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Curs 2014/2015, un curs on han passat un munt de coses. Várern cornencar el
curs amb la Jubilació del nostre estimat Conrado, el Conserge del Centre. Varern
realitzar, també durant el primer trimestre, les eleccions al Consell Escolar.
Després va venir I'acte d'inauguració deis locals del primer pis, seguit del
reportatge de RTVE "Emancipados" en commemoració del 25é aniversari d'aquell
"Informe semanal" del 1990 "¿Se acabo la parálisis?" , Els podeu veure ambdós a
la nostra web . A tot aixó cal afegir que des del SEEM s'ha iniciat aquest curs el
procés de gestió, magatzem i préstec del material utilitzat en I'escola inclusiva,
seguint el model que des del 2001 es fa amb les escoles bressol. Una altre molt
bona notícia ha estat tota la feina desenvolupada per I'ACPD en relació al projecte
d'un nou centre ocupacional, que ha culminat amb un acord amb el Districte de
Sant Andreu per disposar d'uns locals al recinte de Fabra i Coast. De tot
I'esmentat en podreu trobar informació en aquest se Rodant Junts, a més de
moltes altres coses relacionades amb el dia a dia del centre, els alumnes i les
seves famílies.
Dediquem especialment aquest número a la memoria de la Laura, alumna d'Arts
Gráfiques. La tindrem sempre en el nostre record!
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INAUGURACIÓ DELS NOUS ESPAIS

El divendres 6 de rnarc es va celebrar
I'acte formal de posada en marxa deis
nous espais del Centre. Ara, disposem
de nous espais al primer pis, que
s'han dividit en dues parts, aprofitant
la divisió que ja tenien en el serveis
anteriors: Centre de salut mental Vidal
i Barraquer i el seu servei de Centre
de dia.
Una secció s'ha destinat al SEEM
(Servei Educatiu Específic de Motrius),
fet que ha permés desenvolupar-ne
les activitats pr ópies i ampliar la seva
activitat a totes les escoles de
Barcelona a les que es dóna suport.
I a I'altra secció s'hi han traslladat algunes árees de treball deis professionals, com ara
la sala de professors , el que ha permés destinar més espais a aules i augmentar el
nombre d'alumnes del centre.
També disposem d'una nova sala de formació, que ens permet realitzar amb
comoditat tant activitats de formació del SEEM com reunions del Centre, com ara el
Claustre i el Consell Escolar.
En Raimon Blassi, Regidor del Districte de Sant Andreu , en Manel Blasco, Gerent del
Consorci d'Educació de Barcelona i en Jordi Escoin Director del Centre , varen dir unes
paraules i després es va fer un petit refrigeri per a tots els assistents a I'acte.
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JOCS FLORALS 2015

Com cada any el dia 23 d'abril vam celebrar a la Sala d'Actes de la Biblioteca La
Sagrera Marina Clotet els Jocs Florals de I'escola . Tots els textos tenien un alt nivell i
emotivitat i pel jurat no va ser gens senzill. Els guanyadors van ser: Joan Díaz, Guillem
Mata, Judith Heréncia, Clara Sánchez, Marcos Fernández, Sara Gómez , Sandra
Gavaldá , Cristela Martínez i Jaume Prado.

RENEIXER CAP ON EMPENTA EL VENT de Joan Díaz
En el Pont del Dragó

Maite la tutora

no és tot divisió suma i multiplicació

mai cornenca a l' hora

també hi ha diversió.

Marta Benedico

25 anys de dedicació,

moltes hores li dedico,

nous alumnes molta emoció

amb la Montse fent factura

Jordi Escoin el cepü« d'aquesta tripulació.

quina classe més dura.

Arts Gréiiques o Administratiu

Ana de la Cuesta és la orientadora

vosaltres decidiu,

molt millor que Dora I'exploradora.

un esperit de superació sempre viu.

També tenim al Marce

Professor i educador guiant les passes

sempre rient a la classe.

no faltis a les classes

I aixó és Pont del Dragó

de projectes i b ésice

vostra és la decisió

Anna Lacambra la dinémice,

que aquest tema sigui el millor.
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UNA GATA BEN CURIOSA

Clara Sánchez
Jo vaig néixer a una fabrica, vaig néixer amb
un trosset de cua (si ja sé que vosaltres els
que camineu a dues potes naixeu sense
cual pero en el meu cas va ser diferent
perqué jo soc una gata.
La meya mare a diferéncia de mi no li va fer
cap cas,
em va Ilepar com als meus
germans.
Quan vaig fer un mes, els meus germans em
rossegaven la cua, ells s'adonaven de que
jo era diferent, diferent a ells que tenien una
preciosa cua Ilarga. Fins que un dia van
marxar de la fabrica . Mai els vaig tornar a
veure.
Jo en canvi em vaig
mare a la fabrica.

quedar amb la meya

Fins que un dia, es va emportar la meya mare un homínid i durant uns 4 mesos
va ser un altre tipus que caminava a 2 potes qui em va alimentar.
Va ser aleshores que vaig aprendre que no tots els homínids son dolents .
Per aquell temps jo era perfectament conscient de que era diferent
m'agradava en absolut.

no

Un bon dia vaig veure a un tipus. El que m'alimentava semblava tenir molt
respecte per ell. Van estar parlant una bona estona sobre tenir gatets allá Al final
el que m' alimentava em va agafar i amb lláqrirnes als ulls se'm va emportar.
Fora feia fred i plovia.
Aleshores em va deixar a un 1I0c on hi havia més gats que també em rossegaven
la cua , jo de tant en tant també els mossegava i esgarrapava a ells.
Fins que un dia van aparéixer dos homínids femelles a la meya vida. Per fi tenia
una casa que era tan sois meya, i a que no endevineu quin nom em van posar
aquestes dues caminadores de 2 potes? em van posar "Curiosa" pero no per que
els hi sembles curiosa la meya cua si no perqué jo sempre volia tafanejar-ho tot.
Al principi eren normals, pero amb el temps una d'elles va cornencar a anar amb
una especie de monstre metallic amb rodes com si fossin potes.
Jo moltes vegades la vaig veure plorant , demanant-se perqué li havia passat a
ella?... Jo també em feia la mateixa pregunta a vegades ...pero amb el temps la

pag.S

meya cua va deixar de arnornar-rne i just vaig descobrir, gracies a una de les
meves cuidadores, que la meya cua pertanyia a un tipus de gat tiple japonés que
es diu Bob Tail!
Bé fins aquí la meya historia, abans d'anar-me m'agradaria deixar-vos amb un
consell i amb un pensament: el consell és que penseu en el present, no penseu si
derná tindreu o no el que teniu avui perqué el futur pot canviar per bé o per
malament sinó mireu-me a mi, vaig passar de ser una gata de fabrica a tenir tota
una casa per a mi sola. El pensament és que els defectes que tenim és el que ens
fa ser nosaltres mateixos, el que ens fa ser únics i que aquests defectes poden ser
virtuts per altres , no creieu?
PRACTIQUES EN EMPRESA

PRACTIQUES LABORALS
Xavier Arnada i Marcos Fernández

..
~

Som alumnes de 3r d'Arts Grafiques que aquest curs hem realitzat les practiques a
I'Empresa MakerShop BCN. El treball ha consistit en la producció d'un vídeotutorial
sobre com calibrar una impressora 3D.
La filmació la vam realitzar amb la nova camera professional JVC HD i I'edició amb
els programes Adobbe Premiere per a muntar les imatges i el so, i l'Adobbe After
effects per afegir efectes de vídeo. El procés ha estat una mica complicat perqué són
programes molt complexos amb multitud de menús. També ens va portar molta feina
aprofitar alguns trossos de filmació que no havien quedat gaire bé i no teníem temps
per gravar de nou. Pero hem de dir que per nosaltres ha estat una experiencia molt
positiva perqué hem apres com es fa un procés de gravació i edició audiovisual,
també com funcionen la relacions entre professionals i c1ient: objectius, planificació,
terminis.
Una vegada realitzada I'entrega, el client va quedar molt satisfet i ens va felicitar per la
feina ben feta. Nosaltres també volem agrair-li a elll'oportunitat que ens ha brindat per
a realitzar les practiques a la seva empresa.

maker5hop8CN
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UTILlTZEM EL SENY A LES XARXES SOCIALS

Anna Betlloch i Anna de la Cuesta

L'últim dia del segon trimestre com cada curs, vam realitzar una Jornada
Transversal. Aquest curs va ser el 27 de rnarc i el tema que vam escollir va ser
"Les xarxes socials i els seus usos". Van venir els mossos d'esquadra del districte i
ens van fer una xerrada sobre Internet Segura, molt amena i instructiva. Els nois i
noies varen fer moltes preguntes i aportacions sobre els perills d'internet. Després
del descans ens várern trobar per grups per reflexionar sobre I'ús que en fem i
compartir els coneixements i experiencia que en tenim.

Social Media

XERRADA TALLER SOBRE AJUTS, RECURSOS
I PRESTACIONS ECONOMIQUES

Anna Betlloch i Anna de la Cuesta

El dijous dia 19 de febrer de 2015 va tenir Iloc a les instal·lacions del Centre una
xerrada sobre els diferents tipus d'ajuts, prestacions econ6miques i recursos
personals per a les persones amb discapacitat a carrec de la Sra. Isabel Macarulla,
treballadora social d'ECOM. Hi varen assistir una vintena de famílies
aproximadament. i va estar molt profitosa per a tots els assistents.
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~DUCAR AMB PRDJECTES, LA NECESSITAT

Angel Carrera
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Cada matí, quan arribo al Centre, després de donar els bons dies i contestar el correu,
tinc ciar on vull arribar amb cada grup classe a nivell de continguts. El que cada
vegada em costa més és anticipar-me i saber com hi arribaré o millor dit com hi
arribarem .
Educar, és un acte compartit. Calen alumnes i professionals participant en I'activitat de
forma conjunta: Facilitar el compartir I'aprenentatge i el saber que cadascú aporta així
com el qué anirem aprenent alllarg del procés.
Cada activitat és un repte per donar-Ii una solució o moltes; fins i tot , alguna vegada
pot quedar sense resoldre's com esper ávern ... s'anir á transformant. Es proposa una
necessitat de partida a resoldre.
La necessitat d'haver de resoldre o donar una resposta magistral i única, ens fa perdre
la riquesa de I'aprendre aprenent i enriquir-nos els uns deis altres.
La necessitatlactivitat és I'inici del plantejament. Quan aquesta comporta v áries
activitats en el procés per arribar a resoldre la necessitat n'hi diem Projecte.
Podem plantejar projectes personals (de vida), socials i professionals. És una manera,
no única, d'educar.
Es defineix la necessitat i es comparteixen les aportacions que cadascú proposa per
resoldre-Ia. Mai hi ha una única solució. És la grandesa de la diversitat.
Diversitat de maneres d'aprendre i educar, de rebre i interioritzar els continguts , de
diferents camins en el procés per arribar-hi,... ens duu a la plasticitat i a relativitzar la
solució única.
Des que el CEE Pont del Dragó va iniciar la seva tasca educadora el 1987, amb la
finalitat de donar sortida a joves amb capacitats i necessitats associades de diferent
taranna, s'ha acabat adoptant les metodologies de treball per projectes perqué aporten
la facilitat d'atendre la diversitat de capacitats d'aprenentatge de cada alumne i
I'aplicació real a unes necessitats reals.
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L'aprenentatge es resolt a partir de necessitats del dia a dia,
de les compartides entre professionals, entre alumnes, entre
móduls académics i necessitats de la comunitat educativa
així com encárrecs externs i de participació comunitaria
propera: barri, districte...
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És el que ens defineix educativament. Són aprenentatges per
fer el pas a la vida adulta i professional deis nostres alumnes.
Necessitats reals igual a solucions reals.
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Em quedaria a mig camí sinó parlés de la importancia deis
projectes de vida . Necessitats de vida que es resoldran amb
processos similars als académics. Necessitats socials i
familiars que també demanen solucions reals. Moltes
vegades no tenim la solució pero si aportem la creativitat i
I'assessorament que poden ajudar a resoldre'ls .

Seria lIarg i feixuc pels lectors descriure tots els projectes que es fan al Ilarg del procés
d'aprenentatge deis alumnes pero si cal exemplificar-ne alguns per entendre de qué
estic parlant.
Académicament, podem dir que iniciem als alumnes amb petits projectes com poden
ser una targeta, un punt de llibre, una carta , el calendari del centre ... passant per
cartells i arribant a imatges corporatives d'empresa, projectes audiovisuals i el Projecte
Integrat final que cada alumne fa el darrer curs , sigui de I'especialitat d'Administratiu o
la d'Arts Gráñques.
No puc deixar al marge els projectes entre móduls de formació professional i básica:
Jocs florals , obres de teatre i musicals, jornades d'alimentació saludable i
conscienciació mediambiental com són el "Son dia, esmorzem!" i el "Troca'I".
Tot plegat amanit amb col -laboracions cornunitáries amb entitats del barri i del districte
com el "Maquina't".
Tots aquests projectes parteixen de la necessitat, d'uns o
altres , i ens faciliten agrupar els aprenentatges de forma
globalitzada i constructiva . Treballar els nombres naturals
i el dibuix per ordinador es tradueix en el projecte del
calendari del centre , per exemplificar.
Cada projecte, independentment de la seva complexitat,
té un procés de treball que ve definit per la necessitat, la
recollida d'informació, la pluja d'idees creatives i la
solució final. Per aconseguir-ho s'utilitzen els materials,
programari i maquinari necessaris així com les
adaptacions perqué cada alumne arribi a desenvoluparho de forma professional.
Al final de cada día, m'emporto el resultat de la creativítat
deis alumnes i companys que em fan créixer i pensar que
l'endema rn'aportara nous reptes i noves experiéncies,
noves necessitats i noves solucions.
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LOGO DEFINITIU DE L'ACPD

Com ja us vam explicar en I'anterior edició de la revista, el curs passat, 2013-2014,
I'ACPO va organitzar un concurs entre els alumnes i exalumnes del Centre , per
canviar el disseny del nostre logo. El guanyador va ser el dissenyat per una alumna
de primer d'Arts Cráfiques. Ourant aquest curs els alumnes de segon han fet
alguns canvis sobre el disseny inicial per adaptar-lo als diferents suports que
I'ACPO els va demanar. Aquest és el resultat:

Associació Centre Pont del Dragó
Molt bona feina! Felicitats a tots i totes !

L'ELENA, CAMPIONA DE SLALOM

El passat dia 18 d'abril a la ciutat de
Vilanova i la Geltrú, es va celebrar la vinti-cinquena edició del Campionat de
Catalunya de Slalom. La nostra alumna
Elena Cardona Roca va realitzar unes
bones proves que li van permetre
aconseguir el títol de Campiona de
Catalunya a la Oivisió WS1A.
Enhorabona Elena pels teus éxits !
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UN PAS MÉS CAP AL CENTRE OCUPACIONAL
Representants ACPD

Aquest curs que ara s'acaba ha estat molt intens per I'ACPD. A I'inici deis curs
2013-2014, va sorgir la idea de crear un Centre que donés continuHat al Pont, on
els nostres fills i filies desenvolupessin tot el que han aprés en la seva etapa de
formació.
Des del moment que vam plantejar I'idea a la direcció del Pont, hem tingut els seu
suport i acompanyament, així com el deis professionals del Centre. Grácies a tots.
Després de donar-hi moltes voltes, de fer el projecte del Centre , de refer-I'ho, de
reunir-nos amb el regidor i el gerent del Districte de Sant Andreu , de visitar altres
centres i d'informar-nos tant com hem pogut, podem dir que tenim el projecte
definitiu i el que és més important , la cessió d'un local per part de l'Ajuntament de
Barcelona , concretament en el districte de Sant Andreu al recinte de I'antiga
fabrica de la Fabra i Coats, per dur-Io a terme.
Finalment el projecte s'ha centrat en la creació d'un Centre Ocupacional pels
exalumnes del Pont on puguin desenvolupar i ampliar tots els coneixements que
han adquirit sense oblidar la possible sortida al món laboral quan sigui factible.
L'ACPD esta pendent de presentar aquest projecte al SISPAP per obtenir-ne el vist
i plau i així tirar endavant perqué aquesta il.lusió es transformi en realitat

-

Pag.13

PONT DEL DRAG6....LLUITAR I GUANYAR

Vlcenc Sanclemente

6m

ji!!!YJ

,~

~[ZJ~

Vaig coneixer Rosa Ortolá, Oriol Miquel, Jaume Solé i Pere Lluls Gimeno el 1990
arran d'un Informe Semanal, que vam titular "S'ha acabat la parálisi". En aquell
temps ens sorprenia la vida del científic Stephen Hawking i com es comunicava.
Vam donar a conéixer l'experiéncia absolutament novedosa de Pont del Dragó i
I'entusiasme d'un grup de pares i professionals en focalitzar en les noves
tecnologies. El reportatge va guanyar premis o El principal , que vam cornencar una
Ilarga amistat amb alguns deis protagonistes, com la Rosa .
El 1993 vam retrobar-nos amb el Unia 900 "Ningú ho tara per tu". Vam tornar a
reflectir el centre i la vida deis protagonistes. Rosa Ortolá estava treballant després
de sortejar "I'efecte sorpresa" de la seva imatge. Oriol Miquel estava exuberant.
Havia estat adrnes a l'Escola Massana de Barcelona. Jaume Solé, per la seva
banda, havia enviat 33 currículums a diferents cadenes de televisió privad es i
públiques. Pere L1uís ja treballava també, pero en una ubicació molt difícil.
Vint-i-cinc anys després ha estat impactant tornar-me a trobar amb Rosa, Oriol ,
Jaume i Pere L1uís. Ells s'han conservat millor. En Jordi Escoín també. Potser ha
estat la seva historia de batalla continua. "Ha estat una historia de lIuita en la qual
nosaltres hem acompanyat", ens deia la Núria , la mare de l'Oriol.
Ha succelt una coincidencia. En el darrer any, tant la Rosa , com en Jaume, o
l'Oriol han anunciat nua ~'~m::lnr:in::lv~n RO~::l an un oís nroni i Oriol i J::lIJm~ ::l una
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residencia assistida, de nova creació.
Per a mi va ser molt especial, tornar al
Pont, comprovar que s'havia engrandit,
professionalitzat, pero que entre alumnes
i professors continuava el mateix esperit
de Iluita per la integració laboral. He de
dir que, després d'haver viscut 15 anys
fora d'Espanya, tornar al Pont, em feia
sentir un gran orgull de ciutat. Veure que
els recursos públics han servit per
quelcom tant necessari. Pensava: "Que
guapo que la meva ciutat tingui el Pont."
I també vaig comprovar que no quedara
aquí..que I'Associació de Pares esta ja
planificant amb els espais de Can
F abra...són passes per assegurar el
futuro
La meva feina sempre ha estat repartida
entre reflectir que passava a la meva
ciutat i els seus barris i les cróniques des
de I'estranger. En mig del rodatge del
reportatge van
comunicar-me
que
tornaré a viure de corresponsal a M éxic
a partir de l' 1 de juliol. Per aixó , no ho
podia dir, i cada detall del Repor em
tocava el coro
Ha estat un privilegi, poder tornar a
visitar el Pont del Dragó, explicar com
estan, que fan aquells que eren/em joves
fa 25 anys. Va ser la primera generació
que sortia al carrer i a buscar feina sense
complexes. Al reportatge, hi ha una frase
de Rosa que demostra que ha valgut la
pena,
"Pesseu, sou a casa vostra" .
Aíxó resumeix el Repor "Emancipats".
Ella somriu , per que és I'anunci d'un
triomf.
Enllag del reportatge:

http://www.rtve.es /television/20150414/repor-tve-emancipados/1129780.shtml
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FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

Com cada any els alumnes de 3r han fet la Formació en Centres de Treball. Aquest
any hem incorporat una nova empresa a la nostra borsa. Aquesta és la Biblioteca El
Clot- Josep Benet I'espai de la qual esta ubicat a I'edifici Disseny Hub.
L'alumne que ha realitzat les practiques a aquest centre ha estat Miguel Galindo
Gómez de 3r d'Arts Gráfiques.

EL PRIMER JUBILAT DEL PONT DEL DRAGÓ

Ja esta , ja ha succeit. Ja tenim el primer
company que s'ha jubilat. Qui ho havia
de dir, com passa el temps , i és que ja
son 28 anys que el CEE Pont del Dragó
va obrir les seves portes.
En Contado es va incorporar de
Conserge al Centre al 2001 i ha estat
amb nosaltres fins que se'ns ha jubilat,
ara al passat novembre del 2014 . Una
entranyable i bellíssima persona , estimat
per tots els companys j per tots els
alumnes. Contado, ja saps, estas
convidat a passar per aquí quan vulgu is,
Pont del Dragó sempre sera casa teva.
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VIATGE FI D'ESTUDIS A MADRID
Xavier Aranda i Marcos Fernández

3er

Hola a tots, som els alumnes de tercer d'Arts Gráfiques i us explicarem el viatge que
vam fer amb els nostres companys d'Administratiu .
L'aventura va cornencar en una área de servei tirant-nos pel tobogan com nens petits.
Alllarg de tot el trajecte en Diego no va parar d'agafar el micro per explicar coses.
El dia 25 vam arribar a I'hotel que era molt xulo. A I'entrada hi havien molt cotxes antics guapos. Al dia següent ens va aixecar el sargento d' "artilleria", és a dir el nostre
tutor. Al matí vam anar alguns a visitar I'estadi Santiago Bernabeu , després vam anar
a dinar a la Placa Major de Madrid i per la tarda vam fer shoping . A las 8:30 de la tarda
estavem tots en el Teatre Lope de Vega per veure el musical "El Rey León". Quant es
va aixecar el teló varern passar 2 hores amb la cane ó el cicló de la vida. Va passar una
anécdota molt divertida: després del moment "hakuna matata" es van encendre els
Iiums i tothom es pensava que la fun ció havia acabat i resulta que faltava la segona
parto A tots ens va agradar molt I'obra.
Al dia següent vam anar al Museu del Prado , on vam veure grans obres , especialment
les pintures negres de Goya amb els comentaris del Diego. Ens va agradar molt.
Després vam anar a menjar. A les 17:00 de la tarda torn ávern a I'hotel a anar a prendre alguna cosa rápid i, després per la nit........ (perdoneu que no us expliquem, pero
el que va passar a Madrid es va quedar a Madrid) . Al dia següent, la tornada, vam arribar al Pont a les 21 :00 per culpa d'una caravana.
L'experiéncia del viatge va ser molt divertida, aix ó si, vam enyorar alguns companys .
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LES TAULETES COM A EINES D'APRENENTATGE

En els últims anys com a servei itinerant hem pogut constatar com les tauletes
esdevenen una eina per I'aprenentatge i la comunicació. Representen un element
inclusiu del que tots els nens es poden beneficiar, pero prenen un paper protagonista
en nens que per dificultats motrius no poden accedir als aprenentatges de forma
convencional (lIapis i paper ) o que no poden comunicar-se parlant.
Qué ens aporten?
• Motivació
• Agilitat
• Portabilitat
• Aprenentatge intuitiu
• Immediatesa
• Aprendre jugant
• Tractament positiu de I'error
• Accessibilitat
• El nen com protagonista del seu aprenentatge

Com a 8EEM en aquests últims anys hem estat proporcionant diferents aplicacions
lIiures que faciliten la comunicació ( aplicacions que combinen pictogrames-paraules
amb sortida de veu ) i altres que permeten accedir a I'aprenentatge de la
lectoescriptura . En aquesta línia també oferim formació pels professionals (mestres,
logopedes..)per donar a conéixer els recursos que existeixen. Creiem que quant més
difusió oferim als diferents professionals que treballen amb els nens més recursos
tindran.
En els propers exemplars de la revista es donaran a conéixer les diferents Apps
lIiures que hem anat testejant amb alumnes del 8EEM.
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1. SAGRADA FAMILIA

6 . POBLE ESPANYOL

2. PARC GÜELL

7. CATEDRAL

3. PEDRERA

8 . PALAU DE LA GENERALlTAT

4. MAREMAGNUM

9 . L1CEU

5. RAMBLA

10. PALAU DE LA MÚSICA
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