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US DESITGEM 
 

 

7 de GENER:  INICI DEL TALLER 

11 de FEBRER: CARNESTOLTES 

L´AGENDA 

BONES  FESTES 
 

 Aquestes festes us proposem trobar aquelles paraules  
que més hem escoltat aquest trimestre: 

 
 

CORONAVIRUS – DESINFECCIÓ – DISTÀNCIA –
FEBRE –  HIDROALCOHÓLIC 

MASCARETA – NETEJA – TOS 
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PRESENTACIÓ EL RACÓ SOCIAL 

La federació d’entitats DINCAT 

demana a l’Estat Espanyol que replantegi la 

reforma del codi civil en relació a la 

capacitat jurídica de les persones amb 

discapacitat, iniciant trobades amb els 

representants polítics. 

L’objectiu és passar d’un model 

d’incapacitació jurídica, a un model basat 

en els suports, perquè les persones amb 

discapacitat intel·lectual puguin prendre les 

seves pròpies decisions.  

La federació reclama tenir en compte 

les necessitats de suport de les persones, i 

oferir a totes les famílies la informació i 

recursos necessaris.  

Per altra banda, es reclama que en el 

moment que les persones amb discapacitat 

vulguin prendre decisions, tinguin al seu 

abast tots els recursos necessaris per poder 

fer-ho.  

LA JUNTA PARLA 

Benvolguts mares i pares,  

Aquest any ha estat difícil per la 

inseguretat i la por per culpa de la 

pandèmia que ha envaït les nostres vides, 

vides que ja són complexes però les anem 

superant dia a dia perquè els nostres fills i 

filles fan que siguem més valents.  

Malgrat tot això som molt  afortunats 

perquè  aquí  tenim  una vacuna, i no, no  és 

 la del COVID, és una vacuna que inocula 

humanitat, professionalitat, tendresa, 

vocació i afecte, i no s'aplica amb agulla, 

sinó amb carícies i petons imaginari, i els 

que l'han fet possible són els nostres 

monitors i tot el personal del centre. 

Una forta abraçada! I no ens deixem 

vèncer per l'enemic més terrible que és la 

por.....  El proper any serà millor!!! 

 

La covid ha trastocat les nostres 

vides. El taller tira endavant i recupera la 

quotidianitat. Afrontem la por i el risc amb 

cura, mesures de prevenció i molta il·lusió.                                                                                                                                                                  

A la “Nova Normalitat” tot és diferent: venir 

amb mascareta, rentar més les mans, 

taules… guardar les distàncies, fer grups 

nous, reduir places de menjador i hores 

d’assistència...  

Ens estem adaptant als canvis. No és 

fàcil, trobem a faltar molts companys!! 

Alguns estan a un altre grup, i no ens 

podem ajuntar tant com voldríem. D’altres 

estan a casa. Saber que estan bé ens alegra 

a totes les persones del taller: 18 de 

treballadores i 69 d’usuàries. Ara hem 

començat  49, aviat hi serem tots i totes!!!. 

Al butlletí trobareu les novetats i 

noticies viscudes des de setembre. 

Us desitgem Feliç Nadal i un millor 

Any Nou!!! 

FORMACIÓ 
  

PROJECTE 
  

Reciclem coneixements de cultura 

general i desenvolupem competències de 

recerca d’informació, comunicació i treball 

en equip. 

ACTIVITAT FÍSICA 
  

La pràctica regular d’exercici és molt 

beneficiosa, tant a nivell físic psicològic i  

social.  

REUNIONS DE GRUP 
  

Tractem temes que permeten 

planificar activitats i reforçar la convivència 

per promoure un bon clima de treball.  

Triem, planifiquem i fem accions 

culturals i socials per assolir els reptes 

proposats en grup. 

MENJADOR 
  

Els grups 5, 6, i 7, amb un total de 26 

persones, fan ús del menjador. El dinar es 

fa a les seccions després de fer la neteja.  

CASTANYADA 
  

Hem gaudit de la festa al pati, veient 

actuacions de companys i ballant al ritme 

de la música escollida. Ha estat genial!! 
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WEB 
  

 
 

SOM CAPAÇOS 
  

LOTERIA 
  

Ja falta poc per veure la Web 

El número guanyador!!  

Abans d’acabar l’any presentarem un dels 

projectes més esperats: la web oficial de 

PROLABORAL XALEST. 

La web informa de la nostra història, les 

persones que formem part, les activitats, serveis, 

projectes i productes què fem, l’actualitat, i 

moltes coses més! ......Esperem que us agradi! 

 

Cartell pel dia  de les capacitats 

Els actes programats per l’Ajuntament per 

celebrar el dia internacional de les persones amb 

discapacitat, s’han anul·lat. S’ha fet un acte 

institucional virtual per presentar un nou estudi.  

Al taller, cada grup ha fet activitats 

especials: cinema, jocs, debats, murals per fer 

visibles les nostres capacitats i els nostres drets. 

La loteria de Nadal és una tradició del 

taller, que ens ajuda a finançar projectes socials 

de la nostra entitat.   

Enguany, per les mesures covid, el 

pagament s’ha fet pel banc. Portem repartides 

1384 participacions i esperem ser un dels 

agraciats!!! 

CALENDARI SOLIDARI 
  

Portada del Calendari Solidari 

El 2021 és l’Any Internacional de les fruites 

i Hortalisses, i Prolaboral Xalest ens hi sumem! 

Cada mes té un disseny amb els companys 

i companyes fent de models i els seus dibuixos de 

les fruites i hortalisses de temporada.  

Hem rebut 200 comandes de calendaris! 

Cada grup guarneix la seva secció 

segons les estacions i les festes populars. 

Així estan més maques!! 

Fullejar el butlletí ens fa recordar els 

bons moments i les activitats fetes. Aquí el 

teniu amb la informació  més destacada.  

Fem el manteniment del jardí i 

cuidem l´hort, reguem, traiem males 

herbes i sembrem plantes i hortalisses.  

 

És una ocupació que ens ajuda a 

imaginar, tot creant productes de qualitat, 

mentre aprenem diferents tècniques.  

MANIPULAT 
  

BUTLLETÍ 
  

PRODUCTE ARTESANAL 
  

JARDINERIA / HORT  

Cada dia ens encarreguem de 

mantenir el pati net de fulles i de recollir 

escombraries. És més  important que mai!!! 

MANTENIMENT / RECICLATGE 

N. SORT.

102/20

N. PART.

1251

o
o

Total

102/20

c

27857
RT IGD NADA

p i ipa 6 Âg del

e 202

eria dqut •cia 'a mi abade

NUM. PART.

1251

CLAU

04781

4
EUROS

En cas de premi, es pagarà a partir del 7 de Gener

En cas de premi major s'aplicarà retenci6 segons Ilei vigent

Col.laboracié 1 € Caduca als rnesos. Tot talé estripat o serà nul.

Seguim donant resposta a les 

empreses que confien en nosaltres.        

Fem fins i tot mascaretes per MISS WOOD! 

DECORACIÓ 
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GRUP 1 
 

  

GRUP 5  
  

GRUP 3 

  
  

GRUP 4  
  

GRUP 2  
  

GRUP 6  
  

GRUP 7  
  

La pandèmia ens ha obligat a 

reestructurar els grups  del taller. 

S´han creat dos grups nous per poder 

acomplir  amb la distància de seguretat.  

Totes les persones del taller, també les 

que no assisteixen, tenen un grup assignat.  

Esperem que aviat  els que esteu a casa 

podeu tornar a compartir amb nosaltres. 

 

JUDITH CIURANETA 
Companya del grup 4 

MARÍA TORREBLANCA 
Auxiliar d´educador grup 7 

FRANCESC CASTAÑÉ 
Educador grup 5 

LAURA MORAL 
Treballadora social 

VERÓNICA ARRIVILLAGA 
Companya del grup  1 

NOELIA FERNÁNDEZ 
Educadora grup 1 

GLORIA MARTOS 
Psicológa grups  1, 2, 3 i 4 


