
TALLER 1.- FUNDACIÓ BAYT AL-THAQAFA (3r i 4t d’ESO) 

 "INTERCULTURALITAT" 

La Fundació BAYT AL-THAQAFA té com a missió facilitar la integració social i 

cultural dels immigrants àrabs – musulmans a la nostra societat, sense perdre la 

pròpia identitat i fomentant l’intercanvi i diàleg entre les diverses cultures. 

TALLER 2.- PERSONES SENSE LLAR (ESO) 

 "INCLUSIÓ" 

Els programes que es realitzen amb el col·lectiu de persones sense llar intenten 

fer front a tots aquells aspectes socials, laborals, econòmics, emocionals, de salut 

i relatiu a les adicions que siguin necessaris per a fer possible la reinclusió social. 

TALLER 3.- PERSONES AMB VIH EN FASE TERMINAL (Universitaris) 

 "SENSIBILITAT" 

La unitat d’atenció a persones amb VIH en fase terminal té com a missió principal 

acompanyar a aquests pacients de manera individualitzada amb el màxim 

respecte possible. En els pacients amb sida, el tractament curatiu i pal·liatiu es 

sobreposen des de l’inici de la malaltia. En molts moments una mirada, un gest, 

una carícia, una paraula és suficient. 

TALLER 4.- FUNDACIÓ GERMÀ TOMÀS CANET (Batxillerat) 

 "RESPONSABILITAT" 

La Fundació Germà Tomàs Canet té com a objectius exercir la tutela o curatela 

de persones malaltes mentals, en especial quan no tenen família o aquesta no 

pot o no vol responsabilitzar-se. Promou una més gran consciència social per a 

l’assistència a marginats a causa del seu trastorn mental, i promou noves 

alternatives d’assistència a persones afectades per una malaltia mental. 

TALLER 5.- VOLUNTARIAT (Batxillerat) 

 "SOLIDARITAT" 

El Voluntariat és una forma de solidaritat que neix en els orígens de les nostres 

institucions i que està integrat en el projecte assistencial dels nostres centres. Té 

el seu espai i les seves pròpies funcions. L’objectiu central del voluntariat és SER i 

no tant fer i ESTAR i ACOMPANYAR en lloc de córrer intentant complir la tasca 

encomanada. 

  



TALLER 6.- REHABILITACIÓ HOSPITALÀRIA (Universitaris) 

 “ESCOLTA’M” 

Els usuaris de l’àrea de rehabilitació compartiran amb vosaltres totes les seves 

ganes i esforços, el seu dia a dia vivint amb la malaltia. Us mostraran un model 

de superació. 

TALLER 7.- PISOS ASSISTITS (Batxillerat) 

 “JUNTS” 

El grup d’usuaris i professionals del servei de “pisos assistits” compartiran amb 

vosaltres l’experiència de la seva vida totalment integrada en la societat amb les 

seves dificultats i alegries... Ells saben el que és l’esforç per a superar les 

dificultats i les barreres que la nostra societat tant competitiva els hi posa. 

TALLER 8.- PROGRAMA ESTIGMA (3r i 4t d’ESO) 

 QUÈ VEIEU EN MI? 

El grup “estigma”, format per un grup d’usuaris i professionals, intenten mostrar 

la realitat de les persones amb malaltia mental que volen viure la seva vida dins 

de la societat, aportant el seu ser persones per sobre de la seva malaltia. 

TALLER 9.- DISCAPACITAT (1r i 2n d’ESO) 

 “ABRAÇA’M” 

Les persones residents del centre amb discapacitat intel·lectual i/o física ens 

ofereixen la possibilitat de viure una experiència on se’ns posarà a prova la 

nostra capacitat de desenvolupar els nostres sentits i amb ells, la nostra mirada, 

escolta, tacte... per a descobrir quelcom més que la simple aparença. 

TALLER 10.- AVIS (3r i 4t d’ESO) 

 

MOLTA EXPERIÈNCIA 

La vellesa és una etapa de la vida en què anem perdent capacitats físiques i 

mentals, però en la qual podem descobrir tota una interessant trajectòria de la  

vida. Les experiències que anem acumulant al llarg de la vida van donant forma a 

la nostra identitat. Que bo és compartir aquestes experiències. 

 


