
 
 

GRUP TEB- TALLER ESCOLA BARCELONA: 
La nostra activitat laboral  

 

QUI SOM? 

• Taller Escola Barcelona és un grup cooperatiu que des de 1968 treballa per la 

plena integració social i laboral de les persones amb discapacitat intel.lectual. 

 

• El grup compta amb una plantilla fixa d’unes 600 persones, entre les quals 500 

són discapacitades intel.lectuals i més de 100 professionals de les diferents àrees 

de l’empresa i que comprèn:  

 

- Operacions: producció, envasat, manipulació, magatzem i logística. 

- Comercial: vendes i servei al client. 

- Social: format per psicòlegs, pedagogs i assistents socials, que  donen 

 suport als nostres associats i famílies. 

 

QUÈ FEM? 

• L’activitat laboral es desenvolupa en quatre centres especials de treball (CETs), en 

la província de Barcelona. Tres d’ells es troben a Barcelona ciutat i l’altre dins el 

polígon industrial de Castellar del Vallès. Entre tots els centres es disposa de 

18.000m2 per a producció, manipulació, envasament, magatzem, oficines i àrees 

socials.  

 

• Estem especialitzats en l’envasament de producte, retractilat, flow-pack, blister i 

alta freqüència, amb unes línies altament competitives. 

 

• Realitzem manipulacions i muntatge de components per a diferents sectors de la indústria. 

També realitzem presentacions específiques de productes i de promocions dirigides al sector 

de gran consum. 

 
• Tot això amb una clara orientació al Servei, Qualitat i Costos. 

 
 



 
• A més de les manipulacions i envasaments que es fan als nostres centres, aportem la 

possibilitat de poder desplaçar els nostres equips de treball a les instal.lacions dels nostres 

clients per realitzar “in situ” activitats industrials. Oferint una resposta ràpida i flexible en 

temps i capacitat. Eliminant d’aquesta manera els costos logístics de l’operació e integrant el 

nostre equip en el procés productiu.  

 

ELS NOSTRES CLIENTS 

Els nostres clients pertanyen a diferents sectors de l’activitat econòmica. Entre els nostres clients 

comptem amb: 

  
• RBA, Planeta, Salvat, Grupo Z, en el sector editorial. 

 
• Gallina Blanca, Biocentury, Kraft, Pastas Gallo i Wrigley, en alimentació i gran consum. 

 
• Velcro, Grupo Puig, Planet Game i molts més, en altres sectors industrials. 

 
 

ELS NOSTRES PROJECTES 

• El nostre projecte empresarial passa per ser cada dia més competitius en les 

nostres activitats i per disposar d’una cartera de clients que ens aporti el suport i 

la solidesa necessàries per complir amb la nostra missió. 

 

• En aquest sentit estem immersos en un pla de millora contínua que comprén: 

Ordre i Neteja, Seguretat, Qualitat, Servei i Costos. Tot això a partir d’un pla de 

formació a tots nivells amb l’objectiu de potenciar l’organització tot orientant-la al 

Servei al Client, als Resultats i a la Millora Contínua.  

 

• La nostra missió és promoure i crear activitats que vagin dirigides a donar 

ocupació laboral per integrar a les persones amb discapacitat intel.lectual en la 

societat. En aquesta línia, a més de les activitats productives que són pròpies dels 

CETs, el grup TEB ofereix una sèrie de serveis tals com:  

 

- la neteja d’oficines 

- la neteja de cotxes i furgonetes  

- el repartiment a domicili 

- la destrucció de documents 

- la jardineria i neteja de boscos 

- residències per als seus associats  


