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Jordi Escoin

CENTRES
Nova escala de
Primaria a Congrés
i ets Indians

PRIMARIA
L'oferta educativa ha
crescut amb 200 noves
p laces els darrers anys

I

INFANTS
Una nova escala
bressol donara servei
a la Sagrera i Navas

Director del centre d'educadó
especial Pone del Dragó

"El Pont del Dragó és
un centre especiali
alhora integrador"

COMUNITATS

...'

Al terrat, n omés pot
haver-hi u na antena

URBANISME
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Les dues Trinitats
estaran més unides
Grácies al nou carril bus VAO

NOMENCLÁTOR
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Sant Andreu tindra
quatre jardins amb
nom de dona

POLIESPORTIU

Els barris de Sant Andreu,
millors i més a prop

POtJ..7

L'Atletic Barceloneta,

rei de copes a la
piscina del eN Sant
Andreu

Duran t els da rrers dos anys . el Dtsmete de Sant Andre u ha fet un esforc ímpc rta n t per millorar i ap ro-

par els seus diferents barris. Un
esforc que continua . amb diverses
actuacions en manca, i que dura nt
el 2009 ha. co ncentrar n om bra ses
obres mun icipals. les tasques de les
ínfraes t ru ct u res de ¡:AVE i el metro, i els treballs adscrita al Fans

Estatal d'Inversio Local.
Tal plegat ha contnbutt i contribuírá a la millora global deis diferents barris del dís trtcte, equ iparant -los en qualítat urbanística, ja
sigu i a mb car re ra i j.a rdin s re no vats. pacifican t-hi el t r án s tt i
mill orant·ne l'accessíbilítat. o bé
dctant-los de més serv éis i equipamente.

ús NCQl~ mecaniques del correrVinya Uarga.
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Jordi ilscoin , director d el ce n t r e de d uca c i
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Jordi Escoin és director del centre d 'educaci ó
especial Pont del Dragó (www.bcn.cat/pontdeldrago), on es realitza formació per a persones
amb discapacitat motriu

Quan va néix er el centre municipal Ponl del Dragó?
El curs 198&87. V;¡j ser pro mogu t per
I'tnstitu t Mun icipal d e Person es am b
Díscapad tat. Ara formem part del Consorcid'Educ.adó de Barcelona.
Des de fa uns anys La vostra seu és
al pare de la Pegaso.
Vam íns tal-la r-nos- h í el 2001, en u n
deis edífíds híst óncs de la fábrica que
produ ra els populars camíons Pegaso ,
on hi havía lescola J uan de la Cierva.
que va tancar,
Eis alumnes fan ús del pare?
Si. el nostre centre no té parí, EIs al umnes que só n aur óncms hi van a Ibera
d'esrnonar.
El rei del centre Poo t del Dra gó és
1'ordinador,oi?
Per als nastres alumnes el paper i lJapis
és I'ordinador. Els o fer~ un munt de
p=iliilitats de fonn.oo.
1 també d e trebill!
Efectivafnent. Aquest és un objectiu dificil. peró que en molts casos es PJ t assolir. Per exemple. una persona amb

díscapecíta t. encara que sigui molt lenta escnvínt. si ren vía un correu electrónie, no saps quan ha tardar a escriure'l.
Pot íet, dones . una feina en que la base
sigui n els correus elecerenrcs. enca ra
que de manera lenta; ara bé, aquesta
ma teixa persona no sera eficac amb
l'ús del m~~nger. si cada vegada que
ha de respondre triga cinc minuts. És
una sc rt que lacees a lordínador es pu gui adapta r de moltes rnaneres pe r a
cada díscapaotat especifica.
Quines matleres, per exemple?
I.:ordinado r pot tenír un teclat gran o
petít, el raroll pot ser UN pan talla táctil. la perso na am b discapacítat por da.
nar crdres a l'ordinado r amb el movíment del cap o deis ul ls. tot utilitzan t
només un botó o dos. accionats per pents moviments del: eos...
Quants aluemes h i ha a l centre
Pont del Dragó?
Un m.\xim de 48 alu mnes.
En que se centra la formad6 q ue

oferiu?
En les arts grafiques . que permet obtenir la titulació d 'a uxiliar de disseny gratic i aplicacions audiovisuals, i en un
programa administratiu, que permet
obtenir el tltol d'auxiliar d'oficina amb
aplicadons in fo~ tiques . Aviat passa-

"A la pla~a de la Virreina,
prenmll algluut eosa.
Al Cibernárilull, aprenmll
noves teenologies " .
Francesc Cebrlán

e s p e c i a l Po n t del Dragó
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"El Pont del Dragó és
un centre especial i
alhora integrador"

Dan iel
Romaní

ó
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lordí Escoin. al unrre d'taUCi2dó ~tcioi Pone dtl Dragó.

rem a la nova estructura de programes
de qualíñcacíó professíonal inicial.
Q ui pot tenir accés al centre Pont
del Dragó?
Els a1umnes amb díscapacitat. preferentment motriu. que tinguin més de
16 anys. M'agradaria destacar que
squest és un centre especial. nornés per
a persones amb díscapadtat, petó albera integrador: volem que els alumnes
quan surtin daqut treballin o bé connnum la formació en un centre ordinario
El nostre cbiectiu és que els nost res
alumnes s'íntegrín a la sccíetat.
Ara poden fe r practiques a I'Adm inistradó pública, oi?
SI, el Ccnsord d'Educació de Barcelona
ha signat un conveni amb el Districte
de San, Andrec.Jobjecríudel qua!és íecílítar que eh a1urnnes farin prácñques
a les depend énctes municípals. pero
també als COJne1W$ i a les. escales de la
:rona. O'aquesta manera establim vineles am b Sant Andreu i evitem un deis
problem es més grans d e les pers ones
am b mobilitat recluIda. d transport o
Hi ha un munt d'apareUs tecnologics que no . 'han ideat espeeíficament per a ¡N'l'SOnes amb di.scapadtat q ue després han estat útils
per a aquest col ·lectiu,

Si. El control del ratolí de lcrdinadcr
grad es al moviment del cap va idear-se
perqu é els pilots dels helíc ópters no
haguesstn de treure les rnans deis caman daments. i va molt bé per a algunes persones amb díscapa d tat: el fet
que els rellcrges p.arlin. que les báscules parlin.Mtambé és molt útil per a al·
gunes persones amb díscapadtat: els
teclats pents beneficien les persones
que tenen malal ties musculars degeneranves. que poden maure el brac na.
més una mica; els ordínadors portátíls
tipus "tablet Pe" es poden col-locar fa·
dlment en una cadíra de redes...
Faci'm cinc centims d el congré s
que esteu preparant sobre ecmunicació a ugmentativa .
En aquest congrés . de car ácter ínte rnacional, que tindrá Ilcc a Barcelona
el mes de julicl, es debatr á sob re la
eomunicació augmentatíva. que ha
fet grans progressos en els d arrers
an ys grAdes .lIs aven~os tecn ol6gics:
ordin adors porUtils, veu sin te titza da
de gran qualitat ... L'exemple mes conegut de qui fa ús de la eomunicadó
augmentativa h el del dentific Stephen Hawking. que pateix una maIaltia
de generativa . Trobareu informació
del congres a www.isaac2ÚIO,org.

El CibftN¡rium K fesp.ll On ~
.mb lrs nows tKnOlog iei. e..rtelon...
.unb un . mpll programa cractiYiau. de
fon'nKl6 graturt~ pe!'
• (Iulado"l ns. professlonals I empr~
A Barte!ona. fes Inlernet.
fes~rium.
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