
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EL FULL 
INFORMATIU 

L’OBRA SOCIAL “LA CAIXA” APORTA 13.000€ AL 

PROJECTE D’ERGONOMIA DE L’ACUDAM 

n*60    30  de juliol de 2017 

aulainformatica.acudam@gmail.com 
 

CUMPLIM 40 ANYS DEL TALLER ACUDAM 

NORMA UNE-EN ISO 9001 

El dia 4 de juliol, per celebrar el 

40è aniversari del Taller 

ACUDAM vàrem fer un dinar de 

germanor per a tots els 

treballadors/es de l’entitat. Una 

estona per gaudir plegats i poder 

celebrar aquesta fita. 40 anys 

d’esforç, treball i compromís.  

Al llarg del mes de juliol, l’Àrea Social ha 

estat realitzant el procés d’acreditació de 

la Norma UNE-EN ISO 9001. De cara al 

setembre esperem poder obtenir la 

certificació i poder-la fer pública. La ISO 

és un seguit de protocols i processos que 

organitzen la gestió dels serveis que 

l’integren. 

El projecte d’Ergonomia té com a finalitat 

disminuir el nombre de baixes laboral del 

CET i de l’STO degudes a factors de risc 

ergonòmics. El projecte dota de  formació 

i recursos materials que tenen com  a 

objectiu adaptar al màxim el lloc i les 

condicions de treball a les capacitats i 

necessitats dels treballadors/es de 

l’ACUDAM. 



 

 
  

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

REALITZAT A L’ACTIVITAT D’OCI DIGITAL 

NO SURRENDER  

 FESTIVAL 

ACTIVITAT A LES PISCINES D’ESTIU 

PLA D’IGUALTAT 

SESSIÓ DE SEXUALITAT 

Alguns dels membres del grup de 

música de l’ACUDAM varen poder 

participar al No Surrender Festival 

celebrat a Vilanova de Bellpuig. Va ser 

una experiència única!  

L’ACUDAM el 2016 va dissenyar "El Pla 

d’Igualtat" de la nostra entitat. Aquest té com a 

finalitat la incorporació, promoció i plena 

normalització de les dones en l’àmbit laboral i 

aprofitar les potencialitats del conjunt de la 

plantilla independentment del seu sexe. De cara 

a la tardor, es realitzarà la formació als 

treballadors/es de l’entitat en relació al Pla. 

El dimarts 25 de juliol, va tenir lloc la 

xerrada sobre sexualitat i afectivitat de 

les persones amb discapacitat 

intel·lectual i del desenvolupament a la 

seu de l’entitat. Va ser realitzada per la 

psicòloga Gemma Deulofeu de Dincat. 

I a l'estiu per lluitar contra la calor hem fet 
ús un any més de  les piscines municipals 
de Mollerussa.  
 
Temps per gaudir, nedar i passar una 
estoneta relaxada amb els companys/es ! 
 

 

 

https://www.facebook.com/acudam/photos/pcb.778656572259497/778652028926618/?type=3
https://www.facebook.com/acudam/photos/pcb.778656572259497/778652028926618/?type=3

