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EDITORIAL
JORDI ESCOIN

Aquest curs 2016/2017 ha estat un curs de celebració doncs ja són 30
anys que el Pont del Dragó va començar a caminar! Hem fet tot d’activitats
pe celebrar-ho entre les que destaquen dues:
La visita de l’alcaldessa que va venir el 15 de març, seguint amb la
tradició, perquè tots els alcaldes de Barcelona han passat pel centre: en
Pascual Maragall al 1987 en l’acte d’inauguració del Centre, en Joan Clos
al 2001 en l’acte d’inauguració dels nous locals de la Pegaso, en Jordi
Hereu el 2007 en motiu del 20è aniversari del centre, en Xavier Triàs pel
25 aniversari i ara na Ada Colau pel 30 aniversari.
La festa del 30 aniversari que es va realitzar el 13 de juny a l’espai
Josep Bota del recinte Fabra i Cots, amb una exposició dels 30 anys, el
passi del reportatge Persones i l’actuació dels CLAMS. Lloc de trobada de
professionals i d’alumnes que havien passat pel centre durant aquestes
tres dècades. Varen obrir els parlaments 3 companys dels inicis, Na Valle
Grande, Na Silvia Claret i en Dani Fonfria, i va fer la presentació oficial de
la festa en Jose Antonio Martín Soler, Director de Centres del CEB.
També ha estat un curs de projectes, com sempre en el nostre centre,
destacant la signatura del Conveni entre la UAB, el CEB i l’empresa
Voiceitt, pel desenvolupament d’una app de millora de parla per persones
amb disàrtria.
De tot això i de moltes coses més trobareu informació en la revista: activitats,
clips pedagògics, energies renovables, treballs i projectes dels alumnes...
PER MOLTS ANYS PONT DEL DRAGÓ!!!
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30 ANYS:VISITA ALCALDESSA
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JORDI ESCOIN

L’Equip Directiu va rebre a l’alcaldessa a les 10, iniciant un recorregut per
tot el centre. A les aules, a més d’interactuar amb alumnes i professionals,
l’alcaldessa també va poder participar en algunes de les activitats que
estaven fent els alumnes. La visita va tenir en tot moment un to molt distès
i agradable.
També va visitar les instal·lacions del primer pis on va poder veure el treball
que es duu a terme pel SEEM en relació al suport i seguiment de l’alumnat
en situació d’inclusió educativa en totes les etapes (bressol, primària,
secundària i postobligatòria) així com saludar als representants de l’ACPD
(Associació Centre Pont del Dragó) que li varen explicar com estan les
gestions del Projecte de Centre Ocupacional que està previst obrir en un
futur proper als locals que el Districte de Sant Andreu els ha concedit en el
complex de Fabra i Cots.
En tornar a la planta
baixa els alumnes
ja
estaven
tots
preparats al vestíbul
acompanyats
d’alguns familiars,
per poder escoltar
els parlaments de:
el Sr. Jordi Escoin,
Director del Centre,
l'Exma. Sra. Ada
Colau, Alcaldessa
de Barcelona.
L’Alcaldessa
va
felicitar al Centre
per la feina que es
duu a terme i l’important paper que té la ciutat en facilitar la inclusió de
les persones amb discapacitat tant en l’àmbit educatiu com en el social.
Va remarcar la professionalitat i el bon ambient que es respira al veure als
alumnes treballar a les aules així com la molt bona acollida que se li va
donar.
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30 ANYS

LA MEVA EXPERIÈNCIA A
PONT DEL DRAGÓ
DANI FONFRIA

Quan vaig entrar al Pont del Dragó, fa la friolera de 30 anys, em vaig
quedar molt sorprès; però a partir d’aquí va començar una de les etapes
més «acollonants» de la meva vida...
Com fariem per ensenyar uns determinants continguts tècnics a alumnes
amb nivells tan dispars... La veritat és que la resposta va arribar ben ràpida:
sentit comú, empatia, com diriem ara, és a dir , intentar posar-se al lloc de
l’altre, i sobretot sentit de l’humor, molt, bon humor, ben dosificat...
No cal dir que no teníem les eines que avui en dia tenim, ya sale el abuelo
cebolleta... L’intenné («i eso que es lo que eeh...» ) i més dins d’una
especialitat tècnica... Hi havien adaptacions informàtiques per l’ordinador;
però el tema del «viiideo» com deia la Llol Beltran, una actriu d’ara i
sobretot de l’epoca, encara estava una mica, bastant, a les basseroles...
De la fotografia i el video digital, ya ni lo mentamos... Després d’alguns
intents, més aviats fallits, d’intentar ensenyar per la via convencional vam
optar , amb l’ajut del sentit comú dels monitors, vam donar-li la volta. Vam
provar de fer un ensenyament més d’ experimentació, apartant-se més de
la teoria i crec que , a nosaltres i ells, d’alguna cosa ens va servir...
Amb els mitjans que teníem vam quedar pringats amb betum per fer
cámeres de fotos amb caixes de sabates, desmuntar altaveus i possar-lis
crispetes per veure com funcionaven les vibracions del so o fer doblatges
de pel.lícules d’una manera poc correcta... Encara recordo que el mestre
Josep Solà va portar una joia antiga de projector de cine en 16 mm i ens
vam dedicar uns quants dies a desfer pel•lícules amb lleixiu, pintar-les
amb rotulador i aquarel.les i projectar el resultat a la pared... Per flipar amb
colors... Anàvem al video club del barri per agafar, pelis, algunes no «aptas
para menores», tot s’ha de dir, i fer algunes projeccions i comentar-les
. A partir d’aqui intentàvem omplir el curriculum escolar amb l’altre gran
mestre Xesco, director i iniciador de l’escola, que em va ajudar, amb el seu
acolliment, dins del meu acolloniment (que no és el mateix...) , i donar-me
plena confiança i suport per tirar endavant...
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Ens dedicàvem, sobretot, a intentar a fer tasques de les més, més, senzilles
(copiar cintes, reproduir videos, sintonitzar una ràdio, un video...) i a partir
d’aqui, extrapolar com dirien els pedants, i ja veuríem el que podriem fer i
com avançar. Fins i tot vam estar mirant de poder fer un tren automatizat de
revelat de còpies fotogràfiques ... Buscàvem una eina que ens permetés
fer un treball en cadena amb tasques compartimentades; però amb una
visió de conjunt ..
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Un professional sempre té la temptació d’anar molt més enllà, que ja està
bé ; però, potser el més important, i molt, molt, més difícil, és intentar
prioritzar el que un pugui fer, cadascú i reconèixer que no tots podem de
fer de tot, encara que siguin tasques senzilles .... i tampoc passa res. Això
costa d’entendre i penso que, de vegades, és una de les principals errades
laborals i socials que tenim avui en dia
L’hora dels esmorçars i els «lavabos» són punts de connexió impagables,
i font d’innumerables anécdotes escatologiques i gastronòmiques. Tot i
que en alguns moments eren un autèntic conyàs per dir-ho, també, clar...
L’altre dia amb el mestre Escoin, mentre preparàvem aquesta trobada,
recordàvem que amb l’altre gran mestre Esteve Gener estàvem al
lavabo, amb una alumna, procedint a una neteja impulsiva, compulsiva i
urgent...Amb la «palangana» de torn i amb els guants pertinents, com si
fossim dos metges cirurgians, va sortir el comentari. ... « Doctores, aquí,
no hay más remedio que abrir... però la ventana ¡¡¡ immediatament...
Descojone total ...
Tot això, per mi van suposar l’autèntic mestratge per entendre el que
després tenia de fer a l’aula o com a mínim la manera d’intuir com fer -ho
(que gran frase) . Impagable, sobretot algunes receptes dels esmorzars
que un no podia deixar de tastar, ja que ens coneixíem l’especialitat de
cada casa...
Bé, tot pot sonar un pél bucólic i nostàlgic; però crec que sincera i
objectivament va ser així i n’estic profundament agraït. D’aqui m’han sortit
sobretot bons amics, un grapat d’experiències, una mica de literatura per
aquest acte i sobretot ser millor persona...
Fins d’aqui, com a minim els 40
Daniel Fonfria
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ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES
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TREBALLEM ELS VALORS EN
EQUIP
DEP. ORIENTACIÓ

TREBALLEM ELS VALORS EN EQUIP
Aquest curs des del crèdit de Desenvolupament i Recursos Personals (DRP)
hem treballat els valors de forma intergrupal. Els alumnes dels diferents
cursos s’han repartit en petits grups i cada un ha treballat un valor a partir
d’un curt d’animació. El resultat ha estat l’elaboració d’una presentació
en power point sobre l’amor, la superació de la por i l’acceptació de les
diferències.
És una activitat interessant per la possibilitat que ofereix als alumnes
d’interactuar amb companys d’altres grups; facilita el coneixement mutu,
les relacions interpersonals i les habilitats socials.
Algunes de les valoracions que han fet són: “Al principi em va costar
treballar amb els companys”, “M’ha agradat treballar amb companys
d’altres classes” o “Bona feina, m’ha agradat treballar i conèixer les
persones d’una altra classe”.

SORTIDA PEDAGÒGICA
1er ADM. AL SEEM
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DEP. ADMINISTRATIU

Des de fa uns anys, el Departament d’Administratiu organitza una sortida
pedagògica per als alumnes de primer curs d’Administratiu al SEEM.
Podeu pensar, quin tipus de sortida és aquesta? Si estan al pis de dalt!!!
Doncs sí, teniu raó el SEEM està al primer pis, però, perquè volem marxarnos fora del Centre?... si aquí tenim un servei especialitzat en el tema
de l’adaptació ergonòmica de les eines i l’espai de treball; referent per a
altres centres, on es reben visites de professionals i alumnes de cicles i
universitat.
Aquest curs els alumnes van realitzar la sortida al SEEM el 31 de gener. A
la Sala de Reunions i Formació, en Josep Solà i l’Anna López van fer una
sessió molt amena i enriquidora explicant amb un PowerPoint les eines
adaptades a un lloc de treball d’administratiu. Els/les alumnes van poder
veure i tocar totes les adaptacions.
La valoració que van fer va ser excel•lent i inclús van voler repetir. Per tant el
24 de març van ser els professionals del SEEM qui van visitar als alumnes
a l’aula. Es va tractar d’una sessió més pràctica de les adaptacions que
ells poden necessitar i de les adaptacions que hi ha a l’aula Polivalent. Els
alumnes estaven encantats, inclús van demanar una sessió més.
El Departament d’Administratiu agraeix la col•laboració del SEEM durant
tots aquests anys i l’engrescament que mostren davant dels alumnes.
Gràcies! Continuarem comptant amb vosaltres.
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LA CANTINA
DEP. FORMACIÓ BÀSICA

Aquest curs s’ha iniciat un nou projecte en el crèdit de Matemàtiques :
“Cantina Pro-Viatge fi de Curs”. Aquesta activitat l’han realitzat els alumnes
de 3r d’Arts Gràfiques i 3r Administratiu, amb la finalitat de millorar les
competències matemàtiques i comunicatives i també amb els beneficis
obtinguts poder ajudar recollir diner pel viatge de fi de curs.
Ha estat un projecte molt positiu on han participat molts alumnes
i professionals , l’any que ve continuarem amb la Cantina així que us
animem a que participeu i consumiu!!
Gràcies a tothom i Bones Vacances!!!
Dep de Formació Bàsica

CLIPS PEDAGÒGICS
30 ANYS
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EQUIP DE REDACCIÓ
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ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES
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PROJECTE DE CARTELL FESTA
PRO VIATGE DE FI D’ESTUDIS
JOAN LÓPEZ

Una de les més eficaces formes d’aprendre és el treball per projectes que
donin resposta a necessitats reals. Per aquest motiu, el Departament
d’Arts Gràfiques ha procurat d’incloure el major nombre d’aquests dintre
de la programació. En aquest article us volem explicar el procés seguit en
el projecte de crear un cartell per a la Festa pro viatge de fi de curs. Aquest
son els passos que van seguir:
1. Els alumnes van cercar informació de les característiques que hauria de
tenir un bon disseny de cartell: a) El seu missatge ha d’entrar visualment,
captar-se al moment, com un “cop de puny a la vista”; b) la imatge ha de
ser capaç de transmetre per si mateixa el missatge; c) la tipografia ha de
ser adequada per a integrar-se be amb la imatge i el missatge que es vol
transmetre.
2. Tenint en compte els criteris anteriors, cada alumne va realitzar tres
esbossos de cartell.
3. Cada alumne va realitzar el disseny definitiu del que considerava el seu
millor esbós amb el programa photoshop.
4. El grup d’alumnes va realitzar la tria del cartell que millor mostrava les
tres característiques que hauria de reunir un bon cartell descrites al primer
punt.
Enguany el cartell triar va ser el realitzat per l’alumna Pamela Carbajal,
com podem veure reuneix molt be les característiques requerides:
a) És un cartell alegre on la imatge és protagonista, reflectint molt bé la
diversitat d’alumnes del Centre.
b) Les imatges no deixen dubte sobre el caràcter festiu de l’acte on la
música i el ball seran els aspectes més rellevants.
c) La tipografia, alternant el color de les lletres, es complementa
perfectament amb la imatge i el to alegre i festiu que vol transmetre el
conjunt del cartell.
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ARTICLES

EL RACÓ DE LES APP
MARTA GIMÉNEZ

APPLICACIÓ:” VOICE METER”
Aplicació que ajuda a la persones amb autisme a prendre consciencia de
la intensitat amb la que parla.
Ho realitza mitjançant “missatges visuals” molt explícits.
Entorn: iOS
El color i l’expressió del icona indica a l’alumne si està parlant baix o utilitza
un volum inadequat/excessiu
LINK:
https://itunes.apple.com/es/app/voice-meter-pro/id686934049?mt=8

APLICACIÓ : TEMPUS
Aplicació per gestionar el Temps
Fàcil d‘utilitzar i molt eficaç per ajudar les persones amb TEA a organitzar
el seu temps. Pots configurar un rellotge amb compte enrere per a una
situació d’espera, raspallar-te les dents o donar-te una dutxa.
Tempus et permet personalitzar l’entorn segons les teves necessitats:
colors, tipus de rellotge, música i pictograma en pantalla.
Aplicació realitzada juntament amb l’Associació d’Autisme Burgos.
LINK:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.icallel.tempus
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JORNADES SEEM
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MARTA GIMÉNEZ

JORNADES SEEM POST-OBLIGATORIA
Durant aquest curs des del SEEM s’han començat a realitzar unes trobades
amb els usuaris del servei de l’etapa Post obligatòria i alumnes que estan
acabant els seus estudis obligatoris.
Aquestes jornades tenen com a objectiu convertir-se en un punt de trobada
on poder compartir experiències educatives. Però sobretot es volen
convertir en unes jornades on trobar-se i explicar activitats, pensaments...
que ens ajudin a créixer i sentir-nos realitzats. D’aquí ens agradaria que
sortissin projectes, grups de treball, de temps d’oci, d’assessorament....
Aquestes sessions són de caire lúdic on l’important és la participació i
opinió dels usuaris.
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ARTICLES

MINDFULNESS
DEP. EDUCADORS

Què és el Mindfulness?
L’atenció plena o Mindfulness és una manera conscient i intencionada, de
connectar amb el que està passant dins nostre i el nostre voltant.
L’eina que utilitza l’atenció plena és la respiració. La respiració és una
base estable i sòlida en la que podem refugiar-nos. Sigui quin sigui el
nostre estat emocional, pensaments, sensacions i percepcions, la nostra
respiració sempre ens acompanya com un amic fidel.
La respiració conscient és la clau per unir cos i ment i regenerar energia de
plena consciència en cada moment de la nostra vida.
L’atenció i la consciència són dinàmiques i les podem potenciar per mitjà
de les inspiracions i expiracions profundes aconseguint calmar i serenar
la ment i relaxar el cos.
Com ens pot ajudar el Mindfulness en el Pont del Dragó?
El Mindfulness és una tècnica per cultivar el benestar i la pau a les nostres
vides, així com reduir l’estrès i l’ansietat, i crear un clima més saludable
a l’escola. Ens ajuda a connectar amb nosaltres mateixos, reconeixent
des de la serenitat el nostre comportament habitual i identificar les noves
opcions i eleccions.
Quins beneficis aporta als alumnes?
Afavoreix la disposició a aprendre, reforçant l’atenció i la concentració.
Fomenta el rendiment acadèmic, redueix l’ansietat abans dels exàmens.
Fomenta l’autoreflexió i la calma, afavorint el control d’impulsos i la reducció
de l’estrès. Fomenta les relacions personals sanes, millorant l’aprenentatge
social i emocional.
Actualment, els alumnes estan sobreestimulats, ensenyar-los a calmar la
ment i centrar l’atenció els ajudarà positivament en la seva salut i benestar
a llarg termini, millorant les seves relacions personals i els resultats
acadèmics.
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MOVIMENT ÉS VIDA,
VIDA ÉS MOVIMENT
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DEP. FISIOTERÀPIA

Tots hem experimentat els efectes emocionals i psicològics del moviment, com després
de un dia per la natura o unes hores ballant ens sentim més vius, amb més energia
i millor humor. Des del punt de vista fisiològic el moviment activa molts mecanismes
per a revitalitzar l’organisme i per a eliminar substancies tòxiques i residuals que ens
ajuden a posar a punt aquesta complexa màquina que és el nostre cos.
El moviment, doncs, és vital per al bon funcionament de tots els sistemes corporals. Una
activitat física variada permet mantenir un to muscular adequat, dona més resistència
i flexibilitat a les fibres musculars i tendons, fent més estables les articulacions. Un
moviment global freqüent evita retraccions i escurçaments que amb el temps provoquen
lesions com contractures, tendinitis, patologies d’esquena o dolor articular, entre altres.
És important incloure en el moviment tots el segmentes corporals per a evitar
desequilibris, és a dir, que unes zones del cos estiguin més tonificades i elastificades
que altres, ja que el desequilibri genera sobrecàrregues, deformacions i processos
dolorosos.
A més d’ aportar-nos flexibilitat i millorar el to muscular evitant lesions
musculoesquelètiques, el moviment ens proporciona molt més beneficis:
Activa la circulació sanguínia i limfàtica, el que implica una millor oxigenació dels teixits
i reducció de líquids retinguts.
Una millor oxigenació afecta també el cervell, i milloren funcions com la memòria o
la capacitat cognitiva. S’alliberen substàncies com les endorfines que optimitzen el
funcionament del nostre sistema nerviós.
Ajuda a regular la funció endocrina, que al igual que el sistema nerviós, té acció sobre
tots els sistemes corporals
Afavoreix una bona salut cardiovascular i optimitza la capacitat respiratòria.
Es dorm millor, millorant el descans, per la qual cosa la persona se sent més activa i
vital i amb millor rendiment intel•lectual.
Hi ha un augment de la massa muscular, que redueix els nivells de colesterol, glu
cosa i triglicèrids i es dilaten de les arteries, baixant la tensió arterial. Tot això redueix
el risc d’AVC i la formació de varius.
Afavoreix la densitat òssia i la salut articular
A nivell digestiu, activa la funció intestinal, afavorint l’absorció dels nutrients i l’evacuació
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ARTICLES

JORNADES ENERGIES
RENOVABLES
ANALÍA ORTI

Tot comença amb una convocatòria de reunió: dilluns dia 25 d’octubre de
2004 a les 10 h. LLoc: Sala de professors. Convocats: Jordi Subías, Josep
Solà, Carme Garcia, Jordi Obiol, Anna Camarero. Coordina: Maite Aliacar.
Aquest és el germen de l’actual comissió de Compromís 22, Escoles
Sostenibles. Teníem una escola amb un sistema de plaques solars que
generava energia i calia fer-ne difusió.
Han passat ja 13 anys i, mirant enrere que és el que toca en aquesta
revista dels 30 anys, podem donar el valor real a les iniciatives i a les
persones que hi ha darrere. El relleu de la responsabilitat de la coordinació
de la Maite Aliacar va ser en Joan López, l’artífex de la primera Jornada
d’Energies Renovables a l’escola ara fa nou anys.
De l’impuls que ell portava de la seva anterior escola en temes de
sostenibilitat neix la inquietud, que cal incorporar a l’escola temes de
Reciclatge, de Reutilització (TROCA’L) i de Reducció , les tres famoses
ERRES per fer un món millor.
“La Comissió de l’Agenda 21 hem preparat tot un seguit d’activitats per
explicar-vos que son les Energies Renovables i la importància que tenen
per garantir una societat i un mon sostenible” deia en primer dia de la
jornada del curs 2008-2009
És important donar a conèixer les energies renovables i res millor que
dedicar un dia a parlar-ne i reflexionar.
Al llarg d’aquests anys hem consolidat una pràctica d’èxit com és la cuina
solar: cada grup d’alumnes, utilitzant cuines solars construïdes a la mateixa
escola, ha comprovat que es pot cuinar només aprofitant l’energia del sol.
Cada any es fan receptes noves, es proven alternatives i es milloren els
prototips de les cuines. El problema d’unes cuines fetes amb cartró és la
seva estabilitat i el vent amb la seva força, ens ha fet tombar uns quants
plats en el passat.
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Es dóna la circumstància que a cada acte de cloenda de la xarxa d’escoles
sostenibles sempre es demanava el mateix quan estaven ensenyant el que
es fa a l’escola: com feu les cuines solars? Enguany des de la Comissió
amb el nom actualitzat, COMPROMíS 22, hem volgut fer difusió del procés
de construcció.
Tots els representants cada grup han participat en el vídeo que hem gravat
i penjat al canal Youtube de l’escola. Una experiència col•laborativa que
mostra el gran canvi de la comissió ja que ara està formada per 7 alumnes
i 3 professionals i són els mateixos alumnes els que intenten millorar la

3n0ys

a
sostenibilitat a l’escola.
Els delegats tenen un paper important a l’hora de comunicar als seus
companys el que cal fer: recordar que s’han de deixar les restes al
contenidor correcte, que hem de fer servir el boc’nroll per embolicar els
entrepans i que hem de reduir el paper de plata o apagar els llums de les
classes a l’hora del pati.
La sostenibilitat és una pràctica que no només es treballa a l’escola: cal
que la portem en el nostre dia a dia a les nostres llars. Tota la comunitat
educativa :pares, professionals i alumnes hem de ser COrresponsables.
Si no reciclem, contaminem.
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EXALUMNE

CHARLA PONT DEL
DRAGÓ
PILAR EGEA

El día que recibí el correo de Anna Lacambra invitándome a dar una charla
en los "Jocs florals" (certamen literario) me quedé realmente sorprendida.
El centro Pont del Dragó celebraba su 30 aniversario y nos invitaban,
como antiguas alumnas, a Jessi y a mí. Solo hacía una semana que mi
amiga Chelo me pilló leyendo una biografía de la pintora Frida Kahlo.
Normalmente, cuando leo algo sobre Frida Kahlo o Federico García Lorca
es por la necesidad de encontrarme. Algo místico me une a estas dos
personas de piel morena y corazón de león y existe una energía poderosa
que, aunque no quiera, me arrastra a ellos. Tal y como iba contando,
cuando Chelo me vio pasar las páginas del libro me comentó que tendría
que ponerme en contacto con Carmen (ella fue monitora del Pont del
Dragó y la primera persona que me habló de Frida) para explicarle qué
había representado la pintora en mi vida. Por eso quedé asombrada
cuando me llegó el mensaje de Anna (hacía más de veinte años que me
había desvinculado del centro) ya estoy acostumbrada a las extrañas
conexiones que mi amiga y yo mantenemos, pero esta vez me pilló fuera
de juego. Aunque Chelo no se percate, su carácter es de antigua chaman,
no obstante, su alma está enfundada en un cuerpo esbelto, de chica de
ciudad. Siempre va acompañada de un gran bolso en el que salvaguarda
las vidas de aquellos que requieren de su ayuda y atención. Es una mujer
muy especial por eso aparte de ser mi amiga también es mi consejera.
Pues a lo que íbamos, Anna me explicó que, junto a Jessy (otra alumna
del Pont del Dragó), tendría que explicar qué me había aportado el haber
asistido al centro y qué representaba la literatura en mi vida. Como ya
podéis imaginar, acepté la invitación con gran emoción.
El 21 de abril, con mis dos libros debajo del brazo, nos presentamos Chelo
y yo en la biblioteca de La Sagrera - Marina Clotet con unas enormes
ganas de participar en los "Jocs Florals". Nada más entrar en el gran local,
volví a ver las caras de los profesores que creía tener olvidadas, aunque
en la época en la que asistí a Pont del Dragó fui muy feliz y guardo muy
buenos recuerdos. Todavía tenía la inocencia de la juventud y me faltaba
mucha experiencia para formarme como adulta pero sabía que ese lugar
me dejaría una huella inolvidable en mi trayectoria.
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La charla fue un coloquio muy ameno entre Jessi y yo. Anna era tan
cercana y entrañable que incluso dudé de haberla conocido antes. Ella
nos entrevistaba a las dos y nosotras le dábamos nuestros puntos de

vista que terminaron por ser muy similares. Tengo que decir que Jessi va
acompañada de su silla de ruedas igual que yo. Deduje que era una mujer
luchadora, valiente e inteligente. Estaba estudiando un grado de filología y
su vocabulario me pareció culto y brillante.
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Durante la hora que duró la charla, leyeron un fragmento de un texto antiguo
que había escrito estando en el Pont del Dragó y que tenía olvidado. ¡Ay,
qué emoción! Me sentí orgullosa de que todavía tuviesen aquel pequeño
texto guardado después de tantos años. También se leyó un fragmento de
mi libro "El sueño en la V"; me hizo muy feliz.
Para finalizar quiero dar las gracias a Anna Lacambra y a los profesionales
de Pont de Dragó por brindarme esta oportunidad única y tan mágica. A
Jessi por ser mi compañera durante una hora. A Chelo por acompañarme
ese día y por adivinarme el futuro.
¡Ah, por poco se me olvida!
Aquella mañana, entre emoción y emoción conté mi pasión por Frida, un
hecho muy importante durante mi estancia al centro. Mil veces he escrito
sobre la influencia que Frida ha ejercido en mí y no voy a repetirme, pero
aquel día dije que Carmen fue una pieza imprescindible en mi pasión por la
artista. Ella no asistió a la charla, pero como sabéis que la vida es cíclica,
Carmen se puso en contacto conmigo y de nuevo volvemos a tener la
oportunidad de conversar virtualmente. Y como en los viejos tiempos, me
ha recomendado otra de las mujeres célebres que tenemos en la historia
y que posiblemente, en algún momento, me ayude como Frida lo sigue
haciendo.
Pili Egea
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COMISSIÓ 30 ANIVERSARI
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MOMENTS, DEL BLANC I
NEGRE AL COLOR
COMISSIÓ 30 ANIVERSARI

Trenta anys aplicant diverses metodologies de treball, 360 alumnes, 145
professionals, famílies, col•laboradors especialistes i empreses per les
pràctiques dels alumnes de tercer han facilitat donar caràcter i personalitat
al CEE Pont del Dragó.
La celebració visual i festiva de l’esdeveniment es va dur a terme a la Sala
Josep Bota del recinte Fabra i Coats.
Per aconseguir-ho, els alumnes de primer d’Arts Gràfiques del Centre es
van corresponsabilitzar de la recerca de material històric, la creació de la
imatge gràfica i muntatge de l’exposició “Moments, del Blanc i Negre al
Color” dirigits per la comissió del 30 aniversari.
El recorregut s’iniciava amb l’acollida dels visitants en el Photocall d’en
trada, els alumnes responsabilitzats a tal efecte, van fotografiar a tothom
de forma individual o en grup.
Els visitants seguien i es trobaven una taula resum del currículum del centre.
La conformava els esdeveniments i canvis significatius de metodologia
més significatius.
El següent era l’apartat dels muntatges amb les fotografies de tots els
alumnes i un altre amb tots els noms.
Els treballs realitzats de forma manual que s’havien trobat a l’arxiu donaven
pas al recopilatori fotogràfic projectat de moments viscuts amb els alumnes
de les diverses promocions.
El recorregut es completava amb elements metodològics: bàsicament
programacions que reflectien els canvis metodològics.
El treball per projectes va ser el darrer apartat amb exemples dels calendaris,
revistes i projectes integrats.
A fi d’il•lustrar la feina del Servei d’Orientació i del SEEM, es va fer el
darrer espai amb sistemes alternatius de comunicació, eines d’accés a
l’ordinador i un resum il•lustrat del treball dut a terme com a Centre de
Recursos.
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Ens van apadrinar l’esdeveniment na Sílvia Claret, na Valle Grande i
en Daniel Fontfria, exprofessionals dels inicis. Van fer una exposició/
anecdotari de formes de treballar que ara han quedat obsoletes gràcies
als canvis tecnològics. L’Equip Directiu i el Director de Centres del CEB, en
José Antonio Martín Soler, també varen fer unes paraules de presentació
de l’acte.
Seguidament es va projectar el reportatge Persones, on diversos
professionals i alumnes del centre parlen del Pont del Dragó.
Va finalitzar l’acte amb l’actuació del grup Clams, on la majoria dels alumnes
són ho han estat alumnes del centre.
Tot plegat tenia la finalitat de prendre consciència de la feina feta i gaudir
tots plegats distesament d’una copa.
Des de la comissió del 30 aniversari s’agraeix a tothom la col•laboració,
que ha estat indispensable per fer que la festa fos tot un èxit!
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ARTICLES

VOICEITT
SEEM

El CEE Pont del Dragó ha signat un conveni de col·laboració amb la UAB
i la empresa Voiceitt per al desenvolupament de la app talkitt en català i
castellà.
És trácte d’una app per persones amb disàrtria (problemes de parla) on
la parla es prou entenedora per l’entorn proper o familiaritzat amb l’usuari
(família, escola, amics,...) però no és funcional fora d’aquest entorn
(la gent no els entén). El que pretén és millorar la veu amb un sistema
de reconeixement que es pot entrenar i que després reprodueix la veu
en alta qualitat. La novetat però és que parteixen de models o patrons
d’entonacions fonètiques usuals en determinades discapacitats (paràlisi
cerebral, ictus, parkinson,..) i de fet el procés pretén millorar la pròpia veu
de l’usuari. Seria com l’efecte contrari a un distorsionador de veu.
L’altre novetat es que això es fa pràcticament en temps real. Pensem
que aquesta eina pot marcar un abans i un després en la millora de la
comunicació dels alumnes amb problemes de parla i que pot tenir una
incidència positiva molt significativa en la inclusió educativa, així com en
l’entorn personal i social en general.
LINK:
http://www.talkitt.com/
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SOPA DE LLETRES
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PASTANAGA COL MONGETA TOMÀQUET PATATA
ESCAROLA ENCIAM CEBA LLENTIES CIGRONS

7 DIFERÈNCIES
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PROJECTES PFI
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