
Bona tarda, 

Som l’Anna i l’Agnès, som logopedes i venim en representació de l’Escola Llevant, que pertany 

a l’institut municipal de serveis personals de Badalona.  

Ja fa molts anys que utilitzem tecnologia de suport i fa 3 anys que, gràcies a una dotació 

econòmica de l’AMPA de l’escola, vam poder iniciar un projecte per oferir als nostres alumnes 

un sistema de comunicació alternatiu a través de comunicadors dinàmics. Pels professionals de 

l’escola ha estat una gran experiència, ja que per nosaltres era una eina nova. Hem de dir que 

l’alumnat ens ha demostrat que domina la tecnologia més que nosaltres mateixos. 

Hem fet aquest projecte en col·laboració amb l’AMPA de l’escola i estem molt contentes de 

rebre aquest premi ja que ens ajudarà a seguir apostant per tota mena d’ajuts tècnics pel 

nostre alumnat, els quals els permetran seguir participant, aprenent, jugant i comunicant-se. 

Per altra banda, estem molt satisfetes per l’acollida que ha tingut el nostre projecte. Teníem 

moltes ganes de mostrar la feina que es feia des de l’escola, i la Fundació Romper Barreras ens 

ha brindat la oportunitat de visibilitzar-la. Va ser un gran repte per nosaltres ensenyar en 3 

minuts les meravelles que es poden arribar a fer amb la tecnologia adequada i les 

conseqüències tan positives que això té en els nostres infants, al final només era qüestió de 

plasmar el que ja s’estava fent i tots aquests retalls de vídeos són fruit d’una feina i implicació 

tant de professionals, com de famílies i alumnes, que són els autèntics protagonistes d’aquest 

premi. 

Només ens queda agrair totes i cadascuna de les persones que han participat en aquest somni 

que s’ha fet realitat.  

- A la Fundació Romper Barreras per crear aquest premi i donar visibilitat a tants 

col·lectius. 

- Als professionals per la seva implicació any rere any i la bona predisposició que sempre 

els caracteritza. 

- A les famílies per confiar en nosaltres i per la seva lluita incansable. 

- A Jarabe de Palo per deixar-nos fer servir una cançó tan especial com “Eso que tú me 

das”, amb un missatge que ens defineix. 

- A totes les persones que ens heu donat el vostre vot i heu fet que finalment estar aquí 

avui sigui possible. 

- I sobretot, A tots els alumnes de l’escola, que són el motor que ens impulsa a seguir 

millorant, innovant i lluitant per la seva plena inclusió a la societat. Sou meravellosos, 

GRÀCIES PER TOT EL QUE ENS DONEU! 

 

 


