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QUI  SOM ?



         QUÈ FEM?



MANIPULATS:   Àrea Ocupacional

Ens agrada treballar en equip i 

esforçar-nos en la nostra tasca



Una de les tasques que realitzem és el 

reciclatge del Taller

RECICLATGE:   Àrea ocupacional



Tots els dimarts i els dijous, disfrutem realitzant esport a l’aire lliure., Fem 

jocs adaptats i tonificació muscular.

ACTIVITAT FÍSICA: 
Àrea d’ajustament personal i social



Treballem la història, la geografia i 

la hidrografía de la península ibèrica. 

El projecte final és l’elaboració d'un mapa  

tridimensional de la península.

RECERCA:      Àrea d’Ajustament personal i social



Ens reunim els divendres 

per tractar temes 

importants del taller i de 

la secció.

REUNIÓ:    Àrea d’ajustament personal i social



TERÀPIA ASSISTIDA AMB GOSSOS:    
Àrea d’ajustament personal i social

Entre maig i juny 

realitzem 3 sessions 

en divendres. 

Coneixem a la Nura i 

els tres cabdells. 

Ens expliquem 

curiositats dels seus 

costums. 

Ens apropem als 

gossos amb afecte i 

enfrontem la por. 



SORTIDES TRIMESTRALS:   
Àrea d’ajustament personal i social

Tornem  a sortir i 

aprofitem per anar al 

Parc Can Ganbús i a la 

piscina del CNS



SORTIDA A LA BASSA:  
Àrea d’ajustament personal i social

EL DIA 11 DE JULIOL ANEM A LA BASSA. 

GAUDIM D’UN DIA SOLETJAT, REFRESCANT-NOS A LA 

PISCINA AMB ELS NOSTRES COMPANYS I COMPANYES. 



ARBRE DE NADAL:    Projecte de Taller

Col·laborem en la decoració de l’arbre del barri de Can Rull !!!



Presentem les nostres obres d’art:

- Experimentem amb diferents tècniques, materials i estris. 

- Creem una obra d’art i la presentem al concurs. 

PREMI SETBA:    Projecte de Taller



El diumenge 15 de maig: 

FESTA A LA CIUTAT: Projecte de Taller

- fem un espectacle nou: El playback.

- mostrem a la ciutat tot el que fem al taller.  

- preparem i participem en diferents activitats. 

- estrenem la samarreta nova. 



 3/12 - DIA DE LA DISCAPACITAT:
ÀREA D’AJUSTAMENT PERSONAL i SOCIAL

Treballem la discapacitat des de les nostres Capacitats ficant-nos en la pells dels companys jugem hamboll tots en 
cadires o amb els ulls tapats!!!



 8M - DIA DE LA DONA:
ÀREA D’AJUSTAMENT PERSONAL i SOCIAL

“Sovint qui creus que 
no pot fer alguna cosa 
és qui fa coses que no 

creuríes”

Hem fet fotos de totes 
les treballadores del 
taller i la Mariajo ha 

creat aquest collage tan 
xulo 



- LA CASTANYADA    

-  DIA DE LA DISCAPACITAT  

- 25 ANIVERSARI

- NADAL

- CARNESTOLTES

- DIA DE LA DONA

- SANT JORDI

- SANT JOAN

- SOPAR D’ESTIU                              

FESTES DEL TALLER:     
Àrea d’ajustament personal i social

Celebrem les festes tradicionals i 

dates assenyalades tots plegats:



FESTES DEL TALLER:   
Àrea d’ajustament personal i social

Per fi tornem a celebrar el 

tradicional sopar d’estiu en un 

restaurant… en aquesta ocasió 

anem a La Masia de Can Rull. 

Gaudim moltíssim!!!



BONES VACANCES!

GAUDIU MOLT 
DE L’ESTIU!

UN ANY PLE DE CANVIS I REPTES. 
ESTAN SUPERATS TOTS, ESTEM MOLT ORGULLOSES 

DE VOSALTRES!

ENS VEIEM AL SETEMBRE!!!


