
Prolaboral Xalest 

Agraïm la 
col·laboració de:

• Grup 1

• Grup 2

• Grup 3

• Grup 4

• Grup 5

• Grup 6

• Grup 7

• Equip Directiu

• Junta Directiva

Gràcies a tots pel 

vostre treball, esforç i 

dedicació.
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5 de SETEMBRE: FESTA DE SABADELL

9 de SETEMBRE: INICI TALLER 

12 de SETEMBRE: INICI MENJADOR

L´AGENDA

Per aquestes vacances us proposem cercar les
següents paraules a la sopa de lletres:

PLATJA – PISCINA – XANCLETES – NEDAR – PILOTA
BARCA – VACANCES – TOVALLOLA – FLOTADOR
PARASOL – BIKINI – BANYADOR NOTÍCIES 2 

OCUPACIÓ 3

FESTES 4

SORTIDES                                            5

PARTICIPACIÓ SOCIAL                       6

ENTRETENIMENT/ AGENDA 8

Amb el suport de 
l’Ajuntament de Sabadell

Que tingueu

molt bon estiu!!!

NOVETATS 7

prolaboralxalest

prolaboralxalest.cat

937224643
626903208

C/ Palestrina 12
08206 Sabadell



NOTÍCIES NOVETATSPàgina 2 Pàgina 7

PRESENTACIÓ EL RACÓ SOCIAL

Fa 16 anys es va signar la Convenció

de Drets de les Persones amb Discapacitat

de l’ONU.

Aquest document reconeix com a

drets aspectes com la igualtat

d’oportunitats, l’accessibilitat o el respecte

per la diferència i la diversitat.

Les administracions tenen l’obligació

de crear les lleis i polítiques per fer efectiu

aquests drets i les famílies que ho coneguin,

ja que així, podrem reclamar-ho si es

vulneren.

A punt de marxar de vacances

d’estiu, us presentem les notícies més

importants del taller d’abril a juliol. Cada

grup ha triat dos o tres de les activitats

fetes, i n’ha redactat i buscat una fotografia

per fer els articles. Aquest trimestre,

després dels dos anys de pandèmia hem

recuperat la Paradeta d’artesania al Mercat

Central, els esmorzars d’aniversari de la

cafeteria del taller, la Festa a la Ciutat, i la

sortida a La Bassa. També hem iniciat

activitats noves: “la teràpia assistida amb

gossos” i hem creat el nostre perfil

d’Instagram Prolaboral Xalest.

Hem batallat contra el contagi de la

covid-19. A l’abril fem opcionals les

mascaretes, però amb el repunt de contagis

tornen a ser obligatòries. Des del maig ens

hem contagiat 16 persones usuàries i 5

persones treballadores. Hem fet els

cribratges al CAP Can Rull: 2 al GRUP 7 i 1 al

GRUP 4. Afortunadament tots i totes ens

hem recuperat sense complicacions al

nostre domicili.

Gràcies a usuaris, famílies i equip per

estar tan vigilants dels símptomes, de fer-

nos els test per detectar positius i

d’informar al taller per activar els protocols

amb SALUT.

Només ens queda reunir-nos en el

SOPAR D’ESTIU i desitjar-nos unes molt

bones i merescudes vacances!!!

Cuideu-vos molt!

Des del maig fins el juny a totes les

seccions hem fet una activitat quinzenal de

Teràpia Assistida amb Gossos .

La noia que porta l´activitat es diu Eva

i amb ella i el Loki, Stark, La Natasha i la Nura

fem diferents jocs per conèixer millor als

nostres amics de quatre potes.

Ens ha agradat molt i tenim moltes

ganes de repetir!!!

TERÀPIA ASSISTIDA AMB GOSSOS

Començant l´activitat amb els gossos

El grup amb els mossos despres de la xerrada

FORMACIÓ EQUIP

Un any més l’equip de professionals fa

diferents cursos formatius, escollint la

formació més apropiada, segons preferències

i necessitats del nostre col·lectiu.

Així actualitzem els propis

coneixements i potenciem les habilitats

col·lectives.

Tot i ser on-line, han estat molt

interessants i profitoses.

Passa de llarg la covid?

Ara tenim un vent una mica

esbojarrat sembla que torna a pujar.

Els estels que són els nostres fills i

filles, i els monitors, monitores i personal

del centre els cordills què enlairen els

estels. Per això us volem agrair tot el què

esteu fent.

Us desitgem un molt bon estiu i ens

retrobem el setembre.

Una abraçada molt forta!

LA JUNTA PARLA

XERRADA MOSSOS

El 15 de juny ens visiten al taller una

parella dels Mossos d’Esquadra per fer-nos

una xerrada sobre prevenció i actuació

davant possibles situacions d’assetjament i

com fer un ús segur i responsable de les

xarxes socials.

A partir de les nostres experiències

fem una mica de debat i aclarim dubtes.

Ha sigut molt enriquidor!!!

Alguns professionals ja tenim el diploma!!!
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FESTA A LA CIUTAT

Ho donem tot en les actuacions!!

Després de dos anys, el 15 de maig

tornem a fer la nostra festa, amb ganes de

celebrar amb la ciutat. Com a novetat fem

uns playbacks que son un èxit i ens divertim

molt fent-los.

No ha faltat la xocolatada, la paradeta,

fem un punt de llibre i juguem al joc de

“Salvem el planeta!! I no ens oblidem dels

premis de la rifa!!

Ha fet calor però ho hem passat genial!

PREMI SETBA

Hem fet un gran comiat a la Charo!

El dijous 16 de juny celebrem el comiat

de la Charo, que ja es jubila! Durant els

últims 6 anys la Charo ens ha aportat el seu

optimisme i professionalitat. La trobarem

moltíssim a faltar i ens encantaria que ens fes

alguna visita! T´ho has guanyat Charo!!

També al juny marxa l´Enriqueta

després d´estar treballant tres mesos amb

nosaltres.

PARADETA

Mostrem els productes als nostres clients.

El 25 d´abril tornem a obrir la

paradeta del Mercat Central.

Cada dilluns podeu trobar els nostres

productes de sempre al costat del restaurant

el Racó del Mercat. Aquest any amb un nou

proveïdor de mel: mels Alemany!!!

Teníem moltes ganes de tornar!!

És genial tornar a parlar amb persones

conegudes i amb els nostres veïns de

parada!!

Després de 2 anys tornem a celebrar

els esmorzars d´aniversari en companyia,

gràcies al servei de cafeteria del taller.

Podem festejar i gaudir d’un bon

esmorzar amb entrepans i begudes realitzat

pels companys i companyes del taller.

Tothom ho estava desitjant!

CAFETERIA

PROTAGONISTES

Pintant les obres d´aquesta edició.

Al mes de maig tornem a participar per

segon any consecutiu al Premi SETBA.

Ens agrada participar ja que el procés és molt

enriquidor, ens permet descobrir i

experimentar amb els diferents materials i

tècniques i expressar la nostra creativitat.

Des del taller s’han presentat 45 obres

xulíssimes!!

Hem inaugurat l´instagram del taller!

Amb aquest nou compte a les xarxes

socials hem obert una finestra en el nostre

dia a dia, on és més senzill explicar tot allò

que fem.

Al taller passen moltes coses, fem

moltes activitats i ens encanta poder

compartir-les. A l´instagram veureu fotos de

les activitats on fem una mica de “postureo”.

INSTAGRAM

Quins esmorzars d´aniversari més bons!!

Seguiu-nos per saber tot el que fem al taller



FESTES SORTIDESPàgina 4 Pàgina 5

Aprofitant per prendre una beguda

Tots al showroom de productes!

Refrescant-nos a l´aigua fresqueta!!

EL dijous 9 de juny anem a la piscina

del Club Natació Sabadell. Com que ja fa

caloreta, ens refresquem a l´aigua, nedem i

fem una mica d´aquagym! Dinem al

restaurant del Club, i ens ha encantat!!

Ens ho passem genial ¡ esperem tornar

un altre any.

GRUP 1

El dimarts 28 de juny anem a Can

Gambús a passar el dia. Esmorzem a la zona

de pícnic i aprofitem per anar a la zona de

jocs on experimentem amb la música, i els

més atrevits es tiren per la tirolina. Finalment

prenem un refresc a la Capella.

Ha estat un dia rodó!

GRUP 2 I GRUP 5

El 14 de Juny visitem Rolmovil, a Bigues

i Riells, l´empresa que col·labora amb

nosaltres des de fa molt temps, i ens dona

feina cada setmana. Tenim moltes ganes de

conèixer-nos i ens reben amb aplaudiments!,

i fins i tot ens conviden a dinar!! Estem molt

agraïts!!

GRUP 3 I GRUP 7

El dijous 9 de juny anem al parc

d'atraccions del Tibidabo aprofitant la

jornada solidària “estiu sense barreres”.

Ens encanta pujar a les atraccions amb

els nostres companys i amics. Ha estat un dia

molt divertit i ens ho hem passat molt bé!

GRUP 4 I GRUP 6

Posem a la entrada del Tibidabo

SANT JORDI

Ensenyem als companys els nostres treballs

El dia 23 d’abril celebrem els Jocs

florals de Sant Jordi al taller.

És una jornada diferent, sortim tots al

pati per celebrar-ho, sona la música

tradicional mentre compartim murals,

escrits, dibuixos i lectures de poemes que

hem treballat a les nostres seccions.

Apostem per l’art i la cultura i ho

passem genial!

SANT JOAN

Ens refresquem a la Bassa!!

Dilluns 11 de juliol tornem a la Bassa

de Sant Oleguer! Ho fem amb mascaretes al

vestuari i tenim una mica més de compte

amb la distància i els grups bombolla, però

recuperem una mica la normalitat d´aquestes

dates d´estiu.

L’aigua està genial, fa solet i gaudim

d’un dia fantàstic i de jocs amb els nostres

companys!!

ANEM A LA BASSA

Pengem els desitjos a la nostra foguera

El 23 de juny celebrem la festa de Sant

Joan amb els companys.

Ballem, gaudim amb la música i

mengem unes coques que estan boníssimes!!

A més, fetes pels companys del PFI de fleca

de l´escola. Ens ho passem d'allò més bé.

També escrivim desitjos i els pengem a la

foguera de cartró que hem fet perquè es

compleixin!


