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El passat curs 2009-2010, serà recordat com un curs històric, ja que
ha suposat la fita de dos esdeveniments molt importants per al centre.
D’una banda, endegar a traves de l’ACPD, el servei de menjador, el
que per molts alumnes i famílies ha suposat un avenç en la conciliació
familiar dels horaris i en la seva racionalització.
D’altra banda, desprès de més de 15 anys de cercar-ho, s’ha
reconegut oficialment el Servei de Recursos Educatius del centre, que
ara passa a dir-se Servei educatiu especialitzat de Motrius, es dir,
passem del SRE al SEEM.
Moltes altres coses han passat durant el curs, que voreu reflectides en
las planes d’aquest 4rt numero de la revista del Pont del Dragó: ha
estat un curs ple de novetats!
I en aquest curs 2010-2011 que comença, també hi ha novetats: és
l’inici del nou mandat de direcció. En aquest nou mandat continua de
Director en Jordi Escoin, amb Josep Solà, Anna de la Cuesta i Sílvia
Andrés en l’Equip Directiu. També s’han renovat la majoria de càrrecs
unipersonals. Els donem a tots la benvinguda i esperem que aquests 4
cursos siguin d’èxit per al centre i per al seu alumnat.

NOVES ADQUISICIONS

Durant el darrer trimestre del curs 2009-10 hem pogut gaudir d’un parell de dispositius que teníem
sol·licitats feia temps.
El primer ha estat la renovació del sistema acústic
de la sala polivalent a més de poder disposar d’una
taula de so en condicions que permet ser transportada i poder posar música i veu a l’exterior.
La segona és una PDI (pissarra digital interactiva)
tàctil que està instal·lada al taller de disseny, tot i
que disposa de rodes i es pot transportar a altres
indrets si es desitja. A més el suport té un motor
que acciona un mecanisme regulador de l’alçada.
D’aquesta manera les persones que romanen sedestades poden arribar amb més facilitat a tota la
superfície.
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ACTIVITATS DE LA BIBLIOTECA

Durant el curs 09-10 des de la Biblioteca de l’escola s’han organitzat moltes activitats de
dinamització de la lectura. La visita a la Biblioteca La Sagrera Marina Clotet amb els grups de
segon i tercer, la lectura de contes de por amb motiu de la castanyada i la narració de contes a
càrrec del grup “Vivo del Cuento”.

Volem destacar la visita de Màrius Serra, autor del llibre “Quiet”, que va llegir-nos dos capítols
del seu llibre, va parlar una mica de com la seva vida ha influït en la forma de escriure i els
alumnes van aprofitar per fer-li algunes preguntes.

De nou hem celebrat els Jocs Florals al centre, el jurat format per Elsa Carmona, Antònia Bosch
i Maite Ruiz ha coincidit a destacar que, com sempre, la decisió ha estat difícil.
Els guanyadors d’aquest curs, en l’apartat de prosa, són:
Tercer Premi Ernesto Weingarsthofer, amb l’obra “El cavall, el porc, el gat i el gos”
Segon premi Jessica Bao, amb l’obra, “La posta de sol”
Primer premi José Manuel Rodríguez, amb l’obra, “La vida d’una persona discapacitada”
A l’apartat de poesia:
Tercer premi Georgina Navarro, amb l’obra, “El riu”
Segon premi Héctor Vilaseca, amb l’obra, “Les imatges de la societat “
Primer Premi Edgar Díaz-Maroto, amb l’obra, “No m’atreveixo”
Aquesta obra a més ha estat mereixedora de l’accèssit en la categoria d’alumnat de necessitats
educatives especials de secundària en els Jocs Florals escolars de Barcelona 2010.
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SEEM
El SRE aquest curs passat 2009/2010 ha aconseguit dues fites molt importants. Per una banda,
com ja hem comentat a l’editorial, el reconeixement del SEEM. El SEEM és un Servei Educatiu
Especialitzat per alumnes amb discapacitat Motriu. Aquest servei actua realitzant les següents
funcions:
- Identificar les necessitats educatives de l’alumnat en relació amb la
discapacitat específica, concretar
estratègies d’intervenció, adaptar
materials i adequar el currículum.
- Orientar al professorat i a les famílies
- Fer el seguiment de l’evolució de
l’alumnat i ajustar els plans individuals a les seves necessitats.
- Col·laborar en la concreció i el seguiment de programes específics de
suport.
Aquest servei educatiu actua en l’etapa de l’escolarització obligatòria de primària i secundària,
en els alumnes que estan en situació d’inclusió educativa en les escoles de Barcelona ciutat que
depenen del Consorci d’Educació de Barcelona.
Per altra banda, també durant aquest curs es va renovar el conveni d’accessibilitat amb
l’empresa HP. Aquest conveni es realitza conjuntament amb la Fundació Pere Mitjans i la Federació ECOM, per tal d’ajudar a HP en la introducció de criteris i elements d’accessibilitat en els
prototips d’impressores de gran format que es dissenyen per a tot el món a la fàbrica que HP té
a Sant Cugat.

REPRESENTACIÓ TEATRAL

Des del departament de formació bàsica es va organitzar per nadal la
representació de l’obra “El conte de Nadal” de Charles Dickens, a càrrec dels alumnes de primer i segon d’administratiu. Els actors ho van
fer extraordinàriament i varen ser molt aplaudits per la seva actuació.
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PÒSTER PER ISSAC 2010
Al juliol es va realitzar el 14è congrés internacional de ISAAC (Societat internacional de comunicació augmentativa i alternativa). El Pont del Dragó estava involucrat en l’organització, i on també varen participar professionals del centre en diverses comunicacions.
Volem destacar la participació dels alumnes del centre en relació a aquest important esdeveniment: es va realitzar al centre una jornada de comunicació augmentativa, amb xerrades i tallers.
Posteriorment, els propis alumnes varen realitzar un pòster que recollia i explicava aquestes activitats, que es va presentar al congrés d’ISAAC.

INFORMACIONS DEL CONSELL ESCOLAR

A l’inici del curs passat, es van renovar alguns membres dels diferents sectors del Consell Escolar. En la primera reunió el president els va presentar i va donar la benvinguda a: Na Anna Almirall com a representant dels sector Claustre, del sector pares i mares Na Leonor Rodríguez i
Na Maite Ruiz i del sector alumnes s’incorporen En Daniel Vázquez i En Jonathan Ares.
Des del consell volem felicitar als nous membres i agrair la participació als membres sortints: Na
Carolina Guillen, Na Noelia González, En Daniel Moreno, Na Dolores Pelayo i Na Antònia Fernández. Un cop constituït, es va procedir a l’aprovació de la documentació del centre per al curs i
van quedar aprovats:
La Memòria del Curs 2008/2009 i el Pla Anual del Curs 2009/2010
El tancament de l’exercici econòmic de l’any 2009 i el pressupost per l’any 2010
Els dies de lliure disposició del centre i les sortides pedagògiques del curs 2009/2010
El Consell Escolar va debatre sobre el tema del transport escolar dels alumnes de fora de Barcelona. Es va fer arribar als responsables del CEB el malestar que els problemes del transport
han causat a la comunitat educativa.
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VIATGE FI D’ESTUDIS

Els alumnes de 3r d’Arts Gràfiques i d’Administratiu, se’n van anar a Mallorca de viatge
d’estudis.

ASSOCIACIÓ CENTRE PONT DEL DRAGÓ

Com tothom sap una de les dificultats que teníem a l’Associació Centre Pont del Dragó a l’hora
d’organitzar activitats pels nostres fills i filles era la qüestió d’enllaçar l’horari lectiu del centre
amb activitats a la tarda que passava per organitzar l’hora del dinar. Aquest problema
s’agreujava amb el tema de l’organització del transport que, per si mateix, ja era prou complicat
degut als diferents recorreguts. Per altra banda, el fet que en acabar les classes la majoria de
nois i noies marxessin feia que arribessin al seu domicili molt tard i sense haver dinat.
Per això, en acabar el curs 2008-09 la prioritat de l’ACPD va ser la d’organitzar el menjador escolar. En qüestió de dos mesos es va aconseguir firmar un contracte amb l’empresa SERVESCOL i iniciar el curs 2009-10 amb el servei de menjador en marxa utilitzant els espais que oferia el centre.
El principi va ser complicat. La falta d’experiència, la
varietat de menús, la coordinació d’horaris i professionals van fer que les primeres setmanes tothom hagués de fer un esforç afegit. Però el que s’havia començat ja no tenia marxa enrere. Ara és el moment
de fer les valoracions i buscar les millores necessàries. La primera, sens dubte, és millorar el servei del
càtering. La segona serà poder realitzar aquelles activitats que suposaran una millora en la qualitat de vida
dels nois i noies.
Des de l’ACPD ens sentim molt contents d’haver col·laborat en la posada en marxa del servei
de menjador. Ara, entre tots i totes, hem de continuar treballant i poder organitzar aquelles activitats que més acceptació tinguin. En aquest aspecte són ben rebudes totes aquelles idees,
aportacions, col·laboracions i suggeriments que pugueu tenir.
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PRÀCTIQUES LABORALS

Tots els alumnes de 3r del C.M. Pont del Dragó, tant d’Arts Gràfiques
com d’Administratiu del curs 2009/2010, han fet Formació en Centres
de Treball (FCT).
Podem valorar que gràcies a l’acord signat entre el Districte de Sant
Andreu i el C.M. Pont del Dragó, vuit dels nostres alumnes han pogut
fer les pràctiques sense haver de fer grans desplaçaments, el que ha
representat un estalvi de temps i de diners.
Les pràctiques s’han realitzat en diferents tipus d’empreses: Organismes d’Administració Local, Centres Especials de Treball, Centres
d’Ensenyament, Biblioteques Públiques, Empreses Privades i al propi
Centre.
Les valoracions rebudes de tots els alumnes han estat positives, el que significa que tots han superat aquest crèdit. És més, aquest saber fer que han demostrat els alumnes del Pont s’ha plasmat en el número de pròrrogues demanades (sis), ja que les empreses no estaven disposades a
deixar marxar als nostres nois.
Gràcies a la FCT estem donant a conèixer tot el que els nostres alumnes són capaços de fer i,
poc a poc, anem cap al nostre darrer objectiu que és aconseguir la inserció en el món laboral.

AGENDA21
El passat més de maig vam celebrar la II Jornada d’Energies Renovables i Comerç Just, en
aquesta ocasió vam inaugurar un col·lector d’energia solar per l’escalfament d’aigua i una cuina
solar construïts pels alumnes de 1r d’AG. També vam comptar amb la presència de Xavier Palos,
membre de la cooperativa Mercasol que ens va parlar de que és el Comerç Just i on poder obtenir
aquest tipus de productes. Des d’aquí volem agrair a les famílies dels membres de la Comissió la
seva col·laboració en l’elaboració dels pastissos i plats cuinats per l’esmorzar d’aquest dia.

