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EDITORIAL

Aquest curs des de l’editorial volen fer un petit homenatge a dos persones que han
estat molt significatives per nosaltres.
En primer lloc en Manel Blasco, gerent del Consorci d’Educació de Barcelona, que
es va jubilar fa poc, a principis d’aquest curs 15/16. En Manel ha estat el nostre
gerent de fa temps, ja des de l’IMEB i ara des del CEB. El seu suport ha estat
sovint decisiu per nosaltres i ens ha donat total recolzament quan ha calgut:
projecte europeu ELDA, conveni d’accessibilitat amb HP, Conveni per a les
pràctiques dels alumnes amb el districte de St Andreu, nous locals al primer pis i
un llarg etcètera de moments compartits. Vàrem tenir l’honor de tenir-lo en l’acte
de lliurament de diplomes del curs passat, que veureu recollit també en aquest
número. Molta sort Manel en aquesta nova etapa de la vida i a gaudir de
valent!
En segon lloc també el nostre record i reconeixement per en Sergi Beberide,
secretari de l’ACPD (Associació Centre Pont del Dragó) que ens va deixar a
l’agost sobtadament. Gracies a la constància i la insistència d’en Sergi tenim
servei de menjador i una associació renovada i renascuda. Trobareu també un
article de l’ACPD en la seva memòria. Gràcies Sergi! i si ens veus des d’allí on
estiguis, tenim la seguretat que t’agradarà el que veuràs: una ACPD amb
molta força i empenta i un centre incansable i ple de dinamisme, com a tu
sempre t’ha agradat veure’ns!

A l’esquerra en Sergi i en Manel durant la visita de l’alcalde Trias amb motiu del 25è aniversari
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A L’AIGUA
Marisa Rufo
Subvencionat per l’Institut Barcelona Esport (Ajuntament de
Barcelona) hem començat l’activitat de piscina. Durant tot
el curs, un dia a la setmana hem anat en petits grups
d’alumnes a la piscina Municipal de Sant Andreu.
L’activitat aquàtica té molts beneficis, a més de l’efecte
musculoesquelètic que té qualsevol pràctica esportiva.
Beneficis com poder fer dins de l’aigua moviments que mai
podríem fer fora, rebre sensacions a la pell que
proporcionen estímuls al sistema nerviós, millora la
capacitat motriu, l’equilibri, la circulació sanguínia, i, és clar,
tot el component lúdic i relaxant que comporta.
Alguns dels nostres alumnes han pogut experimentar
caminar sols per primer cop gràcies a la flotabilitat de
l’aigua, altres han millorat la seva tècnica de natació i a
controlar la respiració sota l’aigua, els que tenen més
reduïda la capacitat de moviment han experimentat
moviments que mai abans no havien pogut fer, els més
moguts han arribat a relaxar-se i deixar-se anar amb els
ulls tancats al final de les sessions.
A més, hem pogut treballar amb els educadors l’autonomia
personal en tasques com vestir-se o endreçar les
pertinències al vestidor.
Els he vist gaudir, xulejar de les seves habilitats o de les
seves fites, superar pors –algunes molt paralitzants- i
descobrir que podien fer coses que no imaginaven.
He de dir que l’equip de monitors que ha portat l’activitat
són persones expertes, que coneixen molt bé la seva
tasca, que a més tenen una gran sensibilitat i han combinat
a la perfecció el contingut tècnic amb un ambient lúdic.
Tot i que com a professional conec aquests beneficis, ha
estat molt emocionant descobrir, un cop més, la capacitat
de lluita i superació dels nostres nois i noies, i la seva
capacitat de créixer i millorar habilitats a través dels
recursos que els proporcionem.
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UNA PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL DIFERENT...
Analía Orti
...o de com hem adaptat la pràctica de l’assignatura d’imatge i
so per treballar amb alumnes amb discapacitat auditiva.

Cada curs és diferent i com a professora et planteja nous
reptes. Aquest curs inicialment era interessant: la Sandra i la
Pamela, dues alumnes sordes, estaven al grup de segon on
havíem d’ensenyar imatge i so.
Al mes de setembre, tots els professionals vàrem fer unes
sessions de Llengua de Signes Catalana per poder comunicarnos mínimament en les aules.
De la mà de la Fundació Grupo Hada vàrem introduir-nos en un
món per a molts completament desconegut i vàrem descobrir
algunes característiques molt específiques com pot ser que
cada comunitat té el seu propi llenguatge i que, fins hi tot, entre
anglesos i americans sords poden no entendre’s perfectament.
A més d’un vocabulari essencial, ens van mostrar eines on-line
on podíem trobar llistats i vídeos útils per les nostres matèries.
Un projecte que personalment vaig trobar molt interessant és el
WIKISIGN (http://lsc.wikisign.org/wiki/Wikisign:Portada), un
espai col·laboratiu on qualsevol persona pot incorporar vídeos
de paraules noves en llengua de signes catalana i compartir-les
amb el món. Aquesta iniciativa va ser una inspiració, i en el
moment de plantejar-me el treball del curs, vaig proposar al
grup de segon si el treball d’aquest curs podia anar per aquí:
poder gravar un vocabulari que ens servís a tots.
Partíem de què les dues noies sordes havien d’implicar-se molt,
ja que els altres no tenim nivell per saber si una paraula està bé
o mal interpretada. Les dues van acceptar.
Com tot projecte audiovisual, vàrem començar pel guió: la idea
era ampliar vocabulari de quatre temes: paraules relacionades
amb informàtica (que necessitem a l’escola), paraules de la
llar, animals i jugadors de futbol del Barça, tema que no podia
faltar perquè la Sandra és una culé de socarrel.
Pel que fa a la preproducció vàrem organitzar la participació de
la comunitat educativa: fisioterapeuta, educadors, professsors,
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una mare, companys d’altres classes sords i oients que saben
signar van ser convocats a participar per tenir més varietat en
les comunicacions que havíem de compartir.
Es van organitzar les gravacions en tres dies i el rodatge va
anar molt bé.
Un controlava la il·luminació, un altre apuntava les presses i
les repeticions fent de secretari de rodatge (script), les
tècniques expertes confirmaven que el signe estava correcte
amb la supervisió d’en Joan, l’intèrpret de l’aula, la càmera
estava enquadrada i ajustada per un altre company i,
finalment, el que feia de director donava el darrer vist i plau.
Tota una feina d’equip, això si, en silenci.
Ja amb les imatges enregistrades, vàrem treballar el
muntatge. La gran decisió a la postproducció va ser que la
paraula en llenguatge signat s’ entén i es memoritza millor si al
costat està escrita i surt una imatge representativa.
Aprofitant la coincidència que amb aquest grup també
treballava continguts d’internet, es van cercar imatges sense
drets d’autor per incorporar-les al muntatge final.
Cada alumne seleccionava les gravacions, marcava el temps
correcte, creava un títol, incorporava una fotografia i acabava
creant una minipel·lícula d’uns 5 segons que a posteriori
penjaríem a la WIKI. I això es repetia per totes les paraules.
L’anècdota més divertida va ser quan pensàvem a qui
adjudicar cada paraula. Les companyes sordes tenien clar
que l’expressió “paper de vàter” l’havia de signar l’Albert, el
seu company de classe. De presses falses també en tenim
una petita col·lecció que fa riure.
L’experiència ha estat enriquidora en tots els sentits i crec que
el més important és que ha traspassat les parets de l’escola.
Direcció: Albert.
Ajudant de direcció: Sandra i Pamela, expertes en llengua de signes.
Càmera: Christian, Oumaima i Pamela.
Producció i Il.luminació: Dani.
Script: Noelia.
Amb la col·laboració especial de l’intèrpret de l’aula Joan.
Actors: Lucas, Jordi, Noelia, Pamela, Joan, Eva, Cristina, Elsa, Anna, Albert, Sandra, Marisa, Margarita,
Jordi S. i Araceli.
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POSA´T AL MEU LLOC

El dia 18 de març va tenir lloc la jornada de sensibilització “posa´t al meu lloc”
dissenyada en un format més lúdic i participatiu. L’objectiu era que tot l’alumnat
pogués viure i experimentar allò que altres companys viuen en el seu dia a dia. Per
introduir el tema es va fer el passi del curt “el circo de las mariposas” i un debat
posterior entre tots. Després vam fer quatre tallers: jocs sobre rodes, circuit visual,
proves auditives i jocs cognitius. Per acabar ens vam reunir una altra vegada tots
per valorar l’experiència viscuda.
Aquesta és valoració que n’han fet els alumnes: la xerrada va estar molt bé
i l’explicació va ser molt interessant, va ser molt inspiradora. Per alguns
companys el vídeo va ser una mica fort perquè les paraules i les imatges els van
impactar. Sobre els tallers, en general molt divertits, ens van fer pensar i ens vam
posar a la pell de la resta de companys. El de la ceguesa provocava inseguretat,
inquietava molt però et feia posar a la pell. Ens va agradar molt el de mímica, el de
conducció de cadires elèctriques i el de cecs... vam tenir sentiments de por,
desorientació ... inclús mal de cap. El taller que menys ens van agradar van ser el
de discapacitat intel·lectual. Conclusions: considerem que és molt interessant
poder manifestar la nostra opinió, vam poder experimentar com es sentien les
persones amb altres tipus de discapacitats i les dificultats que tenen. Les
propostes per provar diferents discapacitats van resultar molt interessants i van
canviar la forma d'entendre les discapacitats dels companys/es.
Per part dels professionals de l'escola la valoració ha estat també positiva i
profitosa per a tothom.
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GRÀCIES SERGI
Junta ACPD
Aquest ha estat un any difícil per l’Associació. El
passat 6 d’agost vam perdre de forma
inesperada al nostre secretari, en Sergi
Beberide. Vam perdre el secretari i també vam
perdre l’amic.
En Sergi era un mag sense vareta, la seva
vareta era el telèfon que sempre estava a punt
per atendre a tothom que el necessités, no tenia
mai un no per ningú, era capaç de fer fàcil el que
als demés ens semblava difícil i de treure’ns una
riallada quan la cosa es posava lletja. Tot això
regat d’una poció d’humor càustic que el feia
únic i incomparable.
L’Associació i els associats devem molt a en
Sergi, la seva positivitat i disposició, el seu
suport i ajuda sense el que no haguéssim pogut emprendre els projectes que ara
mirem de tirar endavant. Ell era un gran home sensible, enredat en totes les
causes socials que era capaç d’abraçar, lluitador i alhora discret.
Ha marxat el mag, però ens ha deixat un sac ple de trucs i records alegres,
divertits i emotius que guardarem sempre en el nostre pensament.
Gràcies Sergi i fins sempre.

VISITA DE PROFESSIONALS ALEMANS

Hem rebut la visita d'uns professionals
alemanys: terapeutes ocupacionals de la
Ludwig Schlaich Akademie (LSAK) de
Wailblingen. Els hem mostrat l’equipament i la
manera de treballar en el nostre Centre. Els ha
agradat molt i hem quedat per col·laborar
perquè algun estudiant de la LSAK pugui fer el
practicum amb nosaltres el proper curs.
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JOCS FLORALS 2016
Anna Lacambra
Aquest 22 d’abril vam celebrar a la Sala
d’Actes de la Biblioteca La SagreraMarina Clotet els Jocs Florals 2016 de
l’escola. A part de l’alt nivell i emotivitat de
tots els textos vam poder comptar amb un
original cartell realitzat per l’alumne de
3AG Laura de José i un punt de llibre,
que tothom ens prenia de les mans, del
Raúl Pérez de 1AG.

Els guanyadors dels escrits van ser:
Modalitat Prosa:

Segon premi: Sara Gómez

Tercer Premi: Melissa Carolina Villamar

Pseudònim:Bruneta

Pseudònim: M

Títol: Corre per tu

Títol: Amor
Primer premi : Natalia Managuerra
Tercer Premi: Mynor Calderón

Pseudònim: Fantasia

Pseudònim: Missatge de motivació

Títol: Viure amb alegria

Títol: Tots tenim capacitats úniques
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Modalitat Poesia

Títol: La música

Tercer premi: Maria Guadalupe
Villavicencio

Primer premi : Guiomar Francés

Pseudònim: violeta

Títol: Dimecres

Pseudònim: Neu

Títol: El Amor
Segon premi:Albert Quiles
Pseudònim: piles

Modalitat gràfic:

Primer premi : Pau López

Segon premi: Oumaima

Pseudònim: ruffy

Pseudònim: douae

Títol: Harry Potter

Títol: M’agrada la roba
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CLIPS
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ACTIVITAT DE MÀGIA

La Fundació Abracadabra, juntament amb l’Obra Social “La Caixa”, ens van oferir
el passat dilluns 11 d’abril un taller i un espectacle de màgia per tota l’escola que
es va celebrar al Casal Can Portabella del Districte de Sant Andreu. La valoració
que en fa l’alumnat és la següent:
“El taller ha estat molt divertit” , “M’han agradat molt els trucs, “L’actuació ha estat
molt entretinguda”, “Ens ha agradat la música”, “En general ho valorem molt
positiu i divertit”
Agraïm als Mags Carles i David, a la fundació, a l’Obra social i al casal del barri
haver pogut realitzar l’activitat. Aquí teniu algunes imatges del taller i l’actuació.
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TAULETA ITINERANT
Equip del SEEM
Durant aquest curs el SEEM ha iniciat un
nou projecte per garantir la inclusió dels
nens que atenem amb necessitats
específiques d’accés al currículum ,
concretament a l’aprenentatge de la
Lectoescriptura : La Tauleta itinerant entre
dues escoles de Sant Andreu.
L’ús de la tauleta com una eina
d’entrenament
de
les
habilitats
implicades en la lectoescriptura esdevé
un element motivador i alhora susceptible
de ser compartit entre iguals.
Des del SEEM es fa una selecció de les aplicacions més adequades per cada nen
dels que atenem en aquestes dues escoles i es deixa en préstec el dispositiu
durant dues setmanes a cada una de les escoles. Cada cert temps es revisen les
aplicacions i es personalitzen atenent a les necessitats concretes.
La valoració i el feedback que ens arriba de cada escola és força positiu i
enriquidor. A veure si el proper curs ho podem fer extensible a altres districtes!!!
MILLORES EN LES INSTAL·LACIONS DE
XARXA, INTERNET I LA DOTACIÓ INFORMÁTICA
Jordi Escoin

Aquest curs el CEB ha dotat als centres de titularitat
municipals de noves instal·lacions de la xarxa
informàtica i el WIFI. En el nostre centre s’ha millorat
la infraestructura existent de la xarxa física i s’ha
instal·lat un potent sistema de senyal WIFI que arriba
a tots els racons dels nostres locals. També tenim,
per fi, accés a la xarxa Eduroam.
En quant als equipaments TIC, s’ha renovat part de la
dotació informàtica i s’ha dotat al centre d’una aula
mòbil, amb Ipads, tant per utilitzar a les aules com
per utilitzar des del SEEM. També s’han proporcionat
al centre llicències de programari relacionat amb els
PFI d’Arts Gràfiques i d’Administratiu.
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EXPERIÈNCIES EN PRIMERA PERSONA
Marta Royo Vicente
La Marta va estudiar al Pont administratiu provenia del Salvador
Espriu on va completar l'ESO, després va continuar fent dos
cicles formatiu de grau mig, un de gestió administrativa al Lluïsa
Cura i l’altre de preimpressió digital a l'Escola del Treball. Avui
la Marta està fent moltes coses, a causa del seu bon rotllo
emocional i a les ganes d’involucrar-se amb i pels demés. Fa de
voluntària a la Fundació BARCELONACTUA, entitat que és fa
visible a molts barris de la Nostre Ciutat.
"Treballem amb quasi una quinzena d'infants la majoria dels quals estan fent
Primària, tot i que també n’hi ha de més menuts i de més grans que fan
l’ESO.Comencem oferint-los un berenar nutritiu. Després fem classes de repàs
d'aquelles assignatures que porten més fluixes, i durant la segona hora els fem
participar en activitats lúdiques que els ajuden a treure el gran potencial creatiu
que porten a dins. Volem que cada setmana giri al voltant d’un tema lúdic”.
Com es pot ajudar? Col·laborant
1) Dur a terme tallers: plàstica, arts escèniques (teatre, dansa, música), conta
contes. Si algú sap tocar algun instrument o cantar, que ho digui a la coordinadora i
mirarà d'encabir-ho.
2) Fer classes de repàs per als nens i nenes que fan l'ESO (cal tenir-ne
experiència)
3) Aportar material nou o en bon estat per fer manualitats, com ara cartolines,
retoladors, pinzells, colors, gomets, pintures i caixes per guardar el material.
4) Fer contactes amb els comerços del barri a fi d’aconseguir aliments per poder
oferir berenar als infants cada setmana. El del primer dia ja el tenim assegurat.
El local on fem l'activitat l'ha cedit l’Associació de Veïns de Vallcarca, gràcies a les
gestions fetes per la nostra BACamiga Carme Serra. Estem molt contents perquè
té les condicions necessàries per fer-hi l’activitat.
T’engresca la idea? No deixis passar aquesta oportunitat de participar en una acció
solidària amb infants! Si vol participar-hi apuntat www.barcelonactua.org
També estic a la borsa d'INFOJOB, fent recerca activa per la ocupació, no hem puc
aturar, o el món em passa per sobre.
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NOU CONVENI DE COL.LABORACIÓ
PEL PONT DEL DRAGÓ: VOICEITT
A finals del curs passat el SEEM va contactar amb una empresa israelita
innovadora d’aplicacions facilitadores de la comunicació. Aquesta empresa és la
desenvolupadora de l’aplicació Talkitt , aplicació no comercialitzada encara , que
consisteix a traduir la parla no intel·ligible en parla clara i comprensible en un
temps real.
Des de setembre passat es van iniciar els contactes per videoconferència amb
l’empresa, Voiceitt, per tal d’establir línies de col·laboració conjuntes. El proper
mes de setembre es formalitzarà la reunió al Pont del Dragó amb el gerent de
l’empresa per signar el conveni.
En línies generals podem dir que el SEEM i el Pont es convertiran en testejadors
de l’aplicació oferint el feedback a l’empresa i difonent l’aplicació així com aportant
les millores necessàries d’accessibilitat.
Aquesta aplicació esdevé una eina innovadora, eficaç i funcional per aquelles
persones que no tinguin una parla entenedora.

FI DE CURS 14/15 I COMIAT D’EN MANEL BLASCO

El 19 juny de 2015 es va celebrar
el final de curs 14/15 al Pont del
Dragó. La jornada va començar
amb el lliurament de notes als
alumnes per part dels tutors.
Seguidament es va realitzar
l’acte central de lliurament de
diplomes amb l’assistència del
gerent del Consorci d’Educació
sr. Manel Blasco. Sabíem que es
jubilava en pocs mesos i volíem
a la nostra manera acomiadarnos. De seguida ens va dir que
si, com sempre ha estat quan li
hem demanat quelcom. Una
abraçada Manel!

Pàg. 15
UNA ULLADA NOVELL AL PONT DEL DRAGÓ
Pepa Magal i Isabel Vila

Dues professores valencianes aterren per primera vegada al Pont del Dragó,
carregades amb la maleta plena d’emocions i curiositat per endinsar-se al món de
l’educació especial.
Com tot aquell professional que en alguna ocasió hagi tingut la sort de travessar
les portes del Pont del Dragó, al primer cop se n’adona que les paraules
INCLUSIÓ, IGUALTAT, INNOVACIÓ, MOTIVACIÓ I COMUNICACIÓ van de la mà.
És un centre proper, on l’alumnat gaudeix aprenent, i els professors semblen
inventors, creant i adaptant metodologies per a tothom. Els diferents nivells
d’aprenentatge i ritmes de treball de cada alumne no són gairebé un impediment ja
que tot està adaptat per a un bon desenvolupament acadèmic i personal.
Cada dia és un nou repte i un degoteig d’experiències, per exemple, en algun grup
hi ha un o dos alumnes sords: “Aprendre el llenguatge de signes genera addicció i
tan sols poder comunicar un bon dia ja et dóna satisfacció...poc a poc anirem fent.”
Per tot això el Pont del Dragó marcarà un abans i un després en la trajectòria
professional de totes dues.
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VIATGE FI D’ESTUDIS A NAVARRA
Alumnes de 3r

Els alumnes de 3r d’Arts Gràfiques i d’Administratiu van fer un viatge de final de
estudis a Cascante (Navarra) del 23 al 26 de Maig.
L’estada la vam fer a l’Hotel Rural Suite, amb unes instal·lacions modernes i molt
bé adaptades. El menjar va ser boníssim i abundant.
El primer dia, dilluns, va ser de descans e instal·lar-nos i després a la nit vam
anar a sopar a un restaurant del poble.
El dimarts al matí, vam anar a visitar Pamplona, vam veure el carrer de l’Estafeta
on és fan les curses de San Fermin, el Casc Antic i algunes botigues de
souvenirs, per la tarda de tornada, vam travessar l’Ebre per veure l’espectacular
Puente del Rey
Dimecres al matí vam anar a veure el Desierto de las Bardenas on hi ha una base
militar i s’han rodat pel·lícules famoses, com per exemple Anacleto el agente
secreto. A la tarda vam al Monestir de Viruela, on un monjo ens va fer una visita
guiada i ens va explicar la seva historia. I per la nit, a l’hotel vam fer una festa amb
karaoke i discoteca, i ens ho vam passat molt bé.
El dijous vam esmorzar i emprendre el camí de tornada. Al migdia vam arribar a
Zaragoza on vam visitar la Basílica del Pilar. Després vam anar a prendre uns
refrescos, i més tard ja vam anar a dinar. A les 21 h. vam arribar a Barcelona, una
mica cansats, però amb la sensació què el viatge es va fer curt.
Volem mostrar públicament el nostre agraïment als pares i professionals que han
fet aquest viatge possible.
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MUSICAL MAMMA MIA
Laura de José, Abraham Vázquez, Alba Portillo
El dia 22 d’abril els alumnes de 3r d’Arts gràfiques, amb la col·laboració dels
alumnes de 2n que van fer de ballarins, vam realitzar el musical ”Mamma Mia” per
recaptar fons per al viatge de fi de curs a Navarra.
El musical va ser representat al Centre Cívic Les Basses . Va ser tot un èxit!!!.
Molta gent es va emocionar quan ens va veure , actuar , ballar i cantar.
Va ser una feina molt dura, els assajos van ser molt durs. La directora va ser molt
dura però divertida. Ha estat un gran repte ens ha fet treballar moltes coses com:
parlar en públic, aprendre la coreografia, sincronitzar els moviments, el temps
d’espera als diàlegs. Hem après molt.
Hem d’agrair la col·laboració dels professionals que van sortir a l’obra i també a
tots els professionals que ens van ajudar. També agrair a l’escola i a l’ACPD.
El públic va connectar ràpidament amb les cançons i el company Franc va llegir
un text d’agraïment i va fer la presentació. Ens agradaria tornar a repetir una
experiència com aquesta !!
Gràcies a tots!!
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SOPA DE LETRAS

BARCELONA MARTORELL MASNOU
CERVERA CALELLA GIRONA SITGES

7 DIFERÈNCIES

VIC ARENYS
PALAFRUGELL

