Els obstaclesque dificulten lavida de la gentamb disminuciómotriuelscoHoquen
en una situació de clara marginació. El centre de formació professional adaptada
Pont del Dragó fa delainformaticauna eina basica perfacilitar la comunicació ila
integració socialilaboral deisjovesamb dificultatsper moure's

reneant arreres
o tornaria a comencar". És el qu art i últim any que
D avid estudia al centre de form ació profession al
ada ptada (C FPO) Pont del Dragó i ja lam ent a 'lile a
fina l de curs haurá de deixa r l'escola. H o come nta un
matí assoleUat de novembre, mentre copia docu ments en un C D per netejar c1 servido r i pode r dispo sar de més memori a. Al seu costa r, A lbe rto i Víctor,
amb un a complicitat que va mol e més cnllá de l'cscoln (rots dos
són del Prat, es coneixien de fa rem ps, es de splacen en cadir a de
red es i estudien el quart curs a Pontdel Dragó), fan servir un teclat virtua l qu e els permet treure el rnáxirn rendiment a l'ordiuadar amb un a mob ilitat molt limitada . Treballen en un projccte
de senyalitza ció de la nova seu que acollirá aq uesta cscola situada
a Nou Barris, que depen de l'Insritu t d'Educaci ó de I'Ajuntament de Barcelon a, i que el curs que ve es trasllada al Pare de la
Pega so, da rrere H ipercor. "Les fletxes per assenyalar dirccc ions
s'inspiren en les flerxes del ratolíde l'ordinado r -explica Víctor-,
perqu é sem pre treb aUem amb l'ordinador". Carrclls en catalá i
castellá, sempre que no coincideixin; diferentetipus de llctra; co lors diferents, i altre s senyals i compleme nts conformen u n pro jecre global de senyalitzaci ó elaborat pels alurnnes del centre que
ja voldrien renir a la seva seu moltes escoles i empre ses. 1 no és exclusivam en t u n treball de classe: ja ten en encarregats pressupostos per portar-l o a term e i es presentara a
l'Ajuntament a veure si l'accept en .
L a inform ática ha obert un vent all de
possibilitat s enormes - comunicatives, laborals, de mobilitar...- per a u ns joves que
tenen entre 16 i 20 anys i pateix en des de les
conseqü éncies d'accident s fins a paráli si ce-
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rcbrul,espinabífida, malalticsdcgcncrativescorola distrofia muscular <le Duchcnnc... Anys enrcre, clscasos més greus patien una
m ;l r~ ina l'i ú extrema, pcr ó la inform ática ha obert camins nous i
tacilitu lcs coses. De tora manera, tal coro apunta j ordi E scoin, director de Pont del D ragó, «encara hi h a graos rept es a superar
pcrquc una persona amb d isminució pugui estar en igualrat de

condicions respecte a les persones que no presenten disminució".
Fun d ar cl 1987, el CFPO Pont del D ragó va apostar des del

principi per la formació ocupacional en disseny gráfic, imatge i
so. Buscaven une s árees amb perspectives de de senvolup am ent a
nivcll informátic i la van encerrar de pIe. La tasca de l'escola en
agu es! ámbit li va valer quatr e anys despr és, el 1991 , un gua rdó
europeu, el Premi H elios. Intern et, el correu clectr ónic i el teletrebal1 han confirmat fins a quin punt l'aposta per la informá tica
és en certada.

Vídeo i fotografia
Al pare del costal (l'escola és al passeig A ndr eu N in de Barcelona, d avan t del co rnplex csportiu de C an D ragó), u n grup
d'alum nes del centre es fotografien am b una camera tradicional .
"N o posis les banyes al co mpany", diu la p rofessora a u n alumne,
i en s explica que "renen el com porta m ent típic dels ado lescents;
uns són més tranquils i un s altres m és ga mberro s". En aquesta assignatu ra treballen el vídeo i la fotografia i, din s d'aquesr últim
apa rtat, treballen prim er la fot ogra fia tradicio nal i després la digital. U na part d e les fotografies es por veurc a la pagin a web de
l'escola (ht tp.www .bcn.es/pont deldrago ), d isscnya da pels ma teixos alum nes i on s'h i troba de tot : des d'info rmaci6 del centre i
deis serveis que ofereix fins a pagine s wcb pc rsona ls deis alum ne s, amb co ntingu ts tan diferent s com informació sobre la ma -
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laltiade l'espina bífida; regles d'una mena depetancaanomcnada feréncies entre les malalties congenites i les adquirides, entre les
boccia, que es va donar a coneixer en elsJocs Paralímpics de Bar- malaltiesestablesiles progrcssivcs. En una de lessalesamb ordinadors, el D avid té en pantalla el logotip del centre i n'actualitza
celona 92, i nna biografia de RickyM artin.
Com a centre de formació professional, un dels objcctius dc la tipografia. La M íriam -fota simpatía- ordena unes foPont del D ragó és afavorir un apropament al món del trcbull. tocopies. La Marta comenta les seves preferencies informa"El tema laboral és molt difícil d'afrontar - explica Jordi Es- tiqucs-"elsordinadorsMacintosh són els que em van m és bé"- .1
cci n- . Les disrninucions motrius comporten lentitud pcr defi- trescompanysde classe fan un rreballsobre Cuba.
] ordi explicaen un articleel cas de Raúl, un alumne del centre
nició, i és molt difícil plantejar una integrad ó laboral estándard". En aquest sentit, les lleis en el nostre país queden lluny de 18 anys afectar de parálisi cerebral al nivell de tetrapar ésia espástica, que illustra a la perfecció les possibilitats que, amb els
dels incentius que ofereixen legislacions molt més avancadcs
com la d'Anglaterra o Dinamarca. Perqu é, tal com planteja el mitjans i el suport necessari, li pot oferir un ordinador: "No pot
director del centre: "Al final, que resulta méscar, el model assis- utilitzar les mans i els bracos per rcalitzar cap activitat, només
mostraun nivellde controlvolunrariamblleus movimentsdecap;
tendal o afavorir la inserció laboral?".
L'evolució de la informática i Internet planteja una alternativa no pot parlar i esta en situació pennanent de cadira de rades. Va
inexístent fa només uns anys: el teletreball. "Pot ser una gran sor- arribar a aquesta escola amb 16 anys. (...) Aquí vaaprendre a utitida-opinaeldirectordelcentre-, pero no se n'had'abusar, perqué litzar un sistema de comunicació amb ordinador basat en el
aquestagentja té lavida socialempobrida, i si asobrefacilitcm que sistema SPC combinat amb el sistema d'accés alternatiu Ke:nx,
no surtin mai de casa... Es poden crear situacions perilloses. S'han amb un ordinador Macintosh. Utilitzava la barbeta per accionar
el polsador (...). Va continuar l'aprenentatge de lectura i cscripd'incorporaralteletreballcom qualsevol altreciutadá",
La pragressiva milloraen el control voluntari delcap va
Detata manera,] ordi remarcaquea Pont delD ragó"no sempre tura
es planteja com a objectiu el món laboral, que en alguns casos és permetre passar a un contral lateral per polsar el conunurador,
molt difícil; tamb é es busca una millora de la qualitat de vida". que ha resultat ser molt més precís. D urant els dos 4l nys<1'estadaal
Entre elsobjecrius immediats de Pont del Dragó hi ha el canvi de centre Pont delDragó s'hacontinuat treballant cn la líniainiciada
local, previst per al próxim curs;un canvi en la formació que sigui per I'escola de í'Arboc [on va iniciar l'aprencntargc], introduint
més realista i permeti treballar millor; oferír serveisa lagent de fe- algunes millores per augmentar el nivelld'auronomiadc l'alumne
ra, i crear també un centre de treball protegit on es dissenyin pa- ilesseves possibilitatsde comunicació".
ginesweb,caratulesdeCD ialtresserveisdedissenygráfici reconAmb aquest i molts altres casos, el centre de formació
adaptada Pont del D ragó lluita a primera liniucu uua batallaque
vertir elcentre en centre de recursos.
A la una del migdia, l'escola bull d'activitat. En una aula de s'hauria d'escampar a tota la societat: viure cn un món dissenyat
l'escola, una professora explica a un grup d'alumnes les di- peratots i fomentar les diferencies que cns i~u alill .
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Ponl del Dr1lgó un centre
de formad6 professional
que disposa de tot tipos
d'adaptacionsde programa i
equ ipaments per facilitar
raceés als ordinadorsdels
alumnes amb disminucions
motrius. Faci litar t'accés al
m6n laboral esun deis
objectius de l'escola, pero en
determinatscasoses
planteja una millora dela
qualrtatdevida
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