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EDITORIAL
JORDI ESCOIN

Aquest 2017/2018 ha estat un curs amb
dos moments viscuts amb molta intensitat i de caire molt diferent, un de dol i
l’altre de celebració.
Na Sara Magouh, alumna del PFI d’Administratiu, ja feia un parell de mesos
que no podia venir al Centre, doncs
la seva malaltia degenerativa estava
avançant amb molta rapidesa. Ho sabíem, n’érem conscients que ens deixaria, però mai estàs preparat del tot , per
molt que ho sàpigues, per afrontar-ho.
Na Sara va deixar de patir a finals de
febrer, es va apagar la seva llum només
amb 21 anys. Què dura és la vida per
a les persones afectades de malalties
com la seva i que dura ho és també
per totes les persones que l’envolten i
l’estimen: familiars, amics, companys i
professionals, que sovint no sabem assimilar-ho, com continuar el dia a dia,
com omplir el forat de qui ens ha deixat
... de qui ha mort.
Ens quedem amb el record del seu esperit alegre, també amb la seva forta
personalitat, que quan la Sara s’enfadava... quin caràcter que tenia! Era
lluitadora i tenia unes ganes de viure
tant grans, un valorar les coses petites,
un saber distingir el important a la vida
del que es accessori, tant propi de les
persones conscients d’una esperança
curta, que constitueix una lliçó de vida
per a tothom.
Per sort no estàvem sols en el nostre
dol, doncs els professionals del Con-

sorci d’Educació experts en atendre
situacions traumàtiques a les escoles,
ens van donar...no tant un cop de mà,
sinó més be una carícia, un estar al nostre costat i al de la família, que agraïm
molt sincerament.
Sara, Volem deixar testimoni del nostre
record per tu, en les paraules escrites
que et dedica la teva amiga Charo, en
l’interior d’aquest Rodant Junts, perquè
seguirem rodant junts, sabem que ens
miraràs des d’allí on estiguis i tu saps
que sempre et portarem al cor.
La vida continua al centre i arriben els
jocs florals. Una celebració molt significativa per a nosaltres, doncs estimem
la cultura i gaudim de fer arribar la passió per la lectura i la escriptura a tot
l’alumnat. En Jordi Bouzon, guanyador
en l’apartat de prosa al Centre, ens va
sorprendre gratament guanyant també els jocs florals del Districte de Sant
Andreu, però aquí no acaba la cosa,
no, perquè vàrem anar a la cerimònia
dels jocs florals de Barcelona i va tornar a guanyar. Deu ni do, direu, i amb
raó. Encara quedaven els jocs florals
de Catalunya, però guanyar aquesta
convocatòria ja era fer un Guardiola....
ei! doncs dit i fet, també primer premi.
Increïble! Si, però també comprensible.
Ho entendreu millor quan llegiu el seu
relat, que trobareu a la revista, i veureu
que les seves son victòries totalment
merescudes. ¡Felicitats Jordi! I endavant, que segur que més èxits vindran.
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Elisenda Pena
Com cada any el dia 27 d’abril vam celebrar a la Sala d’Actes de la Biblioteca La Sagrera- Marina Clotet els Jocs Florals de l’escola. Tots els textos tenien
un alt nivell i emotivitat. Pel jurat no va ser senzill fer la selecció. Els guanyadors/es van ser.

Modalitat Prosa
Jordi Bouzon
Aquest text narra les cartes d’una parella
d’enamorats a Barcelona durant la Guerra
Civil Espanyola. La historia transcorre abans,
durant i després de la batalla de l’Ebre.

Menció Especial
Charro Navarro
Es las 1:30 y aún sigo blanca por la noticia
de ayer lunes recibida por tu tutora favorita
, todo el día de ayer fue un raro.
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Modalitat Poesia
Melanie Gamez
Si ets una persona valenta,
pots treure’t aquesta por
i ser tu mateixa.
Poc a poc pots aconseguir la teva meta
i començar una vida nova.....

Modalitat Gràfic
Yadira Méndoza

Modalitat Punt de Llibre
Joan Hidalgo & Eric López

Elaboració Cartell
Manuel Marcote
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JOCS FLORALS
Escrit de Jordi Bouzon guanyador dels
jocs florals de Catalunya en l’apartat prosa.
Aquest text narra les cartes d’una parella d’enamorats a Barcelona durant la
Guerra Civil Espanyola. La historia transcorre abans, durant i després de la batalla de l’Ebre. Ell és en Mario. És un jove de 22 anys nascut a Barcelona, que
abans de l’esclat de la Guerra estudiava enginyeria elèctrica a la Universitat
de Barcelona. La Maria té 20 anys i treballa en una fàbrica de caramels molt
propera a l’avinguda del Paral·lel de Barcelona. La Maria és una noia molt
riallera, carinyosa i afable. La seva il·lusió, abans de la guerra, era casar-se
amb el Mario i pogué formar una família.
Primera carta del Mario a la Maria, 15 de juliol de 1938
Estimada Maria,
Fa dos dies vaig rebre una carta a casa. Era del ministeri “del ejercito Republicano de Defensa”. M’han notificat que el dia vint me’n vaig al front i m’he de
presentar a la caixa de “reclutas” a les nou del mati. La pena i la negativitat
s’han apoderat de mi, la meva il·lusió era poder acabar els estudis i casar-me
amb tu, que ets la meva estimada joia.
Resposta de la Maria a la carta del Mario, 17 de juliol de 1938
Estimat Mario,
Lamento profundament la notícia. En llegir la carta un esglai m’ha recorregut
el cos, jo no se que faré sense tu a la ciutat. Jo també tinc por. Tu ets el meu
futur espòs i seria molt dur perdre’t al camp de batalla
A mi també m’agradaria veure’t abans que parteixis cap al front. Firma la
teva estimada Maria.
Segona carta del Mario a la Maria, 22 de juliol de 1938
Estimada Mariona,
Sóc a Terol. Vam arribar ahir al vespre quan el sol ja marxava i deixava pas a
la fosca nit. A la caserna republicana som uns dos-cents joves. Aquí estic bé,
hi ha manca de menjar però ens les arreglem i no hi ha problema i tampoc
passo fred per les nits, a la caserna fem pràctiques de foc amb fusells soviètics. Tinc bona punteria !Et trobo molt a faltar, a les nits em venen els records
prenent un gelat amb tu a la Barceloneta, Maria
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Resposta de la Maria a la segona carta del Mario, 25 de juliol de 1938
Estimat Mario,
A la ciutat vam tenir un petit ensurt. Ja han instal·lat les sirenes per si hi ha un
bombardeig i sense previ avist van començar a sonar. No saps l’alegria que
em dones quan em dius que estas bé que no passes ni fred ni gana. Aquí a la
ciutat quan sentim els avions volar per sobre els núvols se’ns para el cor. Per
sort de moment no porten bombes.
Jo també t’enyoro molt, Maria.
Tercera carta del Mario a la Maria, 30 de juliol de 1938
Estimada Maria,
Jo encara sóc a Terol però la situació no és tant idònia com ho era dies enrere. Des del dia vint i cinc han començat a arribar ferits de molta gravetat al
nostre hospital, el nostre capità diu que venen de l’Ebre. Sembla que els nacionals estan arrasant l’Ebre i potser ens desplacen cap allà perquè les baixes
al nostre bàndol són incomptables i necessiten gent. L’alt comandament de
la nostra caserna també esta més nerviós. T’ estima el teu Mario
Resposta de la Maria a la tercera carta del Mario, 4 d’agost de 1938
Estimat Mario,
Aquí a la ciutat les coses tampoc van gaire bé. Abans els avions passaven de
llarg i no portaven bombes, però ara i tant que hi paren i fan molt de mal. Fan
el bombardeig en hora punta quan el sol comença a aclarir el dia i la gent va
a treballar. Firmat la teva Maria.
Quarta carta del Mario a la Maria, 27 de setembre de 1938
Maria m’han ferit estic a l’hospital general de Reus. Tinc una ferida de bala al
ventre. M’han de intervenir per extraurem la restes de la bala per no agafar
una infecció. Només et demano dues coses en la mesura que sigui possible
agafa el tren i apropat a Reus. Ja que no m’agradaria morir-me sense poder-te fer l’últim peto.
REFLEXIO FINAL
Per sort la Maria va poder anar a Reus i va veure al Mario. El Mario es va salvar i van
poder tornar tots dos junts cap a Barcelona i formar una família com era el seu desig.
Quan llegim la història del Mario i la Maria, mig real mig fictícia, ens adonem com les
guerres separen a centenar de famílies. De les guerres no se’n treu res de bo, només
fam, mort i misèria. Per això desitjo que mai més el nostre país així de suportar cap més
dictadura; tingui la ideologia que tingui, i que les institucions mundials, que lluiten a favor de la pau puguin pal·liar perquè els ciutadans i ciutadanes dels països més vulnerables visquin sempre en un estat de pau, tranquil·litat, convivència social i democràcia.
Puig i Antich
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SOLUCIONANT NECESSITATS EN 3D
ALBERT LLORENTE
A començament de curs, el Centre va adquirir una nova impressora 3D que
havia de fer possible que alguns treballs dels alumnes, que sempre eren en
2D, poguessin tenir un resultat en 3D. En un començament ens plantejàvem
aquest primer curs com a presa de contacte amb la màquina i veure quines
eren les seves possibilitats. Un grup força important de professionals ens vam
formar sobre els diferents programes de disseny, materials, laminats, extensions
compatibles i un llarg etc. De les reticències inicials, dificultats, averies i projectes mal impresos podríem fer un llarg escrit però és justament el que no
farem. Tot això ens ha ajudat a formar-nos, a aprendre dels errors per obrir un
gran ventall de possibilitats.
D´una conversa informal amb la fisioterapeuta del centre vam estar parlant
que s´estaven acabant els adaptadors del les claus de les guixetes dels alumnes i que l´empresa que els feia ja no existia. I és aquí on va començar tot!
Ments inquietes, ganes de fusionar temes i possibilitats, converses de cafeteria, etc que van concloure amb un satisfactori QUEDEM I HO MIREM!!
Aquí sorgeix la participació d’en Toni, professor d´Arts Gràfiques, dominador
del disseny en 3D i que també participava a la formació de la impressora. Les
reunions van anant donant els seus fruits; un primer model, un segon, un tercer
i un quart disseny. Amb cadascun d´aquests es demanava la participació
d´alumnes voluntaris per veure la seva manipulació i valorar les propostes que
ells feien. En aquest procés també ens ajuda en Jordi S, que ens proporciona i
ens dona idees de quins cargols ens anirien millor per poder adjuntar les diferents parts del nostre enginy.
Ja tenim el model definitiu, el presentem a la fisioterapeuta i es fan les últimes
proves amb els alumnes. Ara ja sí podem dir que ho hem aconseguit!!!
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Pas 1

CREACIÓ DIGITAL DEL MODEL.
-Definició de la idea a implemenetar i del seu posterior disseny.
-Creació del model amb programes
d’impressió
3D

Pas 2

IMPRESSIÓ DEL MODEL 3D.
-Realitazció de la peça física amb
impressió 3D.
-Utilització del material adecuat per
la seva durabilitat i no toxicitat.

Pas 3
TEST DEL PRODUCTE.
-Proves de la idoenitat de la peça i
la seva ergonomia.
-Test de facilitat de manipulació

Pas 4
VERSIÓ FINAL.
-Versió final del producte, adaptat
a les necessitats del nostre alumnat.
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ESCOLES SOSTENIBLES VISITEN
PONT DEL DRAGÓ

ANALIA ORTI
El passat dimecres 25 d’abril es
va realitzar a l’escola una de les
trobades d’escoles d’Educació
Especial de la xarxa d’escoles sostenibles.
Després de fer la visita al centre comentant les activitats que des de
la Comissió compromís 22 es porten a terme, es van tractar temes
d’interès per a tots els participants.
Amb més profunditat es van parlar de les situacions -repte: els tipus
d’horts accessibles, la separació
selectiva de deixalles al centre i
com generar menys residus a les
sortides, el reaprofitament de materials, el Camí amic i la implicació
de la comunitat educativa.
A la trobada van assistir representants de les escoles com ASPACE,
CONCHA ESPINA, MARE DE DÉU
DE MONTSERRAT, NEXE FUNDACIÓ,
SANT JOAN DE LA CREU I SANTS INNOCENTS.
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Totes les representants van rebre
una rosa per cortesia de l’Associació de Mares i pares de Pont del
Dragó.

Al contenidor grog aniran
coses com ara ampolles
de plàstic, iogurts de plàstic, brics, paper de plata,
bosses de plàstic i llaunes.

Al contenidor verd aniran
coses com ara pots de vidre, ampolles i iogurts de
vidre.

Al contenidor blau aniran coses com ara diaris
i revistes, sobres, fulls de
paper, capses de cartró,
bosses de paper o cartró.

Al contenidor marró aniran
coses com ara restes de
menjar, bossetes d’infusions,
herba, taps de suro, llumins
de fusta, filtres de cafè, excrements d’animal.

Al contenidor gris la resta

R
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JORNADA TRANSVERSAL
ANNA DE LA CUESTA I ANNA BETLLOCH
El dia 23 de març vam dur a terme
la jornada de sensibilització “Construint la Pau”. L’objectiu era que tot
l’alumnat pogués reflexionar sobre els
fets ocorreguts el 17 d’agost a Barcelona i Cambrils. Aquests esdeveniments lamentables i desconcertants
van estar molt presents als mitjans de
comunicació i a les converses de les
famílies i l’Ajuntament de Barcelona
va proposar parlar-ne a la comunitat
educativa. Per aquesta raó el Consorci d’Educació de Barcelona va oferir
un seguit d’orientacions i recursos per
treballar el tema.
A la nostra escola per introduir-lo, es
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va fer un passi de diversos vídeos apareguts en els mitjans de comunicació
que oferien les imatges del moment
de la notícia i de la posterior reacció
ciutadana. Més tard els grups van fer
una reflexió identificant i descrivint
situacions de violència, quins pensaments i sentiments comporten i quines
respostes es tenen davant de fets similars. Es va parlar del que significa ser
víctima, agressor, perquè actuen els
terroristes i què persegueixen i quina
ha de ser la nostra resposta. Finalment
cada alumne va elaborar un missatge
de Pau per fer-nos una foto conjunta,
representant el símbol de la pau.
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ESPAI CARDIO PROTEGIT
ISABEL RUFO CONTRERAS
Des del novembre d’aquest curs el centre ja és un espai cardioprotegit. Hem
incorporat a les instal·lacions un desfibril·lador semiautomàtic i un grup de
professionals hem fet una formació de Suport Vital Básic i ús del Desfibril·lador
amb Primers Auxilis.
En cas d’aturada cardíaca, hauríem de posar en marxa l’anomenada cadena de supervivència, un protocol d’intervenció que estableix una sèrie de
passos en un ordre concret per a garantir que els serveis d’emergència acudeixin en el mínim temps possible i mantenir l’arribada d’oxigen als teixits durant l’espera.
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SUPORT VITAL BÀSIC:
CADENA DE SUPERVIVÈNCIA.

1

-Apropament amb seguretat.
-Valoració de la consciencia.
-Comprovació de la respiració.

2

-Petició d’ajuda.
- Trucada 112.

112

3
4

Mentre es mantinguin les compressions de manera continuada garantim l’arribada d’oxigen als teixits, el que augmenta la possibilitat de supervivència i d’evitar dany cerebral.
Compressions toràciques (30) seguides de dos insuflacions,
el ritme de 100 a 120 compressions per minut i amb una
profunditat de 5 cm. Per tenir una orientació del ritme que
hem de portar fent les compressions, ens podem ajudar de
la cançó de Macarena o Staying Alive. Actualment no es
recomana fer el boca a boca. Si no disposem d’un ambú
per fer les insuflacions, farem de manera continuada les
compressions fins que arribi l’equip d’emergència.
DEA
En cas de disposar d’un desfibril·lador, connectarem la
màquina, col·locarem els elèctrodes i seguirem les instruccions de veu que ens indiqui el aparell. Si cal fer descàrrega, premerem el botó quan ens ho indiqui. Si la persona
continua sense respirar, continuem amb les compressions
fins que arribi l’equip d’emergència.
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RACÓ DE
LES APPS
EQUIP SEEM

RORY’S STORY CUBE
Crear historietes.

Amb 9 cubs i 54 imatges, si els remenes pots obtenir 10 milions de combinacions i històries infinites
amb 9 imatges que estan boca am unt.

LAZARILLO

GPS-Orientació

L’aplicació d’orientació intel·ligent per a
persones cegues o baixa visió, que et guia
per missatges de veu per la ciutat.

IntByDis

Comunicació
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Aplicació mòbil intèrpret, facilita la comunicació d’una
persona amb discapacitat auditiva amb una persona
amb discapacitat visual, per mitjà de tècniques de processament de llenguatge natural que són interaccions
entre les màquines i el llenguatge humà ja sigui escrit o
parlat.

TOONTASTIC 3D
Crear històries animades

3 ... 2 ... 1 ... ACCIÓ! Amb Toontastic 3D es pot
dibuixar, animar i narrar els seus propis dibuixos animats. És tan fàcil com un joc. Només cal
moure els seus personatges al voltant de la pantalla, explicar la seva història, i Toontastic registra
la seva veu i animacions i l’emmagatzema en
el seu dispositiu com un vídeo en 3D. Toontastic
és una forma poderosa i lúdica, per crear aventures interestel·lars, creant notícies, dissenys de
videojocs, àlbums de fotos familiars, o qualsevol
altra cosa que pugui imaginar!

SCRATCHJR

Ajuda a organitzar el pensament i a expressar
idees
És un llenguatge de programació d’iniciació que permet
als nens entre 5 i 7 anys crear històries interactives i jocs.
Els nens combinen blocs gràfics de programació per fer
que els personatges es moguin, saltin, ballin i cantin. Els
nens poden modificar personatges amb l’editor gràfic,
afegir veus i sons, fins i tot inserir fotografies d’ells mateixos per, tot seguit, usar els blocs de programació per fer
que els seus personatges cobrin vida.

YOUTUBE KIDS

Control parental que s’adapta a les
necessitats
Perquè els nens puguin explorar el món a través del vídeo en línia, des dels seus programes i músiques preferits
de forma segura i senzilla.
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PROCÉS DE CREACIÓ DEL CENTRE
D’INICIATIVES PER A LA FORMACIÓ, L’OCUPACIÓ I L’ACCESSIBILITAT

Aquest curs 2017-2018 l’ACPD ha vist per fi com el projecte del Centre d’Iniciatives per a la Formació, l’Ocupació i l’Accessibilitat comença a enlairar-se.
El 28 de novembre de 2017 la Regidora del districte de Sant Andreu, Laia Ortiz,
va fer entrega a l’Associació de les claus del local cedit a la Fabra i Coats on
s’ubicarà el Centre i el passat 20 d’abril s’ha rebut el document definitiu de
cessió.
Durant el desembre de 2017 es va poder equipar de material informàtic i
part de mobiliari el futur Centre amb la col·laboració econòmica de diverses
entitats públiques i privades. Aquest any comptem amb d’altres col·laboracions per adquirir la resta de l’equipament, habilitar l’office i per seguir amb
el procés de creació del Centre. Així mateix ja s’ha començat a preparar la
documentació per demanar el reconeixement de servei social per part de la
Generalitat de Catalunya.
Cal dir també, que durant l’any 2017 s’ha presentat el projecte al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat i al Consorci dels
Serveis Socials de Barcelona, essent aquest molt ben acollit per ambdues administracions que han encoratjat l’Associació a seguir treballant en aquest
sentit.
Des de l’abril del 2018 comptem amb l’ajuda, per tot aquest procés, d’en
VDani Lamperez que ha estat contractat com a tècnic de projecte per l’Associació. En Dani estarà treballant amb nosaltres fins al mes de desembre de
2018.
Un curs més, agraïm el recolzament del CEE Pont del Dragó en el procés de
creació del projecte.
Voldríem destacar la importància del suport dels socis en aquest moment tan
especial de la tasca de l’Associació. Gràcies!
Us anirem informant de com avança el projecte i esperem ben aviat poder
convidar-vos a tots i totes a conèixer el local.
Fins aviat!!
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SORTIDA A L’ARXIU MUNICIPAL
DE SANT ANDREU
DEPARTAMENT D’ADMINISTRATIU

Aquest passat mes d’abril l’alumnat de 2n AD varen fer una visita a l’Arxiu Municipal de Sant Andreu, descobrint i comprovant la importància de les condicions ambientals, l’estructura i els materials a emprar. Ens vam adonar que la
temperatura havia de ser de 22 graus durant els 365 dies de l’any les 24 hores,
amb l’objectiu de mantenir els documents per garantir el seu bon estat.
A més ens va sorprendre el condicionament de l’arxiu, com els sostres són més
baixos del normal, les parets i les portes més gruixudes i fetes amb un material
ignífug.
El sistema antiincendi a diferència del què creiem no està compost d’aigua
sinó de pols ja que així s’evita que els documents es puguin mullar i malmetre.
Ens van mostrar els diferents tipus d’arxivadors fets amb materials molts diversos, passant de l’habitual cartró a un material refractari. També ens van ensenyar diferents formats físics i digitals per guardar mapes, plànols, fotos i CDs,
entre altres.
Com a curiositat, ens vam assabentar que una vegada al mes, acudeix un
expert per conservar els documents, actualment està reconstruint un plànol
del segle XVII.
La classe de 2n AD han pogut experimentar de primera mà els continguts ensenyats i apresos al mòdul de Reproducció i Arxiu. Ara ja no hi haurà excusa
per arxivar!
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VISITA CREENA
EQUIP SEEM

Els dies11,12 i 13 d’abril el Servei educatiu específic motrius (SEEM), vam
anar a Pamplona amb l’objectiu de
conèixer de primera mà el Centre
de Recursos d’Educació Especial de
Navarra, (CREENA) perquè sabíem
que era un servei similar al nostre i ens
podria anar molt bé per reflexionar,
contrastar i aprendre sobre la nostra
pràctica professional.
Vàrem tenir la oportunitat de visitar i
conèixer, tant el Centre de Recursos
com l’escola d’educació especial
Andrés Muñoz, ambdós serveis dependents del Departamento de Educación de Navarra. L’acollida i atenció per part de tots els professionals
va ser molt bona i es va crear un clima de treball agradable i profitós.
Vàrem constatar que tenim concepcions similars pel que fa a la manera
d’entendre l’escola inclusiva, però
també vam poder veure les diferències entre ells i nosaltres; la més important, la organització. Tots els serveis específics pengen de la mateixa
estructura, facilitant la coordinació i
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criteris d’intervenció, al mateix temps
que poden compartir recursos, com
per exemple la pàgina web i biblioteca. Una altra diferència, és que CREENA no fa atenció directa a l’alumnat,
funcionen a partir de les demandes
dels centres i treballen amb els professionals. Tots els centres educatius
compten amb la figura de l’orientador. També cal destacar que treballen en estreta relació amb el Departament de Salut, tots els nens motòrics
han d’estar atesos pel sistema Navarro de Salud Pública. L’equip de
motrius està format per una psicopedagoga, una mestra de pedagogia
terapèutica i 22 fisioterapeutes itinerants que si que fan atenció directa,
són els únics professionals que no són
docents. Pel que fa a la tecnologia
de suport, no faciliten recursos que
entenen que són personals (cadires,
caminadors, tauletes, ordinadors,...),
sí que faciliten material tipus grues, bipedestadors, etc i material específic
com joystick, commutadors,... també
col·laboren en les adaptacions del
material educatiu.

Ens va cridar especialment l’atenció
com tenien resolt el tema dels vetlladors (cuidadores), aquests depenen
del Departamento de Educación i
l’únic requisit que es demana és que
tinguin el graduat en ESO. A partir d’un
programa d’autonomia personal que
es fa de cada alumne s’assigna al
cuidador que estarà amb ell durant
tota la jornada, fins i tot al transport. A
més a més de l’atenció directa també poden fer altre tipus de tasques
relacionades amb l’alumne, com per
exemple preparació de material. La
figura del cuidador a l’etapa postobligatòria és excepcional, ha de ser
per alumnat amb un grau de dependència severa, sinó es recorre a la figura de l’assistent personal.
Pel que fa a l’escola Andrés Muñoz
atén a 85 alumnes entre els 3 i els 21
anys. Té una plantilla formada per
25 mestres entre els de pedagogia
terapèutica i els especialistes; 3 fisioterapeutes, 70h de logopèdia; 27h
d’orientació; una infermera i 40 cuidadors, 21 a jornada completa i 19

més per l’estona de menjador i oci.
Entre les seves instal·lacions trobem
un gimnàs, una piscina, una sala de
fisioteràpia, una sala multisensorial,
tallers, aules, pati, etc.
En definitiva, la visita al centre CREENA va acomplir les expectatives que
teníem abans de marxar i també el
nostre objectiu. L’experiència ha estat útil i profitosa. Esperem els puguem
rebre ben aviat a casa nostra i així poder intercanviar i debatre molts temes
pràctics, del dia a dia, que se’ns van
quedar curts.
Equip SEEM
Abril 2018
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DIVERSITAT MOTRIU A L’ESCOLA DEL
TREBALL
EQUIP SEEM
El SEEM del CEE Pont del Dragó (Servei Educatiu Específic Motrius, des del curs
2008-09 assistim a l’Escola del treball, per donar continuïtat a bona part de
l’alumnat provinents tant del Pont com d’altres IES.
Com altres estudiants de formació professional, amb formació tècnica i coneixedors del programari adient, plantejar-nos poder continuar l’itinerari de
formació en centres ordinaris i amb programacions no adaptades, aquesta
és la màxima.
De sempre ha estat el nostre repte, potenciar l’escolarització de l‘etapa postobligatòria en els centres on es fa. Què passa quan volen continuar el seu
itinerari formatiu, ens preguntàvem des del servei d’orientadors del Centre,
doncs per què no fer-ho en els centres professionalitzadors més propers.
L’Escola del Treball, va adaptar-se a les noves realitats, innovant, donant
peu a una vessant per competències digitals, modificacions curriculars que
s’adapten millor a les persones i els seus temps. Cal parlar dels professionals de
l’Escola del Treball que ho tiren endavant, professorat i equips directius que
col·laboren a fer realitat el dia a dia, sense ells ni elles no seria possible parlar
d’èxits. Tots han viscut el canvi de paradigma de la inclusió amb compromís
cap a les persones i llurs situacions, sovint sense fer massa soroll, ni gaire més
recursos.
En una etapa on la inclusió, en precarietat, amb els seus recursos de suport a
la baixa, on cal una orientació de qualitat per atendre als joves que es volen
formar en el seu periple per accedir al món del treball; parlar de la intervenció del SEEM a l’Escola del Treball, és parlar de bona acollida, de trobar-se
com a la pròpia casa, de sintonia, d’equips humans que sempre guarden
una estona, un espai per atendre’ns, que saben escoltar i compartir, per nosaltres ens són referent d’atenció.
Avui i en estreta sintonia amb aquest compromís vers la formació de les persones, hem col·laborat com a servei educatiu específic en un premi que valora la inclusió, liderat per l’Escola del Treball i promogut pel col·legi d’economistes. El proper dimarts dia 8 de maig en tindrem el resultat. De moment en
són i som finalistes, tot està guanyat. Felicitacions!
EQUIP SEEM
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TALLER DE CÒMIC
DEP. FORMACIÓ BÀSICA

TALLER DE CÒMIC- CRISTINA BUENO
Amb motiu de la celebració dels Jocs Florals vam realitzar un taller de còmic
amb la il·lustradora Cristina Bueno. Ens va explicar que al 2011, va guanyar
una beca amb la qual va poder publicar la seva primera obra “Sostres”. És
una obra autobiogràfica on l’autora ens explica l’accident de moto que va
patir i que va canviar la seva vida. Ha treballat durant un any a la revista El
Jueves.
Ens va ensenyar alguns dels còmics que ha realitzat, com: “Las abuelas dan
el golpe”

Ens va dissenyar diverses activitats pels alumnes, com aquesta que està personalitzada amb la samarreta del viatge d’aquest curs. Ens va explicar com
canvia l’expressió de la cara dels personatges segons com dibuixes les celles
i la boca.
Els alumnes van gaudir molt dels seus dissenys i van aprofitar per fer moltes
preguntes sobre com s’elabora un còmic. El consell de la Cristina és que si
t’agrada dibuixar no ho deixis mai!
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T‘estimo
En memòria de:
Sara Magouh

Es las 1:30 y aún sigo blanca por la noticia de ayer lunes recibida por tu tutora
favorita , todo el día de ayer fue un raro.
Toda la magia y alegría que nos dabas se convirtió en un jarrón de agua fría.
Recuerdo todos los momentos que me has hecho pasar llantos risas y cabreos
nunca se me olvidará tu cara de felicidad o cuando girabas la silla para ponerte a llorar, un año me ha sido suficiente para saber que aunque estabas
cabreada con él mundo eras un angelito de persona...
Las clases de mates del año pasado eran las mejores casi siempre Ana, nos
ponía juntas a las chicas de la clase .
Me quedo con tus frases de “ Sergio siéntate”, David cállate Lupe tonta está
loca!, los muertos suben y bajan “
Aquí me tienes despierta preguntándome que va a ser de mí.
“Todo el grupo te echamos de menos.”
Charo Navarro
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SB

Superbravo
MercaHome

