INFORMACIÓ GENERAL
Nom: COL·LEGI PÚBLIC SES ROQUES
Codi del centre: 07006573
Nivells d’ensenyament: Educació Infantil i Primària
Adreça: Carrer Lluna, 14 - 07314 Caimari (Selva)
Telèfon i fax: 971 - 51 56 53
Correu electrònic: cpsesroques@educacio.caib.es
Matrícula: 50 alumnes (Curs 2009-2010)
Professorat: 4 mestres a temps complet i 5 itinerants.
Serveis: Menjador i activitats extraescolars
L’entorn - Característiques del poble
El C.P. Ses Roques és una escola rural situada dins el nucli antic del poble
de Caimari al començament del camí veinal que du a Moscari. El poble es troba
situat a la comarca del Raiguer, és a dir, a l'interior de l'illa, al peu de la Serra
de Tramuntana. L'escola compta amb els avantatges de trobar-se en contacte
amb la natura, on l'aire és pur i poc contaminat.
Serveis i Institucions
Els canvis que ha sofert el poble al llarg de la història són pocs, la gent es
dedica a la collita de l'oliva (tafones), al camp, al comerç petit, a la construcció i
a la ramaderia. La indústria al nostre poble es basa en productes de consum
alimentari.
Juntament amb la gran indústria alimentària, cal afegir la feina artesanal
molt important avui en dia per la meticulositat i la precisió del treball.
El valor comercial es pot dir que no ha augmentat respecte als darrers
anys, ja que no s'hi troba cap tenda esportiva, de roba, de fotografia o d'altres
comerços que podem trobar a un lloc en moviment comercial. Hi ha botigues de
queviures, perruqueries, tabacalera, farmàcia ..., el més necessari pel quefer
diari.
La classe de transport és comercial (camió que distribueix la producció
d'oli i d'aigua), individual (automòbil) i col·lectiu (autocar). Pel que fa als mitjans
de comunicació, hi ha una oficina de servei de correus i telègrafs. No es
publiquen diaris locals però es pot comptar amb la premsa forana. La ràdio i la

televisió són els mitjans que tenen més acceptació. El poble compte amb pocs
mitjans de cultura tan sols hi ha una biblioteca, que l'obren tres dies a la
setmana l'horabaixa.
Hi ha també una guarderia municipal, situada a l’antiga casa del mestre on
abans s’impartia l’Educació Infantil 3-6 anys, que acull els nins i nines fins a 3
anys.
Pel que fa al servei sanitari hi ha un centre on es duen a terme les visites
dels facultatius.
El calendari de costums és el típic i normal de qualsevol poble, les festes
que es celebren són les religioses i les familiars (matances, acabament de la
collita, etc...). El nostre poble és religiós (catòlic), el lloc sagrat on es fan les
celebracions és l'església del poble. També comptam amb una comunitat de
Religioses Franciscanes de la Misericòrdia que tenen la missió d'assistència
social o infermeria.
Les Festes Patronals consisteixen en actes religiosos en commemoració de
la Santa Patrona (Mare de Déu d'Agost) i actes cívics (balls, concursos ...). Cal
dir també que des de fa més de deu anys es fa també la Fira de s’Oliva i en els
darrers anys el Festival Internacional de Música Antiga.
Es fan moltes activitats culturals com són concerts, trobades de pintors,
cinema antic, exposicions, conferències, Diada del Llibre, Diada Medioambiental.
Cal dir també de la importància que té tenir l’únic Parc Etnològic de les Illes
Balears on hi ha un mostruari de les tradicions dels nostres padrins. S’intenta,
doncs, donar al poble una vessant de caire cultural.
Famílies
Caimari és un poble amb una gran majoria de famílies catalanoparlants. La
llengua emprada col·loquialment dins l'àmbit familiar i de relacions entre els
veïns és el català. Cal dir, però, que en aquests darrers anys ja han arribat
algunes famílies immigrants, de nacionalitat sudamericana en la seva majoria,
amb un petit augment de la matrícula del centre, gràcies també al servei de
menjador que s’ofereix des del curs 2006-2007 amb una gran acollida.

Alumnat
L’alumnat no és problemàtic, doncs no ens veiem afectats per la
problemàtica que comporta la immigració. En total, l’escola acull uns 50 alumnes,
25 a Educació Infantil i 25 a Educació Primària, matrícula que es manté estable i
no experimenta variacions notables al llarg del curs.
Durant el curs 2009/2010 tenim la següent distribució de l’alumnat:
 Educació Infantil:
• 3 anys: 7 alumnes.
• 4 anys: 11 alumnes.
• 5 anys: 7 alumnes.
 Educació Primària:
• Grup 1:

* 1r. de 1r. Cicle (1r.): 4 alumnes.
* 2n. de 1r. Cicle (2n.): 6 alumnes.

• Grup 2:

* 1r. de 2n. Cicle (3r.): 5 alumnes.
* 2n. de 2n. Cicle (4rt.): 6 alumnes.
* 1r. de 3r. Cicle (5è.): 3 alumnes
* 2n. de 3r. Cicle (6è.): 1 alumna.

Professorat
El Claustre està format per quatre mestres definitius (un d’ells itinerant
de l’especialitat d’Educació Musical al C.P. Es Torrentet de Biniamar i al C.P.
s’Olivar de Moscari) i una mestra que ocupa una Comissió de Serveis.
Al llarg de la setmana vénen també al centre: un mestre itinerant
d’Educació Física compartit amb el C.P. Es Torrentet de Biniamar, el C.P. s’Olivar
de Moscari i el C.P. Montaura de Mancor de la Vall; una mestra itinerant
d’Audició i Llenguatge compartida amb el C.P. Es Putxet de Selva; una mestra
itinerant de Religió compartida amb el C.P Nadal Campaner Arrom de Costitx i el
C.P. Montaura de Mancor de la Vall; i una mestra itinerant de Pedagogia
Terapèutica compartida amb el C.P. Es Torrentet de Biniamar i el C.P. Els Molins
de Búger.

Altre personal
Altre personal a disposició del centre:
• Del menjador: una monitora depenent de l’Ajuntament i l’APIMA.
• De neteja: una treballadora de l’Ajuntament.
• De manteniment: intervencions periòdiques de la brigada de l’Ajuntament,
per mantenir i/o arreglar desperfectes.
APIMA i Ajuntament
L’APIMA col·labora, en la mesura de les seves possibilitats, amb el Centre.
S’encarreguen d’organitzar les celebracions tradicionals, de subvencionar les
sortides, de dur a terme alguna activitat extraescolar, … El 100% de les famílies
pertanyen a l’AMIPA. El centre està obert a possibles activitats de l’APIMA,
activitats extraerscolars, reunions, …
De la mateixa forma, l’Ajuntament ens proporciona el que els demanam, si
es troba al seu abast, i s’encarrega del manteniment de les instal·lacions del
centre.
Edifici
Respecte a l’estructura física del centre, l’escola té 3 aules, cada una
independent però a la vegada comunicades entre sí. A la primera hi ha 3, 4 i 5
anys d’Educació Infantil. A la segona hi ha 1r. i 2n. d’Educació Primària i a la
tercera hi ha 3r., 4t., 5è. i 6è. d’Educació Primària.
La sala de mestres és a la vegada despatx del director, magatzem de
material, biblioteca i una mica de tot i molt. Hi ha un petit espai que utilitzam
també per magatzem i dos petits banys.
A l’exterior, a un racó del pati, hi ha la sala de la caldera i el dipòsit del
gasoil, que antigament era el llenyer on el mestre guardava la llenya per
encendre les estufes que hi havia a les aules. Tot l’edifici està envoltat pel pati.
No disposam d’espai pel servei de menjador ni per la cuina. L’alumnat surt
del centre amb la monitora de menjador i va a la Piscina “Restaurant Ses
Deveres”.

Horari
Horari lectiu:
• Setembre i juny, jornada continuada de 09:00 a 14:00 hores.
• D’octubre a maig: de dilluns a dijous jornada partida de 09:00 a 12:30 i
de 15:00 a 16:30 hores. Els divendres jornada continuada de 09:00 a
14:00 hores.
Horari de menjador:
• De 12:30 a 15:00 hores, de dilluns a dijous, d’octubre a maig.
• De 14 a 16:30 hores, els divendres i els mesos de setembre i juny.
Horari d’activitats extraescolars:
• De 16:30 a 17:30 es realitza una activitat de l’APIMA.

