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“Des de fa set anys funciona l’escola de pares i mares”
IES Emili Darder, IES Guillem Sagrera i CP
Marian Aguiló són els tres centres
públics, ubicats gairebé un a la vora de
l’altre, que es troben a l’anomenada
zona escolar de la Policlínica. Això fa que
concentrin una elevada població infantil
i juvenil que té els avantatges de poder
estudiar aquí des dels 3 anys fins al batxillerat i formació professional.
José A. Cañabate Vecina porta tres anys
com a director del col·legi d’infantil i primària, creat el 1975. Afirma que “la majoria del
nostre alumnat prové d’aquesta zona”.
-Teniu una associació de pares i mares
molt activa, quines activitats porta a
terme?
-Col·labora en activitats com les Jornades
Culturals, les activitats solidàries, etc.També
coordina les activitats extraescolars i organitza activitats per als pares (gimnàstica, cursos
de català, etc).
-Què fa l’escola de pares i mares?
-Un dia a la setmana durant nou setmanes,
un grup de quinze pares i mares es reuneix
per tractar de ser millors pares. Aprenen tècniques i intercanvien experiències sota la
direcció d’un psicòleg. Aquesta activitat funciona des de fa set anys.

-Quina assistència registren les xerrades mensuals?
-Amb el nom de Taller de
Pares, n’hi participa una vintena. Es tracten temes molt
diversos, des de monogràfics
dedicats a les relacions de
parella fins a tallers independents cada mes: anorèxia,
depressió, etc.
-Com descriuríeu el vostre
alumnat?
-Divers. Majoritàriament és
d’aquesta zona i ha nascut a
Mallorca, però també hi ha alumnes provinents d’altres zones d’Espanya, i un 18% procedeix d’altres països, principalment de
Sudamèrica.
-Quines són les principals necessitats?
-L’ampliació del pati d’educació primària, així
com una pista de futbol 7, i la renovació del
sistema elèctric.
-Participau en algun projecte educatiu?
-Per tercer any feim part del projecte Vivim
Plegats. Enguany ens hem centrat en la solidaritat i la Mediterrània. L’any passat creàrem

un grup de treball per
coordinar el català, castellà
i anglès. Quant a l’anglès,
feim part del seminari que
coordina el Centre de
Professors, i en el centre
s’imparteixen classes des
dels tres anys. A més s’imparteix una hora setmanal
de coneixement del medi
en anglès des de tercer de
Primària.També duim a
terme un projecte de dinamització de les biblioteques d’aula i d’escola; a
més de la introducció progressiva d’agrupaments flexibles.
-Disposau d’algun material que us hagi
estat útil per oferir a altres centres?
-La feina del grup de treball de llengües resta
en el Centre de Professors de Palma a l’abast
d’altres escoles.
-Activitats extraescolars amb més demanda?
-Enguany han tengut molt d’èxit els tallers de
manualitats.També hi ha dos grups d’escacs
molt consolidats i molts alumnes fan natació
i gimnàstica.

La propera setmana, IES Joan Alcover (Palma)

Nom: COL·LEGI PÚBLIC
MARIAN AGUILÓ
Nivells d’ensenyament:
Educació infantil i
primària
Adreça: C/ Salvador Dalí,
15 – 07011 Palma
Web:
cpmarianaguilo.com
Telèfon i fax:
971 28 66 21
E-mail: cpmarianaguilo
@educacio.caib.es
Matrícula: 450 alumnes
de primària i 225 d’infantil
Professorat: 46
Serveis: Escoleta matinera (de 7 a 8.30 h), menjador amb cuina pròpia
(de 13.30 a 15.30 h),
biblioteca (de 15.30 a 17
h) i activitats extraescolars (de 15.30 a 17 h)

