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Us desitgem

Bones Vacances!!!

http://www.prolaboralxalest.cat/


En primer lloc reconèixer la gran

tasca de la Direcció durant l'onada COVID, i

la magnífica acció de responsabilitat que

l’equip de professionals ha dut a terme

envers els usuaris.

La por va entrar a casa nostra

desestabilitzant el nostre entorn i benestar,

però gràcies al suport i directrius del taller,

els nostres valents i valentes han tirat

endavant. Encara ens falta camí per

recórrer i esperar que amb les vacunacions,

puguem tornar a abraçar amb força allò tan

preciat com és la llibertat i sobretot la VIDA.

A punt de finalitzar, mireu endavant

amb prudència i gaudiu de cada petit

moment amb les vostres famílies!

L’equip de professionals volem seguir

millorant la nostra atenció cap a les

persones i enriquir-nos de nous

coneixements. És per això que aquest any

hem realitzat la formació “Planificació

Centrada en la Persona” i té com a objectiu

millorar la qualitat de vida de les persones

basada en les seves preferències i valors.
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PRESENTACIÓ EL RACÓ SOCIAL

Ha estat un any estrany i vull agrair-

vos l’esforç fet perquè l’any surti endavant i

per l’acollida que heu tingut amb mi, per

confiar en la meva feina i per la implicació

amb els/les vostres familiars.

Hem hagut d’adaptar-nos tots, i

encara que no ens hem vist com ens

agradaria les trucades telefòniques han

estat una via molt maca per parlar amb

vosaltres i d’atendre les vostres demandes.

Per això, gràcies pel vostre esforç i

per les ganes d’avançar.

LA JUNTA PARLA

Marxem de vacances amb la

satisfacció d’haver-nos cuidat uns als altres

del virus que ens ha posat la vida del revés.

Ens hem fet costat en els moments més

dolços i en els més amargs. Per això:

GRÀCIES!, en especial, als i les companyes

dels grups, que heu seguit de forma molt

responsable les indicacions dels

professionals del centre: vigilem la

distància, la mascareta, les mans... Quina

paciència heu tingut, que bé heu après

totes les mesures, quants sacrificis us hem

demanat, que bé heu entès que els canvis

eren per protegir la salut de tothom.

Gràcies a les famílies, que quan heu

notat un símptoma o algun convivent es

feia una PCR, ens heu informat i heu

preferit que el/la vostra filla es quedi a casa

per protegir-nos els altres, o heu consultat

al metge, malgrat la dificultat per contactar

amb els CAPs.

Gràcies a l’equip, des del vostre lloc

de feina heu treballat per tenir materials de

protecció, adaptar les activitats i els espais,

i ajudar a fer més fàcil la vida al taller, amb

alegria i contenint la pròpia por.

Gràcies a la Junta per estar atents a

les necessitats del centre i encoratjar a

l’equip professional. Tothom hem ajudat a

fer del taller un lloc segur, lliure de

coronavirus!!!.

FORMACIÓ EQUIP

Els dies 28 de maig i 18 de juny dues

infermeres de l’equip de vacunació covid

posen la 1ª i 2ª dosi de Pfizer a 6 usuaris/es,

3 professionals i 3 familiars del taller.

68 usuaris/es s’han vacunat entre febrer i

juny, amb la vacuna pfizer.

18 professionals s’han vacunat, entre febrer

i juliol, amb pfizer, moderna o Astrazeneca.

Aquesta es va suspendre al març, just quan

teníem la 1a. dosi, i es va reprendre al maig.

VACUNACIÓ

A finals de juny hem fet el comiat de la

nostra companya Laura, treballadora social.

Va arribar el mes de setembre i ens ha

acompanyat amb la seva bona feina durant

tot aquest temps. Marxa a un nou lloc de

treball en l’àmbit sanitari.

Ha estat un plaer treballar amb tu,

Laura! Que tinguis molta sort i fins molt

aviat!

COMIAT LAURA

Un petit detall de part de tots!

En un moment del zoom

Us desitgem bon estiu!

Darreres dades de la vacunació
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SANT JORDI

Explicant la història de Sant Jordi

Aquest any la festa de Sant Jordi ha

sigut diferent a altres anys, ja que sempre

sortíem al carrer a vendre roses.

Com ens va fer bon temps vam poder

celebrar-ho al pati on cada grup va fer una

exposició llegint poemes, històries…

aquestes representacions les vam combinar

amb música i ball.

Ens ho vam passar super bé!

PLANTADA LLIMONER

El passat 28 de maig tots el

companys/es vam sortir al pati del taller per

plantar un llimoner.

Volem celebrar els 25 anys del taller i

també l'any internacional de les fruites i les

verdures, i quina millor manera de fer ho

que plantant un llimoner!!!

Tothom va participar i ens ho vam

passar d'allò més bé.

PRE-REVETLLA  DE SANT JOAN

Una estoneta de ballaruca!!

El dimecres 23 de juny tots els

companys del taller vam celebrar la revetlla

de Sant Joan. Degut al mal temps no vam

poder fer-la al pati però la vam celebrar

dins. El passadís estava ple de ritme i de

ballaruca.

Vam menjar coca de Sant Joan feta

pels companys del PFI de l´escola i suc o

cacaolat ben fresquets. Estava tot boníssim i

ens ho vam passar genial!

MANIPULAT

A les acaballes del trimestre tenim

feina per a donar i vendre. Des de setmana

Santa s´ha reactivat el treball amb

Rolmovil, amb quantitat de feina setmanal

i molt variada!!!

Ha tornat Vernis, una empresa amb

la que ja vam treballar als inicis del taller.

Tenim per tant un nou client al que mostrar

el nostre compromís i bon treball! Ha sigut

un trimestre molt mogut. Aprofitem bé les

vacances, ens ho hem guanyat!!

PÀGINA WEB

Us presentem un dels projectes més

esperats: la web oficial de Prolaboral Xalest.

www.prolaboralxalest.cat

Aquí podreu estar al dia de l´actualitat

i conèixer tot allò que fem al taller;

activitats, serveis, projectes...

Passeu-vos per la botigueta online

per veure els productes de temporada i fer

comandes!

NOVA SAMARRETA

Plantem el nostre llimoner!

El nou material de Vernis

Alguns productes de la botiga online

Ja tenim aquí el nou model de

samarreta oficial de Prolaboral Xalest amb la

que volem celebrar el 25 aniversari. Sembla

mentida però ja han passat 25 anys!

La nova samarreta té un color ben

llampant i un disseny exclusiu “Jo també

Puc” fet pels companys/es del taller.

Defensem les nostres capacitats i el dret a

decidir el nostre projecte de vida.

El nou disseny de samarreta
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GRUP 2

Treballem amb les chromebook

Hem incorporat els chromebook al

projecte d’estimulació sensorial a partir de

fitxes interactives d’identificació visual, jocs de

memòria, coordinació i percepció visual i

auditiva.

Aquests estímuls juntament amb els

materials sensorials que hem creat a la secció,

pretenen millorar el benestar i la qualitat de

vida de les persones.

GRUP 3

Treballant la biografia amb les tablets

GRUP 4

Fem el videojoc entre tots

Aquest trimestre hem treballat la

biografia d’un/a cantant que cadascú ha triat.

Hem creat un document al Drive i allà hem

escrit i enganxat la informació més rellevant de

la seva vida i trajectòria musical.

També entre tots hem fet un manifest

per donar ànims i suport a la gent en aquest

temps de Coronavirus. Cada un de nosaltres

hem escrit una frase amb els nostres millors

desitjos.

Hem fet un videojoc creant nosaltres les

pantalles. Ha estat molt divertit, però te molta

feina. Ens hem dividit per comissions. Una

s’encarregava de pensar la història, una altra de

dibuixar personatges i paisatges, altres van

recopilar imatges. També hem planificat com

jugar. Finalment ho hem posat tot en comú.

Ens ha agradat molt fer treball

col.laboratiu. Hem après moltes coses!

GRUP 5

En la secció 5, estem treballant les

emocions i els valors. Ens ho passem bé, fem

jocs i ens divertim. Gràcies a això, ens ajuda a

entendre més als altres i a nosaltres mateixos.

Hem tingut la novetat de poder treballar

amb les tauletes digitals. Hem escoltat música,

buscar informació i veure vídeos relacionats

amb les emocions. Ens agrada poder combinar

el treball amb tauletes i amb dinàmiques.

GRUP 6

Durant aquest any hem estat treballant

les diferents estacions de l´any.

Hem fet un mural dedicat a cada una de

les estacions, en el que hem posat: el temps

que ha fet, la fruita i verdura de temporada, les

notícies que ens han semblat més destacades,

les tradicions que es fan arreu del món i el com

ens vestim segons el temps que fa.

Hem après moltíssim i els murals ens

han quedat molt bé!!

GRUP 7

El nostre projecte serveix per coneixe’ns

millor, ja que som un grup nou donada la

situació actual.

Estem creant un còmic on els

superherois del grup 7 s’han juntat per

combatre el nostre enemic, el virus. Cadascú ha

personalitzat el vestit amb un color i ha creat el

seu poder a partir de punts forts i la seva

debilitat amb coses que no ens agraden.

Fem recerca d´informació a internet

Amb els murals de les estacions

La portada del nostre còmic


