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SUPORT¡
ACCES IB ILITAT
I PRACTIQUES
PONT DEL DRAGÓ FA VINT ANYS
IMPLlCAT EN LA INTEG RACIÓ DELS DISCA PAC ITATS MOTRIU S
El cenlre municipal Pont del Dragó, adrecat a persones amb disminució física, compleix vinl anys. I ho
fa amb els records i la feina feta duranl 101 aquest
ternps, peró lambé amb projectes actuals que reforcen el seu paper fonamental en les necessitats educatives i de formació de les persones amb discapacitals molrius. Les práctiques laborals, I'accessibilital
en els productes de I'empresa Hewletl-Packard i el
servei de supor! a les escoles bressol municipals en
són uns bons exemples.
quests 56n els t res projecte s i experiencles que us volem
explicar i que formen part del presentdel centre, ara que el
7 de juny hem celebrat els 20 anys de vida:

A

.PRACTIQ UES LABORALS
El CM Pont del Dragó impa rte ix progra mes de garantia social adap-

Sovint els problemes que hem d'afrontar perqué un nci o una nota
pugui arribar a fer practiques superen l'ámbit escolar. l a majoda v énen donats per l'accés a l'ernpresa. ja que necessiten uns mitjans de
transport adaptats que, juntament amb les necessítats de suport assistendaJ que tenen. fa que des de I'escola es fad un gran esforc per
contactar amb servéis, fundadons i altres entitats per tal de buscar 50lucions. En aquest sentrtsom conscients que estem obrint cami a noves geoeraooos d'a1umnes que es podran benefidar d'un major suport i sensi ~t sociaJ i empresaríal.

ACCESSIBILlTAT DELS
PRODUCTES DE ~EMPRESA HP
Avui en día, hi ha empreses i entítats que voten complir els criteris de
qualitat i d'accessibilitat en els seos prcductes. encara que existeixen
unes normes que s'han d'ap5car i per tant tarnbé fer complir. Una d'aquestsempreses es Hew'ett·Packard.
L'lnstitut d'Educadó de " A¡untament de Barcelona, a t ravésdel Ser\lei de Recursos del CM Pont del Dragó i conjuntament amb la Fundació Pere Mit,jans i el Centre Espeóal de Treball Odisseny, realitza
una tasca d'assessorament en la incorporació de criteris d'accessibilitat de les impressores d'aquesta empresa.

tats a persones amb greus difícultats ffsiq ues. l a finaIitat d'a quests

programes és l'adq uisició d'u nes cc mpetenc es que permetin a relumnat incorporar-seal mercat laboral.
Sensibles a les dificultats i la manca d'oportunitats que tenen els i
les alum nes amb drscapactat per ten ir una expe riencia laboral al llarg

de la seva vida. varn apostar per ter posslble les practiques. El principal cbjectiu és oferir a l'alumnat una experiencia laboral significativa
i valuosa, així com una oportun itat per farniliaritzar-seamb un entom
de t reball dins d'una empresa.
Amb aquesta finalitat. des de fa tres anys, hem dut a terme experiencles de practiques laborals en l'ámblt de la funció pública, empreses prfvades i centres espedals de treball. Aquestes suposen una millora en les competenctes personals. socials i laborals deis nois i notes.
i sovrnt van acompanyades d'un treball previ d'autonomia en els desplacameots que ja resulta molt valuós.
Pel que fa a les empreses. el fet de tenir persones amb díscapadtat
fa que generin actituds posltíves i tolerants envers la dtferenda. És per
alxó que valorem molt posttlvament l'experienda de les practiques.
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Per reaJitzar aquesta tasca s'han escolfit alumnat l persones usuaríes. formats en tecnología adaptativa i en el coneíxement deis entorns de sístemes operatius avesats en I'espedfic funcionament de penferics d'entrada i de sortida. Aquest grup d'alumnes, juntament amb
els professionals que omplen els protocols, esdesplacaa J'empresa HP
cada cop que hi ha un producte que cal que sigui avaluat. E/s neis i
notes del centre proven els prototips i els professionals del Pont del
Dragó i d'Odisseny avaluen i fan recomanacions al personal tecníc de
HP per tal d'incorporar millores d'accesslbilltat en el disseny de les impressores.
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normalitzar la indusió educativa deIs infants amb mobilitat reduida.
Poot de l Dragó disposa de caminadcrs , bipedestadors, cadires.
taules, comunicadors, etc., que es facilita en préstec a les escotes
bressol on hi ha un infant integral. Previ al préstec de material es fa
una observaci6de la criatura a l'escola, es recuJlen les demandes deis
educadors i educadores í, posteriorment, es coordinen les persones
professionals deis diferents centres de desenvolupament infantil i
atend ó primaria(CoIAP), on atenen els nens i nenes per tal de defi·
nir quins són els recursos que cal deixar a I'escola. Al llatg del curs es
va fent un seguiment i les modifka do ns i ajustaments que siguin necessaris.
o 'aquesta manera es pot garantir que tet nen o nena am b una drscapacitat motriu matriculat a una escola bressol muntcipal disposa de
tots e1s recursos necessaris i que els i les professionaJs estan deguda·
ment assessorats.
El Serveide Recursos compleix un doble objectiu: és un recurs per a
les educadores i educadors de les escofes bressoli, d'altra banda. és un
recurs per a les criatures, perque disposen de recursos materials adequats i adaptats a les seves necessitats de mobilital despla~ment i
control postural. Així poden gaudir d'una estada més comade i partio par en les mateixes activitats que elsseus companys i companyes. •

FA qulnze ctItSOS que vaig entrar en contacte amb el centre
Pont del Dragó I he de d que, aleshcees, no m'lmaginava que
~que·1I conlia<:te esporidk ct'un cop pet setrnan. fent les pri.ctlqu@'S de la C&l'TfQ es COCh'ertiri.t en un~ historia compartida de
g.tin!bó q
e onys.
Del fH'me.'r contacte en pardo plnzt'llades a la memória: un
local
piar, ord.Ndors Madntosh, nols I noies trebaJlant-hl,
r empeda de4s professlonals, etc. RKOrdo que em YA Impactar
t estnKtara de r.dc local on est&Y11 ubicat el centre, un espel
de dues
una aJtr3 depe-ncUmda dedicada al Servel
~ Itee.ws l a 0Wcdó ~ b. qual s'Nvl~ d '&exed1r per una
pIlept,. un x pecuA&t i estr&ny per ~coIlir un
proIesslonoladopWla por a joves amb dtsca • PecO no !MIl si tenirn en ccenpte que orlginlrta·
r f'SCO&a
de ser an centre de jardinería.
E VI sobtat. tvobf, lfob,.,-hlles autes plenes d'uns orellnadon
no
roa4, eh ~h . I una altrA cosa, enc:JQ mes
YeUrt COf1'l tots ets nois i les noies utllituft'A
es f8rt toU nwaa d'actMtats I treballs.
Cadud ac:cedk 1. ... rniqulna sesom leos se...es possJbilltats,
~t les tAsques sesons 'es seees apldtlts, pero tots
.vnb les matt'lxes oportun;tats. I la ll·lusió t ia s.ttisfacdó que
bansmeñen ompUa les alIJes.
L'equlp d'onze professionals que hl treballaYA encomanavl.la
seYa empenta. les seves ganes, la 1I ·lusl6 per un projecte. I m'hl
valg enganxar.
El temps pessa ripid, 1d'aqueU primer contacte en guardo un
recordentranyable. En la vida del centre han panat mottes coses.
hI ha hIgut molts carwls: vam passar de dependre de I'lnstttut
MunkipaJ de Personesamb DiscapKttat a fer-be • l'lnstitut Munidpal d'Educad6. vam estrenar loeak nous fa uns dnc anys, de
tes rnlquines d '.tIeshores només en queden el record I a1gun,¡
lmatg e, t'I pla d'estudls també s'ha vlst modificat alllarg dels
anys fins a arribar a la fc>rrmcl6 actuaJ de programes adaptats de
garantia social. el nombrt d'usuarls que 'iÓrI atescs pel ~ de
Recursos h¡ crescut conslderablement. aixl com tot I'equip de
professionals. etc.
Pero, pet a mi, qul rsaiu la histbria d'un centre no sOn les maquines. ni les nst¡I ·ladons -que aJuden" evident1nent-, sin6 el
cúmul d'hfstOries que ~I tlMg dfts a.nys: hui tingut el punt d'untó
en el centre Pon! del O"llÓ. Históries p<olagonltzados por 180
a11.1't'1\M'S que han omplert les auIes de veus , de converses, d'i1·lusirr6 ~ trebalJ, d'Hf~ d'enfrontar-se a nous reptes; histories
P'Otalooitzades perles familles que al seu moment han aegut
en el centre. I hist6ries tamW prota&onitzades pels professlonals.
que al lIarg de tots el. anys han troballat amb dedlcadó I con fi~ en el pIOjedf' I en les po5o;ibilftatsd 'aquests joves.
I aquost _ no deba de se< un pelil fragment d'aquosla histOria, vid des defs uUs d'una professlonal satisfeb. • formar part
d'aquests vtnt anys. Entretots hem escrit la histOria de Pont del
Dragó; fotmem part d'aquests vint anysl Per melts anysl

Canne Gard a, Anna Almirall i Anna Betlloch
Centre municipal Pont del Dragó

Seaetirla ac.ademlca del CM Pont del Dragó

Malgrat les díñcultats. estem molt satisfets per la bona resposta que
hi ha hagut entre J'aJumnat i per la perspectiva de futur que s'obre a
tot I'ámbit d'accessibilita t i a les empreses del sector de la teenoIogia.

SERVEI DE SUPORT
A l:ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL
El 5ervei de suport a J'escola bresscl es va iniciar eIs curs 2001-2002.

pero no es va corsondar fins al curs següent. Aquestprojecte va néixer
arrande la demanda de les propies educadores i educadorsde les escalesbressol que voten atendre millor lesctatu res que tenien integrades.
O'altra banda, el Servei de Recursos de Poot del Dragó. que sempre
ha 1et tasques de suport i d'acompanyament a l'alumnat escolaritzat
en les etapes educatives no obllgatcres, va veure la possibilitat. amb
aq uest proiecte, d'ínícíar una tasca preven tiva i un tre ball per fadlitar i

www.bcn.catlpontdeldrago
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