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BUTLLETÍ  Nº19  DESEMBRE  2017 
 

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. 

 

LES 7 DIFERÈNCIES 
 

Entrevista 

   Entreteniments  

On havies treballat abans de 

venir al taller? 

A un pis tutelat de l’empresa Tep 

Vallès a Castellar. 

A què dediques  el teu temps 

lliure? 

Anar a la muntanya i tocar la 

guitarra. 

Quin plat t’agrada mes? 

M’agraden molt els macarrons 

amb formatge. 

Quina pel·lícula et va marcar 

mes? 

La vida es bella. 

Quin es el teu llibre preferit? 

L’ombra del  vent. 

 

 

 

      

 

          

 

 

 ENTREVISTA A BELÉN MORAL 

La nova auxiliar del grup B ha 

contestat les nostres preguntes: 

Quina formació has fet? 

Vaig estudiar un grau d’integració 

social. Ara estic fent la carrera 

d’educació social. 

Els entrevistadors amb la Belén 

 

la Rocío 

 

Us sembla be si 

ajudem la famosa gateta 

a trobar les set 

diferències entre les 

dues imatges?  

 

Ens hi hem 

esforçat i no serà tan 

fàcil com sembla! 

 

BON NADAL! 



Els  desitgem unes Bones Festes Nadalenques i d'Any Nou! 
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Pàgina 2 

Al setembre iniciem el nou any laboral 

amb la presentació 2017-18 a les famílies. 

Parlàvem de la situació general del taller i de 

la realitat diària dels grups. En acabar, 

compartíem al pati un pica pica preparat a la 

cafeteria del taller. 

L’equip tècnic us desitja Bon Nadal i 

Feliç Any Nou!!! 

 

 

          EL RACÓ SOCIAL PRESENTACIÓ EXPOSICIÓ DE PRODUCTE PROPI 
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LA JUNTA PARLA 

NOTÍCIES 

L´AGENDA 

L’any 1992, les Nacions Unides van 

instaurar el 3 de desembre per celebrar el  

Dia Internacional de les Persones amb 

Discapacitat. L’objectiu es sensibilitzar 

sobre els drets d’aquest col·lectiu i 

promoure la integració. 

Aquest any s’han dut a terme 

diferents actes. A Sabadell destaquem la 

Festa de les Capacitats. El taller ha posat la 

paradeta i 15 famílies del centre han 

assistit a la representació musical “Els 

músics de Bremen” a càrrec de l’entitat 

Femarec.* 

 

 

Els membres de la Junta de 

l’Associació Prolaboral Xalest volem fer 

arribar,  a tots els pares i tutors dels nois i 

noies del Taller,  el nostre malestar per la 

falta d’assistència i la consegüent absència 

de vot  a l’Assemblea General del passat 16 

de novembre. És una reunió anual en la que 

passem comptes, expliquem el que hem fet 

i el que pensem fer i on tots tenim 

l’oportunitat d’expressar qualsevol dubte, 

aclariment, proposta o queixa. 

En el nostre interès no hi ha altre 

objectiu que el de garantir la qualitat de 

l’atenció als nostres fills i filles, compartir 

plegats les angoixes, neguits i també 

il·lusions.  Per això necessitem el vostre 

suport. Tots som pares i només plegats 

podrem donar sentit i qualitat al nostre 

centre.  

Els assistents a la xerrada. 

 

Ja arriba el Nadal i per primer 

any el taller presenta a totes les 

famílies  el producte de Nadal que 

hem elaborat. L’exposició es fa el 24 

de novembre a la sala polivalent. 

Agraïm a les famílies que es van 

passar a veure, i que van col·laborar 

amb les seves compres. 

Tu fas possible els nostres 

projectes!  

 

ESCOLA DE FAMÍLIES 
 

Els companys amb l’exposició. 

 

L’Assamblea General de l’Associació. 

 

 

*Més informació a la pàgina següent. 

FORMACIÓ 

Aquest trimestre s’han fet dues xerrades al 

Casal Pere IV impulsades per Dincat:  
 

- 5 d’octubre “Autoestima dels pares d’una persona 

amb discapacitat”, a càrrec del psicòleg Eduardo 

Brignani. Reflexionem sobre l’autoestima com a 

eix de la persona per encarar els problemes. 

- 14 de desembre “Prestacions econòmiques 

vinculades a la discapacitat”, a càrrec d’Elsa 

Salgado.   

 

Les xerrades s’han valorat molt positivament i 

esperem que a les properes hi participin més  

famílies.  

- 22 DE DESEMBRE: DINAR DE NADAL 

- 8 DE FEBRER: CARNESTOLTES AL TALLER 

- 19 DE MARÇ: FESTA PROLABORAL XALEST 
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CASTANYADA AL TALLER 
 

Movent el cos amb ritme. 

 

Gaudint de la festa. 

 

MATINAL ESPORTIVA 

DIA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACITAT 

A dalt podem veure el cartell i a la dreta imatges del 

muntatge i els decorats rere la càmera. 

 

EL GRUP A I EL SETÉ ART 

ELS CÀTERINGS DEL TALLER 

El dimarts 31 d’octubre vam 

començar la castanyada veient un vídeo 

que  havia preparat el grup A titulat “El 

Robatori de la Corona”. Desprès vam  

sortir al pati per menjar castanyes i 

moniatos. 

 Mentre  ens  les menjàvem vam 

gaudir d’un parell d’ actuacions fetes pels 

grups B i C  que van acabar d’arrodonir la 

tarda i ens ho vam passar molt bé. 

 

Els nostres cuiners! 

  

La paradeta al centre de Sabadell. 

La idea sobre fer una pel·lícula va sorgir  

el curs 2014-2015. Al principi volíem fer un 

Western, però després de donar-hi moltes 

voltes ens vam decantar per fer una pel·lícula 

sobre la reialesa i la producció final tracta del 

robatori de la corona. 

 

Entre tots vam fer el repartiment de 

papers, escollint els personatges que volíem, 

així com la història. Vam assajar força perquè 

sortís bé i també vam dedicar molt de temps 

fent els decorats i l'atrezzo. Vam trigar més 

de mig curs en rodar la filmació! 

 

 

 

 

Com ja  és  habitual que el  taller 

gaudeixi  d’ un dia d’esport a l’ aire lliure, 

el divendres 29 de setembre vam  anar al 

camp de futbol d’Arraona-Merinals on es 

va esmorzar fort per començar les 

activitats. Vam gaudir fent zumba, jugant a 

futbol, fent jocs i softcombat. 

Feia calor! Així que vam  acabar 

refrescant- nos i satisfets d’haver-ho fet 

molt bé!  

 

 

Quan  hem de fer un càtering, pels 

aniversaris i altres esdeveniments del taller, 

com per exemple el de l’Assemblea General 

tothom hi participa. El grup A fem pizzes, 

entrepans, cruixents de xocolata i preparem 

les begudes. El grup de treball col·laborem 

en la decoració (portatovallons). El grup de 

serveis fem els cartells informatius. Els 

grups B i C   decorem les estovalles. 

 

Fem la feina en equip i així ens surt 

de bo!! 

 

El 3 de desembre, amb motiu del 

Dia  Internacional  de la  disCapacitat, 

 Prolaboral Xalest i altres entitats socials 

de Sabadell celebrem la Festa de les 

Capacitats a la plaça Doctor Robert.  

 

Una jornada molt especial  amb 

un ampli programa d'activitats: 

xocolatada popular, tallers, cercavila… A 

la nostra  parada exposem una bona 

mostra del producte nadalenc i el 

calendari solidari 2018.  
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El dia 30 de setembre al mati, vam 

anar al camp de futbol de La Marina. 

Quan vam arribar vam esmorzar i vam 

prendre una beguda.  

 

Al cap d’una estona vam començar 

les activitats. Aquest any a més del 

zumba, futbol  i jocs, hem provat el 

softcombat, que consistia  en fer esgrima 

medieval amb espases de làtex. Tots ens 

ho vam passar molt be!  
 

El mural feia goig! 

INAUGURANT EL NADAL 

Bombers voluntaris per un dia. 

SOM UNS ARTISTES! 

Encantats amb el que vèiem! 

Dimarts 12 de desembre el grup 

de Serveis vam anar al museu d’art  a 

fer una activitat juntament amb Andi. 

Vam relacionar diferents obres 

d’art amb sentiments i també amb la 

música. Després vam fer un mural 

gegant tots junts i vam plasmar el que 

sentíem amb diferents dibuixos. Va 

quedar molt bonic. 

Al sortir vam visitar la fira de 

Santa Llúcia i en acabar vam anar a 

dinar a un restaurant xinés. 

Va ser una experiència fantàstica! 

 

VISITA ALS BOMBERS 

JORNADA AMB LA FUNDACIÓ ADECCO 

Companys i voluntaris plantant junts! 

 

 El divendres 20 d’octubre 

juntament amb la Fundació Adecco es va 

fer una jornada a l’Hotel Catalonia a la 

que vam participar els nois del grup de 

treball: primer vam anar a esmorzar a un 

bar proper i després a l’hotel a fer varis 

tallers: Hort, sabons i bijuteria.  

Els voluntaris van ser molt 

simpàtics i a més ens van convidar a dinar 

al mateix hotel, un pica pica. En acabar  

ens vam fer fotos de record tots junts.  

Les plantes que ens van donar  a 

l’activitat les vam aprofitar... 

I hem fet un hort al taller! 

 

El dijous 23 de novembre el grup A 

vam visitar  els Bombers de Sabadell. A 

l'arribar es van presentar i ens van posar un 

video  sobre el que s’ha de fer en cas 

d’incendi: trucar al 112 per a qualsevol 

urgència,  obrir finestres i tancar portes i si 

no podem sortir per les escales, esperem 

dins la casa. 

   

Seguidament, ens van fer una ruta i 

ens van ensenyar els diferents camions, 

fent-nos una demostració amb el camió 

grua i... vam fer punteria amb l'aigua de la 

mànega! 

Desprès vam anar a dinar i a fer un 

volt pel centre, mirant les paradetes de 

Santa Llúcia. 

 

 
 

Els grups B i C vam anar a visitar 

l'exposició dels Pessebres a l’Associació 

pessebrista de Sabadell el dimecres 13 

de desembre, un dia molt assenyalat.  

 

Un cop els vam haver vist tots 

vam anar  a fer una volta per la fira de 

Santa Llúcia per participar de les 

nostres tradicions i gaudir de la gent, 

els colors i l'ambient nadalenc.  

 

Després de tanta gresca i per 

entrar en calor, vam rematar la sortida 

fent un bon àpat al McDonald's. 

 

Ens ho vam passar molt bé!. 

 


