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enc ara q uan veie m un jove am b p aráñsi cere bral
tent anar un or dinadcr; dissenyant un píáno l o fent un mun tatg e audio vis ual. Cada vega da mes , pero , la nostra no és la sorpr esa d'aqv eñs q ue es
miren aqu estes persones amo compessío. smó la so rp resa q ue provoca
veur e com
que sem blava impossible d'aconsegu ir, la in teqració de les
perso nes amb di smi nuci6 , no és una ñta im possible.
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rninució.
Aixó he tem. no nemes perqué durant deu anys PONT DEL DRAGÓ ha
dem ostrat la seva eficacia i efic iencia com a cen tre de formació professicnal
ocupacional per a ioves amb g rans d ismi nuc ions ñsiques. sin6 també perqué
el mcdet que PONT DEL DRAGÓ aporta al m6n de la integ ració educativa, i
per tant social de les pe rso nes amb di sm inució, representa un avenequañtatiu rnolt irnportant en la socletat pluralista que entre tots estem cons tru int i en
la qual tothom té com a pr inc ipi baste el drel a desenvoiuper les seves capa -

cítais.
PONT DEL DRAGÓ aconseoueix. amo In seva manera d'entend re l'aplicac ió de processos, rnetocoloqies. inetnsnen ts . tecncloqía . etc ., i en la formació que impartelx als leves amb qran s discapacitats (isiques, que no han
d 'have r-hi lim ilaci ons de cap mc ní! si es l ó volu nlíll de bu scm-ne les soluc ion s i Que la millor manera de l1 uitm c onl m les barreros soc ials es m il jam;:anl
la invcstignció . <lnalisi. <..~t ud i , op licac ió i <JiVll ln:leió (lols nVHnl;os 'lI le avui (JII
dia es poden nconseguir 3mb r ús IXlsitill dl~ lC!s noVt:! ~ lücnol o!]ios.
Per tot aixó, i ara que de manem Illcnn--.el lda I"'ONT DEL DI lJ\GÓ lti l o ll lingut el seu reconeixemen t co m í1 cent re norma lillíll (jin lrc I'c strucluriI ory anil zativa mu nic ipal , tOt5 nosa ltres ens sen hm orgu llosos de poder-ho ce lebrar
amb els nos tras leclors i lecto res, alhora que encoralgem el prolessorat i l'alumna t de PONT DEL DRAGÓ a con tinuar endavant en la Séva tasc a.
Des d 'aq uesta edi torial volem agrair molt sinc erament la col.laboració
punt ual i des interessada de tots els professionals que m itjanc;ant els seus
artic les s'adhereixen tam bé al pe tit hom enatg e qu e fem a PONT DEL

En aqu est obiectlu, el Centre de Formac i6 Professi ona l Pont d el Dra gó
esta tenint un peper molt irnportant . Des de la seva c reació aqu est equi pament ha ap ostat per apl icar la tec noloqia arnb c nteris d e ped agog ia, o rientacló ca p al m ercat laboral i, en defin itiva, de benesta r social en el sentit m és
oost nu i recomanable de l terme.
Pont d el Drag ó ha esd ev ingut un pun t de referenc ia l onament al per a la
int egració de persones amb grans disminucions flsiq ues. Aconseguir la normalitat soc ial i labo ral exiqeix sovint actuecíons especiali tzades, i am b
aqu est a voluntat es treballa a Pont del Dra g ó .
Ara, el Centr e ha donat un pas encavara en ser adscrit, com a eq uipa men t d ed icat a la lo rma ció profe ssional , a I'Ins titut M unic ipal d ' Educ ac ió . Si
no fa gaire te m ps cen tres com Po nt d el Drag ó enc ara portaven el sege ll de
la beneficencia, ara están prenent la con figuració d 'eq uipament s es pecíalitzats pe ro amb una funció normaützadora.
La teina d eis croressronais té molt a ve ure, per o la clau de votta seg ueix
essent t'esr cr c d 'u ns alum nes q ue ev idencien la seva capacitat. Dit d 'una
altr a manera, Pon t d el Dragó demostra la validesa d e persones fins no ta
gaire co nsiderad es inval ides,
Cada veg ada és més necessari ter una justa valoraci ó de conc eptes c om
la invalid esa o la minusvañdesa. molt arretats p eró qu e, a la vista de la realitat. haunen de ser scostnons per "a lt res válues". I s i parlem d 'altres valúes, i
no pas d'intericritats, és perqué no es tract a de per sones d iferent e sino amb
capacitats i necessitats cñ erents.
Les cnrerencies són mherents a la pluralitat de la societat, i aquesta societat ha de ser integ ramen t pe nsad a i fet a per a toth o m , Una ciutat qu e me reixi ser defini da c om a tal ha de se r la primera interass ad a a inte grar to ts els
seus c iutad ans i ciutada nes, tam bé les pers o nes amb d ismin uc ió , Fer el
contr ari és injust i empobridor,
Barcelo na s' ha de cidi t per aq uest a o rientaci6, i Po nt d el Drag ó n' és un
exe mple be n c iar.
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Pont del Dragó:
un centre pioner
a la nostra ciutat
El Centre Ponl del Dragó és un cen tre docen t
pú blicode titularitat mun tcipaJ. dedacat a la forma ció protessooal especial adrecada a persones
amb g rans discapacitats motrius. S'hi impar1eixen
especiantats d'aodiovisuaís. dlsseny i informatlCa.
Aquest centre ha estat adscritodes de I'any 1966.
fins ara. a l'lnstitut Mu nicipal de Dism inu·lls . des
c'oo es va projectar. posar en funcionament i ges-

tionar.
Pero quan es parta de pont del Drag ó. sobretot del que es parta
d'un mod al de centre edu -

es

cat e que . de ser una iHusió compartida pe- pares
I ocresscoais. preocupats per la formació deis
jc ves amb graos d isminucions motrius, ha passat

escecnc

a ser una realitatconcreta amb un pes
en
el món edocanc actual . Neis i noies amb paralisi
cerebral que en mcíts casos només s'havien
pagut comunicar amb el seu entom mñjancent
gestos i sons. ara ho tan miqancant síntentzadora
de veus i eres otorrrátoues. escnuen textos I
fologrnllll rea111l8d8 per EJYiC Vea. aIumne del Ponl del DragO
du'on l '" c:ongdtsLa Ciulat ¡les Persones amb DistninuciO.

apeenen una disciplina formativa que després
podr án aplicar a nivel! laboral, tent practiques en
empreses i adqulrlnt una capacltacló especifica.
Aquests joves tenen ara una millor facilitat per a la
seva comunicació 1 integ ració social.

A partir de I'acord pres al Plenan Municipal de
1'1 1 d'abril de 1995, pub lica t a la Gaseta Mun icipal
num o 14 de 20 de maig o Pc nt d el Dra gó q ueda
transferit a l'Ins1it ut Mu ni cipal d 'Educac ió de
Barc elon a. Aixó significa una ñta important: ef
reconeixemen r de la seva normafitzaci6 institucionaf. Pont de l Dragó [a no és només un cen tre píoner i innovador soó que, a me s, un S8fV8i mun ic ipal consolidat i integrat a la xarxa de servels de
I'I nst itut Municip al d' Ed ucació de l'Ajuntam en t
de Barc elona.

fins i lot d 'aquells amb grans discapa cil ats q ue no
havien pagut comunicar- se ma i amb els seus
pares 1 Que ara. amb un ord inador i la corespcnent acaotacc segons les seves necessttats. ho
poden fer.
L'lnst it ut Municipal de Dism inu'll s sempre ha
ent es que la recerca de vies innov adores i etectives, par a la integració social de tete
drterents
sectors de pobIació amb qua lsevol tipus de dism i·
nudó i la coo terca en les possbutats que hi ha en
la potenciaci6 de les capacitats de les persones
amb d isminuc ió, s6n dues peemeses b8siQues a
I'hora de tenir en compte les diferents ectceccoe
de I'Ins titut. Per aix ó. en tot moment, la Junta
Rectora de I'actual lnstitut. i també la de I'ant erior
Patronat Mun icipal de Dismiou"rls Fisics, va esrner ~r e1srecursos econórrI6cs oecessans par aconsegu ir que Pont d el Dra gó anés endav ant en els
seus objectius com a centre de formació prof essional especial especific, fins a esd evenir el centre
creador d 'ajudes tecocues que ara és par a tot el
món educatiu.

es

Pon t d el Drag ó ha fet integ rar-nos a lol s en els
seus objectius. Ha demostrat a tothom que la
combinaci6 de noves tecnologies amo I'engin y
protessionat en el disseny de les aoaptacons I jnstruments necessaris. combinat amb programes
d 'ensenyament lndividua'itzats. obre un ampl i
camp d'investigació i d'epuceció práctica en la
Iormació d 'alguns sectors de neis i noies amb
gran s d isminucions que fins ara es quedaven
sense posslbñüat d 'accedir al m ón de la formació
secundaria. I de co m aquesta formaci6 ets facilita
I'accés al món labo ral. Per aix ó. perqu é estem
convencuts que de ponts de' dragó en fan falta
més, perqué representen un pont en el camr de la
inteqració social deis joves amb disminuci6, es el
mot iu que ens ha fel que en par1em en aquest
numero de VORAVIU.

es

Amb aq uesta acció.I'Ajuntament rantca i reto-.
ca l'aposta feta , des de l'iOO de la c reació de
Ponl del Drag ó per l'lns t it ut Mun icipal de
Dtsmlnuñs. quan es va optar per I'aplicació de les
noves tecrocqes en I'educació especial. Aposta
que no havia trooat encara cap ress6 en altres
nivells de l'Administraci6 ni de' sector privat. Pero
l'lnstitut Municipal de DfsminUlls si que va entendre que les noves tecnologies obririen un ventad
ampl i de possibihtats a la potenciació de les capacnats de mot1s sectors de jcves amb d isminuc:ió,

I~--

Eul alia Vintr ó 1Ca st ells
Presidenta lnsntut Municipal de Disminu'its
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Pont del Dragó:
un centre pioner
a la nostra ciutat
El Centre Pont del Drag ó és un centre docent
pú blic. de titularitat mun icipal. dedical a la forma ció protessional especial acrecada a persones
amb grans cecsoectars rrotous. S'hi impart eixen
especíantats d'audiovisuals. disseny i inforrnatlCa.
Aquest centre ha estat adscnt. des de I'any 1986.
fins ara. a I'lnstitut Municipal de Oísrninúlls , des
c 'oo es va proiectar. posar en funckwlament i ges.
lionar.

Pero quan es

parta de Ponl de l Dragó. sobre-

tct del que es parla és d 'un modal de centre edu cal;'" que. de ser una iHusió compartida per pares
1 professionals. preocupats pe- la formació deis
joves amb grans disminucions motrius. ha passat
a ser una reeutat concretaamb un pes especific en
el m6n educaliu actual. Nois i noies amb paraJisi

cerebral que en molts casos només s'havien
pogut comunicar amb el seu entom mitjanc;ant
gestos i sons. ara ho fan rnitjancant sintetñzadors
de vous i eres lnformátiques . escriuen textos I
aprenen una disciplina tomativa que després
f ol ogmlla rMld lada per Ennc vea. alumne det Pont del DragO
dor anl al congrés La Cutallles Pet1iones amb Disminuci6.

podran aplicar a nivel! laboral , fent practiques en
empreses i adquirint una caoacnacic especifica.
Aquests leves tenen ara una rniüor facilitat per 8 la
seva conuncacc i integ rac ió social.

A pa rtir de I'acord pres al Plenari Munici pal de
1'11 d 'abril de 1995, publicar a la Gase ta Mun icipal
núm. 14 de 20 de maig , Pont de l Dragó queda
transferit a I'In stitut Municipal d 'Educació d e
Barce lon a. Aixo sign ifica una üta important: el
reconeixement de la seva norma1ització insti tucio·
na/. Po nt del Dragó ja no es només un centre piener linocvaoor soó que, a mes, es un sevei muni cipal consolidat i integra t a la xarxa de servéis de
I'Institut Municipal d 'Educa ci ó d e l'Ajuntament
de Barcelona.
Amb aquesta acci6.I'Ajuntament ratifica i relordes de ¡'inid de la creació de
Pont d el Drag ó par I'I nstitut Municip al d e
Di sm inu"tls , quan es va optar per l'aplicaci6 de ~
noves tecnolOgieS en l'educad6 especial. Aposta
que no bavia trobat encara cap ress6 en anres
niverts de I'Administraci6 ni del sector prival. Peró
l'lnstitut Municipal de Disminuils si que va entendre que les noves tecoolog ies obririen un vental!
ampli de possibilrtats a la potenciació de les capa.
cüats de rrots sectors de joves amb disminució,

ñns i tot d 'aquells amb grans discapacitats que no

havlen poqut comunicar-se mai amb els seus
pares I que ara. amb un ccñoaoo- i la corresponent adaptació segons les seves necessitats. ha
poden fer.
L"lnst it ut Munic ip al de Dismi nu'its sempre ha
entes que la recerca de vies innovadores i etecuves, par a la ¡ntegrac ió social de tots els d iferents
sectors de pobIació amb qualsevo' tipus de disminució i la cconaoca en les possibilitats que hi ha en
la potenciació de les capacitats de les persones
amb disminuc¡ó, s6n dues premisses basiques a
I'hora de tenir en compte les diferents actuacions
de t'lnstitut, Par aix ó. en tot moment , la Junta
Rectora de ractual Institut, i també la de I'anterior
Patronat Municipal de Disminu'rls Fisics. va esmer~r

els recursos econOmÍCs necessaris par acon-

emes

seguir que Pont del Dra gó
endavant en e1s
seus obiectlus com a centre de formació ocressional especial
líos a esdevenir el centre
creador d 'ajudes tecniques que ara és per a tot el
món educatiu.

esoecrnc.

Pont d el Dr ag ó ha fet integrar-nos a tot s en els
seus obiectlus. Ha demostrat a tothom que la
combinaci6 de noves tec-oioces amb I'enginy
professional en el disseny de les adaptacions i instruments necessans. combinat amb programes
d 'ensenyament indlviduahtzats. obre un ampli
camp d'investigació i d'apücació practica en la
formació d'alguns sectors de nois i noles amb
grans dism inudons que ñns ara es quedaven
sense possibilitat d'accedir al món de la lormació
secun daria . I de co m aquesta formac i6 ers facilita
l'accée al món laboral. Per alx ó. perqué estem
ccnvencuts que de pon ts del dragó en fan falta
més , pe rqu é represen ten un pont en el cami de la
inteqració socia l deis joves amb disminució.
el
motiu que ens ha fet que en parlem en aquesl
número de VORAVlU.

es

Eul alia Vintró I Ca st ell s
Presidenta Institut Municipal de Disminu'lls

ce recosta feta.
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Com es va gestar
Pont del Dragó:
reflexions i records
Abaos d 'assumir la responsabilitat de gestionar
l'lnstitut Mun ic ipal de Disminuús de Barcelona. la
me ya experi encia prof essional esteva mott mareada pe! vecen. com a pedagoga. amb persones
adutt es atectades de paránsí cerebral . plenes
d 'inquietuds i desitjos pero amb mo lles nmita ecos per poder-los verbantzar, Només una
"escolta" professional, Pena de d rficultats per la
mancanc;:a de claredat de lIenguatge oral. ens
permetia planificar i dissenyar actrvñats pedaq ógiques. forma tives i pretaborals que sempre
havien de ser personaützades j ad reca des a un
obj ectiu fonamental: autonomía personal en el
més ampli senut de la paraula.

Alesheres. els proresstonars ens trcbávem
davant d 'un repte de dif icil soiucíó. El m6n de la
intorm ática i el de les noves tecnoiocíes ere eren
tota lment desconeguts. no teníem una Iorrneci ó

qualificada en la maioria deis casos, 1 lampee
existía un estat d 'o pinió en la soc ietat que ens
im pulses a desenvotupar la nostra fonnació en
aquesta círeccíó.

A pnncipis de I'any 1983, un grup de pares
d 'al um nes de cen tres ed ucatius. "ers q uals eren
tots efectats per la paráhsl cerebra l. va ptant ejar a
1'1nstilul M unicipal d e Dismlnults la seva preocupació. perqué els seus Iitts es feie n qrans . acabaven t'escolaritat obl igatoria I no existta a la ejutat
de Barcelona una alt ernat iva de futu r eepe rencador, ni educativa ni laboral.
La Federaci ó ECOM. una 'legada més. va tenir
un paper decisiu fent un pas endavant cap a la
investigació de nous moaete. Ens vam posar a
trebaüar; plegats; es va crear un equ ip de tecnrce
i de professionals que van aportar el seu saber. la
seva experiencia l. sotxetot. el seu desig de diesenyar un centre innovador que respectes i
don és saustaccc a les inquietods i perspectives
de futur deis joves amb para tisi cerebral.
Oesprés d 'un periode d'estudi, ancilisi i cooeixement c'excenencíes estrangeres. perqu é al
nostre pais no teniem un model que ens servís de
muan on m irar-nos. vam comencar a perñtar el
Pont del Dragó.

---~I

Part iem de dñe rents prenusses:
-E11reball es la base per a una total "normabtzació" de la persona adulta.
-e-Prevtarnent a un Jloc de treba ll es reooerex una
formació especifica.
- La formació havia de ser eminentmen1 practica i
adr~da cap a una producció de tutu r i, si era
possible, rendible ecooómicament.
- Tots e1s treballs , exclusivament manuaís, Quecaven eliminats
-Els ioves amb paralisi cerebral, encara que tin·
gUln moItes limitacions motrius , controlen algt..wl
moviment per6 s'ha d'esbrinar quin éso
- El camp de la informatica era una bofia idea de
partida. sobre la qua l haviem d'investigar i aprofuldlr.
MoI1es van ser les hores de treball, les idees reoetjades , les propostes esnsñaoes, les reuniOns
man1ingudes amb prcíessicoals de diverses disc iplines, amb pares i am b alumnes. Tot l'estcrc té
una compensació i la tenacüat. I'afany i la coost áncia leoen e ls seos fruits. Aixi va néix er l'act uat
Cenlre de Fonnaci6 Professio nal Ocu paci on al
Pont d el Drag ó .

l'empresa APPU: COM I)LJTER ESPAÑA, SA , Que
va aportar tot l'eqU tp:llHc nl mform átic i va permeue fer tang ible el nostrc projcc te, i la Fund ació
ROVlRALTA qu e va ñreocer el ma terial audiovisual
per ccrrercar el nostre trebañ.
El fmaocament d e les obres d'adequació deis
jccats va ser a cárrec de I'Aju ntament de Barcelona. El f i na~t per al manteniment va ser
aportat per la Conselleriade Benestar Social de la
eeoeastat de Catalunya i pe! Fons Social Europeo , recoc tecnic del qual va donar suport a la
iniciativa del Pont del Dragó des deis seus origens,
i I'any 1988 va ser premiat am b els premis HELIOS
de la Unió Europea.
El mes de setembre de 1986, Pont del Dragó va
cornencar a impartir les seves classes a titol experimenlal i el mes de febrar de 1987 foo inaugLraI
ofteialmen l per I'alcalde de la cietat. Pasq ual
Matagall. Des d 'aleshores Pont del Dragó s'ba
anat desenvolupant com un centre de referencia
Obligada par a te tes equenes entna ts. pro fessio ·
nats i persones interessades a Obrir noves portes a
la mteqració socia l de joves atectats de paráhst
cere bra l o Qualsevol altra d iscapacitat greu. Pon l
del Dragó ha esdevingut un centre d e recursos
permancnt per a aqu est seclor de perso nes amb
dl sm inuciÓ.

El nou cen tre requeri a un local idoni, access ible
amb espai suficient. Vam negociar amb d iferent s
d tstrictes de la ciutal i, rinalment . vam aconseguir
un local. propietat d el Patrona l Municipal de I'Habitatge, a I'aving ud a d 'Andr eu Nin, mo lt a prop de
I'avinguda de la Meridia na i de l pont del Drago qu e
la lravessa, No era una ubicaci ó dmtrica com hau·
ríem desitjat, que ens perme lés una bona circ ulació social deis ful urs alumnes, pero vam valorar
qu e es tractava d 'una zona de reconv ersió i
expansio , amb previs;ó de conslruir- hi uns espa is
esportius im portant s. Dcsprós de 10 anys de fl,ln cionament, cree que vam encertar en la decisió.

L'lnst ilu l Municipa l de Dism inuils ha proporcionnl dumn t tol s aqu esl s anys , m itJanc;ant els seus
di feren ts serve is i rec ursos, i sobretot am b l'as·
sumpció del seu pressuport eco nóm ic , un suport
incondi cio nal al centre Ponl de l Dragó . L'lnsl itut
ha integ ral el Ponl del Dragó en els seus projecles
d' abas l europeu i ha contribui"t a d ifondre la seva
existéncia en tot tip us de fó rums nacionals ¡ internac ionals, mi tjans de comunicac ió i en publica ·
cio ns espec ialitzades ,

Vam rebre suports importants. tant perso nals
com ins tltUClonal s, que no vull detallar per pOI" a
1'00111. Remarcaré, no obstant aixo, la trascendencia que va 1enir la signa tura d'un conveni amb

Marta Col omer 1Lan sac
Gerenta Institut MlXlicipal d e Dismimjlls
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L'aniversari
d'un pont
El dese aruversan del centra de Formaci6 Ocupacional per a persones amb grans d ism inucions
fisiques obert a Barc elona amb el nom de " Pont
del Dragó-, permet reflexiona r sobre tct a1l6 que
s'ba ewerut en la seva posada en funcionament i
en les persones que hi han passat.
L'inic i de les seves ac tívnats foo preced it d 'uo
va posar en joc tcts els elernents
d 'una gran empresa: ntuició, ccoeixement. diners.
iHusió . e toorece, compromis i respecte pe! fu1lK
immediat d'un gru p de persones, que una vegada
complert el perícxle escolar navien d'atronter la
preparació par a la vea.

Darg peccés que

No loo senzilt el rep te esswmt, pero d isponia
del mes irnportant per a aquestes ocasions . La
utopía su ficien t per combinar les energies persaoais recessáries Que imciess jn un projec te que
encara no ha arriba1 al seu final. Alguna cosa va
tenir. algl,lna cosa ha tingut, alg una cosa tlnd ra
que ha possi bititat que veiem cornplertes ela pes
importants d 'aq uest intent per m iUor ar la qual itat
de vida d'unes persones sense que hagi variat la
filosofia inicial, enca ra q ue hi ha un aspecte que
mcreix dcslacar·se especialment. La seva trans·
formació d'cqu ipamcn l soc io -ass istencial en un
scrvci do cent. Aq uest reaiustamen t el situa en els
parametrcs de nor mal itzac ió prete sos des de la
seva concepció en la primer a reunió lela el 30
d'octubre de 1983 .

Tal eneq ue ha succeñ a I'entom d'aquest intent
per donar un pa s mes en el d ificil ca mi d e I'aten c ió
a les persones amb necessitats excepcionals,
mereix la pena haver-lo viscu t quan el resu lta1 ha
esta t encaixat pe- la scceta t. Era una necessitar
pesada de mani fest per pares, pro fession als. ed ucadors. etc . paró ningü no gosava assumir la responsabihtat d'in vernr en aq uest sec tor. Tot era
producto de la ceguesa por alió desconegut. El
resultat no es va fer esperar i avia t es va constatar
que la invefsi6 econOmK:a no corresponia al caotal d 'iHusió posat. La teoría de la rendibilitat
comenr;:ava a fer destrosses al nostre país i all6
q ue semblava que anava a constitUIr I'inici d 'un
nou cami en el qual s'inauglXarien attree pcots. va
Quedar sense el corresponent programa que cootinués connectant les necessrtats d'uoes persones
amb la ciéncia.

De tet es maneres, aquesta iniciativa ha servrt
perqué qua lsevol a1tra no es q uedés al marga de
repncecó de la tecoologia edequeoa. ja que si un
eqcoarrent es prepara per atendre unes persones
concretes , aquest es han de veure-tarecot tides les
solucions als seus problemes per tal que aquest
sigu i út il a la soci eta t, que es en def initiva la q ue
sufraga la ma jor part de les coses.
Els esg laons de la sensi bititat esperem no
haver·k>s de tor nar a pujar i, d 'aquesta manera,
es1em plenament co nveny uts q ue és possible q ue
es co nst rueixin no us ponts tecnol6gics que facili·
tin la comunicació de les perso nes am b greus
deficie nc ies fisíq ues amb el seu ·entor n, perqué
amb aixo es permetra q ue visqu in una vida aul6·
nom a d e q uaJilat, en el m arc legal que recutt I'art .
47 d e la Co nstitució de 1978 .
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Pont del Dragó:
10 anys
És important per a una esca la Iove poder reflexio nar sobre l'activitat que duu a terrne. Valorar el
passat per poder projectar millor el futur; Oeu anys
per a una escala és mclt pOI; ternos. No obstant
elx ó, el sorgiment del Pont és un fru it més de la
traotcíó escolar eapeciañtzada a Catalunya l. en
ccncret, a Barce lona .
Les escotes les configuren les persones, les
que hi treballen i, sob retct. els alumnes; principal
motiu de l'exieténcia de l'escota. Pont d el Dragó
surgeix de la iniciativa de persones I lnstñucions
compromeses en la consecució d'un ideal d 'integraci6 social de les persones amb disminució l. en
el nostre ces, dels leves amb grans disminucions
ñsiques. La Federeció ECOM i l' lnstitut Municipal
de Disminuñ s de Barcelona varen cterir; ara fa deu
anys , noves oportunitats taborals I ocupactonaís a
aqueste conecnus de leves.

En aquests últims vint anys hem aconseguit
tranfarmar malts aspectes de la nostra vida, pero
entenc que el pas més important va ser el fet de
canviar la legislació anterior, basada en criteri s de
beneñcie ncla social, pets més alts p receptes
constítuconars. on trobem pnncipis com els d 'i gualtat, di ferencia, sonoantat, presencia, participació o clutacanla de oie dret.

dantat. n'está plena la nostra socletat civil, autennca impulsora de les iniclatives que han possibilitat la presencia de les perso nes amb dis minució a
les escales, activitats espcrtives o de Ilevre.

Aquests d rets s'han d 'exercir perqué no esdeving uin 1Ietra morta, ja que no és suficient promulgar lIeis, hem de vetUar pel seu compliment,
pe rque les barreres arquitectoniques no desapareg uin tot alment pel simple fet q ue s'estableixi en
una Itei, sin6 perqué de nunciem els seus inco mpliments i aconseguim la seva reparació,

Ara Que se'ns anuncia la fi de I'estat del benestar es tor na a invocar la consciencia social , com si
es tractés d 'algun fet nou Nosattres ens preguntem si en algun moment aques ta ha descansat. Al
nostro pais ningu ha ha fet possible aquesta e1as·
se de miracl e. També seria injust no reconeixer
que s'ha sembrat amb una certa intenció de millo·
rar la qualitat d'aquestes persones, pero ningú hi
ha dedicat un minut a esbrinar si era suficietla tia·
var o I'aigu a o I'abo nament ulilitza t o si la terra
escollida era I'adequada.

Aixi, dones, si una persona necessita un suport
tec nolag ic o personal per assolir la preparaci6
necessana a fi de rer front a la vida, ho ha de
demanar I l'Administraci6 ha de remoure tots els
obstacles per possibilitar-ho i no és admissible
negar- ha nornés per ma nca de recursos, ja que
aixo deslegi tima a qui va promoure les nannes
que recon eixen aquesta classe d e dret.

Al mapa de les necessitats s'intervé amb una
sistematica desprogramacl6 amb la consegüent
provocaci6 de les aetuals desigualtats, pero en
analitzar el temps passat. amb la suficient pers·
pectiva, ens obliga, oblidant el temps perdut , a ser
optimista, perqué la pedra posa d a ara fa deu anys
continuT servint de suport a una acció que ha de
tenir seguidors, La historia és m olt positiva,

O'aq uesta manera , voldria concloure recordant
I'esperit deis pares que van trebaltar per exercir
aquest dret q ue podia beneficiar, primer, els seus
fills, pero també, despres, a altres , O'aquesta soli-

Pedro Se rra i Rod ri guez
President Federac ió ECOM
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A partir d'aleshores tot un equip de protessonals hem lntentat dotar els alumnes d'eines. de
coneixements i d'actituds que els permetin creixedins de la societat. Sempre hem crequt en la
importancia de la intejració social a través de la
mteqració en el sistema educatíu ordinan o en el
m6n laboral normalitzat. Aixó s'ha aconseguit en
un nombre redu'll d'alumnes. Tanmateix. es posslble un apropament a I'organització social maicrit ána sense participar de t'educaci6 i del trebatl normahtzats. Aquesta
una opeió digna pero en cap

es

cas suñclent.
Com menys possibilitats té una persona,
comem;:anl per les de ficiencies fisiques i les
InleHectuals, la marginació social es mes amado ra i destructiva, i són moltes les accions a dur a
terme. no tan sois amb la persona afectada sinó
també amb tot el seu entorno

procuri contactes amb les omarutzacrons cul tu-

rals. ecucañves. laborals i socials normañtzades.
L'acc és al món productiu depen de les possibilitats personals potenciades per la tecnologia i l'aprenentatge, pero també depén de la capacñat i
de la voluntat d'adaptació deis entoms laborals.
Caldria saber valorar que el fet de cedir una tasca
a aoueues persones q ue per la seva discapacitat
no en poden fer una altra. suposa un bé per a la
sccietat. D'ent rada un bé econ ómíc basat en el
principi que si algú dóna el máxim és absolutame nt rendible al conjunt. Per ó si el valor del trebañ
és alt. tamba ho es la gran crñcurtat d'accedir-hi.
Hi ha moltes persones que ocupen lIoc s molt per
sota de tes seves possibllltats. perqué ha neceserten. Aquesta és una reaütat que con diciona raenvitat de rescota I a la Que cal respondre prepa rant
ets nols i les noies perqué sáocuen afrontar-la.
A Po nt del Oragó cada alumne és considerat
com a perso na amb tota la seva globalitat i riqu esao Tots tenen necessüats com a joves que valen
sentir-se formant part de la soc'etat. Cada alumne
recorre un itmeran educatiu di ferent. Cada jove té
unes ceoecítets de dificil valc ració pero sempre
educables i té un entorn proper que determina
bana part del eeu procés madcratiu I en el qual cal
interve nir donant pautes i entena. Cada alumne
requereix una tec nologia concreta qu e Ii perrnett
expressar, elaborar, executar pensa ments ¡ emocions.
Pont de l Drag6 ha de saber aprofi tar ele recurmaterials. sempre mnorabres.
per col-laborar en el creixementoeís seus alumnes
mitiancant accions de formaci6 professional;
adaptant els cumculums. investigant noves eines,
cercant nous ento ms educatius ¡ labarals normalit·

SOS humans ¡ els

El exits són de curt abast pero no per aix6
menys import ants. Els alumnes que s'han incorporat als sistemas educatiu i labora l ens donen
prova de les seves capacitats i justifiquen la tasca
de I'escola, Cap alumna de caracteristiques similars no ha d'aconseguir menys I t'ento rn de tes
persones integ rades creix en j'acompliment deIs
drets ampliament reconeguts, Els alumnes que
dignifiquen la seva situació personal i que arribe n
a adquirir habits I coneixements que els penneten
ocupar el seu temps es mereixen, per ara, un reco neixement de I'entorn i un esforlV constant que
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zats pe r donar resposta a alqunes de les necessitats básiques Que planteqen.
De la mateixa manera que un ortopedista can -

via el motile mol ts ce pa aba ns de trobar l'adequat,
Ponl del Dragó ha de modificar mol tes de tes
seve s variables de trebaü pe r obtenir un mctne. és
m és. Po nl d el Dr agó ha d e tenir la capacitat de
crear nou s motiles co nstan tment.

Setanta alumnes han passat per l'esccla,
se tenta perso nes di ferents amb un denominador
com ú: la necessitat de co ntinuar-se torman t. de
com ple tar la seva educaci6, de créixer; I darrere
de cad a alumne una fam ilia; un petrt co njunt de
pla netes q ue gravita al voltant d' un astre petit i, en
aparenca esmorteñ. Cada alum ne gene ra al seu
vottantg ran quan tita t de torces. tant les ces famiüars propers com les deis diversos téc nícs que hi
incideixen . La suma cresíorcos co nfigu ra una
alracci6, lenta pero po tent. entre I'alumne 1el seu
entorn lins a formar part d'una matelx a galaxia.
Els prol essio nals de Pon t de l Dragó hem

demostrar la capacitar de form ar, de col-laborar
positivament en l'educacíó de neis i noíes i, per
tant, cree q ue ha arribat el mom ent d'aconsequtr
la majoria d 'ed at, i aix ó vol dir tenir la responsabilitat de formar i la cacacnat per exerclr-la. De for-

oencerces

mar qualsevot [ove amb
fisiques, sigui
quin sigui el nombre de discapactats, perqué les
disminucions socats afluixi n la tensló sobre ers
at ectats. Els proiectes de futu r són conseq üénct a
d' aquests deu anys d e funclonarnent. Pont d el
Dragó ha de tmbar el seu lloc d ins del no u sistema ed ucañu l. per atxó. ha treballat en l'elaboració
d'un projecte curricular que sintonitza amb etsenteris de la reforma de la formació prct esston al. Al
ma teix tem ps cal augmentar la capacñat. ja
dem ostrad a, del cen tre per continuar investigant.
formant protessionals i atenen t demandes externes rrntiancant el Cent re de Recursos Edu cati us
per a per son es a mb Deüclencla Motriu .
Aq uesta ée la proiecció necessáriaperqué des de
l'Administreció es continur donant la resposta
adequada a les necessitats d 'aquest col-lectlu d e
persones.

Pont del Dragó: un
camí marcat per la
tecnología
El Centre de Formac;ó Professional Ocup acio -

es va crear fa gairebé deu
anys per ten;, cura de l'educació de persones
amb greus disminucions fisiques mitjanc;ant I'aju-

nal Pon t d el Dr agó

da de les noves tec nologías. L'eq uip que treballa

en aquest Centre estil campost per quatre educeaors , tres psicó/egs de I'area de recursos
especialistas en eoucecon s info rma tiques, terapia ocupacional i orientació familiar i tres profe ssors de fes érees de disseny gráfic, informatica I
audiovisuals, a mes d'un administratiu ¡ un aireetor. Des de setembre de 1995, Pont d el Drag ó
es ta adscrit a I'ln s tit u t Municipal d 'Ed uc ació d e
Barcelona.
En uns petits loca ls on es deixa notar el pas
deis anys, els co mponents de I'equip de Pont del
Dragó passen la seva jornada labo ral envoltats
d 'ordinadors.
Al visitant fora ni, li pot so btar la presencia deis
ordinadors per tot arreu. Pero no hauri a d e ser
aixl : a les escoles ordm ánes estem acostumats a
veure ltapis i pape rs en to tes les aul es i en aques-

ta escola els ord inadors lenen la mateixa funció.
"Les persones amb gran s disminucions fisique s
tenen garanti r t'eccés a I'o rdinador" ene comenta
Jordi Esco in, psicó leg especialista en tecnologia.
Ja queden mo lt enrere ets prejud ic is amb q ue els
desconeixedors de les possibititat s deis ordinadors rniraven esceottcs aquestes máquines. Després d 'una década d'lnvestigacions sobre les
posstbnu ats d'accés hi ha un sart quahtatru en
aquest terreny. Avui es demana mo lt mes a les
ajudes tecnlques i s6n fonamentals en la vida de
les persones ame discapacitat.
L'ed ucado r més vete r á del centre , Marcelino
Saavedra, ens recorda una experienc ia sevaa l'escola : "Un alumna , un noi de la primara generació
del Pont, mol t afectat, va poder trucar per te/é/on
per primera vegada a la seva vida amb /a ajuda
d 'una sint esi de veo. La cara que va posar quan ha
va fer no se'm podré obfidar mai ". En aquestes
elcades del segle XX les persones amb perálist
cere bral que tenen afec tad a tant la seva comunicació com el seu moviment poden ga udir d 'un
supo rt extem impe nsable fa poc tem ps.
Treballem amb pe rso ne s
Cada curs , uns trente alumnes majors de 16 anys
assisteixen regularment al Cen tre. No n'hi ha un
d 'igu al: uns caminen, uns van en cadira de redes
eléctrica, uns altres utiutzen carnmadors. uns par-

Francesc Roma i M illan
Direct o r d e Pont del Dragó
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Els Mbits personals l l'adequació a l'acc és a l'ordinadcr 56n processos Ilargs i de durada oiferent
segons les caracteristiques personals.

"Ara comencem a trebaflar amb J'ordinador per
fer muntatge en video a t 'escote " explica Ana/ia
Orti responsable de l'especiahtat d 'audiovisuals.
Acaba d 'ambar al Centre la primera maquina multimédia i fins ara el trebau amb l'orcinaoor era una
feina indirecta a la seva aula. La camera de vídeo i
el muntatge, la taula de so i altres elements req uereixen habilita ts motrius molt desenvolupades i la
seva adaptació ha estat semp re dific il.

•

Tots tres professo rs don en mol la import ancia a
I'ensenyament procedimental que permeti una
generalització posterior d el que es va assolint.
També a les ctasses es trebaüen h ábits d'au tonomia lIigats a l'área de recursos

len, d'altres baibuceqen... la diversñat és la tontea
generalde t'esccia.
Al pr incipi d'obrir-se el Centre Pont d el Drag ó
hi entraren persones. la maioria de les quals esta-

ven afectadasde parálisi cerebral pero de mica en
mica el panorama ha anal canviant: distrofia muscular,lesione medullars . transtoms cranio-encetálics. "Cada cop ens arriben mes joves amb disminució que provenen de tescoe ordinaria~ ens
explica Josep Sola. el psicóleg especialista en
terapia ocu pacional , i afegeix : "Patser aquesta
entrada esta /ligadaa lemes com el (racasescolari
a fa manca de recursos ". Els casos mes di lícils de

tractar i de canatitzar 56n els leves accidentate
que necessüanen periodes mes cu rts d'atenctó
per tomar-los a reaencar, 'Presen ten si/uacions
más delicadas. el dol de la pérdua d'alJó que van
tenir i ara no tenen, els pot provocar mes problemes persona/s" argumenta Anna Betlloch, la
psicóloga del Centre especia lista en orientació
personal.
L'area de recursos es veu limita da perque la
dema nda social ha anat lncrementant-se d'u na
manera extraordinaria en aques l terreny i semb la
imprescindible la creació d'un Centre de Recu rsos
més capav, que pugui alend re tots els casos Que
s'adrece n ara al Pon l de l Dra gó .
Les mancances associades a les dis minucions
deis usuar;s de l'Escola fan necessari el treball
d eIs quatre educadors . El suport assistencia! no
es pot separar del supo rt educati u quan es posen
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en prac tica programes de millo ra de les habifitats
de la vida quotidiana i d 'aprene ntatges sobre la
cura de la imatge personal.
"No es poden suplir tota/ment amb tecnolog ies
les necessitats de les persones amb disminuciÓ.
Totes les persones necessitem relacions socials,
afec tives i persona/s " afirma el responsable d'a utcnomia. Aquest tet es contempla amb tacilitat a
I'ho ra de l'esmorzar. Els educ adors són els responsables de les acnvitats durant aquest periode ¡
observen les din ámiques que s'establelxen entre
els joves . "E/s alumnes tenen molt ciar quan s 'han
d'utíJitzar les tecnologies. Alguns fan servir els
ordinadors per jugar peró la majoria prefereix retecionar-se amb e/s companys " explica Carmen
Martinez que juntamenl amb Eulalia Sau, Jordl
Subias i Mareellno Saavedra conf ormen I'equip
d 'edueadors. Tols quat re coincideixen en qué el
pas de la cadi ra manual a la cadi ra eléctrica provoca ca nvis radicals 1 des perta hab ilitats inedites
en els joves amb disminuciÓ.

Fa poc temps l'area de recursos ha acab at un
project e de coman dament que utili lza el mateix
co ntrol de I'ordin ador per dirigir la cadira eléctrica.
Aquest fet ha obert moltes expecta tivas per a pero
sones amb grans afectacions perq ué s' aglutinen
en una sola eina el desplayament. la comunicació
i el trebal! amb I'ord inador.
Tots els avenvos provats a I'escala no es pode n
tancar en el context educatiu 1 s'han de poder
generalitzar j po rtar als altres ambits de la vida,

tant en er temps lIiure com en l'ambient familiar 1,
en aques t sennt, el tre baü d 'Anna Betlloch amb les
tarnüíes és foname ntal : "A algunes tsmñies els
costa avam;ar al ritme de les deman des deIs seus
fills; és en fes orientacions ¡les tutories on se '/s pot
ajudar", Al Centre Pont d el Dragó els leves són
atesos en la seva qlobaütat com a persones.

Un en senyam ent dif erent

La tipolcqta deis alumnes del Pont del Drag ó fa
que l'ús de rorrmaoor concentri una bona part de
restorc en les diferents espectantats de ro-macó.
"Pre tenem una alfabe tització inforrna tica,' que es
fami/iaritzin amb les eines a partir sernpre d'uns
nivells d 'ap renentatge de lectoescriptura j calcul
compfetament indlvidua/s", diu Anoa de la Cuesta,
responsa ble d 'informatica. Com a professora es
troba en un moment de replantejament metodoló·
gic produ"it per una cirscumstancia social : "Els primers alumnas no sablen informiltica, no havien tin gu t conctac tes am b els ordinadors. Ara tambá ens
n'arriben alguns alxl: peró d'aJtres han tingut experiéncies ¡ formació en aques t ús...
A I'especialíta t de disseny grafic, An gel Carrera,
també utilitza els prog rames d 'ordinad or basics en
j'autoedició i el dibu;x: "Comencem pe/s coneixements de ('area de dibuix i evofucionem cap 8 conceptes mes e/evats". EII constata la importanc ia
del traball individu al de ¡'alum na í de la seva moti·
vac ió per arribar al niveUprofessional: "No tothom
arribará a un módul p rofessionaf o al món laborar.

A rárea de formació da rescora es van lntroduir
fa quatre anys la forma de prcqrarnació establerta
a la reforma educa tiva i. dins les seves possibihtats rorares i esoaraie. han volgut ofenr una certa
vaneouítat en ee crédi ts. Aixi, a més deis ceots
obñqatons per a cada área.ersdívenores es barregen ers alumnes de tots ers cursos i trien c rédits
segons les seves preferencies.

Metod ológicament, la complexitat que representa atendré alumnes de tant cnsoars csrac tere tiques ers ha obligat a individualitzar mottes tasques .
La ges t ió a I'esc ola
Francesc Ro ma, direc tor del Po nt del Drag ó comenta amb satistacci ó: "Quan les diferents saministracions coincideixen i arriben a unir-se pot
sorgir un projecte com el de Pon t del Dragó ". La
seva feina és dificil q uan es trac ta de fer d emandes a les administracions tendente a retallar de speses.

A més de representar o ficialmen t el Ponl d el
Drag ó, en Franc esc Roma dirigeix i coordina les
activi tats que es fan a les arees de fonn ació ¡ de
recursos . La tasca de la geslió del Centre va permetre al moment opo rtu transferir el Centre Pont
d el Drag ó de I'Instilu l M un ic ip al de Dism inu·lls
d e Barcelona a I'Inst itut Mu n icip al d 'Educ a eió
d e Barc elona.
Relac ion s ex te rn es

La trajectória professional de I'equip de Pon l del
Drag ó ha fet que el seu nQm, com a pioners en el
terreny del desenvolupament d e I'acees als ardí·
nadors en I'am bit de les disminucions tingui un
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pes esoecñc tant di os com tora de les nostres
frcn teres.

Sembta imm inent el canvl de loca! que l'equip de

l 'a ny 1989 , l'escola va rebee un Premi Helio s
de la Unió Euro pea i d uran t ele anys que ha fonna t
part de l' lnst itut M unic ipal de D ism inu"lts de
Barc elo na ha participat en projectes europeus de
gran reconeixement com s6n el gru p Es po ir dios
del programa Horiec n .

Pe! que fa al desen volu parnent teenolOgic cal
esmenlar les cotteboeacons amb el CEA PAT que
van inic iar l,.n8 via per a la definitiva d itusió i gene.
ralitzaei6 deis avencos de Po nt del Dra g ó a tot a
la població decapacaaca. Actualment, hi ha projectes de sintesi de veo en comunicació, en els
quals es troba la Un iversita t Pclt tec nlca d e
Cata lunya.
En el terreny académic, El! PIa d'integració d'alumnes a les escoles c'aeuns ha suposat un esfor v considerable per a la vatoeació sooet deis
drets tonamentels de les persones amb dísminu ció uszca. L'A ssociaci ó d e Par es de I'esc ola
s'encarreqa de nrercar el segu im ent i l' avalu aci6
c'equesta integ rac ió des de la ces c ursos, S ilvia
Andrés la persona enearregada d e

es

ter-no.

Les integracions a escoles de secundaria posto bligatOria com Ltulsa Cura . Esc ol a M un ici p al
d e Mi ti ans Audio Yisua ls (EMAV) i Vapor d el Rec
56n exem ples d e les bOnes relac ions eslabl9r1es
M tre el Pon t d el Drag ó i els Céntres d 'ensenya mento Tarn bé es van integ rar alumne s a l' Esc o la
M assan a i a la Un ivc rsi tat d e Barce lona .
També 8mb allr es serveis de I'Inst it ut
Munici pal d e Di sm in u'it s s'ha ma nt ingu t una
estreta coHaboraciÓ. D 'una m anera mes concreta
amb I' Eq uip d 'Assessoram ent Laboral (EA L) de
l'l nst itu t M un ic ipa l d e Oism in u"its en temes de
formac ió ocupacional i integrac ió laboral i amb els
Servei s de Suport i d'Assessoram ent per a
l'A te nc i6 de Persones am b Dism inu ci 6 als d ismetes m un ic ip al s de Barc elon a en relació amb
altres aspectes de la vida quotid iana deis alumnes
del Po nt d el Drag6 : inscripcions, transport, tem ps
Jliure, habita tge, etc .
Capitol a part serien les relacions de Pon t d el
Drag ó amb I'empresa A pp le que en "i .-.ici de I'escol a va dotar amb alguns ord inadors les seves Jostal·lacions.
L'any 1993 , un grup d' alumnes de l'eSCOla va
fer un Intet'Canvi amb un taller dé video del Ce ntre
J ean Graft eau x de Villeneuve d 'Asq (lille, Fra~)
que va con tinuar amb la produeció d 'un muntatge
sobre Ba=iona. I'any següent.

........--

Perspe c tlves de fu tur

Pont del Dr ag ó demana am b insis tenc ia des d e fa
uns q uant s anys ja que el loc al on estan ubicats
se'ls ha qoeoet mol t cent per a les seves necessí-

tets.

tecncoes per a

5 - Prog rames de formac ió externa. inteq ració i
practiques labara ls .

En una snuecó en qué el carwt tecnol6gic és
con tinu, la posada al dia del mat erial i el recctatee
intem de is professionals sembla la pauta a seguir.
PeI que fa a les sortides laborals dei s atumne s,
Jordi Escoin ens parla amb un cert optimisrne: ~En
la mesura que la tecnologia es va utilitzant en rots
BIs afTJblts taboraJs i est á garantit "eccés de les
persones amb dismiflUCió (isies, sembJa que es
facilitin les sortides professionals · .
Nous projectes amb d iferen ts jnstüucons ja
estan perütats i ara es correnca a trebanar en se temes de comunicaci6 alterna tiva mol! mes funcionars.
Queda pendent pero, I'homologació de is estu dis Iets a Po nt d el Drag ó am b els de les attres
escotes. i es perfila la possibñitat dun possible
módul professiol1lll de tres anys per a la capacita CiÓ de persones amb di sm inució física que hagin
passat la seva escolaritat obligatoria.
AIguns parle n del m iracle del Pon t d el Dr ag ó
qu all veuen els canvis personals que fan els alumnes i també dluen que els joves que poden entrar
M nqucsta escola són uns privilegiats . l'amb ient
que es respira a I'escola po t ser un priv ilegi per6
I'esfor e d iari de tots els joves i de is mem bres de
I'equlp perq ue així Sigui possible, no es ~t de ixar
ma i de banda.

es desenvolu pen a Pont de l

Fun c ions fonament al s
1 - Ava luació inicial deis nous alumne5.
2 - Assessorament aIs educadors en les programacions pe.- a la millora de les capacitats basi·
ques i a altres prof essionals 1ant dins com fora
de I'escola.
3 • Programactons individuaUzades per a la m illora de la comunicació, desp l~nts , héibits i
accés a l'ordinadOf.

Visió general deis estils

Bar-ce! ROOa

COneixement de l'a rt de la
ciutat
Dissen y textil i m6n de la

musícels
Indumen taria

7 - Realitzaeió de tutores i supevisíó de les que
han

tet eís proressces.

8 - Divulgació de les inves tigacions.

Area de formació
ETAPA C OMUNA: f ormada pe r tre s c ursos

eu,-,

Crédits

PRIM ER

lntoemánca

lntormanca básica I

Disseny grafic
Aud iovisuals
Recursos

Fonaments artistics
Introducció ala audiovisuals

SEGO N

lnrormáttca

Traetam ent de la informació I

Disseny graf ic
Audiovisuals

Ms gr afiques I
Introducció a la fotogra fia

Recu rsos
TERC ER
Info rma tiea
Disseoy grafic
Aud iovisuals
Rec ursos

Tractament de la informa c ió ll
Arts grat iq ues 11
Introd ucció al so aplic at als MAV

ETAPA D' ESP ECIA LlTZACIÓ: fo rm ada per d os
c ur so s
Au toedició i Serigraf ia
Oisseny
Prod ucció a udiovi sual
Audiovisuals
Inform atica

Recursos
CR EDI TS VARIABLES: vari en ca da cu rs i són
qu atrim e stra ls

Crédit
Revista

Agenda
Critica de cinema
Fotogr afia
El módem i jo
EI;oc de pensar.
Cine fórum

moda
CUltura general I temes o'jnteres social
8 m6n de( cinema ..Aproximació aís cent anys del
cinema
Anima't ..........•..•......Animació per ordinador
Attres pobles,
en-es cutures •.......Geografia i diversítat cultlXal
Exposctó
Proecte de disseny c'excosrció del 1Dé aniversari
Fem un anunci
Publicitat audiovisual
caJ·llgrames
La Iletra en el d:buix de figures
Deba t

Dragó són les següeJ1ts:

Area de recursos

Audició m usica l

6 - Coordinació periódica amb e1s membres de
l'equip .

També es par1a de la creeoó del Centre de re cursos per a pe rs on es am b d ismi nu ci ó fí sica ;
les diverses administracions implic ades s'han
compromés a la seva posada en marxa

Les ac1ivilal s que

4 - Estud i i investigació d 'ajudes
la rnmo-a de rautororma.

Contingut
La premsa escota
Els programes d 'ut llitat s
Narra tlVa audiovisual
Fot og rafia i Iabora tori
de b lanc i negre
Uti lltzac ió del módem
ResoIució d 'enigmes i probIemes amb supof1 informatic
Cinema

t remes

Divu/gació de /'escola
Pooencies i com unicacio ns a jcrnades, cong re sso s i se mi naris
Tot segu it relacionem algunes de les més de vuitanta convocatóries on s'han prese ntat ponéncies
i comunicacions duran t aquesta anys:
-Jornades sobre microordinadors i d.sca pecrtat
Fundesco 1986
- Aplica cion es de l ordenador y las NT
Univer sidad del País Vasco 19 88
INTERDIDAC 1988 i 1989
-Jornades d 'info rmiUica i ed ueaci6 es pec ial ICE
Universilat de Barcelon a 19 89
-Jornades sobre la informatic a i el vídeo a res·
co la B lanqu em a 199 0 i t 992
$a ló de l'Ensenyame nt 1990
- l nform al iea y ed ucación espec ial Ju nta d e
Andal ucia 1990
-Experienc ia mooe l d el Congrés Internac ional
de Ciutats Educad ore s 1990
-Nuevas tecnologías y discapacidad Ministerio
de Asuntos Social es 1990
SYSTED 199 1
-Universitat Catalana d ' Estiu 1991
-Escota d'estiu de Sef'\leis Soc ials 199 1
- EscoIa d 'estiu del Moviment de Reno vacK>
Pedagógica 199 1
-Semínario deficiencia y sociedad Dlputadón
de Alican te 1991
-eoogreso de Macintosh y Edueaci6n 1992,
1993 i 1995
-JornadeS d 'edueació d iferenc&ada com a innovació eduCatIVa. Univ erSitat de Girona 1992
-Post graus d 'infrormatica educativa de la
Faculta1de Psicok>gia UAB 1992 i 1994
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-Congrés Internacional d e Mitjans Educatius
1993
-c-Euro pea n Confererca upon Teletrainínq tele·
working - Potsdam Alemanya 1994
- Encuentro Internacional de inves tigadores en
técnicas de apoyo computac ional para ctscapacitaoos Universidad Pontrñclade Ch ile 199 4
- Psico logía d e la otsceoacnat i de la rehabi litac ió
Insti tut Gu ttmann 1995
Publicaci on s
REVISTES

Herba de vese, Cuadernos de Pedagogla. Macin·
tosh va a fa escuela, Novatica, Tecno 2000, Mac
World, EMf EducationaJMedia ¡ntemarional , etc .
1118RES

Editat par l'lnst itut Mu nic ipal de Dismmuñs: "Pont

del Dragó : centre de fo rm ació pmfesstonal ocupaciona l per a leves amo grans dtsmooctons físiques" .

Partlcipacicns en program es de rad io
Ante na 3, Onda Cero , Radio Naciona l i Zona
Franca, Report atges de televisló al prog rama
Informe Semanal, Polemic, Linea 900 i telenotlcies
de 1VE 1 i TV3.

,~'
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Curso s esp ec ífic s
A mes tres d'escola especial de l Patronat Muni·
cipal de Terrassa i per a la Fundacló ECOM (199 1)
i Pere Mit jans (1993, 94 i 95)

Premis i guardons ob tin guts
-Premi Helios 1988- 1991 a l'accessibilitat. etorgat per la Comissió de la Unió Europea,
-Primer prem! al concurs "Fem la nostra revista "
atorgat pel Museu de les Arts Gráñques d e
Barc elo na I'any 1992 l una menctó especial a la
con vocatoria de I'any 1993.
-Primer premi al con curs "Barcelona a I 'escola"
(1994).
- Prem i lnserso al reportage "Se acabó fa parálisis" , emes al prog rama Informe Semanal d e
TVE (1990).
- Prem i Comunicació í Benestar Soc ial al repc rtat ge Iet per al programa Linia 900 de 1VE a
Oatelunya (1993).

Equ ip ed uc atlu de Po nt de l Dragó

Alum nes de Pont
del Dragó opinen
Els hem preguntat la seva opinió sob re: com deli·
nirien a Ponr del Dragó , com ha influir en la seva
tcrmscá i quins aspec tes fenen más presents en
re/ació a la seva estada al Centre . Aquestes han
estat les seves respostes:
EXA LUMNES

Jo ves q ue després d'n sver fet la seva formació

a Pont d el Dragó van a c entres oc up ac iona ls.
En aq ues t c as es tra c ta de j o ves q ue ara son al
Cen tre Ocu pa cion al Sinia,

Cari es Gil
Yo , al Pont del Dragó , lo deñnlria como un Centro
de form ación profesional ocu pac iona l para la
gente con dis minuciones físicas .
Para mi. en general , ha sig nificado un gran aprend izaje en c uanto a intorrnáttca. diseño y video ... Yo
estoy muy contento , ya que fue una experiencia
muy im po rtante y positiva, pues en los cinco años
de m i formac ión he apre ndido a llevar el oroenada r como si llevara una herram ienta de trabajo .
Esto lo c reo interesante de cara al m undo labo ral.
Au lonomia personal: grac ias a la silla de ruedas
eléctrica, se ha nota do una mejoría importante, en
cuan to al desplazamie nto se refiere.
Am biente: super cojonudo!. Me gustarfa volv er a
repet ir experienc ias como ésta.

Lo urd es CUlli

M i paso por el Pont del Dragó me ha servido para
"no tener miedo 8 nada N.

J ust o Gar c ía
Es un centro de formación el me jor de España, los
chicos han podido prepararse para estud iar y traba jar.
la formación pa ra m i ha sido m uy bue na , me han
pre parado para pod er ir a la escuela de adultos,
en mi formación he aprendido cosas que antes
no sabi a.
Los aspectos a resaltar: todos. En autonomia he
apr endido a manejar la si lla eléctrica y asl irm e
so lo por ahí, la co m unicación fue muy buena con
todos. También he aprendido a mane jar el ordenada r a la perfección, lo malo que son cinco años y
algunos alumnos pueden d isgustarse.

J au m e So lé
Per a mi el Pont ha estat rnctt enriquidor, sobretc t
per fer coses actuarrrent. cree que sense aquests
sís any s q ue jo he estat amb vosattres no hagu és
pagul fer una serie de coses.
Durant ets dos primers anys d e vida al Pont, es
Ireballava amb un nivell fort d'estudls . aixc m 'agradava perqué creía que ano es semblava a una
F.P. "normal". Despr és m ica a mica aque ll nivell
d'estuois va anar baixant.
Al sort« del Pont, c reia i encara te c ree, que qra eles a la meya estada en el cen tre, puc treballar
mes bé a nivell de coneixements deis d iferents

Mol t bé. Durant ele cinc anys vaig apren d re moltes
coses. No pensava qu e pugu és apre nore tante s
coses per mi matexe: cad ira eléctrica, ordinador.
Tot ha esta t mo lt posi1iu .

programes d'onñn acor i sobreto t perqué en el cu rset d'autoeoició Que estic fent actualment cree
q ue sense I'ajud a de vosattres aquest curse t em
seria mott mée dificil de poder fer.

Ana Alvar o

Peró no eón üora i violes, vosanres i tam bé jo creiem
q ue seria rnoñ tácü tra bar tema des pr és del Pont, i
eix ó era com donar falees esperances als alumnes i
tarnbé als pro pis professo rs i al di rector del centre.

M i paso por Pont de l Oragó fue una experiencia
m uy importante para m i. Yo no hab ía tocado un
ordenador en la vida . Me cos tó mucho llegar a
manejarlo , ade más ten ia la idea que yo no podía
aprender este tipo de cosas pero poco a poco lo
fui co nsiguiendo, primero con fa bar billa y c espués con la cabez a. Me convencí que con tiem po
y ganas las cosas no cues tan tant o.
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El ambiente era muy sano. Al acabar el ciclo de
cinco años hicimos un viaje a Venecia d urant e una
semana. Allí no naba nada preparado para nosotras y ca da era era una ave ntur a para todos.

Deixant de banda aq uesta errada, penso que en
general la meva estada entre cosan -es ha estat
moit bona, a nivel! tant de professors, mo nil ors,
companys, com la di recci 6 de l cen tre i se c retor a
nivell de les oíferents aoa ptacrcne.
Sois em q ueda per dir Sort!
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Julio l óp ez

A L UMN ES ACTUALS

Aún recuerdo la sensación que experimenté la primera vez que pude dib ujar lo que yo quería "solo".
sin ayuda de nadie: yo y un ordenador.Y eso se lo
debo al Pont del Dragó.

José An dr és de Díos

Yo tenía un montón de ilusiones, que aunque algunas no se han cumplido, sigo pensando que es un
buen centro.
Para mí ha sido una buena experiencia haber lnaugurado el centro y uno de mis mejores recuerdos
el ambiente entre el equipo de profesionales y los
alumnos .

Carl os Detente
Fue un gran camb io en mi vida pasar de Auxilia al
Pon t del Dragó. Una experiencia bonita.
Aprendí a leer el reloj, a suma r. a andar bien y a
manejar el ordenador. Me va bien para la cabeza
y para calcular. También para distraerme po r la
tard e y por la noch e si dan fútbol para apunta r los
resultados.
No me gustaba el horario porque tenia que levantarme muy temprano y por la tarde no tenia nada
que hacer.
Cuando vine para Sínia en mi c ama lloraba de
alegría.
Me relacioné co n la gente del barrio, iba
el pan.

a buscar

La gente era maja y los auxiliares cachondos .

Vaya 40 curso.Me han ped ido que explique un
poco que me parece Pont del Dragó que dentro
.de poc o va a cumplir su décimo aniversario,
Pues bien yo llegué a él pensando que yo no servía
para nada, pero al paso de los días me fui dando
cuenta que había estado equivocado unos 9 años.
Rápidamente me acostu mbré a texto s y cada uno
de mis compañeros que me ayudaron mucho, si no
fuera por ellos probablemente yo no seguiria en él.
Me han quitado una mala costumbre que yo tenía:
a mí siempre me ha gustado trabajar solo, y me
han enseñado a trabajar en equipo.
El Pont del Dragó para mí es mi segunda familia.
me encuentro muy bien. Desde que estoy no dejo
de hacer cursillos del INEM , para amp liar mis
conocimientos y ampliar mi curriculum vitae.
Lo que me quedo más sorprendido es las ganas
que tiene la gente para hacer cosas. cosa que yo
hasta llegar alli no tenia.
También me interesa todo lo Que se refiere a las
adaptaciones que usan algunos de mis corroeñeros para acceder al ordenado r. Tengo un com pañero que se llama David c añamero. que este año
realmente me siento bien porque por fin pude
empezar a accede r a su ordenador.
Yo he estado en el mundo YNormal" y a veces
lengo miedo a volver a él, pero estos dos últimos
años me he puesto en serio para ver si tengo alguna que otra salida .

Naust ca Ariño

Treba b d' a1U1'J'fles d e Pon t del Dragó

. . . . .r - - -

El Pont del Dragó es un instituto que va la gente
con d isminución ñsca y viene mucha gente que
no puede hacer nada . por ejemplo una de mis
co mpañeras que se com unica con un plafón porque no puede hablar ni cam inar. Hay mucha gente
que va en sillas de ruedas por ejemplo otro de mis
compañeros que tampoco habla ni cam ina; había
una ex alumna que no se podía comunica r porque
no hablaba ni cam inaba y en el desayuno le poníamos símbolos y ella elegía 10 que Quería y venía
con su padre y él la montaba en el carricoc he y la
ponia sentada en el carricoche . Y la camb iábamos
de silla la poníamos en la silla azul y los primeros
días se ponía a líorar, p ero se acostumbró y luego
no lloraba y todos la queríamos mucho . y por la
tarde antes de salir le cambiábamos el pañal y le
poníamos en el carricoche y se marchaba con su
canguro . Y se marchaban en el microbús y yo me
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acue rdo mucho de ella. Y también había un ch ico
Que me q uena m ucho y éramos novios y me llamaba siempre, la prime ra vez Que me llamó era de
noche y me decía Que me queria mucho y quedábamos para salir pero nunca podíamos vernos.
Pero un di a tuvimo s que dej arlo porq ue un chico
se puso entre medio y nos separó para siempre.
También hay muchos chicos que van en sillas de
ruedas algunos van en eiéctnca o manual.

Da nie l Ra bana l
Yo estos cuatro años q ue llevo en ef Pont del
Dragó han scc buenos porque me han proporcionado La oportunidad de sacarme el graduado
escolar, y también me han dado La oportunidad de
espabilarme un poco más en el aspecto intelectual
y en el aspecto psicológico.

PiIi Eg ea
Ella con taba con 20 aros cuando ent ró al " Pont
del Orag6" ; en su ca beza sólo hervían preguntas
sin respuestas, dudas, m iedos...
Ella era insegura e incapaz de sentirse grande;
imposible de conseguir algO que realm ente valiera

la pena.
En e1"Pont del Dragó " la empujaron para conseguir aquel la meta tan d ifiCil de realizar, sacarse el
Graduado.
Ahora ya ha pasado mucho tiempo, y aquella
chica aún sigue teniendo muchas preguntas sin
respuestas, d udas y miedos. Pero ac;ue1 senti miento de inseguridad y de inca pacidad se ha ido
desvaneciendo poco a poco a k>largo de los cua 1IO años.

Tengo que agradecer a mi familia y a los pro testo nares del " Pont del Dragó" por ayudarme a lograr
ese titulo tan deseado por mi,

Ra mo n Farnell
Me lo he pasado muy bien d urant e esto s anos q ue
he estado en el Pont , sobre todo d urante los dos
primeros años ya que apren dí a manej ar el video y
también a manejar el ordenador.
También aprendi a hacer fig uras geo métricas
mediante el ord enad or.
Sin emba rgo yo no sé que voy a hace r c uando
acabe en el Pool. Seguramente me ded icaré a vender cupones de la ONCE, o bien del minusválido .

La integració
laboral d'alumnes
formats a Pont del
Dragó
Es dificil per a les persones 3mb graos disminucions nscoee superar ele perjudicis i estereotips
deis empresaria i aconseguir un IIoe de treball de
forma convencional. És par aix ó que oos serveis
de l' lnstit ut Municipal de Oisminuils, el centre de
Formació Prolessional Ocupacional Pont del Dragó i l'Equlp d 'Assessoramenl LabotaI (EAL), han
trebaUat conjun tament durant aqcests darrers
anys, per facilitar als usuar is el cami del m6n de

l'estcdiant al món del treballador. Una tcoa coordinaci6 entre e1s dos serveis ha estat. i continua
sen t. necessána per aconseguir un procés d'mte-

gració complet.
Els a1umnes comencen ets seus estoee a Pont
del Dra gó amb I'objectiu d 'assolir un nive" de
coneixeme nt s q ue e1sdo ni la possibilitat de formar
part del mercet laboral ordinari oUn cop finalitza ts,
i sempre que els pro fessionals oels dos serveis
creguin q ue I'alumne esta pre parar per iniciar un
procés d' inserció, se" de riva a r EAL, on formula la
seva demanda laboral. El prime r pas és el mateix
que es fa amb aftres person es amb disminució
que s' adrecen a I'EAl pe r altres vtes, és una entre-

vist a am b la pslcoloqa del servei. per co neixer
mes a toos la persona i la seva situació. ter-ne una
valoració i una orientació cap un camp laboral o
un attre.
Molt es veg ades ens trcbem q ue a causa de La
flexibilitat Vo poliva!bncia que es demana act ualrnen t en ets üccs de íreoen. cal una formació conplemerrtána par assonr el nivel! de coneixements
exigi t pe- les empreses. S6n d iverso s els a1t..mnes
del Pont del Dra gó que en el pas de I'escota al
treball, amb el eocot deis educadors i les educadores de l'EAl i amb eIs professors i professores
del Po nt d el Drag ó han reaützat cursos de íomació cccpeccoal. complementalis a1s estudis íets.
am pliant el nom bre de sistemes o programes
informA tics que coneixen, el seu nr."eU de cetatá,
tasques administratives , educaci6 reglada ordinaria, etc .
Un cap feta La valoració i ronentacó . I'equi p
c'ecucadors i educadores de I'EAl, coordmant-se
am b els professionals del Pont del Dra gó, realitza
un seguiment d e la formació, recerca o ocupaci6,
segons el cas, m itjancant oterents recursos com
practiques, plans ocupacionals o cursos de recerca activa d 'oc upac ió . Aq ues ts dos da rrers anys
hem trebaüat conjuntame nt am b q uatre person es .
Anna, una noia q ue té paralisi cere bral i perdua
audi tiva, va partici par, con jun tament amb altres
usuans d e r EAL , en un
o'ocucectc par a persones am b grans disminucio ns ñsiqnes, sub vencicnat per la Generalitat de Catalunya. Durant srs

ora

Siento q ue se termi ne el año porque he hec ho
muc has amistad es, entre com illas.
Una de las cosas q ue no me gust a es que el descanso sea tan prolongado . Tendri a q ue d urar
med ia hora solamente.
Me han gustado las salidas que se han hecho
durante el curso escolar, casi todos los alumnos
del Pont van en silla s de rued as .
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L'amblvalencla
de la tecnologia:
avantatges i
inconvenients
en relació a la discapacitat

mesas va treballar al Col-legi Oficial de PsicóIegs
de Catalunya com a auxilia r administrativa. amb
I'objectiu q ue renpresa la conegués i la vaJorés,
amb vista a una posterior con tractacíó. 8 trebaU
com ú deis professionals del Pont del Drag ó i de
I'educador de rEAL va facilitar el supon diari al
Iloe de treball des de !'inicio cosa Que es va deixar
de ter gradualment al Ilarg deis sis mesos: aixó.
combinal amb el gran interés i esfor¡;: que hi va
posar l'Anna. ens va donar el primer gran éxito un
contracta lndefinit al CoHegi Oficial de Psic61egs
de Catalunya. L'Anna ja fa dos anys Que hi treballa.

Inés. una nota que té espina bífida. va P<X1er
participar al matei x pla ocupacional. pero les
coses no van sortir tan rociones. L'empre sa on va

anar a treballar els primers sis mesos va tancar per
problem as económcs. per la qua l cosa va acab ar
el co ntracta en un servei de I'Ad minislrac ió on no
hi havia possibHitats d 'u na continuYtat, pe ro sí de
conéixer allres am bits del ca mp d e rau toediciÓ.
Per als dos Ilocs d e treballs va cafdre un suport
co nstant de I'ed ucad or i una coordinació amb els
seus tut ors del Pont del Dragó. Ara. un any despres, la Inés seguetx els seus estud is de gradua t
escolar a I'Escola d 'Adu lts d el barri i ha forma t part
d 'un curs d e recerca act iva d 'oc upació, on ha tre·
ballat aspec tes importants com Ells habits de trebaH, retació amb com panys, etc .

José Andrés. un noi amb partll isj cerebral, que
esta lent e1s seus estudis al Pont del Drag ó, va
manleni r una ent revista amb la psicOIoga de l' EAl
I va fer dOs cursos de 10nnaci6 ocu pacional fora
de l'Ambit de persones amb disminuci6 , per
ampliar eIs seus coneixements informa tiCS. Sem·
bIa que té un bon Mur en el cam p de la informati·
ca, paró sempre ha estat en ambients especials I
cakira que adquireixi mes segu retat abaos d'a-
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conseguir un IIoe de trebalL És par aix ó que. des
de r EAL, se ti van ofenr unes prac tiques en una
empresa, on pugués ter tot all6 que havia aprés l.
albera . adquirir uns hAbits de relació i una major
seguretat personal , Aquesta experiencia ha estat
moIt pos itiva, perqué li ha permés posar en pract i·
ca els seos coneixements, adcoar-se de les seves
possíbutats i establir 0"1011 bona retació amb ets
seus companys.
Oriol, un altre noi amb parábsl cerebral , va tinalttzar els se us estudia al Pont d el Drag6 amb la
primera promoci6, paraHelament va fer unes
practiques c'autcenció a Comissions Ob reres
(CCOO) I estudia Beües Atts a l'Escola Massana,
la qual cosa li propo rciona uns co neixements del
món ord inari molt mes amplis. Malgrat tot, es difícil aco nseguir un lIoc de lre ball on es com paginin
els coneix emen ls j la capac ital c reativa de r Oriol
amb la menlalltat emp resarial actual. Des de r EAL
se ¡'anima a fer una recerca individual, i es con tinua contactant amb empreses de I'am bit, amb
I'objectiu d 'aconsegu ir un Iloc de treball adient o
unes pract iques que Ii facilitin I'accés .
~s un ca mi lenl. i no tot es fes person es amb
disminUCk) tenen les mateixes oportunítats. Des
de I'lnstitut Municipal de Disminu'll s, els diversos
serveis con tinuen treballan t conjun tament par !rObar noves vies P9f arTi!:>ar al rnercatlaboral ordina ri. En aquests moments el treball a distancia sembIa ser una més de les possibilitats amb futur,
cosa que podría representar I'accés a un IIoe de
traball par a aJgunes d 'elJes,

Equ ip d 'A sse ssorament Laboral (EAL)
Institut Municipal de Dismínu'll s

Conv é, a I'hora de parlar sobre tecnologia I dtscapacita t revisar el signiflCat d'alguns termes , ¡'Os
deís quaísno garantetx no obstant una bona comprensó. La defirUció que fa el diccionari del terme
tecnologia fa releréocia a I'aplicació del ccoeixement par a I'ob tenció d 'uns resuttats pactes. No
es limita par tant a una seriede dispositius o amlugis. sinó que engloba un concepte més ampli que
inck>u procediments, estrateqies. meladas i processos . Cuan s'otñitza el terme tecnología dintre
del m6n de la discapactat. fa referéncia d' una
manera indiscrim inada a la "tecnologia de la tena bilitació" o a la "tecnologia assistent o assistenciar". Aixó no obstant. ja es comeoca a ter una
dtstmcó entre ambdues: la tecnologia de la rebabilitac i6 (rehabi/ita tion tech nol ogy) engloba aqu eües eines c'ejuca per als processos de rehabüita ció i recuperació de la persona, i la tec noloqia
esstetenclat o asalstent (assistive tech nology o
adaptive tec!Jnolog y) fa referencia a la que ajud a la
person a a desenvolupar les funcio na de la vida
diaria, feina, etc . Mentre qu e 1'0bjectlU de les primeres és restituir, la tecnologia assistent té com a
objectiu capaci tar la persona. Actualme nt aquest
és un terreny de discussió i no existeix encara
consens, per la qu al cosa en endavant utilitzarem
el larme genéric de tecnolog ia.

La tec nolog ia po t ampliar les possibihtats
d'acció. té una funció de compensaci6 d 'eíqunes
conseqüencies d'una de ficiencia, en facili tar acuv ñats que. de manera habitual no es podrien fer.
Per exemple. l'accés a un termi nal amb slntesi de
veu o lector de braílle pot compensar, en certs
casos, les dific ultats d'acc és a la inforrnaci6 que
pateixen moltes persones amb deüciencies visu als. Pot implementar la capacitat per a la vida
autónoma mitjanc;ant entorns més adaptats i ltars
inteHigents. Pennet raccée a la cult ura i es pot
cooexer mitjanyant suports multimedia, par
exemple. robra d 'un museu que mol les vegades
presenta drñcutta ts c'accessibüitat fisica o que
per la seva distancia geografica també es inac cessible. Simplement el comandament a drst áncia ha suposat un canvi sens ible per a les persones amb mobilitat reduda perqu é scpcsa la
conquesta de co tes d'autonomia. procés c'eoorme irnport3ncia P9f a aouest grup d'usuans.
Les possibilitats o'eccée a reoocacó s'es tan
empliant i eonquint dia a dia . Si es te en compte
que üns ara la persona amb crscapacttat havia
d 'adaptar la seva vocació I interessos a les poseí büitats i lirmtacíons que li són imposades per la
seva de ficiencia i pe r la socie tat. es co mp renor á
I'enorme repercussió que la tacürtat d'acc és a la

Es gairebé obvi parlar avui de I'impacte de les
tecnologíes per a totes les persones en general, 1
de manera específica per a les persones amb dis capacitat: nomes cal dir que aques tes facihtats
incideixen en tots e1s aspectes de la vlda, ¡ par·
meten a aquestes persones accedlr a sltuacions I
possibililats, moItes d 'elles impensades. Man tenir
la functonahtat amb un menor esfe«¡: per a la persona. coI 'laborar en una.vid a aut6noma eliminan t
algunes tasques penoses, im plemen tar una deficiéncia O parmetre r accéS a la forma ció 1 al treball, s6n objectius que satisfan aquests sistemes i
tec nolog ies am b relac ió a les perso nes amb dis·
capacital.
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formació su pos a per a aq uest gr up o veeccoererencia. matenals tormatius m uttímédía . leones
sonoras, consli tueixen emes sumament útüs per
al procés educanu. Per exe mpte. les de ñciencies
q ue afecten els canels sensor ials generen difcultats a I'hora d 'elaborar un concepte o un preces

seree la informació provinent d'a quests canats. i
per aix6 cc t resultar-f di fici ll'elaboració de recresenteccns mentals acequades. Els suporte mut timé d ia poden contribuir de ma nera eñcac a la
millora oets nivells d 'aprenentatge i de formac ó
de les persones am b ciec ececea r, ja que propor c ionen eJements eéeee per al coneixement. Que
o'anra manera s6n dificilment transmissíbles.
Aquests sistemes aprofiten recursos d 'animació,
m úsica "i text de manera q ue aporten una informaci6 complementaria, molt úti l per a aqoests
deñcñs que s'esmentaven abans. i permeten
I' adq uisició i l'e1aboració de ccncepres amb
majors garanties d 'exit.
Aques tes tecnologies atavoreixen la formació
pet'que :
-faciliten un aprenentatge obert rr unarcant un
ensenyament modular que permet un a autentica adequació als ritmes indllliduals d 'apr enentatge.
-Permele n un aprenenta tge a dis tancia, progra mes de teleformacló i videoconferercies.
-Faciliten un apr enentatge centrar en t'aturnne.
que ata vo reix l'adeq uació de les seve s ca pacltat e. pe ro exig eix tam bé q ue la fOrmac ió es
faci en un suport que ell p ugu i m anipu lar d irec ·
tament.

- És un bon instru ment perqué per m et la rei terac ió d' un pro blema, pla nteja ajudes per a la
seva resoluc ió i no presenta sim ptomes de
frust rad ó davant el fracas d 'un alumne, i pot
con tin uar plantejant pro ble mes in etemum
sanso fatigar-se
l 'obtectiu de la tecnologia al treball de les persones amb discapacital ha de cons istir, fonamen talrnent, en la milJora del desenvolupament efectiu
de la feina . La tecnologia millora la prod uct ivid at
individual, que és un cri1eri basic per a I'economía
de I'empresa. M ilklra , així mateix, I'ace és al treball
de manera indirecta, en proporcionar una formad6
a la qua! pot accedir-se des de casa o des del
mateix lIoc de treba JI . La formació planteja una
certa paradoxa en el sentrt q ue si bé les tecnolOgies afavoreixen la lormadó en fer-Ia accessible i
independent de les diflCUltats de mobilitat que tingui la persona, exigeixen en con trapartida una
mila f0rmaci6 i un confinu reciclatge par poder
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tenence-se de tat es les seves possíbititats. Es a
dir, les possibilitats que generen aquests sistemas
per a les persones amb discapacrtat quant al tre ball, poden peedre's si no es té un cert nivell de to -mació i une certa capacu at d e formació i ada ptació con tinuada .

Menci6 a par1 mereix er teletrebaü. Aquest nou
model' possibili1a I'accés a l'acnvítat productiva a
les persones amb discapecñat, amb un cos t rrés
baix en aspectes de descíecarreot, f1exibilitat
horaria que pot ter compatl!J'e el treba ll amb eis
tractarrents rréccs. la necessitat de pauses
segons fatiga, I'adequació al seu ritme productar,
etc . Un estudi acorat dets factors q ue es conszíeren habitualmen t com «ccoveoeots (possi bílitat
d'antament, absercia d 'un supon laboral immedia t. etc .) pot art icular amb escreix rreswes Que
patten ecoests etectes no desi tjats.

les ajudes tecnqces. i també un disseny
ergon6mic del u
cc de faina i de I'activrtat a fer
estan pemetent que la persona amb d iscapacitat
accedeixi i pugui desenvolupar tasques que ñns fa
ben poc es consideraven impossibles.
Aix6 no obstant . i malgrat les tacilña ts que
suposen aquests aveocos tecnol6gics, les persones amb discapacrtat contínuen ten int dif c uhats
aix t en
en tot s els sectors de la seva vid a. Aixó
part per l'enorme d istancia q ue existeix encara
avui entre la poblacló am b se- se discapactat.
Distancia Que es desconeixemen t, ja qu e diesenyant entorne i sisteme s per a les persones amb
una difi cultal maxima , es facilita I'us d'aquests
produ ctes i serveis per a qualsevol usuari am b
major facillla!. Desconeixement sígnificatiu perqué
q ualsevol pOI tenir una d íscap ac itat en un moment
concret , per tant , tol s som usuaris po lencials.
Dista ncia que posa de manilest, a mes, la sensi ble
di ferencia amb la Qual es valo ra la tecnologia des
d'aquests dos grups. Per a qualse\lOl persona
adq uirir o accedir a una determinada tecnología
po t ser alguna cosa totalment prescindible, m entre que la persona amb discapacitat és un usua ri
obligat par la seva necessltat. Par a aquests, la
lecnolog ia pottenir una d imensió realment vilaf.

es
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Fínalmen t , tot 5 aquests faetors parlen d 'un altre
fet la repercussió del Qua! és notable, I'aooencia
d 'un mercat únic , comú per a tot5 els usuaris de la
tec;nok)gia. Fins no fa ga ire, el grup d'usuaris amb
alguna necessitat específica no es considerava
mercat en el sentit estr icte del terme, malgrat que
productes dissenyats par a les persones amb dis·
capacitat hagin demostra1 la seva efic3cia per a
qualsevol usuari oEn aquests moments, i ba$ats en
el concepte de disseny par a tots (design lor al/)

existeix la possibüüat q ue s'assoleixi aouest mer o

qulsicló de tec no log ia , ée una inversió en la

cat , comú per a tot s. q ue tindria el seu princi pal
etecte en un cos t mes balx c'aouests artllug is .

capacitacló i en el desenvolupament de ciutadans

El desenvolupamenl d'aquestes tecnologíes i el
seu co nstant canvi, exigeix en respo stes eficaces i
rapides; aixo rcquereix organi lzacions agils, capaces d 'aq uesta eficacia en la resposta , En el sector
de les persones mnb di sca pac ilat de vegades ..ixo
no
nixi , í ens Iro bem per exemplc dnvanl dal lel
qu e no es troben persones amb discapncitat lo rmades per a !loes de treba ll emergenls, Sol suc··
ce ir que per aquesta manca de rapidesa en les
estra tég ies i respostes, quan una persona am b
discapacitat aconsegueix una form ac jó d 'aquesl
tipus , I'ac tivi tat ha d aval1 at en demanda o el mer cat és satura t de professionals . És a d lr, han deixa t

És bas tan t un ánime t'opinió que
de
la tec no log ia d e la info rmac ió afavcre ix les persones am b dis capacitat , bé sigui perqué els permet
ampliílr les seves possibilitats d'acci6 , pe rqué
augmente n les seves possi bihtats de lor m flció i
lr cb,'lll, o pe rqué els laciliten una mfljor all lonomia
de vid,'l. Ara 00, s' ha de temr en comptc que gr an
p......rl do I'c xil o 001 tracas d 'un sistema o una tec nologia té n veure amb la fac ilitat d 'us i adquisició.
Si les persones han d 'afTOntar-se amb aparells d lfici ls de manipular o controlar des d ' un punt de
vlsl<t f¡sic o mental , és probable que es proouefxin
actituds negat ives cap a eUs i fins i to t que la persona es negui a utilitzar- Io. És a dir, I'aplicact6 d 'aq uest es tecnolog ies ha d 'anar acompanyada
d 'una nonnativa perqué e1s fabricants d isseny;n
síslemes compatibles amb la majoria d 'usuaós, i
mesures que facilitin el seu aCCés económico El
desenvolupament tecnolOgic ha d 'anar de la mil
d 'un progrés social , quant a una mil1Ol' distribuOó
de recursos i possibilita ts.

es

de ser emergents.
La l ecnologia en si no és bOrla o dolcnta,
depen de I'ús Que se'n fad i de les mesu res que
s'articurin al seu voltan1. Ala bé, aquests sistemes
poden, invo luntiviament, coHaborar-hi parque
continU.n existint grups marginals perqué no se'ls
facil ita I'accés a la tecnotogia i les possibtlitats que
se'n deriven. Per tal d 'evitar..flO, s'ha d e tenir en
compte les necessitats especifiques d 'aquests
usuari s, entre les qua rs hi ha les necessrtats dorí vades d'economies de vegadas deprimieSes, Promaure sistemes de subvenCió i ajudes par a I'ad-

de ple d ret.

raouceco

Mercedes Garc ia ·C am ino Bu"9 0S
Directora de l Grupo ATED
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La importancia de
la Informática a
les escales de
secundaria
Fa apeoxenadament deo anys q ue e1s alumnas
d'una gran part de les escoIes públiques de secundana utilitzen Ofdinadors per aprendre. Aquest
fet ha significa! canvis quant aís con tinguts. ja que
ara ers alumnas aprenen ccocectee tases sobre
la informatica i el tractameot de la infonnaei6 en
general. Pero e1scanvis també s'han produ'll en la
manera d 'aprendre: eIs alumnes. amb Of'dinadors,
poden aprendre més motivats. amb més autonomía. al seu propi ritme. reaützant aetivitats semb1ants a 'es que . amb molla probabilitat. taran .
quan entrin al món laboral.

Els professors. en moIts casos. també canviem
la manera d'ensenyar quan els alumnes usen ordinadors. La rostra feina ésocada 'llegadames. la de
preparar amb cura les activitats que hau ran de fer

els alumnes de manera que eís resoltm motivado res, que sigu in adeqoeces per al seu nivell a les
diferents matéries i que cadascú les pugui reatitzar
une aná on ambi. tenmt en compre la oweartat
deis alumnes de cada ctasse.
Aquesta dinamica. on l'alumne és m és protago nista. en Ii cal fer activltats concretes per donar
rescce ta a pl antejament s concrets sem bla adeq uad a a un con text co m el nostre. en connnu ca nvi, on cal estar aprenen permanentment. Aq uesta
mane ra d 'ensenyar I aprendre a la q ual ens aboca,
en general, rús deis ordi nadors, co ntrad iu la erepo pular que iden tifica informatica i passivitat.
Al con trario s'exigeixen als alu mnes aeti tuds ober·
les, actives I d 'au toaprenentatge.

enea

Els nous plans d'esludis recullen I'ús deis mil·
jans lecnolOglCS a dlferenls nivells segons I'etapa
educativa.

En el <as di! I'ESO (Ensenyamenl Secundan
Obligaton) -deis 12 a1s 16 anys-. eis coneixe-ments d 'informatica s'introdueixen a I'area de lec noIogia. També s'ofereixen crédits (assignatures de
caire especí fiC i de curta durada i, en a1guns casos,
optatives) en funció deis criteris de cad a escoIa.
Tam bé es fan aetivitats amb ordinadors a les a1tres
assignatures (matema lques. nengua. etc.) en fl....•
ció de la formació dels professors i professores i de
les dlsponibilJtats de l'auta d 'informatica .
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Al bat xiIJerat-deis 16 als 16 anys-Ia infe>nTl3tica es una rnatena tipificad a op ta tiva (cad escola
decid ei x si s'impartirá o no al centre). L'objectiu és
que I'alumne pugi emprar amb eficacia les mú ltiples possibillitats que aquesta tecnolog ia ofereix;
com poden ser: el processament de textos, I'ús de
i bases de
la comunicadó a
fulls de
dis tancia i l'ús deis recursos muttimédia. També,
ofereix diversos
en aquesta etapa , cada
credits variables de caire especiñc.

cáicn

caces.

escora

PeI que fa eis ensenyaments professionals, que

compren la formaci6 deis alumnes d e més de 16
anys en el cas des Cides Forma tius d e Grau Mitja
del alumnas de Olés de 16 anys en el cas deis
QcIes Formatlus de Grau Superior, la intcemátíca
depen de la utilització que se'n fa a cada sector
pro fessional. Així, al sector de lurisme s'empren
programes de reserves de places turistiques i al

sector acmirnstranu s'utüitzen e1s programes d'o-

ñmáucaestandard.
Per a1sprofessors, comptar am b reina informatea representa disposar d'un mitja didáctc moh
poderos. Amb I'ordinador, eIs nos tres alumnes
poden escriure i dibuíxar; oeo tam bé poden orgarutzar millor les in1ormacions, accede a infonnació
lIunyana , consultar encclopecñes multimedia, etc ,
i tot aixo amb finali lats diversas (repassar conceotes , comprendre, raonar, etc .) Pero no tot s6n
aventatqes: també ens cal dedicar un temps addiconar pe- comprovar q ue els orrñnaoors íunctonín
conectamom, que els programes estiguin ben
con figurats i que sigui n ele rnée adequats per als
cblec uus q ue pretenern Tam poc podem oblidar el
cost económc qu e comporta la renov ació d eis
ordinadOl's I deis prog rames infonnatics amb una
certa periodici tat.

Per als alumnes, aprendre amb ordinadors es
sin6 nim, en general . d 'aprend re am b més motivació , amb mes iniCiativa, sense la pressió constanl
del pro fessor /a com a eix de I'aprenentage. També
repfesenta, en molls casos. un augment de la seva
autoestima , }a que els ordlnadors s6n maquines
molt ben considerades socialment. A Olés, el lre ·
ball amb ordinadors fomenta el trebal! en cooperació deis alumnas perqué afavoreix el fel de com·
partir els c:c>neixemenls. de raonar junts soIucions
conjuntes sobre un problema determinat, etc .
Com deia el professor Eduard Mart i en un arti ·
cle: quan es fa servir sovint I'ordinador, I'aspecte
técnic desapareix ; un es queda només amb la
saya Immensa gamma de possibilitats coro a
mitja d'ajuda en I'axpressió: paraufes, imatges .
dibuixos. so•...
Vanguardia", 1987 , 22 de
novembre).

Les possíbuñatso 'ús educauu de la infonl'l3 tica
en el cas de les persones amb necess itats educatives especials.
Podem parlar de d os usos comptementaris.
D'una banda, a I'au la ordmáoa. un ordinador
portátñ pot aportar a t'alurnne amb necessnats
educativas especials eternents q ue supe ren les

seves discapacitats i perm eten que aques ta per sona amb discapacltat pugui accedir a les mateixes fonts d'info rmaci6 i reaützer les matetxes tesq ues que la resla deis alumnes, Hi ha no mbraso s
exemples; aquest és el cas d 'un anli c alumno de
I'esc ola municipal del Pont d el Dra gó qu e pre sentava serioses di ficultals pe( escriure ¡que
gracies a un ordinador portatil i fent serv ir un
punter amb la ma esquerra i un únic d ll de la ma
dreta va poder accedir als estudls de formaci6
professional normalitzada a I'escola municipal
Uu'isa Cura.

ció de la parla. En molts casos, els alumnes amb
necessüats educatives esoectais han Iingu t una
escotantzactó b ásica de fici taria i l'ús de p rogra ·
mes intormátics constitueix una ton t d'estimuts
di ferents pe r treballar pr oc essos cognilius b ásics
com 56n: classtücar, ordena r, ded uir, rao nar, etc .
En qu atsevol cas, la jnto rrn ática s'ha convertit
en un recurs ind ispensa ble per a les persones
am b necessitats educa tives especials , ja q ue parm et l'accés a tasqu es no tant professionals com
d'aprenen tatqe q ue fa uns quanls anys ningú no
pensava que pog uessi n fer aquestes persones .

Angels Pr al Valverd e
Pedagog a
M . Co nc ep ci ón Cabezas Pena

O'altra banda. els alumnes am b discapacitat,
1000a de I'aul a ordinaria. poden rebre un supon
índ ivid ualltzat per tal de complementar Vo millo-rar el seu procés d 'aprenentatge, Par exemp¡e,
els alumnas amb discapacita t sensorial auditIVa
poden treballar amb programes par a la reeduca-

Professora de I'Ins titut Municipal
d 'Ensenyament Secundan Uui sa Cu ra
(Ambdues autores SÓfI memtxes del grup
"Ponl j Frontera" de I'Associació ESPIRAL. EDU·
CAG/O i TECNOLOG/AJ
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La informática i la
robótica aplicades
a les persones
amb disminució
Els avencos de l'electr ónica i la lntormatica en els
darrers anys han estat mott espec taculars i han
incídit en moIts ambits o 'eoncecc. fins i 10t en el
doméstico Entre aqoests camps d 'aplicac ió pedem remarcar les comunicacions i l'automatízació. tnc\oenl-hi la robótica. Afortunadament, tot 1
que e1s principals esrceccs reaützats han estat
orien tats cap al desen volupamen t. industrial i a
fabricar productes de gran consum, una part
imponant deis progressos realitzats poden tem bé

ser onentats cap al disseny d'aiuts tecnológics per
a persones amb rñsminucicns. Fins i 10t els sistemes de control de l'en tom . que son la base del

que s'ha anomena t "la casa inteHigenr., cesenvolupats inicialment 8mb I'objectlu d'augmentar la
comoditat en I'entom doméstico esdevindran
també un important 3Jut per a les persones amb
disminució. la qual cosa representa una veritable

necessitat social.
Es un feto que les IleCeSSllats d'assisténcia a
persones am b disminucions fisiques augmenta.

tant per I'envelilment de la pobIació coro per l'mcrement de' nombre o'eccoens que deixen molles persones amb greus d ism inucfons fisiques.
A;x6 fa que es promogui el desenvolupament d 'a juts tecnol6gics que permeten incremen1ar el nivell
d'autonomia d 'aquest collectíu. taot per a les tasques quotidianes com par a la seva possible reinserc i ó laboral. Els prob lem as que pa teixen aquestes pe rso nes poden ser mo lt diversos, i produ'rts a
causa de deñcencies sensorials o ñsiques. que
causen lim itacions de mobilitat, accessibilitat i
capacitar de mampulacó i també círcuttats de
ceceoco 1comunicació.
L'automatilzació, la rooótca 1 les tecnologías
associades, C()(I"l e1s sistemes de percepció artifi cial, I'evolució dels quals va /ligada a la de la
informatica, constitueixen, amb aquesta, la base
per al desenvolupament d'aiuts lecnológics per a
tots aquests tipu s de deñciencres.
En co nfluir en la robótica d iferents cam ps de la
tec no log ia com l'electr ónica. la lntotmática, la
mecánica i el con tro l, es pc t donar euport a mol ts
diversos problemes de disminució. Per aix6 ,
fixenNlOS, en l'analOgia home-robot des del puol
de vista functonal analitzant les diferents parts
constituents d 'un home i d 'un robot: cervell-otdi~
nadar; cos-estruc1ura meeanica; músculs-motors:
sentits-sensors i sistemes de percepci6 artificial.
Ja sigui d 'una manera global, és a dir, utiliuant un
sis lema robc)tie complex, o bé dlsposant de sim-

ples mecantsmes, disposrnus evtcmátcs o teleoperats i equips intoemátics. es poden dissenyar i
construir sistemes d'ajut.
L'evolució de la informatica i més concretament la gran expansíó c'ús deis ordmadors. ha
facilitat el desenvolupament de srstemes d'ajut
pe r a la comunicació a perso nes amb diü cu't ats.
tanl pe r reb re informació com pe r donar-la . La
gran rñsoon'büñat deIs ordinadors pe rsonals Ia cilita que aquesta sis ternes puguin arribar a motts
usuaris.
L'ordinador ha esdevingut una eina Icnamental d'ajut par a I'ensenyament i la comuntcadó
per a persones amb d eñciercies sensorials. Par
a les persones so-des I les sordmudes. l'ordinador constitueix una eina tant per a I'aprenentatge
del lIenguatege 1 par poder comunicar-se amb el
seu en torn, lIegint. escrivint ¡ parlant, co m pe r
accedir selectlvament a la infor ma c ió de base d e
caces. ja srqum c'us púbtic o educacionafs. En
els centres de rehabihtació i d'educació especial
pe r a aquesta col-lectius. es compra en general
amb aplicacions informatiques especifIQues per
a I'ensenyament, que permeten a I'alumne treballar ¡ prac tica r d 'una manera aut6noma.
Par als invKtents. I'ordinador també cons1i tueix una eina d'ajut ulllizant interfictes especifiques com teclat en sistema Braille, impressores
tactils o sistemes de sintesi de veu. Ac tualment
ellisteix també en el mercat un g ran nombre de
productes informatics per a aquests us uaris . En
to l cas les necessita ts d 'adaptació es pecifica pOi
ser molt coslosa, ja que segons el tipus I el nivel!
de disminució po t ser necessari un grau impor tant de personatització par arribar a ler el producte prou efectiu.
Tot i que ies lacilitats que aporta la informatica
s6n moti importants, la vekx:itat deis avenc;os fa
que també gran quantitat deis nous productes
infonnalics no puguin ser accessibles a aquests
usuaris. Per exemple, els sistemas tipus Windows
que es basen en 'i nes tre, grafics. ieones... consti·
tuoix en una barrera per als inv idents o persones
amb dolicioncies visuals. Tot i que es treballa lorva
per adaptar 3quesle s facilit3 ts 31s diferc:nls tipus
d'usuaris, les pres la cíon s són ,nes limitades i dis ponibles amb un retard notable.
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L'ordinador com a eina de treball, lleu"e o
comlXlicaci6 també és molt importal par a les persones amb disminucions motrius com la tetraplegia . Per a ells també existeixen tec1ats adaptats o
interlícies de molt diversos tipus adaptables a les
Iimitades capacrtats motrius de cada persona,
com moviments de les mans poc controlats, movi-

mants del cap, deis cus. bufar~xuetar, etc. Per a
aquests usuaris. I'ordinador pot constituir no
l'lOfllés una Bina d 'ajut, sinó tembé pot ser la uOltat
de control d 'altres dispositius d 'ajut. En aqueta
ces. I'ordinador permet ter el eontrol de rrecanemes d0m6lics, manant l'usuari a distancia i sense
esto-e acciona co m; obri r i tercer oesenes. por l es, ftnes tres ...: engegar i atura r apareüs o proqramar-los. Per aconseqor-hc ca l ad aptar la casa
amb ets mecanismes adients: motors i d ispo siti us
especñcs. que 56n acnvats d'una manera simple i
efieienl per l'usuarí. i amb contactors eléctrics que
permeten el comandamenl mitjarM;.ant 1'000inador.
En aqoest ma teix entom doméstic poden introduir-se les telealarmes i sistemes de seguretat per
facilitar la vida autc>noma de persones amb cen gent gran.

cercee o

A;xi ma teix i par augmenlar l'accessíbihtat i la
ca pacitat de manipu lac ió , la robó tica se ra un element m és de I'en lorn do mestico En poder con trolar d'una manera l eleoper ada o autcm áticament
un bree robot, les accions a reaützar poden ser
mes variades que les que es poden assotir amb
automa1ismes específics. Cal remarcar peró, la
C()(I"lplexitat i cost moIt superior deis sislemas
robotitzats que ha impedít, ara com ara, el seu Us
extensiu.
Els sistemes d'ajut a la mobilitat i a I'accessibiJitat prosperen també, encara que lenlamen1.
Els sis temes d 'ajust als invidents per al seu desplac;:ament autónom, a més deis tradicionals i eficients di spositius co m el gos pig all, el bastó o
ulleres amb ultrasons. es ta n basats en la utilitza ·
ció de sislemes de posicionat absolul vía satéHit.
GPS o en sistemas de sensors ultrasórlics i de
vigíó par ordinador. Aquests sistemes permeten a
I'usuari rebre infonnac ió aproximada de la seva
posk:ió, en una ciutat per exemp4e, o de tectar
elements del seu entorno També és possible la
Iocalltzació d'una persona a Qualse~ lloe on es
tro bi, si porta un identificador electr6nic que po t
comunicar-se amb les corresponents unitats de
control remo tes de g uiatge i supervisió.
Un altre tipu s d'ajut a la mobililat i a I'accessibi ·
htal , I'ofereix I'au lomatizació de cadi res de rod es,
pel seu guiatge cómode, eficien t i seg ur. En
aquest cas una eficient intenicie de l computador
de control amb I'usuari és també essencial. La
molOlitz.aeió, ajuts al guiatge I a la supervisíó sensorial constltueixen ets diferen1s passos par aconseguir una mobilitat més cOmoda ¡segura. AI1res
aspectes técn ics com el n;ven d 'autonomia de la
lont d'energia i el soroIl que produixen els dispositíus e1ectromecanics necessaris, s6n motiu de
recerca per millorar la seva accepta bilit at.
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Noves tecnologies
i medicina de
rehabilitació
Agr aeixo I'oportunitat que em dOna la revista
VORAVIU, per participar en I'homenatge al Cen tre
Po nl del Dra g ó . amb el qual mantenim reiecces
des de la seva inauguració.
Com a metga rehabib tador especialista en
paralisi cerebral, atenía alguns pacents fundadors
del Cen tre . Uavors. com ara , penso que les anomenadas noves tecnologíes i concretamen t l'ús
c'orumaoors. tant en la comunicad6 assi stida, en
aprenentatge i en possibles trebaus. tenen i undran cada cop mes un Ik>c destacat en el procés
rehabílltador de persones amb díscapecüats.

Els robotsja comencen a utilitzar-se en diferents
entorns i amb di ferents mveüs de prestacion s i
complexüat. Un robot m untat sobre la cadira de
redes proporciona a un usuari amb Iimitacions
mctrlus a les extremitats superiors certa capacüat
de manipulació a I'en tom per on es cesotaca. El
pes i el volum ocupar sobre la cadira imposa pero
ce rtes restnccions per accedir a entorna reduils i
la seva autonorrna. Els ro bot s tixos pod en ser mes
g rans i sense restriccions enerqetiques. pero restringeixen el seu ús a un punt de treba ll predeterminat. Existelxen també altres bracos ro bo ts més especíñcs per reso tdr e d 'un a mane ra mes eñcient i
econ ómicamen t probl em es concrets. co m do nar
el manjar, aquest s són més petits j econbmics,
pero tot i aix ó encara poc utititzats. Si el robot es
mu nt a sobre una plataforma m6 bil, po t cesotacsrse per la casa i augmentar aixi el seu po tencial ajul .
En aquest cas , peró, a la com plexit at prOpia del
robot, s'hi afegeix el problema d e la neveqabihtat i
prec isió en la seva posició final. Per aquest moti u
la seva utilització real és encara moh lIunyana.

les ~bihtats tecnol6giques per a rajut a
persones amb drsmínuciofls s6n moh gran s, j aixo
es demostra amb la gran quantitat i diversitat de
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productas edstents. Pero, en aquest camp d 'apli cació de la tecnologia no compten només els
resulta ts tecnol6gics, sinó que hi ha dos rectore
addicionals de retlevant importancia Que són el
cos t i racceptabüuat. El pnmer per raons obvies.
sobretot quan partem d'equips per a us particular
a un sol usuari oOuant a l'acceptabihtat. sovin t ve
co ndicionada per l'aparatoeitat, estética o dificultals d 'operac ió per part d e I'us uari o simplement
per la no acceotaco d 'utili tzació de rnecuoes en
fro nt d e t'asststencia humana . Tot i aq uestes consideracio ns ers sistemes existents van sent cada
cop m és utilitzats i hi ha una torta tend enc ia inst itucional a fomentar el desen volupam ent i miltora
de nous sistemes per augmentar el grau d'autcoomia i reahtzació personal de les persones amo dismínucions.

es

el momeo t adient. ni sóc la persona
apropiada par descriure els aspectes tecnce de
les noves tecnologies, per la qua! cosa ern limitaré
a intentar emmarcar conceptualment les tecnologias i el prccés rehabilitador.
No

En el camp de la salu t. el concepte de tecnologia s'ha ampliat ac tua lmen t. ja q ue inclo u técni ques. mediCamen ts . aoareus i procediments utilit-

zats pels protessiooals de la salut en I'atenció
sanitaria. Com es veu, aquesta deünció cobreix
prácncament el coojunt de I'activitat sanitaria .
O'altra banda, la medicina de rehabilitacíó la
podem definir com el procés que ínclou :

a) El d iagnOstic j el tractament de persones atectades de deñciencies. conseqüéncia de matatnes

o acc iden ts.
b) La valora ctó de la discapacitat i I'apl icac ió de
mesures terapéutiques i ajudes
nades a corregir-la o atenuar-ía.

tecnoues oesn-

e) la col-taboeaci ó amb rentorn social par a I'apro fitamenl óptim deis recursos ambientals Que
fac íliten tant la integració social com la dignitat i
quaütat de vida de la persona en situació de
minusvalidesa.

En aquests tres nivells d 'actuació . la med icina
de rehabilitació naurá de comptar, par ser consi derada c ientifica, amb una me todologia que a
partir d'un marc de referencia conceptual r e lassificació Internac iona l de Deñciences. necaoacítate i Minusvalideses" de I'Organització Mundial
de la Salut) desenvclupi unes tecnoloqies adients
tant diagnóstiques com terapéuliques, que puguin
ser avaluades en la seva eficacia (probabihtat d'u tilitat par a un pacient determinat. en aplicar una
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tecnologia sanitaria en condiciona óptimes d'ús) 1
en la seva eficiencia (relaci6 entre el cost i els
avanlatges o beneñcis en termes sarutans que
cbt é el pacienl).
Aquests conceptee sanitaria i económics han
de ser tin9uts en compte per tots els prcleaslonals
del procés rehabilitador i davant les noves tecnolog ias carorá, en la meva opinió. una actitud oberta pero crítica en el sentit d'incorporar-les previ
estudi o invesligaci6 de la seva uttlrtat .
A la practica, en dtterents paises s'han creat
organismes per avaluar les tecnologies sanitarias:
aixl l'Otñce of Thechnology Assessement (EUA),
l'Agence Nationale pour le Développement de
l'Evatuation Medicare (Fratl(f3) i, entre nosaltres,
l'Agencia d'Avaluació de Tecnologia Medica
(MTM) (Calalunya),
L'avaluació sanitaria podría veure's des del
punt de vista medie, econ6mic i ateo-ponte. El
metga com a técnic voIdria ~ millar tractament. el
millor hospital, ele. L'economista te en compte
recursos ñrwtats davant demandes sanitAries
iHim il ad es. la socielat vol saber si s'ba tet tot alió
que és possible en matéria de saJut , i si s'hi han
gastat, per exempla, eis fans públics d'una manera equitativa i raonable.
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Davant revcncc de les noves tec no log ías, la
pressió deis usuarts i ers ümttats recursos ecorómies, l'avaluació sanitaria es la res po sta que aiuda
a prendre decístons. a defin ir pr iorítats i a quantincar resuttats.
Es faeil avaluar les noves tecnoloqies en la seva
retace amb la medicina de rehabilitació? L'AATN,
en dates recents -desembre 1995-, ha elaborat
un document de treball sobre "La rehabihtació a
Catalunya, un punt d'inñexió", en el qual propasa
aconseguir intorrnació sobre els prccessos sanitaris tributaria de renabihtació. els proceoments
terapeutics I els resuítats obtinguts.

Esperem Que en un futur no molt lIunya, un
majar ccneixement epidemiolOgic de la discapacital, i Iambé un bon sistema d'avaluació de les lecnok>gies (anliguas trovesj contnboext a millorar la
quantat de vida de les persones en situaci6 de
minusvalidesa . obiecuu ultim de la rrecncna de
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amb motlu d'aquest lOé aniversari, el
Centre Pont del Drag6 fa una Exposici6
c omme m ora tiva, la qual s'inauqurará el
proper día 27 de maig al migdia i roman-

dril oberta Iins al 6 de juny d'enguany, al
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