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Aquest és el primer número de la revista del Pont del Dragó. La idea
sorgeix dels fulls informatius del Consell Escolar i altres fulls o
documents informatius que es generen al centre: agenda 21,
biblioteca, etc...
En un Consell Escolar recent, el sector alumnes va fer la proposta
d’unificar els diferents fulls i documents informatius en una revista. A
partir d’aquí s’han realitzat algunes reunions de treball per veure
quins apartats podria tenir la revista i com es produiria la edició.
L’adquisició recent d’una nova fotocopiadora a color i amb capacitat
d’enquadernació automàtica en format quadern, ha fet que aquest
objectiu fos més fàcil d’assolir. La forma i l’estructura que té ara la
revista no cal considerar-la com a definitiva sinó que s’anirà millorant,
es segur, al llarg dels diferents números. De moment ens plantegem
el repte de realitzar dos números per curs. Desitgem entre tots bona
sort i llarga vida a la nova revista del Pont del Dragó!

L’ALCALDE ENS VISITA
L’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, va visitar el nostre centre el passat dia 3 de desembre de
2007 amb motiu del dia internacional de les persones amb discapacitat. L’alcalde va assegurar
que la ciutat mantindria el seu compromís amb les persones amb discapacitat i reforçaria els
programes i les polítiques que ajudin a la plena integració d’aquest col·lectiu en tots els àmbits
de la societat. Al llarg de la visita, l’alcalde va conversar amb els alumnes i usuaris del centre
que li van explicar les seves vivències i li van plantejar queixes i propostes.

Pàg. 2

SALÓ AVANTE

L'Institut Municipal d'Educació (IMEB) va participar
els dies 5,6 i 7 de juny al 1r Saló per a l'autonomia
personal i la qualitat de vida (AVANTE). Entre els
centres que varem participar estàvem els
d’Educació especial; també els centre de formació
d’adults i alguns IES que imparteixen cicles
formatius relacionats en aquest àmbit. En aquest
saló varem poder veure les darreres novetats en
domòtica, vehicles adaptats, dispositius d’accés a
l’ordinador, etc. També varem establir contacte amb
fundacions i entitats que treballen per la inserció
social i laboral de les persones amb discapacitats. El
divendres 6 de juny vam rebre la visita de S.A.R. la
Princesa d'Astúries que va gaudir d'una demostració
pràctica de comunicació alternativa i accessibilitat a
les T.I.C. (Tecnologies Informació Comunicació) per
part d'alumnes i professionals del nostre Centre.

Amb el títol ‘Un centro de educación especial a favor de la inclusión” el reportatge analitza els
esforços del centre per retornar els alumnes als circuits ordinaris de formació, tot millorant els
seus aprenentatges bàsics i professionalitzadors, a traves dels programes adaptats de garantia
social (PAGS) d’Arts gràfiques i d’Administratiu. A través de les vivències de l’alumnat, es mostra
el dia a dia del centre, els seus objectius i reptes en relació als joves alumnes amb discapacitats
motrius. El testimoni de professionals i de l’equip directiu serveix per contextualitzar la formació
que reben alumnes i usuaris. Hi ha un apartat del reportatge que ha estat maquetat pel grup de
3r d’arts gràfiques, que, en funcionament
d’empresa simulada, va rebre aquest encàrrec dels editors de la revista. També en un
altre apartat es profunditza sobre l’activitat
que el Servei de Recursos Educatius del
centre (SRE) realitza per afavorir i facilitar els
processos d’inclusió educativa en escoles
ordinàries. Es mostra en concret el model de
servei de préstec de material adaptat per als
infants amb discapacitats motrius en situació
d’inclusió educativa en les escoles bressol
municipals:www.cuadernosdepedagogia.com
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VIATGE A BERLÍN
La setmana passada tots els alumnes de 3r van anar a Berlín de viatge de fi d'estudis. A l'octubre, pocs pensaven que podrien aconseguir-ho. Uns alumnes iI.lusionats, uns professionals disposats a acompanyar-los i uns pares col·laboradors es van posar en marxa. Postals de Nadal,
polvorons, rifa, punts de llibre, Nau Ivanov, samarretes, van anar sumant i el que era un somni
es va fer realitat. Berlín, una ciutat cosmopolita i tranquil.la alhora , un hotel magnífic i cèntric, un
temps agraït. I, el més important, unes persones extraordinàries, amb moltes ganes de marxa,
de gaudir i de compartir, que no van parar de riure i somriure (tret d'una estona que van deixar
que sortissin les llàgrimes) han fet d'aquest viatge una experiència inoblidable. Gràcies a tots.
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JOCS FLORALS

Com ja és tradicional des de que es va crear la biblioteca, el passat 23 d’abril, diada de Sant Jordi, es va
celebrar el lliurament de premis dels Jocs Florals.
L’acte es va organitzar en dues parts:
La primera, el lliurament de premis i la segona la presentació del Power Point de l’adaptació del Conte
“L’art de dutxar-se” del llibre editat per Intermón Oxfam “Contes del món de l’aigua” feta pels grups de
segon d’administratiu i arts gràfiques.
El jurat d’aquest any ha estat compost per la Isabel Pàmies representant a la Comissió de Biblioteca, la
Loli Pelayo en representació de l’ACPD i en Jordi Escoín director del Centre. Els membres del jurat ens
han comentat que ho han tingut molt difícil per triar però s’han decidit després d’una bona estona de
pensar-ho i han destacat l’originalitat i el sentiment de les redaccions.
Guardonats:
La FLOR NATURAL, primer premi prosa, va ser per “Elipse” amb l’obra “Quan el sentiment parla”. Autora Amanda Martínez de Blas.
L’ENGLANTINA D’OR, segon premi prosa, a “CMYK” amb l’obra “El viatge” autora la Maria Girbau.
La VIOLA D’OR, tercer premi prosa, a quasi mon perdut per l’obra “Hotel blau” escrita per en Juan
Campayo.
La FLOR NATURAL, primer premi poesia, va ser per “Crazy man” amb la obra amb “A cor obert” feta
per en Toni Quiñonero.
L’ENGLANTINA D’OR el segon premi poesia va ser per Poètic amb l’obra “No triguis que em moro” per
en Anass Boumnikher.
La VIOLA D’OR, tercer premi poesia, per “Activo” amb l’obra titolada ”La lluna és molt bonica” redactada per Israel Andrade.
També va tenir una menció especial del Jurat a “Moreniko_88” per “la fotografia de la bellesa” obra

d’en Sergi Reina.
Els dos primers premis van participar als Jocs Florals del Districte i n’Amanda Martínez Blas van guanyar el primer premi de la categoría G i na Maria Girbau el segon en prosa. En Toni Quiñonero va guanyar el primer premi de poesia també de la mateixa categoria.

Pàg. 5

AGENDA 21

Al llarg del curs la comissió de l’agenda 21 Escolar formada per alumnes i professionals del Centre ha anat fent diverses accions per tal de mantenir el lligam mediambiental dins la realitat del
centre. És el vuitè curs que formem part d’aquesta iniciativa municipal que permet ajuntar les diferents escoles i centres educatius de la ciutat en pro d’una sostenibilitat, que aquest curs ha tingut molts motius per trobar-se, però el més alarmant ha estat la manca d’aigua i la sequera. La
comissió de representants del centre, ha fet accions que van des de l’esmorzar ecològic, fins a
les sortides en relació a la preservació de l’entorn, visionat d’imatges, documents, etc... . Per
finalitzar la comissió de l’Agenda 21 escolar pretén amb la seva tasca de divulgació valorar
l’esforç per part de tothom durant aquest curs tan restrictiu, pares, professionals, alumnes, usuaris tot aprofitant per donar vos les gràcies per conservar un món molt millor per a tothom.
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SERVEI DE RECURSOS

El curs que acaba ens permet dir que el Servei ha participat activament en els diferents actes
que ha organitzat el Centre en relació a l’acabament del 20è aniversari, acte que ha finalitzat
amb la visita de l’Excel·lentíssim alcalde de Barcelona senyor Jordi Hereu amb qui vàrem conversar tot fent aportacions i mostrant inquietuds. També ha iniciat l’activitat de tallers de Logopèdia i de Manualitats amb la tecnologia de suport, les visites dels diferents Instituts per a la formació de cicles formatius, la participació en la formació permanent tan a Ferran Tallada com a
L’escola Universitària de Terrassa com en el grup d’Educadors/es d’escola bressol, han constituït un altre punt i apart. El guany d’un nou espai per emmagatzemar el material i la incorporació d’una mestra d’educació especial formen part del creixement del Servei i de la preparació
pel nou repte que constitueix la consolidació del mateix com un grup de professionals multidisciplinars que pretenen cobrir una atenció globalitzada dels usuaris/ies en la major part de les
franges educatives.
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PRÀCTIQUES EN CENTRES DE TREBALL
Aquest curs han fet pràctiques en centres de treball els alumnes de 3r: na Victòria Perazzo, na
Anna Vergés, en Mario Jumilla, en Victor Molinillo, en Toni Quiñonero, en Sergi Reina, na Maria
Girbau i un alumne de 2on, en Nestor Xavier. Per tots ells ha estat una experiència molt
valuosa.

INFORMACIONS DEL CONSELL ESCOLAR
Durant aquest curs el Consell Escolar s’ha reunit en dues ocasions. Una de les seves funcions és
aprovar documents de funcionament del Centre.
Han quedat aprovats:

•
•
•
•

La Memòria del Curs 2006/2007 i el Pla Anual del Curs 2007/2008.
El tancament de l’exercici econòmic de l’any 2007 i el pressupost per l’any 2008.
L’horari marc, els dies de lliure disposició del centre i les sortides pedagògiques del curs
2007/2008

S’ha aprovat també el procediment de substitució de places vacants dels diferents sectors al Consell Escolar.
Volem donar la benvinguda i felicitar als nous membres: na Maria Girbau, en Jordi Subias i na Dolores Pelayo; i també agrair la participació als membres sortints: na Marta Royo,en Miquel Sió i en
Lluis Guillamon.
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L’ASSOCIACIÓ CENTRE PONT DEL DRAGÓ: ACPD
És l’entitat que agrupa les persones que voluntàriament s’han associat. Sóm mares, pares, alumnes i exalumnes. La nostra Associació està reconeguda davant del Departament de Justícia de
la Generalitat de Catalunya. Durant el curs 2007-08 hi ha hagut una renovació de les persones
que composaven la junta directiva de l’ACPD. Estem intentat posar en marxa activitats com ara
boccia, teatre, piscina, sortides culturals, etc. De cara al proper curs s’està mirant de posar en
marxa un servei de menjador amb càtering al centre, perquè és la millor manera de facilitar les
activitats extraescolars, a l’hora que també pot facilitar l’organització familiar i fer més compatible
l’horari familiar i el de l’escola, ara que tothom parla de la conciliació de la vida familiar, personal
i laboral. Sabem de les dificultats de trobar espais comuns i que els nostres fills i filles puguin
gaudir d’activitats que suposin una millora de la seva qualitat de vida. Si més no, hem d’intentarho. També hem d’intentar donar solucions a aquelles qüestions que ens preocupen a la majoria:
assessorament, orientació, accessibilitat, ajuts, prestacions i informacions diverses que poden
ser del nostre interès. En qualsevol cas estem oberts a les aportacions i suggeriments que es
puguin fer i també per col·laborar en totes aquestes qüestions. Per a fer-ho podeu posar-vos en
contacte amb les següents persones:
Dolors Pelayo. Telf. 646641857

Sergi Beberide. Telf. 637770980

ANTIGA REVISTA RAMPA DIRECTA
Eran altres temps, i l’edició de la revista era més casolana, però va ser en el seu moment una
fita important.Es conserven alguns exemplar de ‘Rampa Directa’ a l’arxiu de la memòria històrica del centre, a la Biblioteca. Us convidem a tots i totes a passar–hi fer-li un cop d’ull.

www.bcn.cat/pontdeldrago
cmpontdeldrago@xtec.cat

