LA COMPLICITAT DE BON AREA ÉS CLAU PER PODER
DESCOBRIR NOUS OBJECTIUS LABORALS
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El programa TIMOL té
per objectiu facilitar la
inserció al mercat
ordinari de persones
amb
discapacitat
intel·lectual.
Una
iniciativa
d’àmbit
comarcal
amb
la
implicació de tots els
ajuntaments
i
el
Consell Comarcal del
Garraf.
DURANT EL MES DE MARÇ, DOS PARTICIPANTS DEL PROGRAMA TIMOL FAN PRÀCTIQUES
A BON ÀREA DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Diferenciar els productes, saber on
van col·locats, organitzar-los en
caixes
per
l’emmagatzematge,
reposar amb criteri estètic, controlar
les dates de caducitat, frontejar,
orientar la clientela sobre on es
troben
determinats
productes,
resistència a l’esforç físic i moviments
repetitius, mantenir l’atenció, la
implicació, la responsabilitat, la
iniciativa, el saber demanar ajuda,
comunicar, el treball en equip, cura
dels riscos laborals... són algunes de
les competències que entren en joc
en l’ofici de reposició de productes en
un supermercat.
Desgranar
les
competències
implicades en cada ofici, permet,
quan les poses en marxa, valorar
quines té la persona i quines cal
millorar. El balanç de competències

ens permet veure si una persona
pot encaixar en un ofici, o plantejarnos oficis diferents en funció de la
descoberta de quins són els punts
forts. Definir doncs, l’objectiu
laboral.
Fer aquest procés amb persones
amb discapacitat intel·lectual exigeix
partir de la pràctica. I aquesta és
l’oportunitat que ens ha brindat
Bon Àrea.
Dues persones del programa Timol
han pogut practicar l’ofici de
reposició en comerç i així tenir més
pistes per continuar l’orientació en
el seu itinerari per a la inserció a
l’empresa ordinària.
Des de Timol volem agrair a tot
l’equip humà de la botiga del c. Josep

Coroleu, la disposició, la complicitat
i l’ajut en aquest procés de
descoberta de competències. Bon
Àrea ha tornat a demostrar la seva
sensibilitat per la inclusió de
persones
amb
discapacitat
intel·lectual a l’empresa ordinària.
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