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Noves xerrades de 
l'Espai Famílies

D'aquí a finals d'any l'Espai Famílies oferirà 4 xerrades. 
Anirem informant a través de circulars de cada xerrada. 
Estigueu ben atents. 
  
L'Espai Famílies està organitzat per l’Associació de Famílies i 
Amics del TEB (AFAT) amb el suport de la Federació Dincat 
És un servei perquè les famílies aprenguin i comparteixin 
sobre diferents temes d’interès. La propera xerrada serà el 
18 d'octubre al TEB/Sant Andreu i es dirà “L'envelliment de 
la persona amb DID”. 

Per a més informació, escriviu un correu electrònic a 
comunicacio@teb.org o truqueu al 93 360 03 87 (ext. 112)

Serveis centrats en la 
persona als STO del TEB

La sortida final de curs 
del SOI surt per TV

El programa España Directo va acompanyar els grups de 
SOI del TEB en la seva sortida conjunta de comiat de curs a 
Port Aventura. Hi van anar els grups del TEB/Barceloneta, 
Verdum, Sant Andreu i Estació. La gravació es va emetre per 
TVE1 a l'agost. 

Si voleu veure el vídeo, està disponible a la pàgina de 
Facebook del Grup TEB. L'adreça és: 
www.facebook.com/TEBCooperativa

Els vídeos del TEBVist han tingut un gran seguiment a les 
xarxes socials aquest estiu. Concretament, un fragment 
de l'entrevista que van fer a Carles Capdevila ha estat vist 
per més de 300.000 persones. Això equival a més de tres 
estadis del Barça completament plens d'espectadors. El 
vídeo es titula "#millorTEBVist: l'educació segons Carles 
Capdevila" i està disponible a www.facebook.com/TEBVist

D'altra banda, les botigues de Coopmercat han obert un 
compte a la xarxa social Instagram, especialitzada en 
fotografies. Podeu seguir-les a:
www.instagram.com/coopmercat

Els serveis de teràpia ocupacional (STO) del TEB estan 
immersos en un procés de transformació. L'objectiu és 
oferir un model d'atenció centrat en les necessitats i 
desitjos de les persones usuàries amb discapacitat. El 
procés està assessorat i recolzat per la Federació Dincat. Té 
una metodologia i unes fases específiques. 

Actualment, el TEB està implantant la Programació 
Centrada en la Persona (PCP) al centre TEB/Verdum. Allà 
ja hi ha un grup format per usuaris, famílies i professionals 
que coordina conjuntament la transformació. L'objectiu és 
implantar properament la PCP a la resta de centres.

TEBVist triomfa 
a les xarxes socials

Fes-te amic del TEB a les xarxes socials!
www.facebook.com/TEBCooperativa
www.facebook.com/TEBVist
www.facebook.com/BoletBenFet
www.facebook.com/CoopMercat
www.facebook.com/AssociacioAFAT

@TEBCooperativa  
@TEBVist
@BoletBenFet
@Coopmercat

L’envelliment de la persona 
amb DID
Ponent Lluís Viguera

Alimentació per a un 
envelliment saludable
Ponent Pendent

Planificació de futur
Ponent

Figures jurídiques de 
protecció
Ponent

18 d'octubre
18 h

Octubre
Pendent de dia

Novembre
Pendent de dia

Novembre
Penden de dia

TEB Sant Andreu

TEB Sant Andreu

TEB Sant Andreu

TEB Sant Andreu
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Els jardiners del TEB Verd han participat en les obres per 
cobrir les vies de l'estació de Sants de Barcelona. Les obres 
han consistit en instal·lar una mena de 'calaix' a sobre de les 
vies. Aquest 'calaix' s'ha acondicionat perquè sigui una 
rambla amb jardins on els veïns puguin passejar. 

El nou espai es diu “Jardins de la Rambla de Sants”. Una 
brigada de jardiners del TEB Verd ha participat en les obres. 
Han plantat molts arbres i plantes. El treball ha vingut grà-
cies a la col·laboració de TEB Verd amb les empreses COM-
SA Emte i Moix.

Una gran transformació  
Les obres per cobrir les vies de Sants són molt importants. 
Són una de les majors transformacions urbanístiques dels 
darrers anys a Barcelona. Han suposat construir una rambla 
tan llarga com quasi 2 camps d'atletisme i amb una super-
fície tan gran com 6 camps de futbol. Els treballs han durat 
quasi 2 anys i encara falta una última fase per completar la 
transformació.  

TEB Verd participa en les obres per cobrir Sants

Lectura fàcil

Tcolors estrena noves 
tintes de dibuix

TColors amplia els seu catàleg de productes amb noves 
tintes de dibuix. En concret, afegeix 21 noves referències. 
Abans TColors venia només tintes de dibuix petites. A partir 
d'ara ofereix pots de mig litre i d'un litre. Les tintes es poden 
barrejar amb aigua i utilitzar-se amb pinzell o aerògraf. Un 
cop seques, els colors són resistents a l'aigua.

Fets al TEB/Estació i venuts a tot el món
TColors és una marca pròpia del Grup TEB. Fa pintures 
escolars de molts tipus, com ara aquareles, tèmperes, o de 
dit. Els productes es fan al centre TEB/Estació de manera 
respectuosa amb el medi ambient. Bona part de les pintures 
es venen a l'estranger, principalment a països europeus.

TEBmàtica
COOPERATIVA

TEB Solucions reparteix 
la revista “L’Actual” 

TEB Solucions reparteix des d'aquest setembre la revista 
L’Actual, de l’Ajuntament de Castellar del Vallès. La tasca 
consisteix a repartir l'Actual per habitatges i establiments 
de tot Castellar del Vallès. En total es distribueixen 5.500 
exemplars. Es fa cada divendres durant 5 hores.

Abans aquest servei es feia des del TEB/Castellar. Ara 
passa a gestionar-lo TEB Solucions, que es la cooperativa 
especialitzada en repartiments del Grup TEB. Està inscrita 
al registre d'entitats postals. Ofereix també el servei Porta a 
Porta, que fa repartiments de paquets a domicili a Barcelona 
des de les botigues de Coopmercat. 
Les persones que ja treballaven repartint la revista 
mantindran la seva feina.
  
Distribució sostenible 
La distribució de l'Actual es continuarà fent a peu. Aíxi és 
més ecològic i sostenible que fent-ho amb furgoneta. A més 
a més, fer el repartiment a peu facilita que les persones amb 
discapacitat intel·lectual puguin treballar de repartidors. 

Catàleg per internet

TColors té disponible per internet un catàleg amb tots els 
seus productes. Si voleu conèixer-los més, podeu visitar la 
pàgina web www.tcolors.net


