases i famílies a Internet. També 

han buscat i escanejat les fotos de quan 

eren petits. 

Ara estan fent els seus respectius 

arbres genealògics. I tot això acabarà 

amb l’escriptura d’un diari del seu passat. 

Estan fets tots uns historiadors! 

 

Grup B     Cada trimestre, un tema 

 

Grup C    Tres temes, un curs 

 

Marcos davant el seu arbre genealògic. 

 

      

 

Un any mes hem celebrat la nostra 

festa a  l’Ajuntament amb una xocolatada 

i amb  tallers de manualitats, de 

maquillatge i de dibuix. També hi va 

haver paradeta de producte propi i 

exposició de projectes. 

  Van actuar la Coral Xalest i el grup 

“Gatzara” que ens acompanyaven un 

altre cop. Com a cloenda es van sortejar 

tres premis, el mes xulo un pernil! 

Cada dimarts treballen diferents temes a 

mes de preparar les sortides: 

Ensenyen objectes d’ús diari i 

expliquen cóm son, com es fan servir i per 

a què serveixen.  

Ara estan treballant amb una pilota 

les posicions de a dalt, a baix, davant i 

darrere.  

Al tercer trimestre treballaran la 

memòria, en part amb jocs com ara el 

memory i repassant els temes anteriors.  

 

Fent el mural de la granja. 

 

Carnestoltes 

Alguns dels companys disfressats. 

 

Dinar de Nadal Festa del Tió 

Poc abans de Nadal, el 19 de 

desembre, ens vam reunir usuaris, educadors 

i familiars per donar la benvinguda al Nadal 

amb la tradicional Festa del Tió!   

 Ho vam passar molt be i esperem ser 

encara mes assistents l’any que ve. Així que 

ja sabeu, esteu tots convidats! 

  

El dijous 12 de febrer tothom qui 

va voler es va disfressar. El passadís 

estava decorat amb màscares de tots 

colors gràcies als grups B i C. Allà vam 

fer una desfilada de disfresses molt 

divertida, és una altra manera de 

celebrar el Carnestoltes.     

  Es van repartir premis a les 

disfresses. Per decidir-los hi havia un 

jurat amb companys de tots els grups. 

El premi per la disfressa més 

elaborada va ser per la Mónica D., el 

premi a la més original li van donar a la 

Noa C. i la disfressa més divertida va ser 

la del Manuel C. 

 

  Com cada any vam tancar el primer 

trimestre amb el sopar de Nadal, hi assistim 

tots els companys del Prolaboral. Bon 

menjar, una estona de ball... i una sorpresa 

de part del Francesc Boronat!  

 

  

Anticipant la sortida del 2n trimestre. 

Ens visita el Pare Noel. 

 

Fent cagar el Tió. 

 



 

 

Davant la Galera Reial. 
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SORTIDES TRIMESTRALS 

Davant el cartell del rebost, amb Mercé Calvet. 

 

Grup de Serveis       Visitem el Rebost Solidari 
 

Els nostres artistes de la ceràmica. 

 Grup  A                      Vivim el cinema                             

Davant el photocall de Pixar 

 

Grups B i C                  Fem ceràmica                       
 

El 26 de febrer vam visitar el 

Rebost Solidari de Sabadell, amb el que  

col·laborem recollint aliments. Mercè 

Calvet, la persona responsable, ens va 

explicar moltes coses:  

- Que preparen lots bàsics per a les 

gairebé 2500 famílies que els envia 

Serveis Socials. 

- Aquests lots els reparteixen altres 

entitats (ONG’s sobretot).  

- També col·laboren amb escoles de 

primària portant esmorzars i berenars 

als nens i les nenes. 

- I que estan preparant un projecte per 

a celíacs i una cursa al Parc Catalunya.  

 

 El dimecres 18 de març vam sortir 

en tren cap a Barcelona. Un cop allí vam 

baixar la Rambla mirant les paradetes 

fins arribar al Museu Marítim. Vam 

esmorzar a la cafeteria i vam començar 

la visita al museu amb el nostre guia 

Carlos, que ens va explicar la història de 

la càmera de fotos submarina. Va ser 

molt interessant, amb moltes coses 

antigues i modernes. Desprès, a la visita 

lliure, vam veure un vaixell molt gran i 

molt alt. Vam fer moltes fotos! 

Desprès vam anar passejant fins 

la Rambla del Raval on vam menjar un 

kebab i ens vam fer una foto amb el gat 

gegant. 

 

El passat 10 de març vam anar al 

CaixaFórum de Barcelona. Vam veure 

tres exposicions:     

 La primera “Jo veig el que tu no 

veus”. La segona, “L’art mochica de 

l’antic Perú” i la tercera “Pixar, 25 anys 

d’animació”  ens van mostrar els passos 

per fer una pel·lícula, des del principi 

fins al final. Ens van ensenyar exemples 

de diferents pel·lícules: Buscando a 

Nemo, Monstruos S.A, Toy Story, 

Ratatouille...  Al final ens van ensenyar a 

crear el nostre propi monstre a 

l’ordinador i com dibuixar en una cara 

els diferents estats d’ànim.  Va ser molt 

interessant!  

 

Aquest trimestre hem anat de 

visita al Museu d’Història de Sabadell 

per veure una exposició sobre la 

Prehistòria.  

Ens van ensenyar com vivien els 

homes fa molts anys, les seves cases i 

els estris que feien servir. Vam veure 

com era una cabana per dintre  i vam 

fer  una activitat de ceràmica amb fang: 

ens vam posar les mans ben brutes!! 

Ens vam endur cap a casa un plat i una 

cassoleta de fang feta amb les nostres 

mans. 

Desprès vam anar a dinar al 

“Viena “ de la plaça de l’Ajuntament on 

vam estar molt a gust i tranquils. 

 

Grup de Treball       Anem al Museu Marítim 
 


