C.P. ES PUTXET
C/ Escoles, 14
07313 Selva
Telèfon i fax: 971 515 043
E-mail: cpesputxet@educacio.caib.es

CONTEXT I TRETS D’IDENTITAT
ENTORN
El Col·legi Públic Es Putxet està ubicat al poble de Selva, a la part septentrional
de Mallorca, a la comarca del Raiguer, en zona rural i de muntanya.
MEDI SOCIAL I ECONÒMIC
El Municipi de Selva té uns 4.200 habitants i està format pels pobles de Selva,
Caimari, Moscari, Biniamar i Binibona.
Referent a l’aspecte econòmic i social de la població activa, predomina el sector
de serveis i el secundari, en especial la producció de calçat, productes derivats
del cuir i la construcció.
L’agricultura i la ramaderia resten com el sector econòmic amb menys
producció de feina al municipi. El sector primari conserva la producció d’oli i
petits ramats de bestiar menor, en especial alguns ramats d’ovelles.
TIPOLOGIA ESCOLAR
Respecte a la tipologia escolar, el Col·legi Públic Comarcal “Es Putxet”, de
Selva, és de titularitat pública, gratuït i depenent de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esports.
EDIFICIS
Respecte a l’estructura física del centre, l’escola està separada en dos edificis,
situats un davant l’altre. Al primer edifici, el més antic, inaugurat l’any 1.942, hi
ha tots els grups de primària i un grup d’educació infantil (normalment el grup
de 5 anys), a més de les diferents dependències, la de professors, la
d’informàtica, la de música/biblioteca, dos espais reduits de PT i AL, una aula
d’estudi, el despatx de direcció i un total de quatre banys. A l’exterior hi ha la
sala de calderes i la sala del dipòsit de gasoil. Tot aquest edifici està envoltat de
pati amb algunes zones ajardinades.
Creuant el carrer, s’hi situa el segon edifici, construit vers l’any 1980,
mitjanament conservat. Alberga la cuina-menjador, amb un bany i dues aules
d’educació infantil, amb un bany i habitació per a material.

Davant les aules hi ha un pati per a l’esplai.
Els dos edificis necesiten obres, el més antic de conservació i el més modern de
renovació.
A un nivell inferior, s’hi troba el poliesportiu, lloc on hi fan l’esplai alguns cursos
de primària. El grup escolar també utilitza el pavelló municipal per a realitzar
activitats d’educació física.
OFERTA EDUCATIVA
Educació infantil 2on cicle, 4rt, 5è i 6è
Educació primària, de 1er a 6è
HORARI
Horari lectiu:



Setembre i juny, jornada intensiva de 09:00 a 14:00 hores
Resta de mesos, jornada partida de 09:00 a 12:30 i de 14:30 a 16:00 hores.

El temps de l’horari lectiu els mestres són els responsables dels alumnes.



De 12:30 a 14:30 hi ha menjador escolar, les monitores són les
responsables de l’alumnat.
De 07:30 a 09:00 i de 16:00 a 17:30 es realitza una activitat de l’APIMA, de
guardería, amb una monitora responsable.

El centre restarà obert a possibles activitats de l’APIMA, activitats
extraerscolars, conferències i reunions i a activitats organitzades per
l’Ajuntament.
Durant tot el curs escolar 2008/2009 l’horari és de 09:00 a 14:00
hores degut a les obres que es realitzen en el centre.
SERVEIS
Menjador escolar
L’empresa que gestiona el menjador, Mariano Mérida, és una empresa privada,
contractada mitjançant concurs públic per la Conselleria d’Educació. Cada curs,
el consell escolar ha de fer una valoració del menjador escolar i informar la
Conselleria d’Educació i Cultura.
Transport escolar

L’empresa que té contracte anual amb la Conselleria és Autocars Alorda.
Realitza el transport dels alumnes de Moscari a Selva i viceversa.
A partir del curs 07/08 realitzen el desplaçament acompanyats d’un monitor/a.
Activitats extraescolars organitzades per l’APIMA.
Servei de guardería al matí i a la tarda, organitzada per l’APIMA. El consell
escolar haurà de sol·licitar, cada any, a la Conselleria, la continuació d’aquest
servei.
LA COMUNITAT EDUCATIVA
ALUMNES
Alumnat: en total, l’escola acull uns 180 alumnes, un centenar a primària i la
resta a educació infantil, matrícula que es manté estable i no experimenta
variacions notables.
La majoria d’alumnes han nascut a Mallorca, són catalanoparlants i una minoria
són castellanoparlants i estrangers. Els estranger, d’unes deu families,
procedeixen de països diferens: Alemanya, Bélgica, Gran Bretanya, Polonia,
Argentina, Equador, i assisteixen a l’escola de forma permanent, tot i que d’un
any a l’altre pot variar alguna nacionalitat. Aquests alumnes adquireixen un bon
domini de la llengua catalana i o castellana, segons el cas.
L’escola acull de Moscari alumnes a partir dels 8 anys que han de cursar 3er de
primària.
En tots els casos, s’ha de tenir esment, especialmente al principi, perquè la
seva integració resulti còmode i siguin acceptats per la resta d’alumnat.
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mestres de primària.
mestres d’infantil.
especialistes: educació física, educació musical i llengua estrangera-anglès.
mestre de pedagogía terapèutica.
mestre d’audició i llenguatge, compartida amb una altra escola.
professora de religió.

PARES I MARES
Les famílies de la nostra comunitat són majoritàriament catalanoparlants.
Solen treballar tant el pare com la mare, d’aquí la necessitat d’oferir
determinats serveis com són el menjador i el servei de guardería als capvespres
i als matins.

El col·lectiu de pares i mares s’organitza amb una associació de pares i mares
APIMA. L’associació té els seus propis estatus i fomenta la informació entre les
famílies i la cooperació amb l’escola.
ALTRE PERSONAL
Altre personal a disposició del centre:







Del menjador: una cuinera i tres monitores depenents de l’empresa privada i
gestionada per Mariano Mérida.
De neteja: dues treballadores de l’Ajuntament.
De manteniment: intervencions periòdiques de personal de l’Ajuntament,
per mantenir i/o arreglar desperfectes.
Dels serveis socials de l’Ajuntament: una treballadora social que realitza
tasques i actuaciones puntuals en relació a les demandes fetes pel centre,
concessió d’ajudes de llibres i de menjador, assistència diversa a les
famílies.
De sanitat: anualment es fa una revisió auditiva als alumnes de 1er de
primària i es vacunen als alumnes de 1er i de 5è de primària, si les famílies
han donat la seva conformitat per escrit.

