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EDITORIAL

Aquest curs 2013/2014 ha estat un curs de creixement! Hem crescut en espais i
en grups d'alumnes. En espais perquè per fi hem pogut estrenar els nous locals
per al SEEM en el primer pis, el que ens ha permès reorganitzar i millorar l'atenció
que donem a l'alumnat en situació d'inclusió educativa. En grups perquè la forta
demanda en els PQPI (ara PFI), juntament amb la disponibilitat de l'antic espai del
SEEM en la planta baixa ha permès obrir un grup més del PQPI d'Art Gràfiques.
Tot això però no hagués estat possible sense la col·laboració i l'impuls que des del
CEB i des del Districte de Sant Andreu s'ha donat per facilitar ambdues millores.
També ha estat el darrer curs de l'actual mandat de Direcció, que amb el vist-i-plau
de la inspecció educativa, renova per quatre cursos més. Iniciem doncs una nova
etapa que volem caracteritzar per fiançar i millorar el que tenim, sense renunciar a
la innovació i la renovació constant, que tant ens identifica, però reestructurant-nos
i reorganitzant-nos per donar el millor servei.
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JORNADA SOBRE L’AUTODETERMINACIÓ
DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

Entenem que: “L’Autodeterminació és un resultat educatiu i representa la capacitat
d’actuar com agent causal principal en la pròpia vida i realitzar eleccions i prendre
decisions en relació a la qualitat de vida d’un mateix, que estiguin lliures d’influències o interferències externes innecessàries.”
El dia 11 d’abril vàrem realitzar una Jornada sobre “L’autodeterminació de les persones amb discapacitat”. A primera hora vam fer una activitat per grups classe per
introduir el tema mitjançant uns vídeos didàctics i a segona hora ens vàrem traslladar a la Biblioteca Marina Clotet per assistir a la conferència sobre l’autodeterminació de les persones amb discapacitat que va ser a càrrec d’Àngels Ponce,
terapeuta familiar i coach. Aquesta activitat estava oberta als pares i familiars que
hi volguessin assistir.

La primera valoració, només acabar la jornada va ser molt positiva, va agradar tant
a l’alumnat i professionals com a les famílies que hi van assistir.
Posteriorment, vam fer una valoració de la jornada amb els alumnes i entre les seves aportacions en destaquem algunes que són força il·lustratives:
“Ens van agradar els vídeos com a forma d’introduir com es parlaria després”.
“Trobem molt interessants les activitats dirigides que es van fer a l’aula a primera
hora”.
“Ens hem adonat que les persones amb discapacitat poden fer tot que ens proposem”
“És molt important fer entendre els pares que el que fem en el futur ho hem de decidir nosaltres, com a mínim, que ens demanin l’opinió”.
“Ens va fer pensar i replantejar com prenem les decisions i el grau d’implicació”.
“Ens ha agradat l'espai de la biblioteca per fer aquestes xerrades”.
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CONCURS DE DISSENY D’UN
LOGOTIP PER L’ACPD

Aquest curs des de l’ACPD hem realitzat diverses activitats, una de les
quals ha sigut el concurs de disseny d’un logotip d’identificació de
la nostra associació.
Amb el qual hem volgut fer partícips
del disseny i de l’elecció d’un nou
logotip per a l’associació tant a
alumnes, exalumnes vinculats a
L’ACPD, a les seves famílies així
com als professionals del CEE Pont
del Dragó.
Ha sigut una iniciativa que, en un primer moment, es va portar a terme durant el
primer trimestre del curs, però el reduït nombre de projectes rebuts i el curt
temps del que van disposar els alumnes i exalumnes per crear les seves propostes de disseny; no van arribar als cinc dissenys establerts com a mínim per a realitzar la votació del jurat i vàrem decidir obrir una segona edició del concurs, la
qual ha durat fins a fi de curs.
Cal dir que el concurs constava de tres fases:
Primera fase: On alumnes i exalumnes van participar dissenyant un logotip a mà
o l’ordinador.
Segona fase: Que era el procés de votació a través del blog de l’ACPD, on alumnes, exalumnes, familiars i professionals podrien votar des del 1 de maig al 15 de
maig.
I tercera fase: On els cinc projectes més votats van passar a la final i el jurat va
escollir el projecte guanyador, que el 20 de juny es va premiar amb una TABLET!
I la guanyadora va ser. Judit Herencia
Des de l’ACPD volem agrair la vostra votació i esperem que participeu en properes activitats col·lectives com aquesta.
Perquè junts gaudim més!!!
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JOCS FLORALS 2014

Enguany, el dia 23 d’abril vam celebrar a la Sala d’Actes de la Biblioteca La Sagrera
- Marina Clotet els Jocs Florals de l’escola.
Tots els alumnes havien escrit un text les setmanes anteriors que s’havia lliurat al
jurat. El jurat, format per representants de l’escola i dels pares, desprès de deliberar
van escollir els escrits guanyadors, tasca gens fàcil degut al nivell i emotivitat de tots
els textos.
El dia de Sant Jordi era el dia de conèixer els guanyadors. Tots els alumnes estaven
intrigats i amb ganes de saber el resultat però encara els vam fer esperar una mica
més per escoltar a l’Eugènia Salvadó i l’Elisabet Serra, codirectora i coordinadora
de projectes de l’Associació de Lectura Fàcil que ens van mostrar diferents materials i diverses propostes amb l’objectiu d’apropar la lectura als alumnes. Desprès va
arribar el moment esperat, el jurat va pujar a l’escenari i va comunicar els guanyadors de la categoria de poesia.
Tots els alumnes es mostraven emocionats de pujar a l’escenari, com va verbalitzar
Jose Manuel Rodríguez, primer premi de poesia: “Quan va arribar l’hora de recollir
els premis jo tenia al cap i em repetia a mi mateix en veu baixa que estaria entre els
candidats a recollir el premi però jo pensava que seria un tercer o segon premi.
Quan em van comunicar que rebria el primer premi estava que no m’ho creia: tremolava i somreia de felicitat.”
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El jurat seguia comunicant els guanyadors de la categoria de prosa i
entre abraçades i felicitacions els
alumnes anaven pujant a l’escescenari molt contents. Mynor Alfonso Vargas, primer premi de prosa
verbalitzava: “M’ha agradat molt
rebre el premi, però el que més m’m’ha agradat és veure el rostre feliç de la meva mare al veure que
guanyava. Estic molt content d’haver
superat el repte”.
Però la cosa va continuar ja que el
jurat havia decidit fer tres mencions
especials: una a la creació en SPC,
una a l’expressió gràfica i l’altre per
la claredat i contundència del missatge.
Els tres guanyadors es mostraven
sorpresos, satisfets i contents davant
els aplaudiments i ovacions del públic. Així ho verbalitzava Juan Díaz
desprès de rebre el premi. Diguemho clar: “Quan vaig sentir el meu
nom la veritat és que em vaig quedar
sorprès i no sabia com reaccionar,
em vaig quedar atònit. Estic molt
content d’haver guanyat. A veure si
continuo així i em donen més premis.”
Desprès d’agrair la participació a
tots els alumnes i als membres del
jurat vam tornar tots a l’escola.

Els tres guanyadors es mostraven
sorpresos, satisfets i contents davant els aplaudiments i ovacions del
públic.
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“AMOR BAJO LAS ESTRELLAS”

Els alumnes de 2AG a l’assignatura d’imatge i so, hem realitzat un curtmetratge que es titula “Amor bajo las estrellas “.
En Xavier Aranda, la Nesrine Tamlakoutane, Marcos Fernández, hem dirigit la
pel·lícula.
Per a tots els companys ha sigut una tasca molt difícil fer la producció, la plani-

ficació, el guió, assajar... i hem tingut molts nervis. Tots hem treballat molt ! El
nostre company Jesús, ens ha ajudat amb el procés creatiu.
A la nostra classe hi han excel·lents actors. Estem encantats dels nostres
companys Eli, Miguel, Sara, Xavi, Marcos, Elena i la resta d’extres de la
pel·lícula.

Procés previ al rodatge
Al primer trimestre amb el nostre tutor, vam estudiar la narrativa audiovisual i ens va plantejar fer una producció.
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Vam fer un procés de pluja d’idees i va guanyar la proposta de fer un curtmetratge de gènere romàntic. Vam fer el guió.
Al segon trimestre vam fer la planificació, el repartiment de rols de producció,
el “Story board” (que és un esbós escena per escena), el càsting, l’inventari
de material d’atrezzo... Una vegada vam acabat aquest procés vam començar
el rodatge. Llums, càmera... ACCIÓ!!!!

Rodatge
Vam començar el rodatge amb molts nervis. Era la primera vegada que el nostre
tutor feia aquesta assignatura i vam anar tirant sobre la marxa.
Hi havia molts problemes d’ il·luminació i de so que es van resoldre després de
molt insistir.

Finalització
La nostra pel·lícula és estranya. Té punts d’humor i d’ironia. Hi han uns petits homenatges a diversos films com Annie Hall, Blade Runner i Pulp Fiction que aquest
any fa 20 anys!. El fil conductor és l’amor.
Estem molt orgullosos del treball realitzat. Confiem que us agradi!

Anècdotes
Una de les frases preferides és la de:
¿Lees la Biblia Brett?, pues he memorizado un pasaje para ti, Ezequiel 25/17:
¡Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos!
¡Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé, cuando caiga mi venganza sobre ti!”
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Entrevistes
(Miguel) Què t’ha semblat treballar aquesta pel·lícula?
M’ ha agradat perquè jo era actor principal espero que hem paguin molt per anar
a Hollywood.
(Elisabet) Què t’ha semblat treballar aquesta pel·lícula?.
Ha estat “superdivertit” i m’ho he passat molt bé.
(Marcos) Què t’ha semblat treballar aquesta pel·lícula?
Molt bé .Hem treballat com un grup.
Quina és l’escena preferida teva?
La de“Pulp Fiction”.
(Xavier) Què és el que t’ha semblat més difícil?
Dirigir a actors que no sabien actuar i controlar que tot el rodatge sortís bé.
Quina és la teva escena preferida?
La del club de musica perquè em vaig enamorar de la meva companya.
(Sara) Què t’ha semblat treballar en aquest curt?
M’ha agradat molt.
Quina és la teva escena preferida?
La del club de música.
(Elsa) Què t’ha semblat el treball de productor?
M’ha encantat veure com ens posaven d’acord i l’entusiasme amb el que hem treballat.
(Diego) Què t’ha semblat treballar de productor?
És molt dur però gratificant. És un treball d’equip a on s’ ha de controlar el mínim
detall de la producció. L’equip de producció d’aquest curtmetratge és el millor de la
escena cinematogràfica a l’actualitat, no hi ha un altre millor a Hollywood.
(Francia) Has vist algun futur en els actors i directors? Si
Quin és el teu actor preferit?
No tinc actors preferits, per a mi són tots preferits perquè s’han esforçat moltíssim.
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CLIPS PEDAGÒGICS
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DOS EXEMPLES D’INCLUSIÓ EDUCATIVA

Em dic Giancarlo, tinc 21 anys, vaig estudiar arts gràfiques al CEE Pont del
Dragó i actualment estudio el batxillerat
humanístic-social a distància a l’IOC
(Institut Obert de Catalunya). Vaig decidir fer-ho a distància perquè després d’anar a una escola d’Adults per treure la
ESO vaig veure que em cansava molt i
seria millor fer-ho des de casa.
Des del SEEM em van donar suport en
la meva decisió. Actualment vinc dos
cops a la setmana per rebre suport en
els meus estudis, això m’ajuda a seguir
endavant. En acabar el batxillerat
m’agradaria estudiar periodisme, perquè
em sembla interessant.
Giancarlo Ruíz Morán
Hola me llamo Raquel. Estudié en el
Pont del Dragó. Ahora estoy estudiando
en el CFA El Clot. Me gustaría que supieras que me están ayudando a sacarme
el GES (Graduado en Educación Secundaria) des del SEEM. Estoy en primero
de GES. Voy un día a la semana y me
ayudan mucho, sobre todo con las matemáticas y el catalán.
En la escuela de adultos he conocido a
mucha gente, tengo nuevos amigos y
hacemos muchas actividades juntos. Os
lo recomiendo!
Raquel Orbaneja
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CREACIÓ I SIMULACIÓ D’EMPRESES
DE SERVEIS D’OFICINA
Al llarg del curs de tercer d’Administratiu, els/les
alumnes realitzen a Formació Professionalitzadora un
projecte integrat, un mòdul de caràcter obligatori que
promou el treball en equip i en contextos reals amb
relació al perfil professional i a l’entorn laboral.
L’alumnat es distribueix en grups de dos o tres persones i es constitueixen en l’oficina d’una empresa que
ells mateixos defineixen. Durant tot l’any porten a terme un treball pràctic globalitzat aplicant les competències desenvolupades al llarg del procés d’aprenentatge. Aquestes competències s’estructuren en sis
blocs d’aprenentatge:

• La creació de les dades de l’empresa (nom, adreça, telèfon, fax, correu electrònic, logotip). Fer-se
conèixer entre els potencials clients i proveïdors
(carta de presentació i targetes de visita) i la inauguració de l’empresa (invitació).

• La base de dades de l’empresa: proveïdors, clients,
i serveis prestats.

• La documentació de l’empresa: inventari, comanda, pressupost, factura.
• El funcionament de l’empresa: rebre encàrrecs per diferents mitjans, realització del
pressupost, realització dels encàrrecs, facturació, registre de les factures emeses i
rebudes i registre dels cobraments i pagaments.

• L’arxiu de la documentació de l’empresa.
• Presentació de l’empresa i del treball realitzat amb suport audiovisual.
Al present curs s’han creat 5 empreses de dos components.
Tant l’alumnat com els professionals podem dir que el projecte integrat és una experiència que aporta noves perspectives i estratègies metodològiques que milloren el seu
aprenentatge, i es valora positivament el fet de compartir vivències i diverses visions
que permeten aprofundir, a més a més de sumar.
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PRÀCTIQUES A L’ARXIU HISTÒRIC DE
L’AVV SANT ANDREU DE PALOMAR

Dos alumnes del CEE Pont del
Dragó digitalitzen l'arxiu històric
de l'AVV de Sant Andreu de Palomar. La Laura i el Lluís, ambdós amb discapacitat, són excel·lents alumnes dels Programes de Qualificació Professional
Inicial.
La Laura Garcia i el Lluís IlIan
són dos dels 66 alumnes dels
Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) que estudien al Centre d'Educació Especial Pont del Dragó. Una de les assignatures que cursen és la de Formació en Centres de Treball, on els estudiants realitzen pràctiques per entitats externes. Dins aquest espai, la Laura, estudiant de PQPI d'Auxiliar d'oficina, i el Lluis,
estudiant de PQPI d'Auxiliar d'Arts gràfiques, s'encarreguen de digitalitzar les fotografies de l'arxiu històric de l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar.
La seva tasca consisteix en escanejar i arxivar digitalment aquestes imatges i identificar-les a través d'etiquetes a l'arxiu físic. En total, ambdós alumnes han dedicat
11 hores setmanals a aquesta feina i han afegit a l’arxiu més de 150 fotografies digitalitzades.
Maite Aliacar, coordinadora de les pràctiques, ens explica que aquest projecte va
néixer fa quatre anys quan el centre buscava entitats del districte disposades a oferir pràctiques als seus alumnes. Des de llavors, cada any dos estudiants del centre
col·laboren amb l'AVV identificant imatges de la vida del barri que fins ara romanien
en capses.
Analía Orti, tutora de les pràctiques, ens explica que la feina que estan fent
aquests alumnes del Pont del Dragó s'ha d'entendre com una tasca de recuperació
de la memòria històrica, ja que moltes de les imatges mostren moments emblemàtics pel barri. Les dues mestres fan una crida a altres associacions i entitats andreuenques a treballar amb el Pont del Dragó en nous projectes de pràctiques, ja que,
tal com recorden, el benefici que se n'extreu d'aquestes col·laboracions és mutu.
"Moltes entitats acostumen a veure primer quines són les dificultats dels nostres
alumnes i obliden la part més important, tot el que són capaços de fer", explica la
tutora.
Adriana Valero Dengra
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ESPORTS ADAPTATS

Hola a tots i totes, alumnes i exalumnes del CEE Pont del Dragó, ens expliquen
els esports que fan:
En Manu practica l’Eslàlom, aquest esport ofereix amb la seva pràctica una possibilitat idònia de desenvolupar el potencial físic de la persona, així com de millorar l’ús del seu mitjà de desplaçament: la cadira de rodes. L’Eslàlom s’encarrega de crear obstacles de forma artificial; girs, canvis de direcció, rampes, etc., que exigeixen a l’esportista
rapidesa, coordinació i tècnica per acabar el recorregut fixat en el menor temps possible i cometre el mínim nombre d’errors.
L’Oscar, va a la Federació Catalana de Paràlisis Cerebral, i fa boccia.
El Boccia és un esport que es juga en equip. Hi ha un equip blau i un
altre vermell i es llença una pilota blanca dintre del límit del camp.
Guanya l’equip que més s’apropa a la pilota blanca. Hi ha gent que li
costa llençar la pilota, i per això, tenen una canaleta com ajuda, i també, tenen l’ajuda d’una persona que està d’esquena i no pot influir en
el desenvolupament del joc.
L’Edu practica futbol adaptat. Aquest esport es diferencia del futbol
normal. El camp de futbol Sala i futbol 7 adaptat és més petit que el
de futbol 11. També té uns límits, i no hi ha fora de joc, cosa que en el
futbol 11 hi ha fora de joc. Les posicions en el camp són diferents.

L’Aitor, juga a Hockey amb cadira de rodes elèctrica; s’ha de jugar en
pavellons tancats i la gent que pot jugar té discapacitats motrius severes.
El nom del seu equip és els Dracs Guttmann. En els 3 anys i mig que
juga amb l’equip han aconseguit una lliga, hem guanyat el campionat
de Catalunya i han quedat tercers en el campionat d’Espanya.
Els entrenaments tenen la finalitat d’aconseguir el domini de la cadira de rodes
elèctrica, portar bé la pilota i l’estik de ma. Els que no poden portar l’estik amb
les mans ho porten enganxat a la cadira amb un suport de ferro. Podeu trobarlos al facebook i al youtube: els Dracs Guttmann de Barcelona.
Volem animar-vos a tots a que practiqueu esports amb nosaltres.
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EN TONI LECHA, UN EXEMPLE DE
COMPROMÍS I COHERÈNCIA

El dia 19 de juny de l’any passat, just ara fa
un any, en Toni Lecha ens va deixar de manera sobtada. La seva mort, per inesperada,
ens va deixar descol·locats a totes i a tots,
tant familiars, com amigues i amics. En Toni
era una persona de compromís que havia
estat especialment actiu al llarg de la seva
vida, s’havia engrescat amb molts projectes
col·lectius i en tenia encara molts per fer
quan ens va deixar. Un d’ells, probablement
el més important per a ell era veure uns Països Catalans lliures. Lliures d’opressions, d’id’injustícies i de discriminacions. Ell, era un gran lluitador que es va forjar durant
la dictadura i que no va parar fins al dia de la seva mort.
De l’any 1985, quan jo tenia 14 anys, conservo records i imatges veient el meu
pare amb una il·lusió molt gran. Aleshores el Toni estava treballant en un nou projecte: la creació d’un centre per a joves amb discapacitat motriu i/o amb barreres
per a l’aprenentatge. Va ser llavors quan vaig sentir parlar per primer cop del Pont
del Dragó. En tant que era un projecte nou, la seva orientació s’havia de definir i
en Toni va fer una aposta clara cap a les TIC. En aquells anys la informàtica no
era com la coneixem ara, tot i així avançant-se una mica en el temps va treballar
perquè l’enfocament del centre s’encaminés cap al camp tecnològic. En Toni va
treballar amb moltes persones en aquest projecte, però jo recordo gratament en
Jordi Escoin, especialista en tecnologia aplicada a discapacitats, que crec que no
m’equivoco si dic que la relació entre ell i el meu pare va anar mes enllà de l’estrictament professional. Tot el que feia el Toni, ho feia amb il·lusió, però hi havia coses que veies clarament que el feien feliç, així és com vaig veure el Toni quan va
treballar per portar a terme el centre Pont del Dragó.
En Toni Lecha, era una persona amb ideals ferms i molt conseqüent i això ho va
portar fins a les últimes conseqüències en tots els àmbits de la seva vida. La seva
concepció de país i de la societat l’aplicava en tot el que feia; portant la seva ideologia i la seva teoria a la pràctica del dia a dia. Estic convençut que la seva aportació en aquest projecte va quedar marcada per la seva manera de ser i de fer.
Pere Lecha
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VIATGE FI D’ESTUDIS A BERLÍN

Quan em vaig comprometre a preparar el viatge de fi de curs dels nois i noies de
3r. d'arts gràfiques i d'administratiu, no puc negar la gran preocupació que va significar per mi. Ara que ho recordo, m'omple de satisfacció d'haver pres aquella
decisió, ja que tot ha estat motiu d’il·lusió, alegria i de compartir amb totes les famílies moments molt entranyables i com no, amb tota la comunitat educativa del
Pont del Dragó.
El viatge a Berlín ha estat una experiència molt enriquidora pels alumnes, i jo
com a mare acompanyant del grup, he descobert el CEE Pont del Dragó, ja que
por motius personals i malgrat el meu interès en voler participar-hi més, mai havia
estat possible i el viatge m'ho ha permès.
Entre els preparatius i el viatge en si, he vist la professionalitat i afecte que han
mostrat tots els que hi formen part. Moltes gràcies Analía, Marisa, Albert, Marce i
Pepi, heu estat uns acompanyants de viatge excel·lents.
I als nou millors viatgers: José Manuel, Marta, Laura, Sofía, Cristina, Laura, Judit,
Dani i Lluís-Illán, vull també donar-vos les gràcies, perquè m'heu ensenyat a gaudir i ser agraïda de les coses més senzilles de la vida.
Una abraçada,

Amparo
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30è ANIVERSARI DEL MAC

Aquest any 2014 es celebra el 30è aniversari del Macintosh de Apple, que va aparèixer als inicis del 1984 i va
causar una autèntica revolució al integrar per primer cop
l’entorn gràfic, amb el punter i el ratolí, i que posteriorment es va popularitzar i generalitzar amb l’aparició del
Windows de Microsoft.
El Mac, com es coneix popularment, va obrir noves possibilitats d’adaptació que van fer molt més adaptables els
ordinadors sobre tot per les persones amb problemes
motrius. Al CEE Pont del Dragó es va utilitzar des dels inicis, essent l’eina principal de treball dels alumnes fins a finals dels anys 90. A partir del 2000 però, vàrem començar una progressiva migració als entorns Windows, que ja arribaven a
tenir unes prestacions similars als Mac’s, si més no, pel que fa a facilitar l’accessibilitat per als nostres alumnes. No obstant encara utilitzem Mac’s al Centre sobre tot pel que fa als àmbits de la Imatge i So i del Disseny Gràfic. Des d’aquí nosaltres també volem retre el nostre homenatge a aquesta eina, que tant va
suposar per al nostre Centre i els nostres alumnes.
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SOPA DE LETRAS

1. HARRY POTTER
2. BODAS Y PREJUICIOS
3. AVATAR
4. TITANIC
5. TOY STORY

7 DIFERÈNCIES

6.SOLO EN CASA
7.LOS PADRES DE ELLA
8. ZIPI Y ZAPE
9. MAMA MÍA
10. PIRATAS DEL CARIBE

