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FORMACIO PER ALS NOSTRE TREBALLADORS 

 

 

 
EINES PER DIRIGIR LA MEVA VIDA 

Amb aquest nom tant interessant hem realitzat una formació per treballadors i treballado-

res que desenvolupen la seva vida de manera autònoma pels quals és important poder 

reflexionar sobre com son i com expressen els seus sentiments, les seves creences, 

com ho fan per prendre decisions i  de quina manera es relacionen amb els companys i 

amb la resta de persones. A través de diferents dinàmiques s'han treballat els diferents 

aspectes de forma àgil i participativa.  

Durant els mesos d'octubre i novembre hem realitzat diferents formacions en el centre: 

 

CONTENCIÓ FÍSICA I EMOCIONAL 

Amb l'objectiu de donar eines per desenvolupar la seva tasca, durant aquests dies  treba-

lladors i treballadores de diferents serveis (Serveis industrials, Jardineria i Serveis Resi-

dencials) han realitzat un curs de contenció física i emocional , elements molt importants 

per mantenir una relació adequada amb, i entre, les persones que estan ateses en 

aquests serveis, la formació s'ha estructurat en dos formacions, una de matí i una altra 

de tarda per tal de donar cabuda al màxim possible d'alumnes donat el interès d'aquesta 

formació per el nostre personal d'atenció directa. 



recorda 

Per la publicació d’articles i noticies al 

butlletí envieu texts i fotografies a: 

egonzalez@tegar.cat  

 

 

 

 

Telèfon de l’Associació de Pares 

 679688527  

——————————————————— 

 

 

NOVA INCORPORACIO: ANNA PASCUAL 

————————————————

A partir d’aquest octubre, el Centre Ocupacional ha fitxat una companya del CET 
per fer la recepció del Centre. Ella es diu Anna Pascual, i per donar-nos a tots un 
agraïment de benvinguda ens ha dibuixat dues castanyeres per buscar-hi les 
diferències. A veure si les trobeu: 

  

 
 

————————————————————————————————————— 

El pasado día 6 de octubre, tuvo lugar un 

nuevo encuentro de familias. Esta vez  

fuimos a los Jardines de Cap Roig, en     

Calella de Palafrugell. 

Fue una interesante visita guiada, donde 

nos explicaron el origen de este magnífico 

enclave. 

 

 

También en octubre, esta vez el día 20, 

se hizo la tradicional paella en el Centre 

Cívic de la Collada. Hubo un gran éxito 

de participación. 

 

 

 

 

 

 

 

Os recordamos que el plazo para     
adquirir la lotería de Navidad acaba el 

15 DE DICIEMBRE. 

 

El passat dia 30 d’octubre vam celebrar la castanyada.  

Tegar Missatgeria ha treballat, un cop 

més, en col·laboració amb la Policia Local 

de Vilanova i la Geltrú, i com a novetat 

amb la Policia Local de Cubelles, repartint 

les notificacions de taula electoral de les 

Corts Generals 2019 entre els veïns d'a-

questes poblacions.  

Reconeixem la importància d'aquesta feina 

per tal de que tot surti correctament el dia 

de les eleccions i agraïm un cop més la 

confiança en la nostra feina.  

 

ELECCIONS GENERALS: 10N 

CASTANYADA  

SALIDAS 

 

L’Associació Fem Camí van acom-
panyar-nos amb aquesta festa i ens 
van convidar a panallets i castan-
yes. 

 

El CET ho va celebrar a l’hora 
d’esmorzar i el Centre Ocupacional 
a l’hora de berenar acompanyat 
amb bona música. 


