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C/ Palestrina 12 
08206 

Sabadell  

Teléfono: 
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 

 

Gràcies a tots pel vostre 
treball,esforç i 

dedicació. 

 

A la Sopa de Lletres de Prolaboral Xalest s´han amagat moltes paraules… 

meu pare i anar a casa de la meva 

avia. 

-  T’agrada la jardinería?  

M’agrada molt, a mes he fet 

cursos a Cipo i al Vapor Llong.   

Fins i tot vaig arribar a instal·lar 

sistemas de reg. 

- Quines  diferéncies trobes entre 

l´escola  i el taller? 

Que aquí  som persones grans i 

hem de ser seriosos.  

 Moltes gràcies Marc. 

 

L´any passat el Marc va fer 

practiques al taller, i aquest any 

està ja treballant amb nosaltres, 

així que hem volgut saber una 

mica més d´ell. 

 T’agrada el taller? 

 M’agrada molt, i també treballar 

amb els companys .Estic molt a 

gust. 

- Quines feines t’agraden més? 

Els colors de Carioca, bernissar, i  

fer les medalles per vendre al 

Mercat. 

 - Que t’agrada  fer al temps lliure?  

M’agrada  jugar a la consola, el 

Barça,  les motos , sortir amb el 

Els nostres redactors amb el Marc 

Entrevista 

   Entreteniments  

El nostre jardí va donant els seus fruits. 
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Benvinguts tots i totes al nou curs! 

Aquest any trobarem coses noves 

com per exemple companys nous que 

coneixereu mes endavant.   

Ja comencen les activitats, les 

compensatòries, els projectes... i 

atenció al calendari 2014, perquè es la 

bomba.  

Recordeu també que la cafeteria 

ha obert les seves portes i ja podeu 

demanar el vostre esmorzar, entrepans, 

sucs, cafès... i si voleu celebrar el vostre 

aniversari, ens aviseu i  la cafeteria us el 

pot preparar.  

Ara sí, ja estem  preparats per 

començar. 

 

Els pares es 

reuneixen 

El passat 25 de setembre a les set de la 

tarda els pares es van reunir amb els 

educadors i direcció al taller. Com cada 

any es va repartir l’horari,  el calendari 

laboral i informacions varies del centre. 

La Núria va explicar les activitats i 

les normes del taller així com que 

l’entitat regalarà a cada company una 

bata nova amb el logotip de Xalest. 

Desprès a cada secció es van 

reunir els pares amb els educadors per 

conèixer tot allò que es farà durant el 

nou curs. 

Cap a les 20:30 tothom es va reunir per 

tastar el càtering  preparat pel grup A . 

Estava tot molt bo !!!  

 

Benvinguts! Encetem un 

nou curs. 

         El grup del Teler 
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El divendres 27 de setembre  tots  

els companys del  taller vam fer una 

jornada esportiva al poliesportiu de Can 

Rull.  

Després d’esmorzar ens vam 

preparar per fer les activitats. Ens vam 

dividir en 2 grups: un grup va jugar a 

futbol i la resta es va repartir entre  

l´aeròbic i una petita gimcana de jocs. 

  A l’acabar ens vam  canviar al 

vestuari i després es va fer l’entrega de 

trofeus.  

 

El prolaboral en “marxa” 

 Aquest curs hem iniciat una 

activitat nova, aprendre a utilitzar un 

teler asteca!! 

Hem après a fer alguns punts i a  

esmenar errades  quan estem 

treballant. Un cop dominada la tècnica  

hem fet  bufandes i colls  per a tothom, 

fins i tot per a nens!  

 

NOTICIES 

 Al març les bates han arribat amb 

novetats. Tenen un nou disseny, són 

més curtes, amb un teixit més prim i 

amb ratlletes. 

Són molt còmodes i fàcils de 

posar. A més, totes porten el  logo del 

taller.  Ara ningú se les voldrà treure. 

 

     Ja tenim les bates! 

         El nou calendari 

 Una vegada més, abans de Nadal, 
vam presentar el calendari de Prolaboral 
Xalest!  

Gràcies a la participació de tots i 
al treball del Grup A tothom va posar la 
seva millor cara per sortir ben guapo.  

Ha estat un gran èxit!  

 

  

 

         Tornen les parades 

 Al mes de març vam obrir la 
segona parada de Prolaboral al barri 
dels Merinals. Ara comptem amb dos 
espais on oferir els nostres productes.  

Ens podreu trobar en horari de 
matí els dilluns al  Mercat Central i 
divendres  a la part de dalt del Mercat 
dels Merinals.  Us hi esperem! 

 

 

No hi ha crisi pels somriures 

 “ Camins” 

Entrada del Mercat dels Merinals 

 “ Camins” 

          Teler amb  punt creuat 

 “ Camins” 

         Bata Prolaboral Xalest 



Festa del barri Arrahona- Merinals  Aquest any els grups B i C han fet un 

arbre amb oueres pintades i un cartell de 

Feliç 2014 per a decorar el taller.       

    Tothom ha participat en el producte 

propi, muntant petits tions, arbres fets 

amb encenalls de fusta, etiquetes i 

bosses decorades.  

      Hem tingut la loteria, el lot de Nadal i 

el dinar de l’últim dia a “La Graella”. 

Tampoc va faltar la festassa organitzada 

per l’associació. Tothom va fer cagar el 

tió! 

 

 El tema d’aquest any han estat les 

pel·lícules: el grup C  d’ “Alícia en el país 

de les meravelles”, el grup B de ’’Bichos’’, 

el grup A  de “Pesadilla antes de 

Navidad”, grup de Serveis de 

“Zombieland” i grup de treball de “ Mi 

novio es un zombie”. Després de la 

desfilada pel pati vam anar a fer un picnic 

al costat del centre cívic dels Merinals. 
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 El passat 28 de març vam rebre 

la visita de la Sra. Carmela Fortuny , la 

Sra.Carme Milian, Directora general i 

Subdirectora  de l´Icass respectivament 

i  la Sra. Rosa Graells, cap dels Serveis 

Socials de l´Ajuntament. 

 Van visitar les instal·lacions del 

centre, i es van interessar per les 

activitats, la   feina i  productes que 

fem. Posteriorment es van reunir amb  

l’equip directiu  i amb la Junta directiva 

de l’associació per tractar la situació 

actual i futura del taller. 

 

El 26 d’octubre es va celebrar la festa 

d’entitats dels Merinals i nosaltres vam 

participar amb la nostra paradeta. 

 Vam exposar  testos, titelles, 

llibretes i mel. Es va vendre molt, però el 

producte “estrella” van ser els tions. Hi 

havia paradetes de diferents entitats del 

barri amb les seves manualitats.  

Ràdio Can Deu va animar el matí amb 

música i entrevistes. Van haver-hi 

actuacions, també la de la Coral Xalest. 

No va faltar la xocolata amb coca i 

melindros. 

Va ser un dia molt divertit. L’any que 

ve esperem tornar a ser-hi!!! 

 

Al novembre, Prolaboral Xalest ha 

participat per primer cop a la Festa de 

les Capacitats, per celebrar el Dia 

Internacional de la discapacitat. Allà 

vam  exposar i vendre els nostres 

productes artesanals, amb  molt bona 

acollida del Calendari 2014 del centre. 

També hi va haver activitats diverses 

com xocolatada popular, cercavila de 

gegants i capgrossos i l’actuació dels 

Cracks d’ANDI.  
      Paradeta i gegants a la plaça   del Dr. Robert 

         Festa de les Capacitats 
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   Una castanyada molt animada 

Aquest any hem tingut una molt 

bona castanyada. Els companys del GT es 

van cuidar de coure les castanyes mentre 

la resta organitzaven el pati per gaudir 

del karaoke.  

Cada grup va escollir una cançó; Els 

grups B i C van cantar “La castanyera”, el 

grup de Serveis  “Un beso y una flor”, el 

grup A “La chica ye-ye” i grup de Treball  

“Camins”. Ho vam fer molt bé a l’escenari 

i ens vam divertir molt! 

 

            Celebrem el Nadal 

          Un carnestoltes de pel.lícula 

     El Grup C  fent el concert de nadales 

El Grup de Treball després de l´actuació 

    La directora de l´Icass  ens visita 

     Els nostres “Bitxos” 
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El 17 d’octubre vam anar d’excursió 

al Zoo! Vam veure un elefant  dutxant-se,  

al rinoceront menjant fulles, però a 

l’hipopòtam gairebé no el vam veure, 

estava  ficat a l’aigua fins les orelles!             

Vam saludar a una parella d’óssos 

adormits i quan vam arribar a la piscina 

dels pingüins   vam veure com es 

barallaven  per menjar–se tots els peixos.  

Va ser un dia molt profitós!  

 

 

Grup B  i  Grup C                           Visitem  el  zoo 

Grup A  i  Grup de Serveis        Anem  al  cinema 

El  18 de novembre vam anar a 

veure la pel·lícula “ Món petit”, que narra 

les aventures de l’Albert, un noi amb 

cadira de rodes  que viatja sense diners i 

amb la seva parella. El seu objectiu  es 

arribar a l’altre punta del món amb la 

bona voluntat de la gent.  

A l’acabar el documental vam anar 

al restaurant xinès on vam menjar bo i 

diferent. 

 

  Grup  de  Treball                           Veiem  el  Museu Blau 

        El grup durant l´espectacle dels dofins 

El 22 d’octubre vam anar al  Museu 

Blau. És un edifici enorme! Vam veure una 

exposició  sobre l’origen de l’univers,    

fòssils i fins i tot un tros de meteorit!!  

També hi ha la part d’animals dissecats: 

amb taràntules i un lleó que semblava a 

punt d’atacar!   

Al sortir  vam dinar a un parc prop 

de la platja.  

Us  el recomanem! 

  Abans d´entrar al Documental al cinema Imperial 

Visita al Museu Blau, al Forum de Barcelona. 

    Grup B  i  Grup C        Un matí d’orquestra! 

Aquest trimestre hem anat a 

l’Auditori de Barcelona, on vam veure un 

violinista tocant una peça molt maca.  

Ens van fer una breu explicació i un 

petit concert i vam veure l’assaig de la 

orquestra més famosa de Catalunya!  

Per acabar vam fer un taller amb els 

instruments i vam muntar la nostra pròpia 

orquestra!!  

 

 

     L´orquestra Xalest, ja la tenim muntada!! 

Grups A i Grup  de  Serveis            Anem a TV3!          

El  grup A i el grup de Serveis  vam 

anar als estudis de TV3 a  Sant Joan 

Despí. Allà ens van rebre amb  una 

càmera per que ho anéssim filmant tot 

durant la visita.   

La  Meri ens va guiar per la sala de 

control, el plató de telenotícies, els 

decorats de súper 3... ho vam veure tot. 

Ah! Ja hem vist el  vídeo que vam filmar, 

i ens ha fet molta gracia! 

 
 Grup  de  Treball           Voltem  per  Matadepera       
            

El 18 de febrer vam visitar el camp 

de golf de Matadepera i vam  fer un 

recorregut pels rodals. Un guia molt 

amable ens explicava les curiositats del 

paisatge. 

Més tard vam anar a dinar al bar del 

Casal on ens van atendre molt bé i desprès 

vam donar un passeig pel poble. 

Va ser un dia molt agradable!  

 

 L´hostessa de TV3 amb el grup al plató de “Divendres” 

                Estada en el parc de Matadepera 


