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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    

EL FONS MARÍ ARRIBA AL CAE ORÀLIAEL FONS MARÍ ARRIBA AL CAE ORÀLIAEL FONS MARÍ ARRIBA AL CAE ORÀLIAEL FONS MARÍ ARRIBA AL CAE ORÀLIA    
El dia 3 de març vam celebrar la festa més gran del trimestre: la Fla Fla Fla Festa de esta de esta de esta de 

Carnestoltes.Carnestoltes.Carnestoltes.Carnestoltes.    

Els mesos anteriors a la festa nois i professionals van estar treballant en el 

disseny i confecció de les disfresses que anaven en concordància amb la temàtica 

del trimestre: el color blau i, per tant, el mar. 

Els nois i noies van poder escollir de quin personatge volien anar disfressats. El 

disseny de les disfresses va córrer a càrrec dels artistes: Cristina, Àlex, Tània i 

Raquel. 

Els dies previs a la festa els nervis s’anaven apoderant de tots nosaltres mentre 

fèiem els assajos de la representació. L’Àlex i la Núria ens van fer de coreògrafs. 

Alguns dies les onades de l’Oràlia semblaven de tempesta ja que estàvem tant 

emocionats i li posàvem tantes ganes!!! 

El dia de la festa va sortir rodó i creiem que els “espectadors” del nostre show van 

quedar ben contents de la nostra actuació. 

La setmana de carnestoltes, com ja va sent tradició, vam haver de venir amb 

diversos complements. Un dia vàrem haver de portar un davantal, un altre dia 

alguna cosa al cap (barrets, mocadors, flors, diademes... ) tot estava permès i 

l’últim dia vam venir directes del llit a l’Oràlia sense canviar-nos de roba: era el 

dia de la festa pijama!!! 
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SORTIDA AL SORTIDA AL SORTIDA AL SORTIDA AL CENTRE COMERCIAL CENTRE COMERCIAL CENTRE COMERCIAL CENTRE COMERCIAL DIAGONAL MARDIAGONAL MARDIAGONAL MARDIAGONAL MAR - Gener 

    Aquest gener ha fet molt fred i hem aprofitat per 

     anar de rebaixes a un centre comercial. Allà  

vam olorar els perfums de moda, vam anar  

a una zona de jocs... 

Va ser un dia molt complet!!!! 

CONCERT A L’AUDITORICONCERT A L’AUDITORICONCERT A L’AUDITORICONCERT A L’AUDITORI – Febrer 

Aquest cop vam poder gaudir de l’espectacle: 

“Vent, ritme i acció”. Allà ens explicaven les 

festes d’un poble al ritme de la música. 

L’auditori estava ple i vam aplaudir molt. 

CONCERT CONCERT CONCERT CONCERT DE LA CORAL DE L’EDE LA CORAL DE L’EDE LA CORAL DE L’EDE LA CORAL DE L’EEE EE EE EE MMMMAAAARERERERE DE DÉU DE MONTSERRAT DE DÉU DE MONTSERRAT DE DÉU DE MONTSERRAT DE DÉU DE MONTSERRAT    

    - Febrer  

Vam tenir el plaer de sentir el concert ofert pels nois i noies de  

l’escola Mare de Déu de Montserrat. Vam tenir el privilegi que  

inauguressin la seva temporada de Concerts i estrenessin els seus  

temes. També ens van acompanyar nois i noies del CADES. 

VISITA VISITA VISITA VISITA DE L’DE L’DE L’DE L’ESCOLA ESCLATESCOLA ESCLATESCOLA ESCLATESCOLA ESCLAT – Febrer  

Alguns antics companys del Cristhian a l’escola Esclat ens van venir  

a visitar. Van passar el matí a Oràlia recordant antigues batalletes. 

Els companys que van venir són en Jose, en Joan i en Marc aquí els 

veiem en una foto amb en Cristhian i altres companys d’Oràlia. 

SORTIDA SORTIDA SORTIDA SORTIDA A LA A LA A LA A LA SALASALASALASALA D’ D’ D’ D’ESTIMULACIÓ ESTIMULACIÓ ESTIMULACIÓ ESTIMULACIÓ MULTISENSORIALMULTISENSORIALMULTISENSORIALMULTISENSORIAL – Març  

Els nostres amics del CADES (Associació Esclat) ens van facilitar la seva  

Sala d’estimulació multisensorial. Allà vam poder gaudir de:  

el llit d’aigua, la torre d’aigua lluminosa...  

Els hi estem molt agraïts i esperem poder-hi tornar!!! 

VISITA VISITA VISITA VISITA A L’ESCOLA BRESSOL VALLDAURAA L’ESCOLA BRESSOL VALLDAURAA L’ESCOLA BRESSOL VALLDAURAA L’ESCOLA BRESSOL VALLDAURA– Març 

Vam anar a visitar als nostres veïns de l’Escola Bressol Valldaura.  

Allà hi havia un pallasso que ens va fer riure molt i vam compartir 

uns moments molt divertits amb els més petits. 

Ens encanten els nens!!! 

BATUKADABATUKADABATUKADABATUKADA- Abril 

L’Escola Bressol Valldaura ens va tornar a convidar.  

Aquest cop vam anar a una batukada a càrrec del CFPE La Ginesta. 

Al ritme dels tambors vam tocar els nostres instruments  

mentre fèiem una desfilada. Tot plegat ens va encantar!!! 
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Avui us presentem a les monitores de menjador: 

 

 

 

 

 

 

La SandraSandraSandraSandra és Tècnic en Atenció Sociosanitària i actualment estudia el mòdul de grau superior 

en Integració Social i el 2n curs de la formació per a ser pallasso. Fa gairebé 2 anys que és 

monitora de menjador en el centre. 

Què és el que més t’agrada d’ Oràlia? Compartir somriures i moments amb els nois i noies, 

que són els que composen l’essència d’Oràlia. Compartir amb tots ells un camí molt 

enriquidor que m’ensenya moltíssim i m’agrada molt. 

Què destacaries del teu treball o del centre? Veure com els nois i noies gaudeixen i 

agraeixen des dels més petits gestos als més grans que omplen de sentit la meva feina.  

Què significa per a tu el CAE Oràlia? Estar envoltada de persones, que amb només una 

mirada, són capaces de transmetre els seus sentiments i les seves sensacions de la manera 

més sincera, cosa que és difícil de veure en altres llocs. 

L’EstherEstherEstherEsther és Auxiliar d’Infermeria i està estudiant per superar la prova d’accés al mòdul de 

grau superior en Integració Social. L’Esther ens ha deixat al mes de març per anar a treballar 

a una residència a L’Hospitalet. 

Què és el que més t’agrada d’ Oràlia? La bona relació entre els professionals i els nois i noies 

Què destacaries del teu treball o del centre? L’amor que es dóna a cadascun dels nois i noies 

Què significa per a tu el CAE Oràlia? Un lloc meravellós on tot és possible. 

L’AinaL’AinaL’AinaL’Aina està estudiant el 2n curs del Grau en Treball Social. Des de primers d’abril la tenim 

entre nosaltres i tots estem molt contents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ordre alfabètic: 

José Luis Bachiller 

Ricardo Bracamonte 

Cristina Clemente 

Natàlia Gallo 

Marcos Pèrez 

Susana Torres  

AINA SANDRA ESTHER 
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El color blauEl color blauEl color blauEl color blau és el tema comú que han tingut les diferents 
activitats i tallers que s’han dut a terme durant el primer 

trimestre en el centre Oràlia, incloent-hi la festa de 

Carnestoltes. 

El primer que es va fer va ser 

presentar el color als nois i noies 

fent una festa del color blau on tothom anava vestit de blau 

i la il�luminació també era blava. 

El color blau també ha estat present en el taller de cuina. Com que no hi ha 

aliments que siguin de color blau hem utilitzat els productes del mar. Hem cuinat i 

tastat des d’una amanida de productes del mar (tonyina, varetes de cranc...) fins a 

uns seitons en vinagre. Tot estava de primera!!!!    

El taller d’audiovisuals també ha tingut pinzellades de blau.  

Hem visualitzat documentals d’animals marins, pel�lícules  

com “Home”.  

    

En el taller de pintura hem pintat amb els diferents tons de blau (del 

blau marí fins el blau cel). Hem fet punts de llibre per a donar com a 

agraïment de la visita al nostre centre de les diferents corals que 

han emplenat de música el nostre centre. 

    

El proper trimestre amb l’arribada de la primavera treballarem El proper trimestre amb l’arribada de la primavera treballarem El proper trimestre amb l’arribada de la primavera treballarem El proper trimestre amb l’arribada de la primavera treballarem 

el color verd.el color verd.el color verd.el color verd.    
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El 85% de les persones amb discapacitat opina que les noves El 85% de les persones amb discapacitat opina que les noves El 85% de les persones amb discapacitat opina que les noves El 85% de les persones amb discapacitat opina que les noves 

tecnologies poden solucionar els seus problemes.tecnologies poden solucionar els seus problemes.tecnologies poden solucionar els seus problemes.tecnologies poden solucionar els seus problemes.    

    
Segons es desprèn de l’informe “Investigació sobre les tecnologies de la Societat 

de la Informació per a tots”, presentat en el marc del I Congrés Nacional de 

Tecnologies accessibles, un 85% de les persones amb discapacitat consideren 

que les tecnologies de la Societat de la Informació poden solucionar els seus 

problemes, especialment en les àrees de discapacitat visual i auditiva, no tant en 

la física o motora i menys en la que fa referència a la discapacitat intel�lectual. 

Aquest informe elaborat per la Universitat Politècnica de Madrid a instàncies del 

Centre Nacional de Tecnologies de l’Accessibilitat (Centac), està basat en una 

enquesta realitzada a 60 organitzacions actives del sector de la discapacitat. 

 

Segons l’informe, l’optimisme és més moderat en temes relacionats amb les 

possibilitat de les persones amb discapacitat per participar en la vida política i 

pública, en la vida cultural, i en les activitats d’oci i esport, i més elevat en àrees 

com la sanitat o l’educació. Malgrat tot, només el 58% dels enquestats és capaç 

de nomenar un producte o un servei accessible. 

 

Una altra dada a destacar és que la infància amb discapacitat i els col�lectius en 

risc d’exclusió, són els col�lectius que tenen més barreres d’accessibilitat 

tecnològica. 

 

 

Esperem els vostres consells, receptes, escrits, Esperem els vostres consells, receptes, escrits, Esperem els vostres consells, receptes, escrits, Esperem els vostres consells, receptes, escrits, 

informacions... per les properes edicions. Feuinformacions... per les properes edicions. Feuinformacions... per les properes edicions. Feuinformacions... per les properes edicions. Feu----nosnosnosnos----les les les les 

arribar i les veureu publicades a l’Oràlia Expréarribar i les veureu publicades a l’Oràlia Expréarribar i les veureu publicades a l’Oràlia Expréarribar i les veureu publicades a l’Oràlia Expréssssssssssss    
 

 

ABRIL: Sortida al parc de la Ciutadella i al parc de la Unitat 

MAIG: Concert Coral Gent Gran d’Horta, sortida al Joc Viu i a Sant Camil 

JUNY: Sortida Joc Viu i Festa d’estiu 
 


