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Editorial

Equip directiu

Acabem un curs en el que hem viscut
força canvis, per nosaltres un dels més
importants ha estat prendre el relleu en
la direcció del centre. Com ja sabeu en
Jordi Escoín, és des del mes d’octubre
el director de l’Àrea d'Orientació i Educació Inclusiva del Consorci d’Educació
de Barcelona, un càrrec que sabem que
en Jordi exerceix amb un gran lideratge i
responsabilitat. No podem deixar passar
l’ocasió d’agrair-li el camí que ha impulsat
en el CEE Pont del Dragó i els èxits i el
reconeixement que té, recollim el testimoni i seguirem el treball que s’ha fet fins
el moment. També en Josep Solà, Coord
del SEEM iniciarà una nova etapa personal que esperem que gaudeixi molt, així
doncs, nosaltres agafem el relleu amb
moltíssima il.lusió.
En aquest exemplar de la revista podreu
llegir i veure moltes de les activitats que
hem fet durant el curs, no hi són totes,
en destaquem algunes de diferents àmbits per tal de fer-vos un tast de la vida
del centre. Són rellevants per nosaltres
les bones pràctiques que hem pogut
explicar a d’altres professionals en la
ponència "Projectes integrats i alumnes
amb Dis-Capacitats", al Simposi d'Aprenentatge Globalitzat i per Projectes a la
UAB-ICE i el 2n accèssit del Premi Bones
Pràctiques de Lectura Fàcil.
Però no tot és motiu de celebració, al setembre ens va deixar el nostre company i

amic Joan López Molina que va ser professor al nostre centre des de l’any 2007
i ens va deixar una profunda empremta
a tots els membres de la comunitat educativa. Va iniciar el seu recorregut com a
professor a l’Ajuntament de Barcelona el
1979, va ser professor a l'Escola del Bosc
a l’IES Narcís Monturiol i també a l’escola
d’FP Joan de la Cierva, justament situada
en aquests mateixos locals, on va retornar
per finalitzar el seu recorregut professional, malauradament abans d’hora. Durant
els 39 anys que va treballar com a professor va difondre i encoratjar a l’alumnat a
construir un món millor, més just, sostenible i respectuós amb el medi ambient. Ja
el curs 89-90 a l’IES Narcís Monturiol va
construir una instal·lació d’energia solar
per escalfar aigua i al nostre centre va donar un impuls al projecte d’escoles sostenibles, és per això que l’hort vertical té
una placa que l’homenatja. Però també va
voler encomanar-nos la seva altra passió
l’art; l’escultura i el dibuix varen ser també els seus companys de viatge; sempre
ens deia que tots sabem dibuixar però
que no ens han ajudat a descobrir com
fer-ho. En Joan era una persona compromesa, amb conviccions fortes, sempre
disposat a ajudar i col·laborar, que gaudia de la seva feina com a professor i de
les seves passions....el dibuix, l'escultura,
l'art, la fotografia, la música, els viatges,
la família.... Gràcies Joan per tot el que
ens vas aportar. T'anyorem!!
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Projecte Integrat

Àngel Carrera
Marta Benedico

El passat mes de novembre, l’Institut de
Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB),
va organitzar unes jornades amb el títol
“Simposi d’Aprenentatge globalitzat i per
projectes”.

Els grups de treball estan formats per 3
o 4 alumnes de forma heterogènia amb
diferents graus d’autonomia.
Es reforcen les habilitats socials com
l’empatia, l’assertivitat, la flexibilitat, l’escolta activa i la pressa de decisions.

La Marta Benedico i l’Àngel Carrera, en
representació del CEE Pont del Dragó de
titularitat del CEB, vàrem presentar l’experiència del Projecte Integrat que els
nostres alumnes fan el darrer curs als PFI
d’Administratiu i Arts Gràfiques. Igualment hi havia un espai amb plafons per
als centres que no presentaven ponències.

Hem creat una seqüenciació del treball
comú del procés creatiu del projecte per
facilitar tant el treball individual com el de
grup.
Consta de diferents fases que cada alumne pot seguir segons les seves capacitats,
nivell i ritme d’aprenentatge (multinivell).

En un mateix grup es poden trobar alumnes a nivell d’alfabetització i fins a nivell
Al centre al llarg de dos cursos els alum- d’ESO, amb dificultats de: mobilitat, parnes experimenten amb petits projectes la, visuals i/o d’oïda.
com per exemple: punts de llibre, calendaris, cartells, revistes, petites imatges El mitjà de treball, en les dues especiacorporatives, catàlegs... per arribar a la litats, és l’ordinador amb sistemes alterproposta d’imatge corporativa i el llibre natius d’accés que substitueixen el ratolí
d’estil per una empresa/entitat a Arts Grà- així com sistemes alternatius de comufiques i/o una empresa de serveis a Admi- nicació i programari tècnic específic per
nistratiu.
cada especialitat.
Organització i metodologia de treball
El projecte integrat té una durada d’un
Els grups classe són de 8 a 10 alumnes curs escolar amb una dedicació setmanal
amb diferents capacitats, usen sistemes de 11 hores.
alternatius de comunicació i d’accés als
mitjans digitals i informàtics.
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Objectius bàsics:
-Aplicar totes les fases del procés creatiu del projecte i el programari après al llarg
dels dos cursos.
-Ser autònoms en el seu treball tècnic individual i amb l’equip.
-Enfrontar-se a situacions de comunicació amb clients i la defensa pública del projecte.
El producte final dels dos projectes és la presentació pública, power point, la defensa
i l’explicació de cada part realitzada.
Es lliuren el llibre d’estil a Arts Gràfiques i el Dossier Organitzatiu de la proposta d’empresa a Administratiu.
El treball per projectes en general és molt significatiu pels joves amb diferents capacitats. Els apropa a la realitat professional que poden trobar-se al món laboral en
treballs d’auxiliar d’oficina i de grafista.
El treball en equips flexibles heterogenis dins la classe funciona pel desenvolupament
de les competències que volem fomentar en els alumnes i es basa en els següents
referents:
- Aprenentatge cooperatiu basat en les teories de David i Roger Jonhson.
- Les estructures Co-op de Spencer Kagan.
- La investigació en grup de Yael y Shlomo Sharan
En resum, aquests autors expliquen que tots aprenem millor quan l’aprenentatge
és social, perquè s’activen processos cognitius i emocionals que ens ajuden a fixar
aquest aprenentatge. A més, contribueixen de manera determinant en l’aprenentatge
d’habilitats socials com les que volem aconseguir segons les nostres finalitats educatives.
Cal dir que les propostes van estar molt ben acollides a l’entorn dels Centres d’Educació Especial, però varem trobar a faltar que se’ns considerés en els grups de Formació Professional on podríem haver aportat noves idees sobre la inclusió dels nostres
alumnes a centres fora del circuït especial. Això és un projecte de futur que haurem
d’anar treballant.
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Arts Gràfiques
Hem creat un seguit de registres on cada alumne o grup pot anar enregistrant al seu
ritme de les diferents etapes:
1.Etapa inicial
.Fitxa de l’encàrrec.
.Full de ruta, registre de la feina.
.Recerca d’informació
2.Etapa Creativa
.Esbossos/ primeres idees
.Elecció de la millor
.Disseny definitiu
3.Etapa final
.Documentació de compravenda
.Divulgació, aplicació a diferents suports
.Avaluació: Autoavaluació i Avaluació de grup
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Administratiu
La simulació d’una empresa de serveis d’oficina s’organitza amb les següents etapes:
1.Etapa de Creació i Disseny
.Encàrrec
.Full de ruta i planificació de la feina
.Recerca d’informació
.Propostes primeres idees i elecció de la millor.
.Disseny i presentació definitiva.
2.Etapa de Funcionament i Empresa
.Creació de la base de dades
.Models i funcionament de compravenda
.Simulació d’encàrrecs.
3.Etapa d’Avaluació
.Divulgació
.Valoració projecte, autoavaluació i avaluació de grup.
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Club de lectura
L’Associació de LF premia iniciatives de
diferents àmbits que utilitzin materials de
Lectura Fàcil per promoure la lectura, la
inclusió social i l’accessibilitat informativa, valors amb els quals s’identifica el
projecte Lectura Fàcil.
La Comissió de Biblioteca de Pont del
Dragó va presentar el projecte a inicis
d’octubre d’aquest curs.
Aquest projecte té com a finalitat apropar
a aquests alumnes als grans clàssics de
la lectura i que sentin que tenen accés a
llibres adequats per la seva edat.
El Club de lectura és una activitat que es
realitza des de fa cinc anys a la nostra escola. S’emmarca dins de la programació
de Llengües.

Es realitza amb dues classes i amb grups
flexibles de vuit alumnes, amb nivells de
lectura i comprensió diferents. Això propicia que puguin ajudar-se entre ells i establir relacions de cooperació.
Considerem que tot el nostre alumnat ha
d’accedir a lectura i a la informació,
ja que la lectura els permet
ser més autònoms de cara a
la seva vida adulta. El Club de
lectura incita als alumnes a tenir
curiositat, a descobrir móns imaginaris i el gust per la lectura.
El jurat va valorar els següents ítems
per donar el premi a l’escola:
- El club de Lectura Fàcil i els materials
LF tenen un paper destacat dins del pro-
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grama educatiu del centre.
- L’esforç per adaptar cada lectura a les
diferents discapacitats per tal que tothom
guanyi més autonomia lectora.
- La metodologia participativa i l’ampli
ventall de recursos per complementar
l’activitat lectora amb alumnes amb discapacitat intel·lectual.
- És un bon exemple per a escoles d’educació especial.
Hem rebut 250 euros per comprar llibres
de Lectura Fàcil. Hem ampliat la nostra
biblioteca amb uns 20 títols.
A l’escola estem molt contents i agraïts!

Elisabet Pena
Carmen Martínez
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Escalae

Albert Lacruz

Ja fa 4 anys que al CEE Pont del Dragó estem del tot immersos en un procés de millora contínua i innovació.
Des de sempre hem posat l’accent en la qualitat de tot allò que fem: tenim una responsabilitat educativa enorme i necessitem criteris ferms a l’hora d’exercir-la. I en els
darrers quatre anys, amb el suport del Instituto Escalae (www.escalae.org) i acompanyats pel Federico Malpica i l’Albert Lacruz, hem volgut ordenar els esforços i impulsar una millora que ens està aportant excel·lents resultats.
De manera resumida, aquests han estat els avenços fins ara:
1.Hem debatut, compartit i consensuat les competències més importants que ha de
tenir un alumne de Pont del Dragó quan acaba la seva estada amb nosaltres. És molt
important tenir-les ben clares perquè, aleshores, orientem totes les nostres accions
en aquesta direcció.
2.Hem analitzat allò que fem a les aules, per avaluar si ens ajuda a aconseguir aquest
perfil d’alumne. És a dir, hem buscat la coherència pedagògica.
3.Hem arribat a diversos acords metodològics (el que anomenem Pautes de Treball
Comú), que ens permeten treballar tots de la mateixa manera, impulsant la innovació
tots junts, en equip. Fins ara hem creat Pautes ben diverses, sobre aspectes per nosaltres tant importants com:
.L’agrupament de l’alumnat a les aules.
.El fomentar de la seva autonomia.
.La relació que tenen dins de l’aula els diversos professionals que poden trobar-s’hi
en un mateix moment.
.L’ús que li donem a l’autoavaluació.
.La manera com generem i compartim materials didàctics útils entre l’equip de professionals.
4.Hem implantat sessions de Bones Pràctiques entre l’equip, aprenent els uns dels
altres, compartint experiències, èxits i aspectes de millora. N’estem molt contents,
d’aquestes sessions, perquè són una autèntica oportunitat de treball en equip.
Mitjançant aquest procés de millora, treballem cada dia més com una comunitat professional d’aprenentatge. Sabem per a què treballem, arribem a acords que ens impliquen a tots, dialoguem i ens escoltem, i centrem els esforços en el perfil d’alumne
que busquem. I, entre molts altres avantatges, això ens permet augmentar la sensació de pertinença al Centre.
El procés de millora contínua val molt la pena. Tenim il·lusió per seguir-lo tirant endavant.
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Autoavaluació
FEM REFLEXIONAR A L’ALUMNAT A TRAVÉS DE
L’AUTOAVALUACIÓ.

La veu de l’alumne és crucial en el procés
d’aprendre i fer-lo participar ens permet
saber què ha après i com ho ha après.
Creiem que cal oferir-los l’oportunitat per
autoavaluar-se i fer-los còmplices del seu
propi progrés, desenvolupant així el seu
esperit crític.
Per aquest motiu, una de les pràctiques
comunes que fem com a docents des del
curs 2017-18, és aplicar una metodologia
consensuada, amb l’objectiu d’implicar
als alumnes en el seu procés d’aprenentatge.
Per posar en pràctica aquesta pauta de
treball comú:
-Hem elaborat una sèrie de documents
de treball: rúbriques d’autoavaluació, diari de classe, portafolis, entrevista individual, entre altres.
-Com a professionals ens hem organitzat,
hem pres decisions sobre qui, com i quan
dur-la a terme en cada grup.
-Hem organitzat moments dins el treball
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d’aula per fer un retorn als alumnes de
manera individual del seu procés d’aprenentatge.
-Hem garantit que tots els grups participin
d’aquesta experiència al llarg del curs.
L’experiència d’aquests dos cursos en la
realització d’aquestes activitats d’avaluació reguladora, ens diu que tant els alumnes com els professionals valoren molt
positivament el moment del retorn individual, el poder “parar i pensar” i així anar
detectant tant els avenços dels alumnes
com els aspectes a millorar.
Els alumnes aprenen molt més si saben
identificar els seus errors i corregir-los per
ells mateixos. Si ensenyem a l’alumnat
a reflexionar sobre allò que fa, aplicarà
aquesta competència sempre i per a tot, i
això li donarà una autonomia molt valuosa a l’hora d’afrontar qualsevol aprenentatge.

Departament d’orientació

Aquest any la Comissió de compromís 22
ha iniciat un projecte que és la Creació
d’un Hort vertical. Es tracta d’un projecte
cooperatiu on han participat de forma directa diferents entitats.
Per una banda, l’escola Vil·la Joana, on
els alumnes del taller de fusteria ens han
construït l’estructura de l’hort vertical. Estructura adaptada a les necessitats de
l’alumnat del CEE Pont del Dragó.
Per altra banda, els pagesos de l’hort de
la Ferroviària, ens han ajudat a trasplantar les plantes, ens han creat un sistema
de reg i a més, ens acullen l’hort durant el
període de vacances.

Aquest projecte, neix sota la idea d’oferir a l’alumnat una educació mediambiental basada en la cura, el respecte, la
responsabilitat i la defensa de la natura.
D’aquesta manera pren consciència sobre el medi ambient establint un contacte
directe amb la terra, i educant en la sostenibilitat.
Parteix de la transversalitat a diferents
àrees curriculars que s’imparteixen al
centre, per poder afavorir el treball en
equip, fent partícips a tota l’escola.
Els alumnes de 2n d’Art Gràfiques han
realitzat la gravació del procés de construcció de l’hort; Han dissenyat el cartell,
i les etiquetes amb el codis QR de les diferents plantes.
Mentre que els alumnes de 2n d’Administratiu han dissenyat i elaborat els continguts de les diferents fitxes de les plantes.
Amb aquest projecte, convertim l’hort en
un espai educatiu on es va creant entre
tots i totes i creixent en companyia del
nostre alumnat.

Comissió compromís 22
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Banc del moviment
El Banc del Moviment és un servei municipal que ofereix cadires de rodes, caminadors, crosses, llits articulats i altres
productes de suport a persones amb discapacitat i/o dificultats de moviment, de
totes les edats, residents a Barcelona.
El Banc del Moviment funciona gràcies a
la solidaritat de particulars i d’entitats que
donen productes per a la seva reutilització. Professionals els revisen, els homologuen i acompanyen les persones sol·licitants per assegurar-se que en fan un
bon ús. Quan hi ha demanda de productes de suport no disponibles al Banc del
Moviment també se’n compren de nous.
El préstec és per un període inicial de sis
mesos, prorrogable en cas de necessitat.
En el moment del préstec, cal deixar una
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fiança solidària. Cada mes, es descomptarà una part d’aquesta finança per al
manteniment dels diferents productes. La
part restant, és retornada quan es torna
el producte de suport.
Aquest servei municipal és en col·laboració amb les entitats Banc Solidari de Material Ortopèdic, Associació Catalana de
l’Afectat d’Esclerosi Múltiple, Nexe Fundació i Alencop Cooperativa.

Equip SEEM

PER FER UNA PETICIÓ
.Enviar un correu electrònic a bancdelmoviment@bcn.cat indicant el nom i els cognoms, el telèfon i/o el correu electrònic de contacte i el producte de suport que necessiteu.
.Trucar al telèfon 610 223 707

PER FER UNA DONACIÓ

Per a fer una donació d’un producte de suport, podeu fer servir els mateixos dos canals de comunicació. La recollida de donacions és gratuïta a Barcelona, però també
podeu entregar el producte de suport en un dels punts d’atenció del Banc del Moviment:
.Punt d’atenció Barcelona Dreta (Banc Solidari de Material Ortopèdic)
Adreça: Carrer Manuel Sanchis Guarner, 14-16
Horari d’atenció: Dimarts de 10.30 a 13.00 h
Dimecres de 17.00 a 19.30 h
.Punt d’atenció Barcelona Esquerra (Associació Catalana “La Llar” de l’Afectat
d’Esclerosi Múltiple)
Adreça: Carrer Leiva, 41
Horari d’atenció: Dilluns de 10.30 a 13.00 h.
Dijous de 17.00 a 19.30 h
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Esport
Adaptat
Equip fisioterapeutes

L’esport adaptat és aquella activitat física
esportiva que és susceptible d’acceptar
modificacions per possibilitar la participació de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorials.
L’activitat física i l’esport adaptat són una
vía fonamental per la integració i el respecte a la diversitat.

Per a les persones amb discapacitat física l’esport actua com a eina per a mantenir-se en forma i com a via per a la inclusió social.

Beneficis:
.Físics: Millora la qualitat de vida, prevenció a limitacions funcionals, millora del treball cardiorespiratori, augment de l’autonomia, perfeccionament de noves habilitats i
destreses físiques i/o control habilitats motores....
.Treball en equip: S’aprèn a treballar objectius de manera conjunta amb altres, afavorint hàbits participatius; companyerisme, cooperació i l’assimilació de valors.
.Evitar el sedentarisme: Alliberant energia i beneficiant-se a nivell de salut de tots els
avantatges d’una vida activa.
.Socialització: Conèixer a altres persones i compartir experiències, motivacions i interessos permet fer noves amistats; i així millora l’autonomía.
.Autosuperació: L’esport planteja reptes que motiven a l’autosuperació. Fomenta la
autoestima, el desenvolupament de la creativitat, l’ autodisciplina i l’adquisició de responsabilitats.
.En la actualitat, l’esport adaptat i paralímpic compta amb esportistes professionals
coneguts.
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Properament a cada número de la revista us facilitarem informació de diferents esports adaptats que podeu practicar:
L’esport adaptat pot ser el primer pas cap a la integració; en aquest àmbit es poden
donar diferents nivells d’integració (Martín Vicente).
.Pràctica exclusiva en clubs per a discapacitats.
.Pràctica en un club amb secció per a discapacitats.
.Pràctica integrada amb persones no afectades (esport inclusiu, no competitiu).
Tot i que en general és una opció de oci a la que pot accedir qualsevol noi amb diversitat funcional, les sales d’estimulació sensorial poden ser una alternativa pels joves
amb un nivell d’afectació que dificulta la pràctica reglada d’un esport.
L’ajuntament de Barcelona ofereix el “Servei de temps per tu”, que es realitza a través
de l’entitat Joc Viu.
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El llenguatge positiu
Una eïna transformadora

La transmisió d’ actituts i coneixements a través del missatge en positiu i per mitjà de
l’exemple és per nosaltres, els educadors, una màxima del nostre dia a dia a l’ escola.
Amb aquesta afirmació que compartim, volem reflexionar en veu alta situacions que
ens trobem a casa, a l’ escola, al barri…
Quantes vegades no hem sentit, fins i tot nosaltres mateixos hem pogut dir: ”no corris”, “no cridis”,”ara no”… transmetem sense donar-nos compte, un missatge negatiu, frustrador, que dificulta el diàleg.
Les investigacions del filòsof Luis Castellanos conclouen que el llenguatge ens impacta físicament, emocionalment i intel·lectualment, i pot condicionar el nostre benestar.
Quan una situació necessita una actuació que redreci o canviï un comportament, és
del tot necessari que fem us d’un llenguatge en positiu, aquest obre la porta al diàleg,
potencia i fomenta actituds i comportaments, i dóna seguretat a l’alumnat.
El missatge basat en el càstig fomenta l’aparició de conductes desafiants que dificulten la comunicació. L’alumnat per contra és sensible a detectar les persones que es
preocupen per ell i les seves necessitats, convertint-se doncs en Autoritat Significativa. Aquesta autoritat representa per l’alumne un element extern que els ajuda ser
més funcionals en el sentit adaptatiu, mostrant-se sensible al seus interessos alhora
que corregeix les conductes disruptives.
Davant un “no corris” sempre és millor una resposta argumentada, "sé que tens ganes de correr, si esperem que sigui l’hora del pati , podem sortir a corre una estona,
ens esperem”. D’aquesta manera validem les emocions i desitjos de l’alumnat mentre
li oferim alternatives per tal que pugui canalitzar-les. Aquest tipus de resposta facilita
la gestió del conflicte, i responsabilitza a l’alumne. Algunes claus ens ajuden a practicar una comunicació positiva i alhora mostrar un actitud càlida, coherent i ferma:
-Evitar el NO. Reemplaçar el “No” per el “Si”. Em de procurar dir als alumnes que
poden fer. Si per exemple un alumne a l’hora de l’esmorzar comença a jugar amb els
coberts, en comptes de dir-li: els coberts no son per jugar, podem dir-li: els coberts
són per menjar, tens gana? Va,anem a esmorzar. D’aquesta manera es més probable
que l’alumne trii l’elecció mes adient quan l’estem ajudant a comprendre exactament,
quines son les opcions apropiades i a l’hora disponibles.
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-Oferir opcions. Quan oferim als nostres alumnes opcions de que poden fer o a on
poden anar, es més probable que en triin una de les que els estem oferint, ja que
fem sentir que ells tenen el control sobre l’elecció. Aquesta estrategia ens es molt útil
perquè ens serveix per aprobar-los-hi qualsevol opció que escullin.
-Proposar-los-hi “Quan”. Quan un dels nostres alumnes demana fer alguna cosa, en
comptes de dir-li que no, em de reconeixer la seva petició i fer-li saber quan podria
fer-ho. Aquesta manera de respondre els sonará com un si. Un exemple seria: “quan
acabis la feina que estas fent” o “es una gran idea, però primer necessitem acabar la
feina que estem fent”.
-Utilitzar paraules com “primer-després”. Una altre manera de dir quan poden fer alguna cosa de manera positiva, es fent servir una declaració coneguda com “primer i
després”. Si un alumne s’obsesiona en que vol escoltar música, nosaltres podem oferir o dir-li: “Primer recull tot el material o acaba la feina i després et deixaré 10 minuts
per descansar i podras escoltar música”.
-Donar als alumnes temps per pensar. Molts dels nostres alumnes poden sentir frustració quan no responen de manera ràpida a les nostres peticions i alçaran la veu per
demandar la nostre atenció. Em de procurar mantenir la calma i repetir la petició més
d’una vegada si es necessari. Aquesta acció disminueix les conductes desafiants.
Em de tenir en compte que ells necessiten cert temps per pensar la nostra petició i
la manera en com ens han de respondre.
-Ajudar-los a recordar. Molts cops els nostres alumnes necessiten que els ajudem a
recordar el qué els em demanant que facin, per poder fer-ho. El fet de comunicar la
informació com un simple fet, en comptes de com una ordre, proporciona la informació que ells nesseciten per fer l’elecció correcta per si sols, sense culpabilitzar-los o
fer-los sentir com si haguessin fracassat.
-Prevenir l’ús de paraules generalitzadores com per exemple mai, sempre, ningú,
tothom, etc.
-Abolir la paraula càstig per reparar conductes i no persones.
-No adreçar-nos hi en termes “ets dolent” sinó “fas coses que perjudiquen a la resta”.
-Evitar etiquetes (“el graciós”, “el pesat”, “l’impuntual”, “el despistat” etc.)
-Tenir cura de com en comuniquem ( tenir en compte el context i lacomunicació no
verbal).
Hem d’ intentar sempre empatitzar amb l’alumne, entendre les seves necessitats i
interessos, que no sempre coincideix amb les normes establertes.
Amb això no volem dir que tot s’hi val, ens trobem amb moltes situacions en les quals
l’estat d’ànim de l’alumne està pel terra per multiples motius, i fa que es vegi amb
el dret de tenir conductes negatives, com insultar, agredir o ofendre als companys o
professionals. És aquí on hem d’intervenir de manera empàtica per assolir els canvis
a curt o llarg terme, la confiança, el contacte físic, una mirada, inclús un silenci són
eines per aconseguir els canvis desitjats.

Departament d’Educadors
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Racó
de les apps
Equip SEEM

Oyeme
Aplicació d’assistència a persones amb
discapacitat
que
converteix els textos
de WhatsApp a àudio.
ANDROID
Gratuïta

Bocciapp
Simular el joc original de Boccia
ANDROID
Gratuïta
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Bitmoji
Lúdica. Crear el teu
pròpia emoji personal (avatar).
ANDROID
Gratuïta
IOS
Gratuïta

Book creator
Eina senzilla per
crear llibres digitals.
IOS
Gratuïta
Chrome
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El dia 5 d'Abril de 2019 a les 18,30h
nes de 3er Arts Gràfiques A i B me
fer la representació dels números m
Aquest musical s’emmarca dins del
nicació , Castella. Ha estat una fein
han pogut aprendre a llegir en veu
a cantar.
El teatre és un mitjà per expressar
per connectar amb altres persone
tencia les capacitats comunicatives
l’ensenyant en l’educació de l’expre

Els alumnes van fer una molt bona
ven molt presents l’obra va ser un
També volem agrair als companys q
organitzativa.
Agrair també l’interès de les famílie
Moltes Gracies i Moltes Felicitats al
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h, a l'Espai Jove les Bases, els alumes el grup de 3er Administratiu , van
musicals de GREASE.
l crèdit Estratègies i Eines de Comuna durant tot el curs on els alumnes
alta, a entonar els diàlegs, a ballar i

r sentiments, per explicar històries,
es. El teatre és una activitat que pos i pot ajudar de manera molt eficaç
essió corporal i oral dels joves

a feina i encara que els nervis estaèxit!!!!!!
que ens van ajudar a fer tota la part

es i de la ACPD per l’ajuda.
lumnes !!!!!!

Elisabet Pena i Carmen Martínez
Departament de Formació Bàsica
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Records
del Pont del Dragó

