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Taller de comunicació augmentativa 

El 17 d'Octubre, des del Servei de Teràpia Ocupacional es va fer una reunió de famílies 
de nois i noies que participen en les nostres activitats de COMUNICACIÓ i CONVERSA. 
L'objectiu d'aquesta reunió era transmetre com entenem i treballem l'àrea de la Comunica-
ció, per tal de fer partícips a totes les famílies de tot el treball que fem. Sobretot, al taller es 
va incidir en l'aspecte augmentatiu de la Comunicació. O sigui, desenvolupar eines comu-
nicatives per enriquir i facilitar molt més la comunicació de tots els nois i noies atesos en el 
nostre servei. Per poder-ho explicar, es va fer una descripció de la composició, estructura i 
funcionalitat del PLAFÓ de COMUNICACIÓ. 

En definitiva, es pretenia transmetre de forma teòrico-pràctica quin és el treball que fem i 
que ens agradaria que aquest treball tingués continuïtat en el nucli familiar, en la mesura 
de les possibilitats de cada família, i, sobretot, facilitar noves eines comunicatives per millo-
rar i enriquir la comunicació que estableixen amb els seus fill/es. A la reunió hi van assistir 
forces famílies que van plantejar els seus dubtes i suggeriments. Totes les explicacions 
van donar pas a realitzar algun exercici pràctic. També es va plantejar l'ús de les noves 
tecnologies, com les tablets. En tot cas, és decisió de la família comprar les tablets, doncs 
pel centre no són necessàries ja que cada noi i noia té un plafó de comunicació personal. 
Poden descarregar-se el programa que nosaltres utilitzem per tal de poder treballar-ho a 
casa. 

 Es va agrair l'assistència, participació i implicació de totes les famílies que van estar a la 
reunió.  

 



recorda 

Per la publicació d’articles i noticies, al 
butlletí envieu texts i fotografies al res-
ponsable de comunicació Ayoze Sán-
chez al correu asanchez@tegar.cat  

 

 

Jubilació d’en  

Josep de Najas. 

Al Centre Especial de Treball es va jubi-
lar, el passat dia 11 d’octubre, en  Josep 
de Najas. En Josep, portava 23 anys 
treballant amb nosaltres. Ha estat una 
persona molt estimada, tenia un compor-
tament exemplar i un caràcter agradable 
i senzill. És una persona molt coneguda 
a Vilanova, i de ben segur a partir d’ara 
gaudirà d’aquesta nova etapa de vida 
junt amb la seva família que sempre l'ha 
acompanyat. 

Durant el mes de setembre i octubre els 
professionals del Centre Especial de 
Treball, han realitzat una formació en 
primers auxilis per tal d’ampliar els seus 
coneixements i millorar les intervencions 
a l’hora d’actuar en cas d’una situació 
d’emergència sanitària. La formació dels 
nostres professionals és molt important, 
ja que és la manera de potenciar la quali-
tat dels nostres serveis i millorar l’atenció a 
les persones.  

Telèfon de l’Associació de Pares 

 679688527  

Formació en  

primers auxilis 

El 19 d’octubre el Servei Ocupacional 
d'Inserció va realitzar la segona activitat 
extraordinària programada dins del pla 
d’activitats del 2018. Van fer una visita al 
Centre d’Apropament a la Natura a Na-
vàs. Un espai  que permet tenir un con-
tacte directe amb els animals i la natura. 
Els nois van poder veure i conèixer espè-
cies exòtiques, des de camaleons, fins a 
serps o iguanes.  

Va ser una experiència molt enriquidora 
per tot l’equip del SOI. 

  

Visita al Centre 

d’apropament a 

la natura 

El passat 21 d'octubre, al Centre Cívic 
de la Collada, es va realitzar la tradici-
onal paella anual, va haver-hi rècord 
de participació i un cop acabat el dinar 
els més animats van gaudir ballant 
amb els ritmes de la nostra DJ. 
Una vegada més des de la junta us 
volem donar les gràcies a tots per la 
gran resposta rebuda, sense la vostra 
col·laboració tot això no seria possible. 
 

US ESPEREM A LA PROPERA.  

Gran Paella de  

l’associació Fem Camí 

El 30 de Setembre vam anar a visitar 
Rupit, el poble va agradar molt a tots i 
passar pel pont penjant va ser tot un 
repte per a alguns. Després d'un bon 
menjar i el corresponent ball, vam 
tornar a casa amb el sabor d'haver 
passat un gran dia.  

Excursió a Rupit 


