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NOU ESPAI D’ACTIVITATS

Sobre l’antic espai d’activitats de
laborteràpia conegut com “els tallers”,
es realitza una reforma integral
aconseguint que el mateix espai pugui
oferir tres sales d’activitats.

Com es pot
apreciar en les
fotos de dalt
aquest espai
s’utilitzava
íntegrament per
a l’activitat de
laborteràpia,
on els nostres
nois i noies
aprenien els
hàbits laborals
bàsics sota
l’atenta ajuda
del personal.

En les imatges
que es veuen
es pot apreciar
l’antic espai
del taller que
ha estat buidat
per a realitzar
les obres de
reformes.
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Així hem col·laborat amb altres iniciatives
socials com AFANOC (Associació de
Familiars i Amics de Nens Oncològics
de Catalunya) enganxant la targeta
d’accés al Port Aventura quan van fer el
“Posa’t la gorra”

El nou espai d’activitats consta de tres aules diferenciades. Una
condicionada per a activitats de tipus expressives. La segona
per a activitats de tipus laboral i la tercera convertida en la sala
d’informàtica.
Aula d’Activitats Manuals i Creatives:

Ara comptem amb un espai adequat i
lluminós on els nostres residents poden
realitzar manualitats creatives.

El que es
realitza
en aquest
espai moltes
vegades
agrada tant
que passa
a formar
part de la
decoració de
la residència.
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Mantenim
els mateixos
objectius
en aquesta
activitat
que teníem
abans però
els portem a
la pràctica en
un espai més
petit però més
confortable,
lluminós i
curiós.

Aula D’Activitats Laborals:

Aula d’Informàtica:
A l’aula d’informàtica es
diverteixen aprenent nocions
bàsiques d’ordinador mentre
escolten la seva música
preferida o s’emocionen amb
un videojoc. La sala també
està adaptada perquè un
altre grup pugui gaudir de la
lectura d’un còmic o que un
cuidador l’ajudi a llegir un
conte.
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