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EDITORIAL
Volem ressaltar en aquest número el funcionament del centre, que es troba
actualment a ple rendiment. Hi ha cobertura total de les places dels dos
PAGS, d’Administratiu i d’Arts Gràfiques per al proper curs, i també el Servei
de Recursos Educatius començarà el proper curs amb l’expectativa d’actuar
de Servei Educatiu Especialitzat de Motrius, del Consorci d’Educació de
Barcelona (CEB).
També estem a punt de signar un acord de col·laboració amb el districte de
Sant Andreu per facilitar la realització de pràctiques de treball en el nostre
entorn més proper. Agraïm la confiança que alumnes, usuaris i famílies
posen en el nostre centre; confiança que posa de relleu l’alt valor de l’equip
de professionals que hi treballen.
Jordi Escoin, Director

INFORMACIONS DEL CONSELL ESCOLAR
Durant el darrer trimestre s’ha reunit la Comissió Permanent que impulsa la redacció de la
revista i la Comissió de Convivència. Aquesta última ha fet molta feina, ja que ha col·laborat
amb la cap d’estudis en l’organització de les jornades esportives per tal de fer que siguin tot un
èxit, i també ha donat el vist i plau al redactat proposat des de la Comissió de Qualitat i Millora
Contínua, del capítol 6 del Reglament de Règim Intern (RRI) del centre, que regula els drets i
deures dels alumnes i el règim de convivència.

SANT JORDI
Un any més el passat 23 d’abril, diada de
Sant Jordi, es va celebrar el lliurament de
premis dels Jocs Florals i després varem
poder gaudir d’un recital de lectura de
poesia i cançó a càrrec d’alumnes
voluntaris dels grups de primer i segon
curs.
Les actuacions, molt aplaudides, varen ser
les següents:
“Paraules d’Amor” de Joan Manuel Serrat
interpretat per Georgina Navarro i Ivan
Estévez, “La vaca cega” de Joan Maragall
a càrrec de Alejandro Garcia i Juan
Campayo, “Guitarra” de Joan Manuel Serrat recitat per Juan Campayo i Georgina Navarro i es
va acabar amb la cançó “Que tinguem sort” de Lluís Llach interpretada per José Manuel
Rodríguez i Georgina Navarro.
Aquestes es combinaren amb el visionat de poemes recitats pels mateixos autors de la pàgina
web www.viulapoesia.com. El jurat d’aquest any ha estat compost per Analía Ortí representant
de la Comissió de Biblioteca, Tony Fernàndez en representació dels pares i Carolina Guillen
representant del Servei de Recursos Educatius.
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Els membres del jurat van comentar que havia estat molt difícil triar però que després d’una
bona estona de pensar-ho es varen poder decidir. Van destacar l’originalitat i el sentiment de les
redaccions.
Els guardonats han estat:
La FLOR NATURAL, primer premi prosa, atorgat a Jessica Garcia, amb l’obra “Els cinc sentits”.
L’ENGLANTINA D’OR, segon premi prosa, a Edgar Dìaz-Maroto amb l’obra “La vida del
coneixement”
La VIOLA D’OR, tercer premi prosa, a Noelia Gonzàlez per l’obra “La ciutat del segle XXI”.
La FLOR NATURAL, primer premi poesia, va ser per Juan Campayo amb l’obra “El Xinxeta”.
L’ENGLANTINA D’OR el segon premi poesia va ser per Aida Marín amb l’obra “Un món ideal”
La VIOLA D’OR, tercer premi poesia, per Ivan Estévez amb l’obra titulada ”El Pont del Dragó”.
Els premiats a l’escola van participar als Jocs Florals del Districte i Jessica Garcia va guanyar
el primer premi de la categoría G i Aida Marín el segon. Els felicitem a tots per la feina feta.

PRACTIQUES EN CENTRES DE TREBALL

De tota la promoció del curs 2008-2009 del C.M. Pont del Dragó, set alumnes han pogut fer
pràctiques a empreses.
El primer alumne a començar-les va ser l’Aaron de Ingunza d’Administratiu, que va fer
pràctiques a l’empresa el Tinter d’Arts gràfiques:

“Les tasques que feia eren diverses:
repartir encàrrecs, doblegar tríptics,
ordenar documents, elaborar
albarans...Més tard vaig començar a
repartir paquets per tota la ciutat de
Barcelona”.
Aaron
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La segona en començar va ser l’Amanda Martínez, també alumna d’Administratiu a l’Escola
Bressol Valldaura.
“Els primers dies vaig estar a
la sala de professors fent la
base de dades de la
biblioteca. Això em van dir
que ho havia de fer en dos
mesos però jo ho vaig acabar
en dues setmanes. Volia
demostrar que jo era una noia
molt eficient.”
Amanda

Més tard van començar dues alumnes alhora per motius de transport: la Jéssica Garcia i la
Noelia González. L’empresa està situada al Prat de Llobregat i es diu INTEGRALIA.
“ Feia de teleoperadora per Sant
Joan de Déu. El dia que vaig agafar
la meva primera trucada, uuuf!!!!
Quins nervis, ha arribat el moment
de posar en pràctica el que après
durant aquests tres anys al PONT!”
Jessi
“ De INTEGRALIA me llevo muchos
recuerdos, personas increíbles y lo
más importante: he aprendido
muchísimo.”
Noelia

L’Abraham Vázquez va fer unes pràctiques diferents. Les va fer al propi centre bàsicament fent
tasques de recepcionista.
“Una de les coses més
impactants i emocionants va ser
quan vaig agafar la meva
primera trucada. Com imagineu
estava molt nerviós, parlava
molt ràpid i no vaig poder seguir
l’estructura normal, oblidant
preguntar el nom de la persona
que trucava”.
Abraham
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L’Aitor Rincón també les va fer al Pont però a la biblioteca del centre.

“”...el primer día yo
estaba un poco
nervioso porque yo era
la primera vez que tenia
que pedi las cosas por
mi mismo...”
Aitor

Una mica després va comenár en Cristian Oyonarte que va fer pràctiques d’Arts Gràfiques a
l’empresa El Tinter.
“ Es una experiencia
inolvidable que me ha
hecho madurar. He
aprendido muchas
cosas que antes no
sabía. Y he hecho
encargos a lugares que
no sabia que existían.”
Cristian

Per últim, en Nestor Xavier Flores ha tornat a fer pràctiques aquest any. L’any anterior va estar
a Esclatec i aquest ha anat a FEM-CET, on treballava sobretot a la zona de manipulats.

“A mi me agradaba mucho como
trabajaban en esa empresa y me
decían que yo era una máquina,
que trabajaba muy bien y eso a mi
me motivó mucho. “
Nestor Xavier
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AGENDA 21

Els alumnes de 1er d’Arts Gràfiques varen realitzar un aerogenerador basat en la llanta d’una
roda de bicicleta. Es va fer la presentació a l’abril a l’exterior del centre, i s’instal·larà al terrat de
l’edifici. L’aerogenerador permetrà carregar energia per les piles recarregables que s’utilitzen al
centre.
També es va participar en l’acte de cloenda del curs de l’agenda 21, on els diferents centres del
Consorci d’Educació de Barcelona varen presentar els seus treballs de sostenibilitat i respecte
amb el medi ambient.
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Notícies Servei de Recursos

El passat dia 16 de juny des
del Servei de Recursos vam
presentar una comunicació
conjunta amb l’IES Ferran
Tallada a la “III Jornada
d’intercanvi d’experiències de
la
família
de
Serveis
Socioculturals
i
a
la
Comunitat”, organitzada per
l’ICE de la Universitat de
Barcelona, titulada “Atenció a
nens i nenes amb n.e.e. a
l’escola bressol”. Aquesta
comunicació està emmarcada
en el treball de col·laboració
que duem a terme en el
CFGS d’Educació Infantil
impartint el crèdit “Diversitat i
necessitats
educatives
especials”. L’objectiu de la comunicació era defensar l’escola inclusiva des de l’etapa d’educació
infantil.
Aquest any finalitza el conveni d’accessibilitat que tenim amb HP, la Fundació Pere Mitjants i la
Fundació ECOM.La valoració d’aquest 5 anys de conveni és força positiva i nombrosos usuaris,
alumnes i exalumnes del centre han pogut fer de provadors d’accessibilitat dels prototips de les
impressores de gran format que HP dissenya per a tot el món a la seva seu de Sant Cugat del
Vallès.
Segurament signarem la renovació del conveni per a dos anys més, tot introduint les millores
que l’experiència d’aquests 5 anys ens atorga, i continuarem així vetllant que els progressos en
el disseny per a tothom es facin amb la col·laboració i participació directa de les persones que
més el necessiten.
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Viatge a Donosti
Els alumnes de 3r d’Arts Gràfiques i 3r d’Administratiu hem anat aquest curs de viatge a
Donosti.
Anàvem amb un microautocar que semblava un karaoke mòbil. El conductor, Fernando, al qual
li vam posar el cognom de Ravigo, ens va dir al pujar: “En una hora estan cansats i deixaran de
cantar i ballar.” Doncs, no va ser així. No van parar en tot el viatge.
Què bonic que és Sant Sebastià! Vam al·lucinar quan vam veure la platja de “la Concha”. Què
net tot!
No vam parar quiets cap dia. Vam anar a Bilbao a veure el Museu Guggenheim i vam aprofitar
per fer una visita al casc antic de la ciutat.
Un altre dia vam anar a Zarautz. Quina platja més guay!. Ens vam banyar i després vam dinar al
Restaurant de l’Arguiñano. Què bé ens van tractar i què bó estava tot!.
Quan vam arribar a Barcelona estàvem esgotats, però amb la satisfacció d’aquells dies viscuts
tots junts.

Premi punt de llibre
El 22 d’Abril del 2009 es va celebrar el
lliurament de premis de punts de llibre del
districte, al centre Garcilaso.
El nostre alumne i company de primer d’Arts
Gràfiques Giancarlo Israel Ruiz va guanyar el
premi al millor punt de llibre a la categoria de
majors de 16 anys. El premi li va ser lliurat pel
Conseller de Cultura, Enric Fernàndez- Velilla
Ceprià. Des d’aquí li fem arribar les més
sinceres felicitats.
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Associació Centre Pont del Dragó
Des de l’ACPD aquest curs s’ha estat treballant per dinamitzar la pròpia associació. Han estat
fruit d’aquest procés, la venda de números de loteria de Nadal, l’ajut als alumnes associats que
participen en el viatge de fi d’estudis, i l’activitat lúdica dels inflables, entre d’altres. Però
l’activitat que més esforços va portar a l’ACPD ha estat la col·laboració amb el centre i el
Consorci d’Educació per tal d’endegar el servei de menjador per a tots els alumnes a partir del
proper curs. Això resoldria un dels problemes actuals d’alumnes i famílies, el fet d’arribar a casa
sense dinar molt tard, i també facilitaria la realització d’activitats extraescolars.

Fi de Curs
Els dies 19 i 22 de juny van tenir lloc al centre les jornades esportives i tallers. Són dies en que,
malgrat la calor, tots gaudim dels esports que es fan tenint en compte les peticions de l’alumnat
i el pressupost.
El divendres 19 es van fer els esports de basquet, boccia i també jugar amb la consola wii.
Desprès d’esmorzar es van realitzar els tallers de risoteràpia, massatge, Photososhop i Wii.
El dilluns 22 es van fer els esports d’hoquei, futbol i Wii. Desprès d’esmorzar es van realitzar els
tallers de cuina, joieria i Wii..
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El Dimarts 23 es va realitzar l’acte de lliurament de diplomes dels alumnes de tercer. L’acte va
estar obert a totes les famílies. Aquest curs varem tenir l’honor de comptar amb la presència i
participació del Gerent del Consorci d’Educació de Barcelona, en Manel Blasco. Aquest curs
l’acte es va realitzar al vestíbul, donat que la sala polivalent ja ens queda petita.
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Premis Jocs florals del Districte de Sant Andreu
Dediquem aquest darrer apartat de la revista a la reproducció dels dos premis que alumnes del
centre varen obtenir en els jocs florals del Districte, per a que gaudiu de la seva lectura:

‘Els cinc sentits’, per Jessica Garcia:
•
•
•
•
•

L’olfacte
L’oïda
El tacte
El gust
La vista

Aquests cinc sentits poden viure i expressar el que volem o sentim:
Amb l’olfacte podem apreciar l’olor d’una bonica rosa que ens regalen,
amb el gust podem fer la nostre vida més dolça amb un caramel,
amb el tacte podem sentir moltes sensacions que ens fan sentir bé,
amb l’oïda podem escoltar a un amic que ho necessita,
la vista ens permet veure coses molt màgiques de la vida,
No tothom pot disposar de tots aquests sentits. Així que cuida’ls com un petit gran tresor........

‘Un Mon ideal’, per Aida Marín:
En aquest món fosc i gris
on tot és tristesa i sofriment.
On no hi ha lloc per
l’alegria i la diversió.

Aquella llum que ens portarà,
a través dels nostres somnis,
fins a un món millor.

Un món en què
quan mirem al nostre voltant
només veiem dolor.

Un món ple de llum i claredat,
on la tristesa es converteix en alegria,
on el sofriment es converteix en plaer.
Un lloc on reina la pau i la tranquil·litat.

Canviem la nostra visió,
mirem més enllà del nostre voltant.
Busquem el llamp de sol
que s’oculta entre els núvols.

Busquem aquest món ideal
amb què somiem cada dia.
Fem realitat els nostres somnis,
creem aquest meravellós món.

Busquem la llum
que tenim a l’interior,
aquella que ens dóna una empenta per continuar
en els moments més difícils.

Aquell que només cadascun de
nosaltres
pot trobar en nosaltres mateixos.
El nostre món ideal.
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