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Amb motiu del nostre 25 aniversari, ja li vam comentar a l’Alcalde que el centre se’ns estava quedant petit. Però afortunadament durant aquest curs ens van comunicar la possibilitat d’utilitzar uns espais que tenim just a sobre, al primer pis,
i que ara estan disponibles. Això ens obre noves possibilitats: d’entrada permetrà que el SEEM es pugui ubicar en
aquests nous espais i desenvolupar millor les seves activitats. El Servei de Formació, en conseqüència, disposarà de
tota la planta baixa, fent possible el desplegament de noves
modalitats de formació, ja sigui de grups flexibles de
PDCTVA o la possibilitat d’augmentar l’oferta formativa dels
PQPI.
Durant aquest curs s’ha activat el servei “Temps per tu” per
a nens i nenes amb discapacitat, del Districte de Sant Andreu, que funciona també com temps de respir de les famílies.
En resum, tot un curs treballant amb perspectives de nous
espais, noves possibilitats de formació i nous serveis. Ha estat també un curs marcat per la incertesa permanent del
context de crisi, però no per això, com va dir l’Alcalde, hem
de deixar de somiar i de plantejar-nos nous reptes. Endavant Pont del Dragó!
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JORNADA D’EDUCACIÓ PER LA SOLIDARITAT

El dia 22 de març de 2013 vàrem realitzar
la II Jornada sobre l’educació per la solidaritat anomenada “Aprenem a ser solidaris”. A primera hora vam rebre la xerrada
“Nous horitzons pel voluntariat” a càrrec
de dos voluntaris de Càritas i posteriorment una ex-alumna del centre, Desiré
Cascales, va explicar la seva experiència
com a voluntària.
Després de l’esmorzar es va proposar l’activitat “Fem un pòster”, on es tractava de
fer entre tots els membres d’un grup, un pòster sobre una activitat solidària, on hi
constés la finalitat de l’activitat, el contacte i hi haguessin unes imatges
il·lustratives, al final de la jornada es van exposar al passadís. A més aquest curs
hem comptat amb la col·laboració de Ramon Coma professor de ONCE que ens
ha proporcionat imatges en relleu i frases en braille per fer accessible el material
als alumnes que l’utilitzen.
La valoració que n’han fet els nois i noies de l’escola ha estat aquesta: “La conferència ens va semblar molt bé, molt amena i molt instructiva . Ens van fer reflexionar que ens podem ajudar els uns als altres, i que ens hem de posar a la pell de
les demès persones.” “La
xerrada d’una ex- alumna
del centre, va ser un bon
exemple per a nosaltres i
valorem positivament la seva presentació, ho va exposar molt bé.” Dels tallers i
realització del pòster podem
dir que “Ha estat una activitat divertida, entretinguda i
col·laborativa. Vam conèixer
diferents maneres d’ajudar i
participar a la societat .”
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L’ESCOLA BALLA A RITME DELS ‘60s

Pont del Dragó aquest passat Nadal va celebrar una festa dedicada als anys 60 amb motiu
de la celebració del 50è aniversari de la primera exposició de l’Andy Warhol.
Els organitzadors ens van proposar que dediquéssim la festa de Nadal a recordar la figura i
l’obra de l’artista Warhol, representant de l’art POP. Cada grup va preparar un tema per fer
una exposició a la seva classe: la moda, la música, la història, l’art i la literatura dels anys 60.
El nostre grup van fer una presentació de la vida de l’Andy Warhol en powerpoint.
Després, varem esmorzar xocolata amb xurros per agafar forces per a les actuacions dedicades a la música dels anys 60 a Espanya i al món.
Quatre companys la Laura, la Cristina, el Raúl i la Judit van interpretar la cançó
del grup Fórmula V Cuéntame. També van participar com a jurat Lluis i Dani.
Els presentadors van ser Patricia i Jorge acompanyats d’en Miguel
de primer i ho van fer molt bé. Alguns professors es van animar
i van fer actuacions.
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INCLUSIÓ EDUCATIVA

Un dels àmbits d’intervenció del SEEM és la inclusió educativa, això vol dir donar
suport a la tasca educativa dels professionals que atenen a les necessitats de l’alumnat amb discapacitat motriu amb l’objectiu de vetllar per la igualtat d’oportunitats dels alumnes escolaritzats a totes les etapes educatives, mitjançant la facilitació d’estratègies i recursos específics.
Durant aquest curs 2012-13, el SEEM ha atès a un total de 128 usuaris, i 103 centres educatius distribuïts de la següent manera:
Escola Bressol:
x Total infants atesos: 59
x Total escoles ateses: 44
x Total escoles on s’ha fet préstec
de material específic: 32
x Total d’infants que s’han beneficiat
del préstec de material: 40
Etapa obligatòria:
x Total nens atesos: 54
x Nens atesos en etapa infantil :14
x Nens atesos en etapa primària :31
x Nens atesos en secundària :9
x Escolaritzats en escola ordinària :33
x Escolaritzats en centres d’educació especial:19
x Escolaritzats a domicili:2
Etapa post obligatòria:
x Total usuaris atesos: 15
x Centres atesos: 7
x Estudis que cursen :
x GES: 4
x Batxillerat: 1
x Cicle de Grau Mig: 6
x Alfabetització: 1
x Altres: 3
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AGENDA21
Durant aquest curs la Comissió de l’Agenda21, que com ja sabeu té com objectiu el compromís
del Centre amb les pràctiques sostenibles i respectuoses amb el medi ambient, hem realitzar diferents activitats, de les quals volem destacar: II Mercat d’intercanvi, V Jornada d’Energies Renovables, Botiga de productes de Comerç Just, nova senyalització dels contenidors de reciclatge, visites a la mostra de tecnologies sostenibles de la Fabrica del Sol, Taller sobre la petjada
ecològica al Cosmocaixa, i xerrada del biòleg Xavier Tarruella sobre l’alimentació responsable.
Aquí teniu algunes imatges de les activitats realitzades.

VISITA A LA FABRICA DEL SOL

FEM EL CARTELL DE LA FIRA D’INTERCANVI

JORNADA D’ENERGIES RENOVABLES

BOTIGA DE COMERÇ JUST

FIRA D’INTERCANVI

XERRADA “ALIMENTACIÓ RESPONSABLE”
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JOCS FLORALS 2013

El 23 d’abril hem celebrat els Jocs Florals 2013 a la Sala d’ Actes de la Biblioteca La SagreraMarina Clotet, amb el lliurament de premis als treballs guanyadors en la modalitat de prosa i poesia. S’ha atorgat dos premis especials, un per tractar el tema de la solidaritat i l’altre per utilitzar
un llenguatge gràfic. També ens ha vingut a saludar el Regidor del Districte, en Raimon Blasi.

En Sellam Razzouki ha guanyat el primer premi de la modalitat de poesia, en la categoria Educació Especial, als Jocs Florals del districte de Sant Andreu i ha participat com a finalista en els
Jocs Florals de Barcelona. Enhorabona!

Per veure totes les obres presentades i guanyadors dels Jocs Florals CEE Pont del Dragó 2013
entreu a la página www.bcn.cat/pontdeldrago.
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MAKING OFF: CÀMERA FOSCA 1r Arts Gràfiques

Hola companys de la escola, som la classe de
primer d’Arts Gràfiques i us parlarem d’un
projecte que vam fer amb el nostre tutor Diego: la càmera fosca.
Com vam fer la càmera fosca?...
Bé, com ja sabeu la càmera fosca és el processament d’imatges natural humà d’imatge
voltejada.
Primer vam visionar un vídeo sobre com fer
una càmera fosca.
2on: vam buscar uns cartons perquè no hi
haguessin tantes interferències de sol i tapar
molt bé les finestres.
3er: vam preparar una taula de llums i fer
un foradet a la paret i deixar passar una mica de llum perquè sortís capdavall i intentar tenir una il·luminació correcte i tènue
amb els focus per veure-ho adequadament .
Opinions dels participants:

M`agradat molt perquè mai ho havia vist i és una cosa molt diferent .
Es veien les persones i els cotxes i els edificis del carrer cap per vall i tota la
classe estava en la foscor . Miguel
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MAQUINA'T A LA MAQUINISTA

En el recinte de la Maquinista el 26 i 27 d'octubre de
2012, l'Associació Pont del Dragó i el CEE Pont del
Dragó vàrem celebrar el MAQUINA'T conjuntament
amb altres entitats del barri que atenen a persones
amb diversitat funcional, a través de 4 tallers on van
participar des de nens i nenes entre 4 i 12 anys fins a
persones que encuriosides pels tallers s'apropaven a
les carpes i passaven les activitats.
Simultàniament es van fer activitats de ioga adapatat
i tennis taula per a tothom. El motiu central era el lema que ens diu el programa "TOTS IGUALS I TOTS DIFERENTS". Al llarg dels
dos dies, les associacions, els serveis i els centres que promovem la participació
social de les persones amb diversitat funcional també varem posar a l'abast plafons d'informació, fotografies i material de divulgació per fer-nos més visibles.
El MAQUINA'T es va obrir amb una tamborrada i una presentació a càrrec d'en
Raimond Blasi, Regidor del Districte de Sant Andreu que va agrair la participació i
va obrir els actes previstos. La cloenda va tenir lloc al dissabte 27, a les 19h. amb
una cantada de petit format entre les entitats i conduït per Georgina Navarro. Des
d'aqui volem donar les gràcies a les entitats i persones col·laboradores, associacions, al districte, a través d'Eva Terrén i a tots els participants, pares i mares,
professionals i usuaris, pel seu suport, a la MAQUINISTA que ens ha permés realitzar en un entorn immillorable una trobada que pretenia respectar el dret a la diferència.
Entitats col·laboradores: Districte de Sant Andreu – Ajuntament de Barcelona,
Amputats Sant Jordi, ASEM Catalunya, Fundació Vidal i Barraquer, ACPD - CEE
Pont del Dragó, Associació Cultural Urbana, Miró, La Caixa, MiNUSPACE, ‘arep,
Taller Escola Barcelona i La Maquinista.
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ORGANITZACIÓ DEL VIATGE DE FI D’ESTUDIS

Aquest curs 2012-2013, ha estat el primer en que el viatge de fi d'estudis dels alumnes de
tercer l'han organitzat la comissió de viatge de l'ACPD i les famílies. Els alumnes van decidir
anar a Madrid del 21 al 24 de maig. Per recaptar diners s'han organitzat diverses activitats:
VENDA DE PASTISSOS: En el mes de novembre es comencen a vendre pastissos, pizza,
etc elaborats per les famílies de tercer, tots els dilluns a l'hora d'esmorzar en el Centre. Vam
aconseguir una clientela molt fidel.
VENDA DE DOLÇOS NADALENCS I PERFUMS: Aprofitant les dates de Nadal s'han venut
tots dos articles amb força èxit.
SOPAR DE CARNAVAL: Les famílies de tercer van organitzar un sopar de buffet lliure i van
vendre tickets a 5€ el menú. Hi van assistir 55 persones més les famílies de tercer.
VENDA DE SAMARRETES: Es venen les samarretes conmemoratives de la promoció 20102013, amb un fantàstic disseny d'una alumna de tercer d'Arts Gràfiques.
BIJUTERIA: Professionals de l'escola amb l'ajut dels alumnes, van fer arrecades i braçalets
molt bonics que vam vendre amb molta acceptació.
FESTA: El 19 d'abril es va celebrar la festa pro-viatge fi de curs a l'Espai Jove Les Basses.
Va estar amenitzada amb una molt bona música i amb una projecció de fotografíes del pas
dels alumnes per Centre. Va ser tot un èxit.
ROSES PER SANT JORDI: Es va muntar una paradeta de roses al començament del carrer
Rovira i Virgili i tot i la crisi, sort que els senyors encara regalen roses.
GRÀCIES A TOTS ELS QUE HEU DONAT SUPORT A AQUESTES INICIATIVES!
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VIATGE A MADRID

Els alumnes de tercer d’Arts Gràfiques i d’ Administratiu hem anat de viatge a Madrid de final de curs. Vam anar 4 dies del 21 al 24 de Maig. Quan vam arribar, ens
vam instal.lar a l’hotel. El dia següent vam anar a veure el monestir de l’Escorial. A
la nit vam anar de tapes a la Plaza Mayor. El dia següent vam visitar el Museo del
Prado. A la tarda alguns dels nostres companys van anar a visitar l’ Estadi Santiago Bernábeu. A la nit vam anar a sopar al restaurant que es diu Bandana. L’últim
día ens feia molta pena marxar de Madrid perquè ens ho vam passar molt bé.
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INFORMACIONS DEL CONSELL ESCOLAR

Aquest inici de curs s’ha produït la renovació d’alguns membres dels diferents sectors del Consell Escolar. En la primera reunió el president els va presentar i va donar la benvinguda a: Rosa Cornet, Montse Saiz i Josep Solà com a representants
dels sector Claustre, i del sector alumnes s’incorporen Albert Gimeno, Elisabeth
Sancho i Manel Tijeras, en el sector pares i mares no s’han produït canvis. Des del
consell volem felicitar als nous membres i agrair la participació als membres sortints: Anna Almirall, Anna Lòpez, Anna Lacambra, Marta Benesenes, Humza Ameer
i Carlos Rodríguez.
Un cop constituït, es va procedir a l’aprovació de la documentació del centre per al
curs i van quedar aprovats:

x

La Memòria del Curs 2011/2012 i el Pla Anual del Curs 2012/2013

x

Les sortides pedagògiques del curs 2012/2013 i el viatge de fi d’estudis.

El Consell Escolar va aprovar també el model de carta al regidor tramès per la mesa sindical del IMEB /CEB, i aprovat pel claustre. Posteriorment es va debatre sobre la nova oferta educativa del centre i les possibilitats que aquesta ofereix als
alumnes i a les famílies, es va informar sobre les activitats que ens vinculen al districte participant al “Maquina’t “ i es va donar el vist-i-plau per realitzar a les instal·lacions del centre l’activitat de lleure “Temps per tu”.
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TEMPS PER TU

Al novembre es va iniciar al Centre
el servei per a pares i mares d'nfants i joves amb discapacitat
“Temps per tu”, que ofereix l’Ajujuuntament de Barcelona, perqué
pares, mares, i/o cuidadors puguin
disposar d’unes hores, els dissabtes al mati, per poder gaudir de
temps personal. Així, durant els matins dels dissabtes, i de forma quinzenal, ha estat funcionant durant tot
el curs aquest servei, que compta
amb monitors especialitzats, perqué
els nens i nenes amb discapacitat puguin passar unes hores fent activitats lúdiques. El servei possibilita també que els germans dels infants amb discapacitat
puguin gaudir-ne, i està disponible per a joves entre 4 i 18 anys, amb un total de
15 places.

PROTECCIÓ JURÍDICA DE LES PERSONES

El dia 28 de maig va tenir lloc una
xerrada adreçada a famílies i professionals sobre la protecció jurídica de
les persones amb discapacitat amb
el títol: “Valoració de la capacitat i figures jurídiques de protecció”.
La xerrada va anar a càrrec de Malla,
Associació Catalana Tutelar de Persones amb Discapacitat i conduïda
per la Sra. Oti Román.
La trobada va resultar amena i clarificadora i hi va haver una alta participació per part de tots els assistents.
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VISITES INTERNACIONALS

Durant aquest curs hem tingut
algunes visites internacionals.
Ens han visitat Directors de
Centres d’Educació Especial
de França, en el context d’un
programa Leonardo d’intercanvi entre el Consorci d’Educació
de Barcelona i el “Institut national supérieur de formation et
de recherche pour l'éducation
des jeunes handicapés et les
enseignements adaptés” (INSHEA). Els Directors han visitat
tots els centres d’educació especial públics de Barcelona, més alguns Serveis Educatius i alguns Centres de
primària i secundària on hi ha alumnes en situació d’inclusió educativa.
També ens han visitat professors de la “Faculty of Education and Rehabilitation University of Tuzla”, de Bòsnia i Hercegovina, i professionals del “Centro Iberoamericano de Autonomia Personal y Ayudas Técnicas” (CIAPAT), de Buenos Aires,
Argentina.
Amb tots ells hem aprofitat
per intercanviar experiències i
establir contactes.
En concret, en el context del
programa Leonardo, està previst que el proper curs puguem retornar la visita, i els
Directors del Centres d’Educació Especial de Barcelona
puguem visitar alguns Centres d’Educació Especial de
França.
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L’ÈXIT DE LA FORMACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL

Des de que vam començar a oferir pràctiques laborals als nostres alumnes a les
empreses, el nombre d’aquests ha anat augmentant any rere any.
Aquest curs han estat 14 alumnes. Això ha suposat un esforç considerable per al
nostre centre, tant pels recursos humans i econòmics destinats, com per la recerca de noves empreses col·laboradores.
Per tant,vull agrair als meus companys el seu esforç i ajut, i donar les gràcies a
les diferents empreses que han col·laborat amb nosaltres aquest curs: Departament de llicències i inspecció del Districte de Sant Andreu, les biblioteques del
Districte (Bon Pastor, Can Fabra i La Sagrera), les escoles JMJ, Nostra Senyora
dels Àngels, CEIP Turó Blau), empreses privades de diferents sectors (7iTRIA,
TR3RS, ConfectioneryWorldWideSolutions i Shambala), l’Associació de veïns i
veïnes de Sant Andreu del Palomar i el Centre Cultural Can Fabra.
Per últim, vull felicitar a totes els alumnes per les aptituds ètiques i laborals demostrades que els han permès superar aquest crèdit

