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Ara ja formem part del Consorci d’Educació de Barcelona.
Des del gener de 2009, totes les escoles públiques de Barcelona estan
gestionades de forma conjunta pel CEB, tant siguin escoles dependents
del Departament d’Educació de la Generalitat o dependents de l’Institut
d’Educació de l’Ajuntament.
D’aquesta manera totes les escoles de Barcelona es gestionaran ara
de manera conjunta, i també es planificarà d’una manera unificada les
necessitat en l’àmbit educatiu de la ciutat: on s’han de fer noves escoles, establir com es fa el manteniment, oferir serveis educatius i programes d’innovació educativa, dur a terme el procés d’escolarització, etc. i
tot de manera unificada, sense fer cap distinció si és una escola de
l’Ajuntament o de la Generalitat.
Esperem que el CEB contribueixi a la millora de l’educació a Barcelona
i li desitgem èxit en els seus objectius.

INFORMACIONS DEL CONSELL ESCOLAR

Aquest curs s’han realitzat eleccions per a la renovació parcial de càrrecs dels diferents sectors
del Consell Escolar. Des del Consell volem felicitar a la comunitat educativa per l’elevada participació en la majoria dels sectors i donar la benvinguda als nous membres: Carolina Guillen, Anna
López, Georgina Terrer, Júlia Guyal i Ivan Estévez; també agraïm la participació als membres
sortints: Maite Aliacar, Carmen Martínez, Josep Solà, Dolores Bueno i Maria Girbau.
Un cop constituït, es va procedir a l’aprovació de la documentació del centre per al curs i han quedat aprovats:
• La Memòria del Curs 2007/2008 i el Pla Anual del
Curs 2008/2009
• El tancament de l’exercici econòmic de l’any 2008 i
el pressupost per l’any 2009
• Els dies de lliure disposició del centre i les sortides
pedagògiques del curs 2008/2009
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FESTES
Aquest curs que hem començat al Pont del Dragó, ha estat ple de diversió i s’ha gaudit molt en
les festes, que entre tots hem decidit celebrar. Cal destacar la col·laboració i la complicitat, a
més de la iniciativa i creativitat dels alumnes i el treball en equip del professorat, els educadors
del centre i els alumnes.
La Castanyada:
En aquesta festa es va elaborar menjar típic de la castanyada com: panellets, castanyes, etc. Es va jugar al
trivial, un joc de rol. Els alumnes de segon
d’administratiu es van encarregar de fer les preguntes i
dirigir el joc. Per decorar el centre, es va penjar un mural amb poemes escrits sobre la castanyada.
Nadal:
En primer lloc, es va fer el joc de l`amic invisible. Consisteix
en fer-se un regal anònimament. Els regals es donaven dintre del cercle de cada classe. A tots els va agradar aquest
joc, perquè és un moment en el qual agafes més confiança
amb els companys i els coneixes millor. Desprès es va
menjar xocolata amb xurros. Finalment, es va celebrar un
concurs que vam anomenar: “Tú tienes talento”. Els nois o
noies que volien sortir a l’escenari, feien una petita actuació,
on cantàvem, contaven acudits..... Va ser una estona molt
agradable i divertida per a tots.
Carnestoltes:
Ens vam disfressar de concursants del programa “pasapalabra”. El grup d’administratiu anava
de color vermell i arts gràfiques de color blau. Una cadira de cada grup es va decorar amb una
“tele” i amb la seva pantalla apareixia el cap del noi que portava la cadira amb el tortell de lletres
del concurs. Es va celebrar el “concurs”. Cada pregunta estava personalitzada. Va sortir guanyador l’equip blau. Com a premi, es va posar una foto del campió i subcampió. Més tard, es va organitzar una “disco”. No vam parar de ballar!

En general, la valoració de les festes és molt bona i s’ha destacat el fet que hi hagi moments
d’estar tots en grup i que hi hagi una alternativa a l’activitat proposada: pel·lícula.
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NOVETATS I MILLORES AL CENTRE
S’ha reestructurat la pàgina web, afegint noves
seccions, millorant la distribució de la informació i
l’accessibilitat. També hem afegit més informació
visual, amb noves fotografies i de manera destacada, amb un vídeo del centre a la pàgina principal.
També podeu arribar des de la web als blocs que
s’estan fent des del centre on participen activament
els alumnes dels PAGS i els usuaris del SRE.
Us animen a visitar-la!

www.bcn.cat/pontdeldrago

Hem ampliat la dotació informàtica del centre:
- Adquisició de 15 nous ordinadors, millorant la dotació de les aules i d’altres dependències del
centre.
- Adquirit diversos ordinadors portàtils tipus Tablet PC, que són de gran ajuda per als alumnes
que utilitzen sistemes de Comunicació Augmentativa.
- Una pissarra interactiva, que hem instal·lat a la sala polivalent.

ACPD

El 19 de febrer de 2009, l’assemblea de l’Associació Centre
Pont del Dragó, (ACPD) va procedir a la renovació de la junta
directiva.
En el procés d’elecció va sortir escollida la candidatura presentada, quedant la nova Junta Directiva constituïda per les
persones següents:
Presidenta: Dolors Pelayo Ponce
Tresorer: Agustí Pérez Gómez
Secretari: Sergi Beberide Mateu
Vocal d’Esports: Antonia Fernández Parrilla
Vocal Social: Isidora Cabrera Bernal
Vocal de lleure: Núria Peralba Fernández
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DES DE LA BIBLIOTECA

Durant el primer trimestre del curs des de la Biblioteca de
l’escola s’han organitzat moltes activitats de dinamització de
la lectura i s’ha intentat que un cop al mes els alumnes
s’apropessin a les lectures des d’una activitat una mica diferent.

Poetes de la Generación del 27

Al mes de novembre varem tenir la sort de gaudir d’un recital de poesies d’autors de la Generación del 27 a càrrec del
grup gadità Vivo del Cuento. Amb la seva alegria van contagiar l’admiració a Lorca i ens van fer passar uns moments
memorables envoltats de música i de poemes.
Al mes de desembre es va organitzar un treball de recerca col·laboratiu sobre la vida i la obra de
Mercè Rodoreda.
Cada grup d’alumnes va rebre un encàrrec d’investigar a partir d’unes pàgines web la trajectòria
de l’autora catalana.
Els treballs van ser presentats per portaveus dels alumnes i després ens van acompanyar al
passadís durant els dos mesos següents:

9 h: encàrrec als 6 grups
Les dues activitats han estat molt valorades pels alumnes i esperem tenir ocasió de repetir-les
amb altres temes i autors.
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AGENDA 21: BLOG I ENERGIES ALTERNATIVES

La Comissió de l’Agenda21 té com a finalitat principal fer del Centre un espai més sostenible i
respectuós amb el medi ambient. Aquest curs, dintre dels objectius destaquem:
La creació d’un blog que ja hem posat en marxa i que podeu consultar a l’adreça següent :
http://ag21pontdrago.blogspot.com/
La difusió del coneixement de les energies alternatives a la resta de companys del centre. Com
activitats principals destaquem la construcció i posada en marxa d’un aerogenerador eòlic i la
Jornada d’Energies Alternatives que estem preparant per al dia 8 de maig.

PREINSCRIPCIÓ CURS 2009 - 2010
Per al pròxim curs escolar
el centre disposa de 16 places: 8 per al PAGS
d’Administratiu i 8 per al
PAGS d’Arts Gràfiques.
Per a tots els que vulguin
conèixer el nostre centre es
realitzarà una jornada de
portes obertes el divendres
24 d’abril de 2009. El període de preinscripció al centre és de l’11 al 22 de maig
de 2009. Podeu consultar
més informació a la nostra
web.
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NOTICIES DEL SERVEI DE RECURSOS

Menció honorífica a una usuària del Servei de Recursos.
Ens plau comunicar a tota la comunitat educativa del Pont del Dragó
que el dia 30 de març de 2009 a les 19’30 hores va tenir lloc
l’atorgament de la menció honorífica a na Vanessa Fuentes, antiga
alumna i usuària actual d’aquest Servei; ha estat guardonada amb
aquest premi a la seva trajectòria actual com a estudiant Universitària,
on se li valoren els esforços, el temps d’estudi i el notable canvi en la
seva qualitat de vida. D’aquí volem també agrair-li el treball i la dedicació amb que ha estat sempre al costat de tots nosaltres.

Col·laboració en la organització del tema “Vida Independent”.
Com en altres ocasions hem facilitat la participació de professionals externs per a col·laborar en el tema de la vida independent
que es porta des de la tutoria del Centre. N’Emili Grande, com expert de la Federació ECOM, ens ha facilitat nombroses propostes
per aconseguir una vida més independent.

Participació en la Xarxa de l’atenció a la petita infància.
El passat 23 de febrer, els professionals del Servei van participar en
la jornada de constitució de la xarxa de la petita infància, amb la finalitat de participar en les distintes activitats que s’organitzin.
Presentació del projecte “De la plàstica a la tecnologia”.
Dins de l’àmbit de les TIC presentem el projecte de la plàstica a la tecnologia. Consisteix en un
taller on es treballa la Tecnologia a partir de la plàstica. Està adreçat a un grup reduït d’usuaris
amb discapacitat motriu, és un grup heterogeni format per tres adults amb diferents diversitats
funcionals com: paràlisi cerebral, esclerosi múltiple i microcefalia.

