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full informatiu de l’associació de pares i mares d’alumnes del col·legi públic son ferriol

Aquí  teniu un resum de la carta registrada a la 
Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de 
les Illes Balears, enviada a la Sra. Elvira Badia, 

directora general de Planificació i Centres 
(podeu llegir el document complet a la nostra 
web www.cpsonferriol.net) 

No hi cabem!!

El passat 19 de febrer, president i 
vicepresident de l'APiMA del CP Son 
Ferriol ens reunírem amb vostè,  per tal 
d’informar-nos sobre el futur institut per a 
Son Ferriol i per parlar de qüestions 
relacionades amb el CP Son Ferriol, com el 
procés de matriculació dels alumnes de 3 
anys.

Tal com li exposàrem a la reunió, el CP Son 
Ferriol començà el present curs 2009-2010 
amb tres aules de 3 anys, (una més de les que 
ens pertoca). Aquesta aula de tres anys 
i m p o s a d a , h a c o m p o r t a t m o l t e s 
conseqüències negatives al centre a nivell de 
professorat, de recursos materials, d’espais i 
de serveis, motiu pel qual, i davant la 
possibilitat que el nostre centre es vegi 
penalitzat novament amb una altra nova aula 
de tres anys el proper curs o amb la 
i n c o r p o r a c i ó a l c e n t r e d e m ò d u l s 
prefabricats, la junta directiva de l'APiMA 
del CP Son Ferriol, en sessió celebrada el 
passat 25 de febrer, acordà notificar-li per 
escrit, la nostra més ferma oposició a la 
implantació de més aules de tres anys o de 
mòduls prefabricats, que comporti un 
augment en el nombre d'alumnat que ens 
pertoca com a centre de dues línies.   

El 2003 els avisàrem que a Son Ferriol hi 
hauria problemes amb el nombre d'alumnes i 
que s'havia de pensar en fer una nova escola 

pública (no ens han fet cas). Saben que la 
divisió de la matriculació dels alumnes a 
Palma en únicament tres zones és una greu 
errada, però no la canvien i, malgrat això, 
perquè ha de recaure novament en nosaltres 
la seva mala planificació?. Perquè volen 
massificar encara més la nostra escola, quan 
hi ha centres a la zona C, que tenen ràtios 
molt més baixes? Perquè ens han d’afegir 
una nova aula (i aniran dues) o mòduls, quan 
hi ha centres de la mateixa zona que no 
n’han afegida ni una?

A més a més, si es poden matricular al CP 
Son Ferriol alumnes de tota la zona C, el més 
lògic és que els alumnes que superin el 
nombre de matrícules en el nostre centre, es 
reparteixin en els centres de la zona que ens 
pertoca. El problema és de la zonificació de 
la matrícula, el problema és seu, no el facin 
nostre una altra vegada.

L'educació  dels nostres fills i filles és massa 
important per a nosaltres com per a caure 
dins la greu irresponsabilitat de consentir 
novament la implantació d'una tercera aula 
d'alumnes de tres anys o la implantació de 
mòduls que massifiquin i no acceptarem una 
nova proposta en aquest sentit, per la qual 
cosa ens reservem qualsevol actuació que 
considerem oportuna per tal d'evitar-ho”.  

La junta directiva de l’APiMA del CP Son Ferriol

http://www.cpsonferriol.net/
http://www.cpsonferriol.net/
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A la pàgina web de l’escola, http://cpsonferriol.cat, a 
l’apartat “Activitats de març” podeu trobar informació i 
fotografies de les activitat que s’han realitzat o es 
realitzen durant aquest mes. 

A l’apartat “Secretaria” també trobareu informació 
sobre els processos d'admissió (per a nous alumnes de 3 

anys!) i el procés d'adscripció (per alumnes que passen 
de primària a secundària!).

Finalment, ens informen que els tres darrers dies del 
trimestre (29, 30 i 31 de març) celebrarem les Jornades 
Culturals 2010 pels alumnes. Aquest any les Jornades 
estaran relacionades amb el tema del curs que és: "La 
ciència i els científics".

Informacions de l’escola

Vàreu poder llegir al darrer fullet que el Consell 
Escolar havia decidit no renovar el servei de menjador 
amb Alcari per mor d’una manca d’acord en relació al 
preu del servei i també pel que semblava una  pèrdua de 
qualitat del servei. Des de l’APiMA no ens pertoca el 
primer dels temes però sí el segon perquè els nostres 
fills i les nostres filles seguiran menjant el que serveixi 
Alcari fins que es canviï o no d’empresa.

Per això, ens hem reunit en dues ocasions amb el gerent 
d’Alcari, en Pere Coli. A la primera reunió miràrem 
d’aclarir si hi havia hagut una pèrdua de qualitat i li 
transmetérem totes les queixes que recollírem a través 

d’un correu electrònic que enviàrem a tots els socis. A la 
segona, el gerent, acompanyat de les dues responsables 
màximes de l’empresa, ens va donar explicacions al que 
s’havia plantejat a la primera. Els pares que hi 
assistírem quedàrem satisfets per la resposta que ens 
donaren. De fet, sembla que des de gener a ara hi ha 
manco queixes. De fet, sembla que els canvis es 
començaren a produir abans de les nostres queixes i tot. 
En qualsevol cas, quedàrem contents i donàrem 
l’oportunitat a la gent d’Alcari a què es pogués adreçar 
directament als pares i a les mares del CP Son Ferriol. 
Aquí teniu la carta que ens han enviat.

Menjador

Benvolgudes Mares i Pares del CP Son Ferriol,

Arrel d’una serie de queixes expressades en torn a la 
qualitat del servei de menjador que us oferim des 
d’Alcari, hem mantingut una sèrie de contactes amb 
els representants de l’Apima per tractar d’abordar els 
possibles problemes. A títol de resum varem valorar 
que la majoria d’insatisfaccions venien donades en 
torn a dos grans temes: La sensació d’estar 
experimentant excessivament amb plats i productes 
nous i el fet que molts nins es quedaven amb gana.

En quant al primer tema, de l’experimentació, 
comentar-vos que, efectivament, entre els mesos 
d’octubre i novembre vàrem intentar introduir 
diverses classes de peix diferents als que servíem 
l’any passat i també amb noves receptes. També 
varem intentar introduir els fideus amb llenties, la 
quitxe lorraine i la tapioca com a sopa. L’intent 
d’introduir aquests nous plats i espècies venia motivat 
per la valoració que l’any anterior varem obtenir del 
conjunt de menjadors que servim que, de manera 
majoritària, ens demanaven afegir més varietats de 
plats i d’espècies de peix. Tal vegada hàgim exagerat 
la resposta a la demanda i, com es diu vulgarment, 
ens hem passat de frenada. Com que ràpidament 
varem observar que molts d’aquests canvis no varen 
ésser encerats i no es varen valorar positivament, ja 

en el mes de desembre els varem retirar dels menús. 
En tot cas us en demanam disculpes.

En quant al fet que els nins quedassin amb gana, cosa 
que ens va sorprendre, varem poder comprovar que, 
per errors en el transit d’informació entre el menjador 
i la cuina central, totalment imputables a Alcari, no es 
demanava la quantitat de menjar adient per el 
menjador. Aquest fet és actualment vigilat a diari per 
les responsables del servei per tal d’assegurar que, 
baix cap concepte, surti del menjador cap nin amb 
gana. També creiem que podem dir que el problema 
s’ha resolt ràpidament.

Des d’Alcari sabem que hi ha molts més temes i 
qüestions concretes que atendre, i en aquest sentit, 
ens posam a la vostra disposició per atendre’ls, i 
aprofitam aquesta darrera línia per agrair als 
representants de l’Apima tan el tracte que ens han 
dispensat en la resolució d’aquests problemes com 
l’oportunitat d’expressar-nos  a través de la vostra 
revista.

Moltes gràcies a tots per la vostra atenció i per la 
vostra confiança. Fins aviat!

Pere Guillem Coli i Mulet


