GUIA DE
RECURSOS
2015

SON ROCA
SON XIMELIS
SON ANGLADA

Presentació

Estimats veïns, veïnes i professionals dels barris de Son Roca, Son Ximelis i Son Anglada,
tenim el plaer de presentar-vos aquesta guia de recursos i entitats dels barris; pensem que pot
ser d’utilitat a l’hora de cercar informació d’algun servei, associació, etc. és un document que ve
a actualitzar i completar l’anterior guia de recursos realitzada per la Coordinadora d’Entitats,
Serveis i Persones de Son Roca de 2012.

La guia s’emmarca dins el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (Projecte ICI)
desenvolupat per l’associació GREC, l’Ajuntament de Palma i l’Obra Social “la Caixa”. El
Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural és una aposta de la ciutat per al foment de la
convivència i la cohesió social, per tal d’afavorir el desenvolupament local i millorar les
condicions de vida de totes les persones que viuen en el territori. En aquest sentit, es planteja
mantenir, millorar i establir noves relacions entre ciutadans i ciutadanes, recursos tècnics i
administracions. Així, aquests tres actors de la vida comunitària esdevenen protagonistes i
subjectes del seu propi procés de desenvolupament social i de millora de la convivència local.

Equip ICI
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Dades generals
Associació de Veïns Nova Son Roca
Nom
Direcció

C/ Can Ferragut, 4

Tel.

971 79 03 22

E-mail

coordinadorasonroca@hotmail.com

C.P.
Fax.

Persona de contacte
Nom
Rosa Gómez Pino
Càrrec

Presidenta

Telèfon

971 79 03 22

E-mail

coordinadorasonroca@hotmail.com

Tel. mòbil

Organització
A complimentar per:

Data creació: 26/12/2014
Nº de socis: 15
Composició Junta directiva:
Rosa Gómez (Presidenta)
Carmen Martínez (Vicepresidenta)
Mª Isabel Sánchez (Secretaria)
Antonio García (Tresorer)
María Luque (Vocal)

Entitats

Tasca
Objectius:
-

Millorar les condicions de vida del barri
Participar en la programació i organització de les festes del barri
Realitzar formació per a la població del barri

Població que atén:
-

Ciutadans dels barris de Son Roca- Son Ximelis- Son Anglada

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen:
-

Participació en la Coordinadora de entitats, serveis i persones de son Roca.
Organització de les festes en el barri.

Altres activitats previstes:

Observacions:
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Dades generals
Asociación de Vecinos de Son Roca
Nom
Direcció

C/ Ca’n Miret, nº 37 A

Tel.

617137456

E-mail

avs.anglada@hotmail.com

C.P.
Fax.

Persona de contacte
Nom
Ángel Gázquez Sandoval
Càrrec

Presidente

Telèfon
E-mail

Tel. mòbil
avs.anglada@hotmail.com

Organització
A complimentar per:

Data creació: 2002
Nº de socis: 62
Composició Junta directiva:
Entitats

-

Ángel Gázquez (Presidente)
Javier Marín (Vicepresidente)
Juan Marín (Secretario)
Tina Sánchez (Tesorero)

Tasca
Objectius:
- Millorar el barri i les condicions del veïns de la barriada.
Població que atén:
- Veïns del barri de Son Anglada
Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen:
- No tenen activitats

Altres activitats previstes:

Observacions:
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617137456

07011

Dades generals
Associació de Veïns de Son Roca - Son Ximelis – Son Anglada
Nom
Direcció

C/ Cap de Ses Salines, nº 2 baixos

Tel.

649295202

E-mail

arnaucf@hotmail.com

C.P.
Fax.

Persona de contacte
Nom
Arnaldo Cabot Font
Càrrec

President

Telèfon

Tel. mòbil

E-mail

649295202

arnaucf@hotmail.com

Organització
A complimentar per:

Data creació: 1990
Nº de socis: 155
Composició Junta directiva:
President:
Arnaldo Cabot
Vicepresident: Juan José Escandell
Tresorer:
Antonio Estévanez
Secretari:
Agustín Lastra
Vocals:
Rafael Pastor
Antonio Pastor
Bernardo Cabot

Entitats

Tasca
Objectius:
-

Sensibilitzar i afavorir la integració de la població immigrant
Donar a conèixer les nostres costums i cultura.

Població que atén:
-

Infància, joventut, adults i majors del barri

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen:
-

Assessorament als veïns del barri per solucionar problemes i acostar-los a l’Administració pública
Organització de les següents festes:

Reis

Festes de Sant Sebastià

Carnestoltes

Festes d’estiu

Altres activitats previstes:

Observacions: A l’actualitat aquesta entitat no desenvolupa les activitats esmentades a l’apartat anterior.
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Dades generals
Coordinadora d’entitats, serveis i persones de Son Roca
Nom
Direcció

C/ Can Ferragut, 4

C.P.

Tel.

07011

Fax.
coordinadorasonroca@hotmail.es

E-mail

Persona de contacte
Nom
Juan Daniel Bosch
Càrrec

President

Telèfon

Tel. mòbil

E-mail

691903282

coordinadorasonroca@hotmail.es

Organització
A complimentar per:

Data creació: 2013
Nº de socis/ Entitats/Serveis/ Persones:
Projecte socio educatiu NAÜM
Càritas
AA.VV. 3ª Edad
AA.VV. Nova Son Roca
Parròquia de Sant Roc
Nazaret
Club de Futbol Son Ximelis
Dinamo (Àrea de Dinamització cultural del Ayuntamiento de Palma)
CMSS Mestral (Ajuntament de Palma)

Entitats

Composició Junta directiva:
-

Juan Daniel Bosch (President)
Antonio Garcia (Vicepresident)
Mª Antònia Femenies (Tresorera)

A complimentar per:

Àmbit d’actuació: Participació social
Dependència orgànica:
Professionals (nº i perfil):
Serveis

-

Educadors socials
Treballadores socials
Entitats del barri
Veïns del barri

Tasca
Objectius:
-

Millorar la qualitat de vida de les persones residents en Son Roca
Detectar i analitzar les necessitats potencials del barri
Donar resposta conjunta a les necessitats detectades dins del barri
Generar espais de trobada i participació per a la població des d’una vessant socioeducativa, lúdica i
de convivència.

Població que atén:
Persones residents dins la barriada de Son Roca- Son Ximelis
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Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen:
-

Reunions mensuals

-

Organització de les festes de :
o Cavalcada de Reis
o Carnestoltes
o Maig Cultural
o Festes d’estiu de Sant Roc
o Pamboliada en el mes de Setembre
o Xocolata de Nadal

-

Creació de diferents comissions de feina al barri:
o Comissió de drogues
o Comissió de treball i formació
o Comissió de vivenda
o Comissió de manteniment del barri.

Altres activitats previstes:

Observacions:
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Dades generals
Escoleta Municipal Son Roca
Nom
Direcció

C/ Cap Enderrocat s/n

Tel.

971 79 06 56

E-mail

eisonroca@pmei.a-palma.es

C.P.

07011

Fax.

Persona de contacte
Nom
Francisca Tomás Vidal
Càrrec

Directora

Telèfon

971 79 06 56

E-mail

eisonroca@pmei.a-palma.es

Tel. mòbil

Organització
A complimentar per:

Àmbit d’actuació: Educació reglada
Dependència orgànica: Patronat Municipal d’Escoletes. Ajuntament de Palma
Professionals (nº i perfil):
17 professionals mestres educació infantil i cicle formatiu grau superior

Serveis

Tasca
Objectius:
El Patronat Municipal d’Escoles d’Infants (PMEI) té com a objectiu principal oferir una intervenció educativa
de qualitat als infants de 0 a 3 anys, que s’adapti al desenvolupament i les característiques dels infants, i
també al seu entorn familiar
Així doncs, oferim:
• Una escola que potencia el desenvolupament educatiu, social i afectiu dels infants de 0 a 3 anys, on els
grups d’alumnes estan formats per alumnes d’edats homogènies.
• Una escola oberta a les famílies i que hi treballa coordinadament per assolir uns objectius educatius
comuns.
• La utilització de la llengua d’acord amb el Decret de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, de
requisits mínim dels centres de primer cicle d’educació infantil.
• Un treball d’objectius pedagògics en funció de l’edat, tenint en compte que cada infant té la seva pròpia
estructura mental i que s’ha de respectar en tot moment el seu creixement i el seu estat afectiu individual,
sense perdre de vista que el desenvolupament de l’infant és un procés global que té lloc dins un grup on es
realitza la seva socialització.
• Integració d’infants amb necessitats específiques de suport educatiu, en col·laboració amb la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats.
• Afavorir el desenvolupament integral dels infants mitjançant l’evolució de les seves capacitats, potenciar la
participació de les famílies i impulsar un ambient educatiu en relació amb el nostre entorn sociocultural.
• Una escola que potencia la creativitat i la motivació dels infants, en què el protagonista principal de l’acció
és l’infant.
• Una escola que promou la convivència, la socialització i el coneixement de l’entorn més pròxim.
• Un mètode educatiu fonamentat en el principi de la igualtat entre els sexes i de la no-discriminació per raó
de sexe.
Població que atén:
104 infants 0 a 3 anys
Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen:
-

Escoleta matinera, de 7’30h a 9h
Educació de 0 a 3 anys de 9h a 17h
Menjador
Servei d’estiu
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Dades generals
CEIP Son Anglada
Nom
Direcció

C/ Reverendo Gabriel Bestard, 38

Tel.

971 79 00 16
ceipsonanglada@educacio.caib.es

E-mail

C.P.

07011

Fax.
Web: www.ceipsonanglada.org

//

Persona de contacte
Nom
Maria Jesús Arroyo García
Càrrec

Directora del centre

Telèfon

971 79 00 16

E-mail

ceipsonanglada@educacio.caib.es

Tel. mòbil

Organització
A complimentar per:

Àmbit d’actuació: Educació reglada
Dependència orgànica: Conselleria d’Educació i Cultura
Serveis
Professionals (nº i perfil): 22 mestres infantil i primària

Tasca
Objectius:
L’escola posa l’èmfasi en millorar contínuament la convivència entre els membres de la Comunitat intentant
resoldre els problemes que es donen mitjançant el diàleg i la assumpció de responsabilitats dels implicats
.També és important el respecte per l’entorn proper o llunyà que es deriva de l’educació ambiental. Per altra
banda, el fet de ser un centre d’integració de nins i nines amb necessitats educatives especials des de l’any
1985, ha fet que es prioritzi el respecte dels membres de la comunitat cap a les persones que presenten
qualque tipus de minusvàlua psíquica o física i la seva integració, a tots els nivells en la nostra comunitat.
Població que atén:
135 alumnes d’infantil i primària
Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen:
-

Educació infantil
Educació primària
Escoleta matinera 7’30h a 9h
Horari lectiu: 9h a 14h
Menjador escolar: 14h a 15’30h

Altres activitats previstes:

Observacions:
Aquest centre educatiu te APIMA
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Dades generals
CEIP Anselm Turmeda
Nom
Direcció

C/ Cap Blanc, 15

Tel.

971 79 13 88

E-mail

ceipanselmturmeda@gmail.com

C.P.
Fax.

971 79 86 15

Persona de contacte
Nom
Francesc Fuster
Càrrec

Director

Telèfon

971 79 13 88

E-mail

ceipanselmturmeda@gmail.com

Tel. mòbil

Organització
A complimentar per:

Àmbit d’actuació: Educació reglada infantil i primària
Dependència orgànica: Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats
Professionals (nº i perfil):
16 (14 mestres, 1 especialista en AD i un PT)

Serveis

Tasca
Objectius:
Donar una educació pública, de qualitat, universal, plural i oberta a la comuitat
Població que atén:
Població infantil de 3 a 14 anys
Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen:
A part de les pròpies d’una escola:
-

Sortides escolars
Projecte de l’hort, un projecte que treballa d’educació de forma integral
Revista de l’escola

Altres activitats previstes:

Observacions:
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07011

Dades generals
CC Sant Vicenç de Paül
Nom
Direcció

C/ Maria Antònia Salvà, 4 C/Pol , 3

Tel.

971 79 12 40
Fax.
971 79 98 36
secretaria@svpsavileta.fecib.net // web: www.svpaulsavileta.com

E-mail

C.P.

07011

Persona de contacte
Nom
Jaume Sales
Càrrec

Director titular

Telèfon

971 79 12 40

E-mail

titular@svpsavileta.fecib.net

Tel. mòbil

Organització
A complimentar per:

Àmbit d’actuació: Educació reglada
Dependència orgànica: Fundació Escola Catòlica Illes Balears i Conselleria d’Educació
Professionals (nº i perfil):
Serveis

14 mestres d’infantil i primària
11 llicenciats d’ESO
5 personal d’administració i serveis

Tasca
Objectius:
L’educació integral des d’una perspectiva humanitzadora i evangelitzadora PER FER MÉS FELIÇ el nostre
alumnat, el Personal, les Famílies, la Gent, en un ambient configurat per la vivència de L’AMOR DE DÉU I LA
CARITAT OPERATIVA: fraterna, pràctica, sincera, senzilla, concreta, eficaç i útil per a la societat.
Població que atén:
330 alumnes d’infantil, primària i secundària
Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen:
-

Educació infantil
Educació primària
Educació secundària
Escoleta matinera
Menjador
Assegurança escolar
Material fungible, fotocòpies i material específic d’activitats puntuals
Tallers d’estudi de tercer a sisè de primària
Taller de jocs
Racons de treball

Altres activitats previstes:

Observacions:
Aquest centre educatiu te APIMA
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Dades generals
IES Emili Darder
Nom
Direcció

C/ Salvador Dalí, 3

Tel.

971 45 77 10
Fax.
971 45 25 23
iesemilidarder@educacio.caib.es // web: www.iesemilidarder.com

E-mail

C.P.

07011

Persona de contacte
Nom
Aina Gayà
Càrrec

Directora

Telèfon

971 45 77 10

E-mail

iesemilidarder@educacio.caib.es

Tel. mòbil

Organització
A complimentar per:

Àmbit d’actuació: Educació reglada
Dependència orgànica: Conselleria d’Educació i Cultura
Professionals (nº i perfil):
Serveis

55 llicenciats dels quals 3 són doctors
2 administratius
3 conserges
3 personal neteja

Tasca
Objectius:
Prestar un servei que satisfaci les necessitats i aspiracions de l’alumnat i de les seves famílies, impartint un
ensenyament de qualitat, un servei educatiu obert a les innovacions i requeriments de la comunitat escolar
i social, que tengui en compte les peculiaritats individuals dels alumnes, els possibiliti desenvolupar-se a
nivell personal, els permeti progressar en el món acadèmic i els prepari per a la vida adulta .
Població que atén:
-

387 alumnes ESO
93 alumnes batxillerat
52 cicle grau mitjà informàtica
100 alumnes escola d’idiomes

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen:
Educació secundària obligatòria
Batxillerat
Cicle grau mitjà informàtica
Escola oficial idiomes , 6 aules
Altres activitats previstes:

Observacions:
Aquest centre educatiu te APIMA
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Dades generals
IES Guillem Sagrera
Nom
Direcció

C/ Salvador Dalí, 5

Tel.

971 45 00 00
iesguillemsagrera@educacio.caib.es

E-mail

C.P.

07011

Fax.
971 45 14 11
// web: www.iesguillemsagrera.net

Persona de contacte
Nom
Dolors Palmer Sans
Càrrec

Directora

Telèfon

971 45 00 00

E-mail

iesguillemsagrera@educacio.caib.es

Tel. mòbil

Organització
A complimentar per:

Àmbit d’actuació: Educació reglada
Dependència orgànica: Conselleria d’educació i cultura
Professionals (nº i perfil):
Serveis

57 professors
4 conserges
3 netejadores
3 administratives

Tasca
Objectius:
Millorar la qualitat de l’ensenyament al nostre centre, volem tenir uns millors resultats i pal·liar el fracàs
escolar que pateix la nostra comunitat i aconseguir un canvi de tendència en la matrícula de l'alumnat.
A partir d’aquest objectiu trobem que hem d’augmentar la coordinació amb les escoles adscrites al nostre
centre i continuar recollint la informació que tenen de l’alumnat per conèixer quines actuacions importants s’hi
han fet. Dins la mateixa línia, volem continuar oferint la possibilitats als alumnes i als seus pares de venir a
conèixer el nostre centre, potenciant les jornades de portes obertes i intentant oferir el millor que tenim.
Població que atén:
Uns 420 alumnes
Escoles adscrites: Marian Aguiló, Son Serra, Son Anglada, Son Quint i Anselm Turmeda
Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen:
ESO
Batxiller
FP- Serveis administratius: Cicles formatius (GM i GS) i FPB
Reforç educatiu els dimarts horabaixa
Centre adscrit EOI
Cursos SOIB
Altres activitats previstes:

Observacions:
APIMA, gestió de qualitat, programa Comenius, parelles lingüístiques, pla pilot plurilingüe, pla de convivència
i mediació escolar, Teatre solidari.
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Dades generals
Equip d’Orientació Educativa i Psicopedagògica (EOEP) - Palma 2
Nom
Direcció

C/ Gregorio Marañón s/n

Tel.

971 24 99 04

E-mail

eoeppalma2@educacio.caib.es

C.P.
Fax.

07007

971 25 00 18

Persona de contacte
Nom
Pilar Alonso Tarancón
Càrrec

Directora

Telèfon

971249904

E-mail

eoeppalma2@educacio.caib.es

Tel. mòbil

Organització
A complimentar per:

Àmbit d’actuació:
Suport socioeducatiu als centres educatius de 2n. cicle d’Educació Infantil i Educació
Primària, corresponents al municipi de Palma (compartit amb l’EOEP Palma 1) i dels
municipis de Calvià, Andratx, Esporles, Bunyola, Puigpunyent, Estellencs, Deià, Fornalutx,
Valldemossa i Sóller.
Dependència orgànica:
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats
DG Ordenació, Innovació i Formació Professional

Serveis

Professionals (nº i perfil):
Orientadors educatius (21)
Professors tècnics de serveis a la comunitat (7)

Tasca
Objectius:
1.

2.
3.
4.

Assessorar als centres educatius en l’organització i funcionament de l’atenció a la diversitat, posant
especial esment en la prevenció i detecció de dificultats d’aprenentatge i/o desenvolupament, així
com en el disseny de les respostes educatives més adequades.
Coordinar i participar en el procés d’avaluació psicopedagògica dels alumnes per a identificar
necessitats específiques de suport educatiu.
Promoure l’apropament i cooperació entre els centres educatius i les famílies.
Col·laborar i coordinar-se amb serveis, entitats i institucions implicades en l’atenció i educació dels
menors.

Població que atén:
Alumnat de 3 a 12 anys
Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen:
Activitats d’assessorament al professorat, avaluació psicopedagògica de l’alumnat, intervencions amb les
famílies i coordinacions amb altres serveis educatius i externs.

Altres activitats previstes:

Observacions:
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Dades generals
Parròquia de Sant Roc
Nom
Direcció

C/ Carrer del Reverend Gabriel Bestard, 12

Tel.

971 79 07 29

E-mail

parrsonroca@gmail.com

C.P.

07011

Fax.

Persona de contacte
Nom
Guillem Vaquer Homar
Càrrec

Rector

Telèfon

971 79 07 29

E-mail

parrsonroca@gmail.com

Tel. mòbil

651 51 61 73

Organització
A complimentar per:

Data creació: 01.08.1956
Nº de socis:
Composició Junta directiva: Consell pastoral parroquial (11 membres)
Consell d’economia parroquial (3 membres)

Entitats

A complimentar per:

Àmbit d’actuació: Religiós i social
Dependència orgànica: Bisbat de Mallorca
Professionals (nº i perfil):
1 Capellà
5 Catequistes
4 Monitors temps lliure
1 Treballadora social
6 Voluntaris Acció social
6 Altres agents de pastoral

Serveis

Tasca
Objectius:
Ser la comunitat de Jesús en el barri, un lloc on hi ha grups de gent que volen viure a l’estil de
Jesús de Natzaret.
Ser un lloc on s’aculli a tothom que hi arriba, sense esperar que s’afegeixin a “l’Església”
Contribuir a millorar la vida de la gent, especialment de les persones més febles (persones
ancianes, malaltes, econòmicament pobres, infants, joves), participant en les associacions i
col·lectius socials i polítics que treballen a favor d’aquetes persones.
Contribuir a reforçar el teixit social i la cohesió social del barri.
Millorar i augmentar els espais de socialització i integració de col·lectius com infants, joves en risc i
tercera edat.
Ser lloc on s’aprengui a trobar-se i conèixer Déu, a estimar-lo, a crear llaços de germanor i
respectar els valors humans.
Població que atén:
Uns 6.000 habitants
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Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen:
Totes les activitats queden reflectides a l’agenda parroquial de cada curs. Les programacions de les activitats
s’acorden entre els distints grups, intenta que no hi hagi solapament. Sense ànim de fer-ne una descripció de
les activitats que hi ha en marxa, feim una descripció dels distints grups i horaris:
Oficina parroquial: Dijous, de 17,30 a 19
CDA – La Vileta: dimarts (matí) i dijous (horabaixa)
Treballadora Social Càritas: Dimarts, de 9 a 14
Grup Acció Social: reunió mensual (tercer dimarts de cada mes)
Grup de catequesi: reunió cada quinze dies, els dijous.
Grup d’animació litúrgica: cada dissabte, abans de la missa
Curs bíblic i formació adults: dimecres, cada quinze dies.
Grup Vida Creixent: dilluns, cada quinze dies.
Atenció als malalts: dissabtes matí i horabaixa/diumenges matí i horabaixa. Quan es sol·licita.
Misses: de dimarts a dissabte, a les 19,30 h.,diumenges i festes a les 11
Catequesi infants: dimecres i divendres , de 18,00 a 19,00; dissabtes, de 16 a 17
Club Esplai (postcomunió): dissabtes matí.
Grup joves (confirmació): cada divendres.
Catequesi baptismal: a partir de les 20,00 segons dies disponibles
Baptismes: dissabtes a les 18,00/ diumenges a les 12,00 o en les misses d’aquests dies.
Celebracions dels temps de Quaresma, Setmana Santa, Pasqua, Advent i Nadal
Altres activitats previstes:
Beneïdes de Sant Antoni
Fogueró i torrada de la Infància Missionera
Marxa de Son Roca a La Sang (dijous sant)
Comunió Comunitària: últim dissabte de maig
Festes parroquials: 15 i 16 d’agost
Excursions: final de setembre (principi de curs), sortida per cantar nadales (nins catequesi)
Sortida per visitar la Catedral i Bellver o un parc natural (nins catequesi)
Excursió anual a Lluc (pares i nins de catequesi) , Sencelles (Vida Creixent)
Sopar fi de curs ( mitjan juny)
Participació en Carnestoltes i Xocolatada comunitària de Nadal

Observacions:
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Dades generals
Projecte Socioeducatiu Naüm (Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül)
Nom
Direcció

C/ Can Ferragut, 4-A

Tel.

971 78 30 19

E-mail

hcaridad_1@infonegocio.com

C.P.
Fax.

971 79 97 04

Tel. mòbil

971 79 97 04

07011

Persona de contacte
Nom
Margalida Jordà
Càrrec

Directora

Telèfon

971 78 30 19

E-mail

hcaridad_1@infonegocio.com

Organització
A complimentar per:

Data creació: 2000
Nº de socis: 210
Composició Junta directiva:
Entitats

Bàrbara Pascual Ginard-. Presidenta
Maria Llull Jaume- vicària
Felisa García Llompart- Secretaria
Antonia Sastre Florit- Administradora
Maria Barceló Marqués- Conciliari

Tasca
Objectius:
OBJECTIU GENERAL:
- Afavorir el creixement integral d’infants i adolescents mitjançant una metodologia activa per tal d’esdevenir
joves i al·lotes amb un estil de vida saludable i engrescadora, tot integrant-se personalment i socialment i
retornant a l’ensenyament acadèmic o entrant al món laboral amb actitud crítica i creativa.
OBJECTIUS ESPECÍFICS:
- Augmentar la supervisió adulta dels infants i joves a partir dels 4-5 anys
- Estimular educativament els infants i joves de la barriada per dotar-los d’eines personals i socials per
un correcte desenvolupament.
- Disminuir les càrregues familiars de les dones (ja siguin nines, adolescents- joves, com adultes i
majors) per a conciliar la seva vida laboral, educativa, formativa i social amb la seva vida familiar.
- Construir itineraris d’inserció social i laboral amb els joves participants.
- Integrar infants i joves nouvinguts al barri mitjançant la participació comunitària.
- Integrar dones nouvingudes al barri mitjançant l’aprenentatge de la llengua i la participació comunitària.
- Educar en el civisme a infants, adolescents i joves per un ús correcte dels espais públics, cura
d’instal·lacions comunitàries i per una millor convivència comunitària amb altres col·lectius i grups d’edat
fomentant els intercanvis intergeneracionals.
- Integrar hàbits de vida saludable en les dinàmiques quotidianes dels menors com per exemple la
pràctica continuada d’esport, berenars saludables i hàbits higiènics correctes.
Població que atén:
S’ofereixen activitats per a infants i joves de 3 a 20 anys i les seves famílies. Les activitats s’organitzen en
funció dels diferents perfils d’usuaris (edat, situació personal, escolar, social).
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Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen:

1. Programa Programa (Inserció Social i Laboral)de Formació Profesional Básica en Llanterneria i
climatització domèstica.
2. Programa Activitats Educatives i Lúdiques d’ Inclusió Social
2.1. Projecte de Futbol amb col·laboració amb el club esportiu Son Ximelis.
3. Programa Racó Cívic i Socioeducatiu
3.1. Projecte de Futbol amb col·laboració amb el club esportiu Son Ximelis.
4. Programa de Voluntariat
5. Programa d’Atenció a les famílies:
5.1. Programa Comunitari de millora de les habilitats parentals Espai Familiar.
5.2. Programa d’Atenció Individual a les Famílies
6. Programa de Treball Socioeducatiu en medi obert amb l’Educadora de carrer.
7. Programa d’atenció terapèutica a infants i famílies
8 Programa de Psicomotricitat.
9. Programa de Formació d’Operacions Bàsiques de Cuina “Bon Profit” per a al·lotes i joves entre 16-25 anys
amb col·laboració amb Càritas.
10. Programa Formació d’Operacions Bàsiques d’Agricultura Ecològica per a al.lotes i joves entre 16-25 anys
amb col·laboració amb Càritas.
11. Programa de Preparació de les Proves Lliures d’ESO.
12. Coordinadora d’Entitats, Serveis i Persones de Son Roca.
13. Programa d’Habilitats Socials dins l’Escola.
14. Programa la caixa proinfancia d’ajudes d’equipamient escolar, ulleres/audífons alimentación e higiene
infantil
15. Armari Solidari
16. Aula de Castellà per dones immigrants.
17. Espai per a dones
Altres activitats previstes:
Treball en xarxa i el treball comunitari del projecte es canalitza a través de la intervenció de la Directora del
Projecte i de l’educadora de Carrer. Així es mantenen coordinacions periòdiques amb 5 Centres d’Educació
Primària, 2 IES, el CMSS Mestral, el Servei de Protecció de menors, el Grec, la Xarxa d’Acció Social de Son
Roca, La Coordinadora d’Entitats i Serveis del barri i amb altres entitats amb les que se té contacte
circumstancialment. Aquestes accions s’emmarquen dins el Programa de la Coordinadora d’Entitats, serveis i
persones de Son Roca i Programa Son Roca Cultural.

Observacions:
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Dades generals
Club d’Esplai La Roca
Nom
Direcció

C/ Carrer del Reverend Gabriel Bestard, 12

Tel.

C.P.

07011

Fax.

E-mail

oficina@clubdesplailaroca@esy.es

Persona de contacte
Nom
Marc Capó Mestre
Director de l’Esplai

Càrrec
Telèfon

Tel. mòbil

E-mail

600 694 012

marqueet7@hotmail.com

Organització
A complimentar per:
Àmbit d’actuació: Oci i temps lliure
Dependència orgànica: Parròquia de Son Roca
Professionals (nº i perfil):
Un director de temps lliure.
Una directora en pràctiques.
2 pre-monitores cursant el curs de monitor de temps lliure.
6 pre-monitors.

Serveis

Tasca
Objectius:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oferir als infants i adolescents un punt de trobada per a dur a terme diverses activitats, com ara,
jocs, dinàmiques, tallers, sortides, etc.
Potenciar les relacions entre ells mateixos i monitors.
Mostrar la cultura de Mallorca a base de tallers i sortides.
Generar en ells inquietuds i sensibilitats en l’àmbit social.
Seguir amb la relació d’amistat que tenen amb Jesús, i per edats anar treballant els sentiments
religiosos de cada participant.
Crear consciència del lloc on viuen i fer-los participes de les activitats diverses que es duguin a
terme a la barriada (maig cultural, carnaval,...)
Tots aquests objectius estan enfocats cap el creixement humà i social del participant.

Població que atén:
Acollim a participants dels 5 fins els 14 anys. També tenim la possibilitat que aquells joves a partir dels 16
anys vulguin participar com a pre-monitors ho puguin fer. Els pre-monitors tenen una petita formació
trimestral, donada per gent experimentada en esplais i scouts, degut a què no tenen el títol de monitor/a.

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen:
1.
2.
3.
4.

5.

Tots tipus de jocs i danses.
Activitats diverses com manualitats, tallers, etc.
Excursions i sortides a visitar altres esplais de Ciutat o la resta de l’illa.
Participar de les activitats de la parròquia. No oblidem que l’esplai és un moviment de temps lliure de
l’Església, per tant, com a entitat de la parròquia ens hi farem presents quan sigui necessari per a
dinamitzar trobades de catequesis, festes (Sant Antoni), entre d’altres.
Trobada anual amb tots els esplais de Mallorca. (GDEM)
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Altres activitats previstes:
1.

2.

Fer activitats fora de la parròquia, anar als parcs de la barriada, fer jocs de carrer... per donar a
conèixer l’esplai als infants i adolescents que no han tingut oportunitat d’apropar-s’hi per
desconeixença.
Expandir l’esplai cap a Sa Vileta, i entre les dues parròquies fer un esplai que doni cabuda a tots els
infants de l’entorn.

Observacions:
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Dades generals
Club Esportiu Son Ximelis
Nom
Direcció

C/ Cap Formentor, s/n

C.P.

Tel.

07011

Fax.

E-mail

cdsonximelis@hotmail.com

Persona de contacte
Nom
Juan Daniel Bosch
Càrrec

President

Telèfon

Tel. mòbil

619 806 995 (President)

E-mail
Organització
A complimentar per:

Data creació: 2009
Nº de socis: Actualment cap
Composició Junta directiva:
President: Juan Daniel Bosch
Vicepresdent : Víctor Javier Bosch
Tresorer: Diego Massot
Secretari: Diego Ferreira
Vocal: Maria del Ccarmen Tizón

Entitats

Tasca
Objectius:
-

Oferir un club de futbol federat per poder dur a terme la pràctica del futbol des de categories de
futbol base fins a amateur.
Facilitar l’accés de la pràctica del futbol dels menors més vulnerables.
Fomentar l’èxit escolar a través de la pràctica del futbol (coordinació amb centres educatius i aula
d’estudi de referència (Projecte socioeducatiu Naüm)
Donar suport a les famílies en habilitats parentals.
Treballar valors d’esportivitat i respecte a través de la campanya “Son Ximelis juega limpio”
Donar eines i suport als entrenadors (Voluntaris per tal de manejar al·lots i grups del perfil que ens
trobem a la barriada.

Població que atén:
-

Menors a partir de 6 anys que vulgui jugar a futbol
Famílies dels jugadors/es

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen:
-

Entrenament de futbol federat des de pre benjamí (6 anys) a categoria amateur (+18 anys)
Consulta per pares i mares a través de l’educadora social.
Formació als entrenadors sobre aspectes socio educatius.
Coordinació per tal de fer seguiment dels menors a través dels centres educatius i de l’Aula
d’estudis de referència (Projecte socio educatiu Naüm)
Campanya de joc net.

Altres activitats previstes:
-

Campus i torneigs puntuals

Observacions:
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Dades generals
DINAMO. Servei de dinamització juvenil de l’Ajuntament de Palma
Nom
Direcció

C/ Jose de Diego, 4. Son Gotleu

Tel.

Oficina: 971 420 977

E-mail

equipdinamo@gmail.com

C.P.
Fax.

Persona de contacte
Nom
Marta Munar Calafat
Càrrec

Dinamitzadora

Telèfon
E-mail

Tel. mòbil

630 606 940

Dinamo.areac@gmail.com

Organització
A complimentar per:

Àmbit d’actuació: Oci i temps lliure juvenil
Dependència orgànica: Regidoria de Comerç, Treball, Joventut i Participació
Professionals (nº i perfil):
Serveis
-

6 dinamitzadors/es que treballen per tots els barris de Palma,
1 tècnic
1 coordinador.

Tasca
Objectius:
- Fomentar la participació juvenil a les iniciatives del barri
- Facilitar que el Club d’Esplai participi de forma activa a les iniciatives que s’organitzen dins la Coordinadora
- Empoderar als joves del Club d’Esplai per a que siguin autònoms i puguin autoorganitzar-se.
- Donar suport a les entitats juvenils i les que treballen amb joves
Població que atén:
Joves de 12 a 30 anys
Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen:
En aquests moments la nostra tasca es centra en donar suport al Club d’Esplai La Roca el qual està naixent i
agafant forma. Són un grup de 5 joves amb ganes de tirar endavant aquest projecte. Els informam del que
passa al barri per a que segueixin la mateixa línia de treball establerta des de la Coordinadora, tot i que un
dels monitors ja acudeix a la plataforma.
També formem part de la Comissió de Drogues, i estam en la fase de conèixer quina és la situació dins el
barri per poder platejar posteriorment alguna iniciativa.
Altres activitats previstes:
- Suport al Club d’Esplai els dissabtes
- Participar de forma activa en les activitats que s’organitzen des de la Coordinadora
- Poder donar continuïtat al taller de màscares de dimonis que es va realitzar conjuntament amb Endimoniats
de Palma.
Observacions:

26

Dades generals
Biblioteca Municipal de Son Ximelis
Nom
Direcció

C/ Cap Enderrocat, 14

Tel.

971 79 12 33

E-mail

bibsonximelis@palma.es

C.P.

07011

Fax.

Persona de contacte
Nom
Càrrec

Auxiliar bibliotecari

Telèfon

971 79 12 33

E-mail

bibsonximelis@palma.es

Tel. mòbil

Organització
A complimentar per:

Àmbit d’actuació: Població en general
Serveis

Dependència orgànica: Regidoria de Cultura, Ajuntament de Palma
Professionals (nº i perfil): 1 auxiliar de biblioteca

Tasca
Objectius:
Els objectius de la biblioteca són, entre d’altres:
Fomentar la biblioteca com un espai d’oci cultural a la barriada.
Promoure la cultura i l’accés dels ciutadans a aquesta.
Animar i fomentar la lectura entre petits i grans.
Població que atén:
Població en general.
Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen:
La biblioteca, entre d’altres, ofereix els següents serveis:
Préstec.
Préstec interbibliotecari.
Accés a internet.
Consulta de fons.
Sala d’estudi
A més, també ofereix activitats com:
hora del conte.
tertúlies literàries.
tallers de contes.
Xerrades.
lectura en veu alta.

Altres activitats previstes:

Observacions:
Es tracta d’una biblioteca pública de gestió indirecta, la qual cosa fa que cada tants anys canviï l’empresa que
la gestiona i, per tant, el personal que hi treballa. És un factor a tenir en compte a l’hora de treballar en xarxa.
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Dades generals
Centre de Salut Son Serra – La Vileta
Nom
Direcció

C/ Matamusinos, 22

Tel.

971 79 30 68

C.P.
Fax.

E-mail
Persona de contacte
Nom
Antònia Roca i Maria Antònia Alenyar
Càrrec

Coordinadora Metge i Treballadora Social

Telèfon

971 79 30 68

E-mail

aroca@ibsalut.caib.es

Tel. mòbil
/

malenya@ibsalut.caib.es

Organització
A complimentar per:

Àmbit d’actuació: Salut
Dependència orgànica: IBSALUD
Professionals (nº i perfil):
-13 metges de família
- 13 infermeres
- 4 pediatres
- 1 comare
- 2 auxiliars d’infermeria
- 7 administratius.
- 1 treballador social

Serveis

Tasca
Objectius:
- Atenció sanitària a la població de la zona
Població que atén:
25.853 habitants
Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen:
-

Consulta mèdica
Consulta d’infermeria
Atenció domiciliària
Unitat d’atenció a la dona
Consultes programades
Unitats de suport
Consulta amb la treballadora social

Altres activitats previstes:
- Programa de salut activa: tallers d’alimentació i ruta saludable

Observacions:
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07013

Dades generals
Càritas Mallorca
Nom
Direcció

C/ Seminari,4

Tel.

971 71 01 35

E-mail

caritas@caritasmallorca.org

Fax.

C.P.
971 72 49 47

07001

Persona de contacte
Nom
Maria Antònia / Mima
Càrrec

Tècnica comunitària / Treballadora social

Telèfon

971 71 72 89
Tel. mòbil
650714880
comunitari@caritasmallorca.org / atencioprimaria@caritasmallorca.org

E-mail

Organització
A complimentar per:

Data creació: 1961
Nº de socis:
Composició Junta directiva:
Entitats
Margalida Maria Riutort (Director General)
Joan Francesc Planes (Secretari General)
Sebastiana Sant Martí (Administradora General)
A complimentar per:

Àmbit d’actuació: Atenció social
Dependència orgànica: Servei depenent del bisbat de Mallorca
Professionals (nº i perfil):
2 treballadores socials (una per a l`atenció individual i familiar i l’altre per a la feina
de caire comunitari)

Serveis

Tasca
Objectius:
-

Realitzar una atenció individual familiar a la població del barri
Fomentar i recolzar el treball i l`acció comunitària al barri

Població que atén:
-

Població en general i especialment persones en situació de vulnerabilitat

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen:
-

Servei d’atenció a persones i famílies els dimarts de 9 a 13h a la parròquia, mitjançant
permanències

-

Acompanyament a les activitats comunitàries de la coordinadora de Son Roca, treball en xarxa i
elaboració de projectes entre entitats

-

Projectes: Espai de dona, curs d`ajudant de cuina i servei de menjador

Altres activitats previstes:
-

En funció de les necessitats actitud activa de participació i col·laboració en diferents projectes i
activitats

Observacions:
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Dades generals
Club de la 3ª Edat de Son Roca
Nom
Direcció

C/ Cap Blanc, nº 10 baixos

Tel.

971 79 98 70

E-mail

apnsonroca@gmail.com

C.P.
Fax.

Persona de contacte
Nom
Antonio Cano
Càrrec

President

Telèfon

971 79 98 70

E-mail

apnsonroca@gmail.com

Tel. mòbil

Organització
A complimentar per:

Data creació: 1985
Nº de socis: 270
Composició Junta directiva:
-

Entitats

Antonio Cano (President)
Mª Carmen González Quesada (Vicepresident)
Amancio Collado Mena (Secretari)
Dolores López Bárcenas (Tresorera)
Isabel Ramos (vocal)

Tasca
Objectius:
- Realitzar i organitzar activitats lúdiques dins del barri
Població que atén:
Població de 2ª edat: A partir del 20 anys
Població 3ª edat: A partir del 65 anys
Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen:
-

Excursions mensuals a partir del dia 20 de cada mes
Activitats lúdiques (sopar divendres nit, ball, bingo,
Activitats de gimnàsia i tai-xi
Activitat de costura
Activitat de taller de memòria.
Sortides de cap de setmana o ponts ( a hotels)
Servei de podologia
Servei de barberia i perruqueria
Servei de bar i cafeteria

Altres activitats previstes:
- Sortida a un hotel en Setmana Santa

Observacions:

30

685503157

07011

Dades generals
Poliesportiu Son Ximelis (Piscina Municipal)
Nom
Direcció

C/ Cap Enderrocat s/n

Tel.

971 60 67 30

E-mail

santagusti@palma.es

C.P.

07011

Fax.

Persona de contacte
Nom
Juan Manuel Gracia Velasco
Càrrec

Director

Telèfon

971 70 85 41

E-mail

jmgracia@ime.a-palma.es

Tel. mòbil

Organització
A complimentar per:

Àmbit d’actuació: Esports
Dependència orgànica: Institut Municipal de l’Esport (Àrea de Cultura i Esports. Ajuntament
de Palma)
Professionals (nº i perfil):
Serveis

-

1 recepcionista
1 tècnic de manteniment
1 socorrista
Monitors
Personal de neteja

Tasca
Objectius:
Fomentar la integració social i promocionar hàbits de vida saludable a través de l’esport
Població que atén:
Població general
Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen:
Natació nadons
Natació infantil
Natació adults
Natació Aqua Salut
Aquagym
Ioga
Altres activitats previstes:
Observacions: Horari d’atenció al públic:
Dilluns a divendres de 08:00 h. a 22:30 h.
Dissabtes de 8:00 a 15:00 h.
Diumenges i festius tancat.
Durant l’estiu es tanca un mes (Juliol o Agost)
Horari d’oficines:
Dilluns a dijous de 08:00 a 14:30 h. I Divendres de 08:00 a 13:30 h.
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Dades generals
Casal de Barri Son Roca – Son Ximelis
Nom
Direcció

C/ Cap Enderrocat, s/n

Tel.

971 79 16 74

E-mail

cbsonroca@palma.es

C.P.

07011

Fax.

Persona de contacte
Nom
Francisca Pons Munar
Càrrec

Coordinadora Participació Ciutadana

Telèfon

971.22.59.00, Ext 8144 - 8120

E-mail

casalsdebarri@palma.es

Tel. mòbil

Organització
A complimentar per:

Àmbit d’actuació: Participació social
Dependència orgànica: Regidoria del Participació Ciutadana
Professionals (nº i perfil):
1 dinamitzador sociocultural

Serveis

Tasca
Objectius:
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)

Donar resposta a les necessitats socioculturals dels ciutadans i les ciutadanes, mitjançant l’aplicació
de la metodologia de l'animació sociocultural, dins el marc de l'educació integral de la persona.
Desenvolupar activitats, de forma individual o col·lectiva, adreçades a respondre als interessos de la
ciutadania i a complementar l’activitat pròpia de la ciutat, en àmbits com:
l’aprenentatge en el temps de lleure com a procés permanent.
la formació i la sensibilització sobre temàtiques que ajudin a millorar la qualitat de vida i la
participació activa en la recerca de solucions als problemes de l’entorn.
la convivència, amb una atenció especial als aspectes intergeneracionals, interculturals i de
gènere.
l’afavoriment del coneixement i la valoració de la cultura, els costums, les tradicions i la
llengua autòctones.
la creació cultural.
Facilitar espais de proximitat i infraestructura perquè les entitats ciutadanes hi duguin a terme les
seves pròpies activitats.
Promoure la participació dels veïns i les veïnes en la gestió de la vida social i cultural de l’entorn.
Potenciar la cohesió sociocomunitària i el treball en xarxa, impulsant processos d’interrelació entre els
diversos sectors de població.
Donar suport a les iniciatives ciutadanes dins l’àmbit sociocultural sorgides de les entitats de l'entorn.
Difondre les actuacions municipals que tinguin especial interès per a la comunitat.

Població que atén:
En general, població major de 16 anys
Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen:
Programació trimestral d’activitats socioculturals, entorn a diferents temàtiques: artesania,
corporal, salut, arts plàstiques, manualitats, música, disciplines orientals, alimentació, benestar
físic i psíquic. Per a la realització de les activitats es requereix l’abonament d’un preu públic.
Activitats puntuals: xerrades, exposicions, tallers monogràfics...
Cessió d’ús d’espais per a entitats ciutadanes, altres serveis municipals o altres administracions
públiques, per al desenvolupament d’activitats.
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Altres activitats previstes:
Festes de final de trimestre, per als participants inscrits a les activitats trimestrals.

Observacions:
Els casals de barri disposen d’un Reglament de funcionament, publicat al BOIB nº 21 de 11/02/2014, que
regula diferents aspectes relacionats amb el funcionament dels casals, d’obligat compliment per als usuaris
d’aquests.
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Dades generals
Centre Municipal de Serveis Socials Mestral
Nom
Direcció

C/ Soltes, 4

Tel.

971 22 10 23

C.P.

E-mail

jrodriguez@a-as.palma.es

Fax.

07013

971 22 10 39

Persona de contacte
Nom
Joana Rodríguez Valero
Càrrec

Cap de Sector

Telèfon

971 22 10 23

E-mail

jrodriguez@a-as.palma.es

Tel. mòbil

Organització
A complimentar per:

Àmbit d’actuació: Atenció social a13 barris (Son Dameto, Son Cotoner, Es Fortí, Camp de`n
Serralta, Son Anglada, Son Roca, Son Ximelis, son Rapinya, Son Xigala, Los Almendros-Son
Pacs, Son Serra-La Vileta, Son Flor i Son Peretò).
Dependència orgànica: Ajuntament de Palma- Regidoria de Benestar Social
Professionals (nº i perfil): 18
-

Serveis

6 treballadores socials
4 educadors socials
1 educadora social de discapacitats
1 psicòlega.
1 treballador familiar
2 treballadores socials de dependència.
2 auxiliars administratives
1 cap de sector

Tasca
Objectius:
-

L’atenció a persones i famílies en situació de dificultat o d’exclusió social del municipi, ja sigui des
dels propis serveis o mitjançant acords amb la iniciativa social en el seu àmbit competencial

Població que atén:
-

Població empadronada en Palma i/o residents als barris especificats en l’àmbit d’actuació

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen:
-

Atenció professional individual i/o familiar:

Social

Psicosocial

Socioeducativa

Domiciliària

-

Orientació, informació i suport professional.

-

Atenció grupal i comunitària:
 Habilitats socials amb adolescents
 Habilitats parentals
 Activitats de caire preventiu amb infància i adolescència
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-

Suport econòmic: Catàleg de prestacions municipals

-

Suport a la unitat familiar
 Ajuda a domicili
 Menjar a domicili
 Teleassistència
 Servei per a gent gran “Casal Jonquet"

-

Treball en xarxa amb centres escolars, centres de salut i altres

-

Derivació a serveis específics

Altres activitats previstes:

Observacions:
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Dades generals
Comissaria Oest
Nom
Direcció

C/ Felip II, 17- 1º

Tel.

971 75 84 87

E-mail

nordpb@pol.palma.es

C.P.
Fax.

971 75 83 63

Tel. mòbil

606 453 480 (corporatiu)

Persona de contacte
Nom
Xim Vidal
Càrrec

Oficial

Telèfon
E-mail
Organització
A complimentar per:

Àmbit d’actuació: Seguritat ciutadana
Dependència orgànica: Àrea de Seguritat Ciutadana de l’Ajuntament de Palma
Professionals (nº i perfil):

Serveis

Nº 122
Nª 691

Antonio Molina Caparrós (630 870 182)
Rafel Ramis Sastre

Tasca
Objectius:
Constituïm la primera línia d’atenció al ciutadà. Per això cercam constantment vies d’apropament al ciutadà.
Treballam per obtenir la satisfacció i el respecte del ciutadà, per a millorar la qualitat de vida de la comunitat;
cercam la resposta més adequada als problemes comunitaris. La satisfacció del ciutadà i de la feina ben feta
és mostra de la nostra professionalitat.
Població que atén:
-

Població general

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen:
1 Assistència a centres escolars dins el programa “Policia tutor”.
2 Assessorament en temes de seguretat ciutadana a entitats, associacions comercials i altres col·lectius.
3 Patrullatge als barris de Palma. Presència, freqüència i estabilitat del policia. Tracte personal, amable i
directe.
4 Resposta a les demandes i col·laboració en La resolució de conflictes quan sigui necessari.
5 Detecció d’anomalies a la via pública i comunicació als organismes competents.
6 Detecció de vehicles abandonats.
7 Informació en relació amb els tràmits de gestió municipal.

Altres activitats previstes:
Observacions:
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