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"Sé que molts deis meus alumnes no treballaran,
pero aixo vol dir que la seva vida no té sentit?""
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Per que la vostra oferta formativa se centra en dues bran
ques de formació: arts grafiques i administració?
Perqué treballem amb persones amb discapacitat s motrius, per
tant , és important que la formació que oferim pugui ser adap
table a altres ambit s. Els nostres alumnes aprenen conceptes
que després poden aplicar a qualsevol alt re sector. Al comenc;:a
ment n omés oferiem arts grafiques i, més tard, vam incorporar
la formació en administrat iu. Qualsevol empresa té una depar
tament d'administració, per tant, estudiar admin istració els obre
més sortides professionals i, d'aquesta man era, més possibilitat
d'inclusió social.
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Aquest és un deis cartells que el Hamsa ha fet duran! la seva estada en practiques / ANDREU CARRASCAL

Per ells és una necessit at. La tecnología ha redun situacions
de marginalit at i permet que j oves discapacitats puguin comu
nicar-se, seguir un a classe i tenir possibilitats per entrar al món
laboral.
Cada alumne del CEE Pont del Dragó dispo sa d'un o rdinador
adapt at a les seves necessitat s. Abans que comenci els curs
s'avaluen les eines que el futur alumne n ecessitara i s'instal·len
els softwares necessaris perqué el jove pugui at endre i seguir
les classes. "El que és més característic de la nostra escala és
que treballem amb mult inivel!. Sempre has de plantejar una ac
tivit at que sigui adaptable a tots els alumnes", explica Orti. Per
els professors i educadors que treballen al centre és un rept e
donar classe en grups tan heteragenis i amb necessitats t an
diverses.
Pont del Dragó neix com un centre especialitzat amb discapa
citats motrius. Tot i aixo, han t ingut alumnes amb autisme, sín
drome de down o discapacitats auditives o visuals. Per sort, el
centre compta amb ajudes externes que els faciliten la feina i
permeten que tots els alumn es puguin seguir les classes. " Te
nim intérprets pels nosaltres estudiant s amb discapacit ats sona
res i retare;: de la ONCE. Uns dies a la setmana ve un prafessor
itinerant que ens ajuda i ens dóna directrius per saber co m t re
ballar amb alum nes amb discapacitat visual", com enta la Rosa
Carn et, educado ra social del CEE Pont del Dragó.
El nombre d'alumn es per classe és de deu i cada grup compta
amb un professor i un educador. D'aquesta manera, es t reballen
t an la formació académica com el comportament social i !'auto 
estima del joves. És tan o més important treballar la conducta
social, la relació amb els companys o el treball am b equip que la

materia en si. Orti afirma que sovint han de ser exigent s amb els
seus alumnes. La majo ria, per la seva discapacitat, venen d'en
torns molts protegits. "És comprensible que una persona que
ha passat per quatre o peracions estigui entre c:otó fluix. M oltes
person es amb discapacitat tenen una sobrepratecció familiar.
Aquí a l'escola intentem que siguin el més
�ut �nom s possibles.
1•
Es 1mportant reforc;:ar
les seves capacit ats:
H o pot s fer? Ho pots
fer sol? H o pots fer
sense ajuda? Sovint
es reforcen entre ells al veure que un company que pateix una
discapacitat més greu que la seva se'n ensurt", explica l'Analia.
Un cop cursada la formació inicial, la Generalit at de Catalunya fa
una valoració. A partir d'aquest a, s'orienta al alumne cap al món
laboral ordinari o un cent re especial de treball. Des de l'any pas
sat s'assegura que quan acabin l'escolaritat puguin seguir algun
it inerari: centres especials de treballs, centre ocupacionals o bé
recorreguts educatius, com cicles formatius o graus universita
ris. Tot ve determinat per les seves capacitats. En Hamsa, ent re
somriures, m'explica que est a mirant un centre ocupacional per
l'any vinent. N'ha mirat un que esta a prap d'on ell viu, al barri
del Raval. Esta content i emocionat per la nova etapa que co
menc;:ara l'any vinent pero nost algic per deixar enrere una et apa
format iva molt intensa i completa. Quan els alumnes deixen el
Pont del Dragó i tornen al circuit ordinari surten preparats i m és
segurs de sí mat eixos.

"El que és més
caracterí stic de la nostra
escala és que treballem
amb multiniuell"

A més de la formació professional adaptada quin altres ser
veis oferiu?
El Servei Educatiu Específic de M ot orics (SEEM), un servei
especialitzat format per psicolegs, orientado rs educatius, fiso
terapeut es i especialistes en audició i llenguatge .Quan vam
comenc;:ar, al 1987, enseguida ens vam trabar que venia gent,
que no estudiava al centre, a informar-se o preguntar per eines
d'adapt ació. Vam veure don es que hi ha havia malta demanda
per trabar solucions a problemes educatius: trabar un eina que
permet és estudiar a joves discapacitats. És aleshores quan vam
crear el servei de recursos. Treballem en escala bressol, l'eta
pa obligatoria i la post-obligatoria. No rmalment, si els joves no
acudeixen directament al nostre centre, els fisiot erapeutes que
detecten casos d'ajudes els envíen al Pont del Dragó i nosaltres
els prove'r'm deis materials que necessiten. A més, també fem
cursos de formació a prafessors que treballen en escales o r
dinaries i que tenen algun alumne amb discapacitat.
Un deis vostres objectius és facilitar l'accés deis
vostres alumes al món laboral pero els joves tenen
possibilitats reals d'incorporar-se al món laboral?
La reinserció laboral és un t ema multifactorial. No saltres ata
quem una variable de la reinserció laboral que és la formació.
Pero lamentablement , po cs alumnes traben feina. Tot és més
difícil del que sembla. Pero jo sovint els hi plantejo que potser
l'objectiu de la vida no és la feina. Sé que molt s deis meus alum
n es no t reballaran pero aixo vo l dir que la seva vida no té sentit?
Us ha afectat la crisi económica?
Per sort, no tan com en altres sector. Sempre hi hagut una certa
sensibilitat cap a l'educació social, especialment a Catalunya.
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El Tripartit comenc;:a a prategir l'educació so cial i governs pos
teriors ho conserven. Aixo no vol dir pero, que les polítiques
que es fan siguin les més adequades. L'ambit educatiu sempre
és té present tot i que poques vegades és prioritari. Sempre hi
han assumptes que passen per davant de l'educació. De tates
maneres, no ens podem queixar perqué sabem que, a cau sa de
la crisi, hi han hagut molt s serveis socials que han desaparegut.
Per sort, nosaltres ens mantenim.
EL CEE Pont del Dragó ja té 29 anys d'história, quin balan�
en fas?
El balanc;: és totalment positiu. Em sento molt o rgullós de tota la
feina feta i em considero un privilegiat. La meva feina m'omple
molt a nivell personal i penso que hem obert moltes portes, so
bretot en l'ambit de la tecnología aplicada a la discapacit at.
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