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EDITORIAL

Aquest curs 2011-2012 ha estat un curs de celebració. Fa 25 anys que es va obrir el centre, per
això hem pensat que la revista d’aquest curs fos un monogràfic del 25è aniversari. Trobareu una
mica de tot: articles d’alumnes, exalumnes, professionals del centre, els que ara hi són i els que
han passat, professionals de l’àmbit de l’educació, pares i mares, l’associació del centre, etc.
També petits reportatges dels diferents actes de celebració: visita de l’alcalde, jornades, obra de
teatre...
En tots aquests anys, més de 260 alumnes han passat pel centre per formar-se, i més de 600
alumnes i usuaris han estat atesos pel Servei de Recursos. Ara que venen temps difícils continuarem treballant amb il·lusió i lluitant si cal pels drets dels nostres alumnes i usuaris. Com va dir
l’alcalde de Barcelona Sr. Xavier Trias quan ens va venir a visitar al mes de març: “Venen temps
difícils però no hem de deixar de somiar!”
)HOLFLWDWV3RQWGHO'UDJµL3(502/76$1<6

DISCAPACITAT?
per Mati Llorens, mare de Laura de José
Discapacitat. Quin esglai la primera vegada que sents aquesta paraula referida al
teu fill. Només la paraula ja limita. Però, on
és el límit? Ho sabem? Alguns professionals que han passat per la vida de les persones amb discapacitat han cregut saberho, inclús els pares, en moments durs,
quan ens hem encallat, també hem pensat que ho sabíem. Aquest pensament pot
fer que els tanquem portes, que sospitem
que tant d’esforç no serà productiu perquè
la resta del món no ens acompanya. Si
ens instal·lem en aquesta idea els hi prenem el dret a la formació, …al ritme que
sigui, però formació. Gràcies a que un
grup de pares fa 25 anys no es van conformar amb els que els donaven per als seus fills, avui tots nosaltres podem gaudir del Pont del
Dragó i dels admirables professionals que hi treballen, que amb tant respecte i amor són capaços d’encarrilar les capacitats dels nostres fills i formar-los. Quina satisfacció quan la meva filla
m’ajuda a desenrocar-me amb el Word! I tantes i tantes coses que m’ha ensenyat i el que li queda per aprendre!
Gràcies Pont per acompanyar-nos, gràcies per ser-hi.
Mati Llorens

Pàg. 2

I HEUS ACÍ QUE JA HAN PASSAT 25 ANYS…
per Anna Betlloch, psicòloga del SEEM

I heus ací que ja han passat 25 anys, qui ho havia de dir !!!
Aquell centre que va obrir com un experiència
pilot, fent una aposta innovadora per la tecnologia a l’abast i al servei de les persones ambdisminució física, sense avals, només amb la
il·lusió i la confiança que aquell col·lectiu sempre
oblidat, seria el gran protagonista d'un repte de
futur.I el temps i sobre tot els més de 260 alumnes que al llarg d'aquests 25 anys s'han format
al centre ens han donat la raó.
L'objectiu de Pont del Dragó és i ha estat sempre millorar la qualitat de vida de les persones
amb diversitat funcional, aconseguir que puguin
gaudir i beneficiar-se de les mateixes oportunitats que la resta dels joves de la seva edat i és
per això que cal un centre que s'adapti a les seves característiques i possibilitats, que els ofereixi un pla d'estudis adaptat, tant en continguts ,
en procediments, en materials, en instal·lacions
però sobre tot en actitud, això vol dir mostrar i
donar confiança per tal que ells puguin arribar a tenir confiança en les seves pròpies capacitats.
Durant aquests 25 anys el centre ha estat "sotmès" a un dinamisme constant per tal de lluitar i
defensar la dignitat i consideració social d'aquests joves. El motor i l'impuls per mantenir viva la
flama del centre, per continuar defensant i negociant unes condicions justes i igualitàries han estat en tot moment els propis alumnes i usuaris, els quals han estat sempre els nostres màxims
mestres, les nostres guies per continuar treballant, investigant i innovant.
El CEE Pont del Dragó és un centre singular, únic, que és el que és gràcies a les aportacions
professionals i personals de cada un dels professionals que hi ha format part durant aquests 25
anys. Entre tots l’hem fet créixer, madurar, adaptar-se a les noves necessitats, tant de la població atesa com de les demandes de la societat. I malgrat tot el projecte continua vigent, viu, amb
noves expectatives perquè encara queda mot per millorar per aquest col·lectiu.
Els resultats de la formació acadèmica mostren una evolució molt individualitzada, igual que el
pla de treball, cada alumne el seu. Però els continguts no són el més important, tot i que tots
aprenen moltes coses, moltíssimes!, on realment s'aprecia un canvi espectacular des que arriben el primer curs fins que acaben al cap de tres cursos és en la maduresa personal, en les relacions socials. El millor indicador per valorar que els que els hi oferim s'ajusta a les seves demandes i necessitats és que cap voldria marxar, perquè també saben que el món extern encara, en
alguns entorns, els hi és aliè.
Anna Betlloch
Psicòloga del Servei Educatiu Específic de Motrius
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LA MAGIA DE TOT AIXÒ
escrit dels pares d’en Miquel de Ros
Acaba per en Miquel una etapa de quatre anys molt important per a la seva vida. Va tenir la sort
de poder començar un any abans, fent compatida ja que aquest canvi ens semblava un salt sense xarxa. No havíem imaginat mai que en Miquel, venint d'una escola d'educació especial, pogués estudiar al Pont del Dragó. Per això és un èxit per ell i per nosaltres acabar el PAGS i continuar el curs vinent a l'escola d'adults.
Però no només ha estat important l'àrea formativa. Entre vosaltres en Miquel s'ha fet gran en un
clima totalment normalitzador. En Jordi Escoín va dir en la presentació de les jornades que éreu
un centre especial però que a la vegada integràveu i hi estem totalment d'acord, no només per
facilitar d’inclusió laboral i formativa sinó perquè afavoriu relacions positives entre iguals, i això
és normalitzar. Recordem la primera festa d'alumnes a la que vam assistir, veure els companys
d'en Miquel, tots junts, de festa i vam adonar-nos que aquella situació era realment normalització
i integració.
Moltes gràcies a tot el personal del centre per saber crear aquest clima que ha ajudat a en Miquel a fer-se més adult sense cotó fluix, per acollir-nos a nosaltres també amb calidesa, per estar
al nostra costat en moments difícils, per confiar en les capacitats del nostre fill i fer-nos confiar-hi
també a nosaltres, gràcies per orientar-lo i orientar-nos.
Sincerament pensem que la màgia de tot això, d'aquest aire que es respira quan creues la porta
del Centre, d'aquest clima de complicitat amb els nois i noies, només és possible gràcies a la implicació de tots vosaltres, l'equip directiu, els mestres, els educadors, el personal d'administració
i servei, l'associació...que creieu en el projecte i ho sabeu transmetre!
Carme Gotsens i Toni de Ros
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VISITA DEL Sr. XAVIER TRIAS, ALCALDE DE BARCELONA

El divendres 2 de març ens va visitar l'Alcalde de Barcelona, l'Excel·lentíssim Sr. Xavier Trias,
amb motiu de la celebració del 25 aniversari del centre, tot just coincidint amb les dates de l'acte
d'inauguració del centre, que va presidir l'Alcalde de Barcelona, l’Excel·lentissim Sr. Pasqual Maragall el 3 de març de 1987.
A l’Acte van assistir alumnes i famílies, professionals del centre, professionals i coneguts de
l’àmbit de l’Educació Especial i de l’atenció a persones amb discapacitat, i responsables de les
diferents Administracions Públiques.
En arribar al Centre, l’Alcalde i el Director del Centre varen dir unes paraules, en reconeixement
d’aquests 25 anys de trajectòria. L’Alcalde va remarcar la situació difícil en que ens trobem en
l’actualitat, però que malgrat tot mai s’ha de deixar de somiar, perquè és el que ens permet mirar
endavant i avançar.
Desprès es va realitzar una visita al Centre, on l’alcalde va poder veure les diferents dependències, va veure treballant a alguns alumnes i va parlar amb alumnes, famílies i professionals.
També va poder constatar que el centre s’ha quedat una mica petit, atès que els dos serveis que
té, el de formació (PQPI) i el Servei Educatiu (SEEM), han crescut molt en els darrers cursos.
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ASSOCIACIÓ CENTRE PONT DEL DRAGÓ

Des de l’Associació Centre Pont del Dragó (ACPD) volem felicitar a tota la gent que ha fet possible que el Pont compleixi 25 anys.
Professorat, educadors, monitors, PAS, alumnat, famílies, sense ells i elles no hauria estat possible aquesta experiència tan enriquidora.
Des de l’ACPD intentem possar el nostre granet de sorra, cosa que a vegades resulta força
complicada. Però en el temps de les tecnologies cal utilizar-les adequadament perquè millori la
comunicació.
Cal seguir treballant en aquesta línia i en col·laboració amb el centre intentar millorar les condicions de vida dels nostres fills i filles.
Per commemorar el 25è Aniversari del Pont l’ACPD va organitzar un dinar al que van assistir 120
persones entre professionals, alumnes, exalumnes i familiars. Va ser una bona trobada i la majoria vam concloure que com a mínim s’ha de repetir cada any.
FELICITATS, PONT!!!!!!
Associació Centre Pont del Dragó
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REPORTATGE DE LES JORNADES DE JUNY
En commemoració del 25è aniversari, el dimarts 19 de juny varem celebrar les primeres jornades del
Centre a l’Auditori Can Fabra. Des d’aquí agraïm al Districte de Sant Andreu el poder utilitzar aquest
espai ben acondicionat per realitzar les activitats que teniem previstes.
Les jornades varen ser presentades per l’il·lustríssim sr. Raimond Blasi, Regidor del districte de Sant
Andreu del Ajuntament de Barcelona, na Rosa Bellés, Responsable dels centres d’educació especial
del Consorci d’Educació de Barcelona i per en Jordi Escoin, Director del CEE Pont del Dragó.
Desprès es va fer un col·loqui amb el titol “Discapacitat, una doble mirada”, moderat per n’Anna Betlloch, psicòloga del Servei de Recursos del Centre, i amb la participació de Xavi Grasset i Sergi Cutillas, de Catalunya Radio. Va estar un col·loqui molt entretingut i agradable, amb un format de programa de radio, distès i divertit, on en Sergi i en Xavi varen dialogar al voltant de com veiem la discapacitat tant des de dins com des de fora.
A la pausa, els assistents, a més de prendre un petit refrigeri, varen poder veure l’exposició fotogràfica on es recollien unes 100 imatges de la vida del centre al llarg d’aquests 25 anys.
Finalment la Taula Rodona “oferint oportunitats”, moderada per en Josep Solà, coordinador del
SEEM del Centre, va comptar amb la participació de l’alumne Miquel de Ros, els exalumnes Jaume
Solé, Jessica Bao i Vanessa Fuentes, en Joaquim Fonoll de l’Àrea TIC del Dep. d’Ensenyament, i en
Carles Augé de la Universitat Blanquerna Ramon Llull. Va estar una taula rodona molt emotiva, on
alumnes i exalumnes varen parlar del seu pas pel centre i del seu recorregut posterior, i els professionals varen aportar dades interessants i entretingudes en relació al paper de les tecnologies i de la
inclusió educativa. Feia goig veure a alumnes i exalumnes en la taula rodona, amb la resta de participants!
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REPORTATGE DE LES JORNADES DE JUNY

El dijous 21 es va representar l’obra de teatre “Romeo & Julieta” a l’Auditori Can Fabra. Els
alumnes de 2n curs dels PQPI van ser actors durant unes hores i van realitzar un gran esforç durant tot el curs des del crèdit de llengua castellana per aprendre diàlegs i assajar. Alguns professors i educadors també vàren participar en l’obra. Els vestuaris els van realitzar alumnes de
l’IES Gironella Mundet, del cicle formatiu de grau mig de Confecció i Moda i del Cicle de grau superior de Patronatge i Moda. Des d’aquí un fort agraïment als professors i alumnes amb qui hem
col·laborat en aquest projecte conjunt. La representació va tenir un èxit absolut com ho demostren un aforament de la sala ple de gom a gom, els aplaudiments entusiastes dels assistents entre acte i acte i l’aplaudiment sostingut al final de la funció.
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REPORTATGE DE LES JORNADES DE JUNY

Desprès varem fer un petit descans que va anar molt bé, doncs a la sala feia molta calor.
Va continuar la jornada amb el lliurament de diplomes dels alumnes de 3r que finalitzaven la darrera promoció dels Programes Adaptats de Garantia Social. Com sempre va ser un acte molt
emotiu i els alumnes varen llegir unes paraules on expressaven el sentir d’aquests cursos, les
vivències, els aprenentatges, les experiències, les amistats....
Després el micròfon va anar passant de mà en mà i de manera individual van expressar els seus
sentiments d’agraïment i joia, però també de pena per finalitzar la seva estada al centre. Us recordarem a tots i estarem en contacte, segur!
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TROCA’L, FIRA D’INTERCANVI
pels alumnes de 1r d’Arts Gràfiques
El 9 de març, la comissió de l’Agenda21 va organitzar una fira d’intercanvi gratuïta. Tots els alumnes i
professionals van portar coses de casa per canviar-les per altres que ens agradaven més. La finalitat
era reutilitzar les coses velles sense necessitat de comprar.
Hi havia mòbils, llibres, roba, joguines, maletes, joies, cd’s de música, etc. Va ser un èxit.

L’EXPERIÈNCIA DE TREBALLAR AL CEE PONT DEL DRAGÓ
per Marta Giménez, logopeda del SEEM
L’experiència de treballar en un Centre com Pont del Dragó per a mi ha suposat conèixer una altra
visió de les possibilitats que ofereix el món de la Tecnologia en relació a la Comunicació.
Com a logopeda, tenia una visió parcial i reduïda d’aquest món, ja que durant la meva formació universitària “desgraciadament” no fou prioritari aprofundir en les necessitats comunicatives que presentaven moltes persones amb diversitat funcional. De fet només recordo dues classes dedicades a
parlar sobre sistemes alternatius augmentatius de Comunicació ( i per cert ara mirant enrere eren
molt poc innovadores ).
Conèixer les diferents realitats de persones que amb el suport de la Tecnologia se’ls obre un ventall
de possibilitats comunicatives…poder expressar el que volen, el que els fa mal, el que necessiten , el
que no volen …és senzillament meravellós, és humà poder lluitar per garantir el dret a la Comunicació.
L’ambient que es viu a l’escola, els nois compartint riures i complicitats, el personal docent i no docent, l’equip de professionals que constantment fan recerca tecnològica per tal de trobar noves aplicacions, dispositius, eines que millorin l’accés i la comunicació fan possible imaginar una vida millor,
més digna i això em fa créixer professionalment i sentir-me millor persona!
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EL CAMÍ CAP A LA INCLUSIÓ
Per Climent Giné, Degà de la Facultat de Psicologia, Ciències
de l’Educació i de l’Esport. Blanquerna - Universitat Ramon Llull
En primer lloc la meva més sincera enhorabona per aquests vint-i-cinc anys de servei i compromís en l’educació de les persones amb discapacitat en una etapa crítica de la vida de totes les
persones com és la transició a la vida adulta.
Heu estat innovadors i capdavanters en la feina que feu tant per la mateixa concepció del servei i
els programes educatius, com per l’aposta per l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació en l’àmbit de la discapacitat en el nostre país, com també per la voluntat de compromís a
favor de la inclusió de les persones amb discapacitat en els entorns naturals de vida i treball com
a base i condició per a una vida de qualitat.
El camí cap a la inclusió és tan estimulant com exigent i complex; la prova està en que cap país
ha reeixit del tot en donar suport a les persones amb discapacitat a l’escola, al treball i a la societat. Tanmateix a tot arreu hi ha professionals com vosaltres que busquen, sovint amb èxit, les
claus per avançar.
La diferència entre una persona amb discapacitat i una altra sense, rau en que la primera necessita uns suports per tenir èxit a la vida, i la segona no tant. La nostra responsabilitat és procurar
facilitar els suports en els entorns ordinaris per tal de transformar-los reduint progressivament les
barreres amb les que aquests joves sovint es troben, amb el convenciment que tothom té unes
capacitats i que poden contribuir en la mesura de les seves possibilitats a construir un món més
respectuós i amatent amb les diferències individuals.
La pregunta que ens hem de fer és com eixamplar la capacitat de les escoles, dels llocs de treball, etc., per tal que tothom hi trobi el seu lloc i es senti respectat i valorat.
El “Pont del Dragó”, els i les joves, les famílies i els professionals heu fet un important recorregut
però convé continuar lluitant. Ànims i coratge!

EL MEU PAS PEL CENTRE PONT DEL DRAGÓ
Vanessa Fuentes, exalumne i Llicenciada en Psicologia
Ja fa 13 anys, el 1999, que vaig arribar al Pont del Dragó innocent i callada, protegida per un nucli familiar i educatiu. On em van acollir dos tutors: Àngel Carrera i Carmen Martínez, oberts i distesos. La diversitat del meu grup em va sorprendre, ja que només havia conviscut amb companys amb paràlisi cerebral.
Al poc d’entrar, li vaig comentar a l´Àngel que volia fer el graduat escolar i va ser així quan el Josep Solà va començar ajudar-me amb el "Graduï’s Ara Pot". Tal volta, era provisional donat que,
a l’any següent, vaig cursar el graduat escolar a una escola d’adults, on el Pont em va deixar un
ordinador i rebia el suport d’en Josep Solà i l’Anna Betlloch (dos excel·lents professionals).
A l’acabar el graduat, em van oferir dos camins: Batxillerat artístic o la prova d'accés a grau superior. Vaig triar realitzar la prova d'accés, sabent que hauria de deixar el Pont degut que era un
repte difícil. Aquest any va acabar la meva etapa com a alumna, però comença la d’usuària, on
gràcies als professionals del Pont he arribat a llicenciar-me. Un camí que comença en el periple
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dels dos anys que em va costar
aprovar l'accés a grau superior,
amb la meva companya Rosa
Antequera. Van ser dos anys
difícils, on vaig tenir el suport de
la meva família i com no, del
Pont.
En 2003 vaig aconseguir la primera meta: realitzar el CF de
grau superior d'integració social.
I encara que sigui d'integració
social, sorgeixen desequilibris
en l'adaptació curricular... Però
gràcies al SEEM vam escurçar
distàncies. Va anar passant el
curs i va arribar l'hora de fer
pràctiques laborals. La inexperiència de l'escola, va portar a
demanar ajuda al Pont per trobar un lloc.
Un cop més, varen donar en el clau oferint-me l'oportunitat de fer-les en el Departament d'Educació de la Generalitat. Una experiència inoblidable, on el meu tutor de pràctiques, Joaquín Fonoll, em va ensenyar molt i, alhora, em va donar la lliçó de que un mateix és capaç d'aprendre
per si sol.
Aquells dos anys em donarien forces per afrontar una nova etapa, la meva meta: psicologia.
Etapa que vaig compartir, a més de amb en Josep, amb dos grans professionals com són Anna
López i Anna Almirall, les quals serien els meus suports per afrontar els obstacles de la vida universitària.
Una vida que es dividia en dos. Vaig començar fent psicologia a la Universitat de Barcelona,
període que rebia tot el suport i ajuda dels professionals del Pont. Gràcies a ells i a la meva família, vaig poder cursar dos anys en la U.B. Però, com en tot, sempre hi ha un costat fosc. En el
meu cas, els esvorancs s'anaven acumulant i en la ment es va construir una muralla on només
es podia veure inconvenients; on ja no es podia albirar el bell somni fet realitat, el qual va ser accedir a la universitat. El munt d’esvorancs trobats, em va portar a seguir la meva carrera a la Universitat oberta de Catalunya.
En aquest entorn, puc dir que he estat una estudiant més, encara que tan sols amb una sociabilitat tipogràfica que dóna lloc a relacions purament acadèmiques però que m'ha ofert els recursos
adequats per realitzar la carrera.
El Pont sempre ha estat allà, fins i tot quan altres entitats em posaven traves per fer les pràctiques universitàries, ells em van estendre la mà; tot i sabent que seria més enriquidor fer-les en
un nou lloc, em van acceptar mentre cercaven un lloc on pogués realitzar el segon torn de pràctiques. I així va ser, la constància dels membres del Pont, em va portar a poder fer-les a la Federació ECOM, on em van acollir com una professional més.
Gràcies al Pont i la confiança que van posar en les meves possibilitats, he arribat fins aquí. M'espera un camí dur, on intentaré afrontar-lo amb la vitalitat que em van ensenyar a tenir a Pont del
Dragó.
Vanesa Fuentes
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CLIPS, CINTA ADHESIVA, PRECINTE I EDUCAR AMB VALORS

per Angel Carrera, educador en valors

Ara que les noves tecnologies es troben arreu, que havien de ser la salvació per reduir els temps
de producció, si que ho han estat, va arriba la mala gestió de les multinacionals del diner i apa!
Traiem els ordinadors de les aules i els centres, deixem de finançar el projecte i cap problema.
Espero, que al Pont no passi, però si així és: clips, cinta adhesiva, precinte i un munt d’imaginació
i creativitat!!!
Bé diuen que en temps de crisi la creativitat és la base per tornar a remuntar. I al Pont, bé com a
tal són quatre parets; les persones que comunitàriament viviu dins la bombonera, sou els que realment sou creatius.
Amb els anys he aprés a ser pràctic, simple i extremadament adolescent.
Pràctic perquè el que no pots resoldre, “a otra cosa mariposa”; ni cinc segons perdent-hi el temps.
Simple perquè si els ordinadors i les adaptacions s’espatllen que queda? Quatre clips, cinta adhesiva, precinte i “tira nano” que no ha estat res. Com a molt hi pots afegir una mica de paper, quatre
llapis filferros, fustetes i metacrilats; i xa xan!!! has aconseguit les millors adaptacions. Segur que a
més d’un i una us ve en ment rodes punxades, trespeus de rebaixa o reutilitzats, adaptacions que
no arriben, ordinadors de saldo que de deu en fèiem cinc... i així tanta i tanta creativitat que ens
feien...
...Adolescents!, i l’adolescència ben entesa: rialles al matí, migdia i vespre. Rabietes d’alumnes,
pares i professionals; coordinacions interminables que any darrera any dèiem: les hem de canviar,
dura massa,... i així arribàvem cada final de curs esgotats, tots, tots i tots!!!
I sempre s’acabava amb el bon regust del sopar, l’exposició de fi de curs i el viatge al voltant del
món. S’ha canviat? No! Sempre ens quedaran els valors que aquestes grans activitats donen a
tothom: és el mètode Pont, la metodologia global i integradora de continguts i valors; ara en diuen
“Treballar per projectes”. Han descobert la sopa d’all dels comercials americans dels seixanta.
Això es l’esperit del Pont, dels que l’habiteu i hem habitat: que es treballa a la persona globalment,
ni fragmentada ni per parts, integrant-hi a la família i l’entorn proper.
Reconeixements, premis, mencions,... gratificants per cert però el que els alumnes, famílies i professionals al marxar s’emporten és una motxilla de records, treballs i moments que ningú oblida.
Educar amb els valors provoca addicció; i si no mireu-me a mi, sembla que va ser ahir.
Per a:
- Tots els alumnes, ex-alumnes i les seves famílies. Molt especialment a la primera fornada que
varen creure que els seus fills podien tenir quelcom més que l’ocupació i ho van encertar de ple,
- Tots els professionals actuals i els primers i no em voldria deixar a ningú, especialment: l’Esteve,
en Xesco, en Jordi E. en Carlos, en Josep, l’Anna B. la Valle, la Silvia C,l’Anna C. l’Analia, la Silvia A. en Marce, en Dani, en Lino, en Jordi S., la Mari Cruz, la Rosario i l’Antònia, que em vareu
ensenyar el valor del sentit comú i la pedagogia aplicada i per descomptat en Diego, que em va
ensenyar que les oportunitats et passen per damunt i només cal estirar el braç.
Moltes felicitats a tots i totes!!! 25 anys no són “moco de pavo”, que pugui perdurar 25 i 25 i 25...
encara que no hi siguem.
Àngel Carrera, educador en valors... o no!... jjj -
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ACCESSIBILITAT I TECNOLOGIA, DOS EN UN
per Jessica Bao Perez, futura alumna de Batxillerat

Des de petita, sempre he pensat que jo també podria tenir un futur, com qualsevol altre persona.
Tenia clar que potser em seria una mica més difícil, però tard o d’hora, ho aconseguiria. Així ha
sigut, vaig començar en una escola d’educació especial, com és Aspace, després de disset anys
(al final, més que una escola, era ja com casa meva), vaig acabar i va començar una nova etapa
al Pont del Dragó, com a estudiant d’arts gràfiques i també com una estudiant més, a l’escola
d’adults, per intentar treure’m el graduat escolar, més conegut com títol de la ESO. Al Pont igual
que a Aspace, tot està
adaptat, tot és accessible i
tot està preparat i pensat
per a persones amb discapacitat o com diuen ara
diversitat funcional, personalment, m’ha agrada més
la paraula Discapacitat,
total les dues volen dir el
mateix, no? A l’escola
d’adults Gran sol, on he
anat, res estava condicionat per a mi, no està ben
adaptada, alguns dels professors mai havien treballat amb una persona
d’aquestes característiques, etc. Per sort, les coses canvien i tot avança
ràpid, una de les coses del
nostre entorn, que penso que més ha avançat i ha innovat, ha sigut la tecnologia. Gràcies a ella,
jo puc comunicar-me, treballar, estudiar i des de que tinc Internet, encara millor, ja que puc resoldre qualsevol dubte, reforçar i practicar coses sobre les matèries de classe... Amb l’ordinador,
puc fer quasi tot; des de expressar-me fins a fer un treball de recerca. Algunes persones pensen
o diuen que tinc molta sort de fer la feina amb l’ordinador, el que no saben o no se n’adonen que
sense aquesta eina o màquina, no ho podria fer, no podria entregar els deures, ni fer els exàmens... Gràcies a aquesta petita o gran eina, depèn de com es miri, he pogut fer el que feien els
altres, en més o menys temps, això no importa. El que importa és que ho he fet. Un altre avenç
tecnològic molt important per a mi, ha sigut la cadira de rodes elèctrica. Amb ella puc anar gairebé a tot arreu i això em permet ser més independent. Per acabar, dir que sóc molt feliç d’haver
fet aquest pas a la meva vida i estic molt agraïda als meus pares, pel seu suport i estar sempre
el meu costat, perquè a part d’acompanyar-me cada dia a l’escola per instal·lar-me el portàtil, ells
sempre m’han ensenyat que he de lluitar i esforçar-me per allò que vull aconseguir. Dir també
que aquesta felicitat és doble, ja que puc dir orgullosa que ja tinc el títol de graduat en educació
secundària!
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PREMI ESPECIAL 25è ANIVERSARI dels JOCS FLORALS 11-12
Autora: Vanessa Liébanes

La meva travessia pel Pont del Dragó
Encara recordo que quan faltava poc per acabar el meu últim any de secundària, em van
oferir anar a una escola que només hi anaven
persones amb alguna discapacitat, on els ensenyaven coneixements i es feien pràctiques
de treball perquè estiguessin preparats pel
món laboral.
Jo tenia molt clar que volia estudiar administratiu perquè sempre he volgut treballar de secretària. Vaig acceptar perquè em van dir que
en aquell centre ensenyaven administratiu.
Mentiria si digués que el meu primer dia no
vaig tenir una mica de nervis, perquè encara
no sabia en que consistiria aquest nou capítol
de la meva vida.
Al començament, també vaig tenir por de no
encaixar en aquesta nova escola, amb els
nous companys etc.. Perquè vaig passar una mala experiència en els últims dos anys de secundària, per això al principi quan em feien bromes ràpidament m’ enfadava molt. Però mentre passava el curs em vaig obrir més als altres per primera vegada en molt temps.
Vaig conèixer persones que ràpidament es van fer amics meus i que en els pitjors moments van
estar el meu costat . Les persones que vaig conèixer i amb qui vaig tenir més relació van ser: La
Marta, una noia que li agrada el manga i l’Anime com a mí. És una mica despistada però sempre que m ‘enfadava o em posava a plorar estava per tranquil·litzar-me i consolar-me.
En Miquel, l’ànima de la classe , degut a que sempre té alguna ocurrència o algun acudit, sempre ens fa riure de allò més; l’Elisabet, una noia molt callada però que ha demostrat ser una noia
molt simpàtica i sincera i que sempre es pot comptar amb ella; la Fátima, una noia que no pot
veure i que es molt tímida, però quant riu té un somriure molt bonic. A segon curs la van operar i
la vam telefonar i vam descobrir que per telèfon no és tan tímida ni callada com sembla a la
classe.
I així seguiria amb la resta de companys, però no vull allargar això massa, l’únic que vull dir, és
que en general els meus companys de classe m’importen molt i els estic molt agraïda per haverme fer fet sentit una més d’ells.
Ara que des d’aquell primer dia ja han passat tres anys.
Jo he començat les pràctiques laborals a la biblioteca Marina Clotet del del 10 de gener i les
acabaré el 17 de Maig. Com passa el temps!. Sembla com si fos ahir mateix que vaig començar i
estic apunt d’acabar aquests tres anys al Pont del Dragó
Per mi, el Pont del Dragó ha estat més que un centre, ha estat un pont que vaig haver de tra-
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vessar d’ una punta a l’ altra per créixer una mica més com a persona, per fer-me més forta i per
obrir-me més a les persones .
El punt de començament va ser quan era la persona que s’enfadava per tot, que estava insegura
d’encaixar, i l’altre punt és la persona en la que m’he convertit: una persona més oberta a tothom que aguanta segons quines bromes i que encara tinc impuls de enfadar-me quan les coses
no em surten bé. Estic fent cada dia més esforços per controlar-me.
No ha estat un pont fàcil de travessar, però aquest pont de la persona que era a la persona que
sóc, si l’he travessat no ho he fet sola, perquè he tingut a la gent que vaig conèixer durant el recorregut del pont. M’han fet costat quan he passat moments difícils, quan he necessitat ajuda
per fer progressos per controlar el meu mal geni i que hem creuat junts el pont per crèixer millor
com a persones i preparar-nos per la vida que ens depara el futur.
Per això estimo aquest centre i a tota la gent que vaig tenir l’honor de conèixer allà, de la que he
après molt, amb qui he treballat, rigut ,plorat i crescut junts en conjunt i a les que mai podré oblidar. Per això us vull dir:
Moltes gràcies per haver creuat amb mi aquest Pont del Dragó!

JORNADA D’EDUCACIÓ EN LA SOLIDARITAT
El dia 30 de març es va celebrar al centre una jornada sobre la cooperació i la solidaritat, amb
l’objectiu de reflexionar sobre:
x Les situacions d’injustícia que viuen moltes persones.
x Potenciar actituds de cooperació i solidaritat.
x Donar a conèixer el voluntariat social com una forma activa de viure els valors.
Vam comptar amb la presència de Anna Andrés i Neus Suc de la ONG Sathi Sansar, que ens
varen presentar el projecte que tenen al Nepal per treballar amb els nens i nenes amb paràlisi
cerebral i les seves famílies.
Després de la presentació es varen fer uns tallers amb tots els alumnes per pensar propostes de
col·laboració amb la ONG.
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LA NOSTRA VIDA A L’ESCOLA
Alumnes de 3r d’Administratiu
Quan vam entrar al Pont del Dragó estàvem neguitosos i ens va costar una mica adaptar-nos. Però a mesura que va passar el temps vam fer l’escola “casa nostra”. Vam
aprendre una nova forma de treballar en la qual podem gaudir d’uns aprenentatges de
forma divertida, rient i passant-lo bé amb els companys i professionals.
Nosaltres com alumnes d’administratiu hem après durant aquests tres anys coses
com: Word, Excel, PowerPoint, tasques administratives, atenció telefònica i personal, a
fer comandes, notes de lliurament, factures, xecs, rebuts, etc.
Però també ha estat molt important per cada un de nosaltres formar part d’aquest grup
tant original: on un sempre té alguna cosa a dir “ell es defineix com un revolucionari”,
l’altre riu per tot, un altre té un humor àcid i una ment esbojarrada “en paraules d’ell,
és un cachondo mental” hi ha un que és la persona que ens dona equilibri a tots.
I què dir de les noies?
Una té uns pensaments estranys i li agrada escriure coses rares, una altra que sempre
té el somriure als llavis, altra que passa desapercebuda encara que ens aporta moltes
coses, una altra que ens demostra que dintre d’un volcà sempre hi ha un bon cor i en
aquest grup de bojos tenim la sort d’haver coincidit amb una persona centrada i molt
seriosa.
Què us sembla? Ara ens toca acomiadar-nos. Agrair a tots els professionals i companys
l’experiència viscuda. Moltes gràcies a tots!!!!
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EVOLUCIÓ DE SERVEI DE RECURSOS A SEEM

El CEE Pont del Dragó va iniciar el seu
recorregut en el curs 1986/1987, ara fa
25 anys. Ja des dels inicis contemplava
un Àrea de Recursos pensada principalment per donar suport als alumnes
durant la seva estada al centre i sobre
tot un cop finalitzada la formació. Poc
desprès, en el curs 1989/1990 varem
iniciar des del centre un procés
d’inclusió de 17 alumnes en centres
d’adults per les tardes, per obtenir el
GES. El resultat de la experiència va
ser molt positiu, el que ens va encoratjar a continuar-la durant els propers
cursos, i de fet fins l’actualitat. Cal tenir
present que més del 50% dels alumnes
que passen pel Pont del Dragó, continuen desprès estudis en cicles formatius, proves d’accés,
formació d’adults...amb el temps fins i tot hem donat suport a exalumnes que han arribat a la universitat. Això ens omple d’orgull perquè reconeix tant la feina duta a terme des de la formació
professional (primer en modalitat aprenentatge de tasques, desprès en programes adaptats de
garantia social i ara en programes de qualificació professional inicial) com des del Servei de Recursos, facilitant i acompanyant a l’alumne en el procés d’inclusió educativa en l’àmbit postobligatori. Val a dir també que no només s’han atès en aquesta etapa a exalumnes, sinó també
alumnes de formació professional que s’han adreçat a nosaltres per rebre suport.
Al curs 2001/2002 s’inicia el Servei d’atenció a infants en escola bressol de l’IMEB, on donem
suport a la inclusió educativa en l’etapa 0-3 anys, facilitant els recursos materials per als infants, i
donant orientacions i formació a les educadores, coordinant-nos amb els altres serveis que donen també suport en aquesta etapa, sobre tot els CEDIAP’s.
Finalment durant el curs 2009/2010 s’inicia també el Servei de Recursos Educatius SEEM de
Barcelona: Servei Educatiu Específic per alumnes amb discapacitat Motriu. Aquest servei dona
també suport als processos d’inclusió educativa en l’etapa obligatòria de primària i secundaria,
coordinadament i a demanda dels EAP’s . Des de fa dos cursos, doncs, poden dir que cobrim
totes les etapes educatives, a Barcelona.
Tots aquests processos de suport són un repte, cada un d’ells un món, que requereix un tracte
especial, únic, significatiu i de qualitat, per aconseguir un mateix resultat en tots ells: un procés
d’inclusió educativa amb èxit!
Han estat més de 600 alumnes/usuaris atesos en tots aquests 25 anys!!!
Per al proper curs tenim una bona noticia, el Centre disposarà també de part dels locals del primer pis de l’edifici de la Pegaso, on estem ubicats, i això permetrà solucionar els problemes
d’espai del servei i també de l’escola.
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VIATGE DE FI D’ESTUDIS A BERLIN
per Ernesto Weihgartshofer (3r d’AG) en llenguatge SPC

