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PRESENTACIÓ 

 

La present guia de recursos del barri de Son Rapinya, Son Serra i la Vileta 

s’emmarca dins el Projecte d’Intervenció Comunitària de Mestral, que es 

realitza a través del conveni singular signat amb l’Ajuntament de Palma, 

regidoria de Benestar Social, per part de Naüm Projecte Socioeducatiu. 

Aquesta intervenció té la finalitat de millorar les condicions de vida de les 

persones que viuen al territori, atenent principalment a infància, joventut i les 

seves famílies. 

És per això, que s’han dut a terme tot una sèrie de contactes i reunions per tal 

de crear una xarxa d’entitats i serveis que es recullen en aquesta guia que 

pretén ser d’utilitat a la població a l’hora de cercar informació sobre qualsevol 

tipus de recurs de la zona. 

  

 

Equip del Projecte d’intervenció comunitària Naüm. 
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cideapima@gmail.com 

Carrer de l’Arner,3 

 
https://afacide.com/ 

 

 
https://www.facebook.com/afa

cide 

 

 

 
AFA CIDE 

TASCA 

Objectius:  

Assistir als pares i mares en tot allò que fe referència a 

l’educació dels seus fills i filles. 

Col·laborar en les activitats educatives de l’escola. 

Representar a les famílies en el Consell escolar donant veu 

a les seves peticions, preocupacions e iniciatives. 

Facilitar les relacions entre les famílies i La Direcció de 

l’escola. 

Promoure activitats educatives, cursets d’orientació familiar, 

cicles de conferències, publicacions, grups de feina etc. 

Població que atén: 

Famílies dels alumnes del col·legi CIDE 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 

 Activitats relacionades amb distintes celebracions 

com són: Halloween, Nadal, Setmana Santa, Sant 

Jordi entre d’altres. 

 Festes de graduació dels diferents cicles. 

 Col·laboració en la Festa de Primavera i en la Nit de 

l’Art i la Ciència   

 Premis literaris del dia del Llibre 

 Activitats d’educació emocional i cohesió grupal 

 Gimcana d’Anglès 

 Descomptes per a les famílies sòcies en sortides, 

acampades i viatges. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/afacide
https://www.facebook.com/afacide
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info@afasonserra.org 

 

663.553.268 

 

http://ceipsonserra.org/comunit

at-educativa/afa-son-serra/ 

 

https://www.facebook.com/AF

ASonSerra/ 

 

 

 
AFA SON SERRA 

TASCA 

Objectius: 

Possar idees en comú, accions i propostes que permetin a 

les families dels estodiants del centre implicar-se 

activament en l’educació dels seus fills. 

Informar el Consell escolar 

Fomentar la col.laboració entre la propia AFA i els 

porfessors 

 

Població que atén: 

Famílies de alumnes/as del col.legi Son Serra 

 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 

S’ha intentat contactar amb l’AFA son Serra, però no s’ha 

obtingut resposta, per aquesta raó no tenim informació 

sobre les activitats i serveis que ofereixen. 

 

 

https://www.facebook.com/AFASonSerra/
https://www.facebook.com/AFASonSerra/
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pensionistasvileta@gmail.com 

 

971.79.33.35 

C/Oblatas nº2- 1º- La vileta 

07011 

HORARI: 

De dilluns a divendres de: 

11:00h a 13:30 

Dimarts horabaixa de: 

18:00h a 19:30h 

 
http://www.asspensionistasvil

eta.org/ 

 

 

 
ASOCIACIÓ SOCIO-CULTURAL DE PENSIONISTES I 

JUBILATS DE LA VILETA- SON SERRA 

TASCA 

Objectius:  

Promoure la integració i desenvolupament socio-cultural de 

tots els socis 

 

Població que atén: 

Adults a partir dels 30 anys. 

 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 

 Excursions 

 Informàtica 

 Pilates 

 Yoga 

 Gimnasi de manteniment 

 Ball en línia 

 Pintura olio  

 Boleros Mallorquins 

 Zumba 

 Tallers de recuperació de la memòria 

 Anglès per majors de 55 anys 

 Cafeteria- menjador 

 Sala de massatges e infermeria 

 Barberia de senyors 

 Projecte Social ( atenció individual-familiar, atenció 

de grup o associació, projecte de dinamització, 

projecte de voluntariat ( atenció individual i familiar i 

projecte de suport i coordinació amb les entitats). 

 

 

 

 

mailto:pensionistasvileta@gmail.com
http://www.asspensionistasvileta.org/
http://www.asspensionistasvileta.org/
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avv@sonrapinya.org 

 
971.79.00.26 

 

Camino de Son Rapinya, 46, 

2ª Planta, 07013 

 

HORARI: 

De dilluns a divendres de: 

17.00h a 20.00h 

 
https://www.sonrapinya.org/es/ 

 

https://www.facebook.com/avv

.sonrapinya/ 

 

https://www.instagram.com/av

vsonrapinya/ 

 

 

 
ASSOCICIÓ DE VEÏNS SON RAPINYA 

TASCA 

Objectius:  

Defensar els interessos generals dels veïns/es de Son 

Rapinya en totes les àrees d’intervenció.  

Exercir i defensar el dreta a participar i organitzar-se per ser 

part en el disseny i la construcció de barri i de la ciutat. 

Fomentar i defensar els drets humans, la igualtat de gènere 

i evitar la discriminació de col·lectius i persones per raó de 

sexe, orientació sexual, origen cultural o social, entre 

d'altres. 

Fomentar les relacions interculturals i intergeneracionals, 

evitant la sectorialització i fomentant la inclusió dels 

col·lectius i persones vulnerables. 

Fomentar el coneixement i la defensa del nostre patrimoni 

mediambiental i cultural, que té com a objectiu la 

conservació i la seva millora. A més de fomentar el consum 

responsable i la defensa dels drets dels consumidors. 

Fomentar la solidaritat amb els pobles empobrits, envaïts o 

que viuen situacions de guerra i catàstrofes. 

Població que atén: 

Persones del barri de Son Rapinya 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 

 Latin Fusion 

 Pilates 

 Tai-Chi 

 Yoga 

 Taller de memòria  

 Chi-Kung 

 Tall i confecció 

 Teatre 

 

mailto:avv@sonrapinya.org
https://www.facebook.com/avv.sonrapinya/
https://www.facebook.com/avv.sonrapinya/
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bibsonrapinya@palma.cat 

 

971.79.23.37 

Carrer de Catalina March, 4, 

07013 Palma 

HORARI: 

Dilluns i divendres de 8.30h a 

14.30h 

Dijous de 14.30h a 20.30h 

 

 

 

 

 

 
BIBLIOTECA MUNICIPAL 

TASCA 

Objectius: 

Oferir un servei de lectura i préstecs de llibre a la comunitat. 

 

Població que atén: 

Població del barri de son Serra- La Vileta, son Rapinya, son 

Peretó y los Almendros. 

 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 

 Secció infantil ben dotada 

 Connexió a internet  

 Premsa diària  

 Publicacions periòdiques 

 Disposició de 30 punts de lectura. 

 Préstecs de llibres. 
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secretaria@cdcide.es 

                     

971.79.36.95 

Camí son Xigala, 07011 

Palma 

 

https://cdcide.com/ 

 
https://www.facebook.com/clu

bdeportivocide1966 

 

 
https://www.instagram.com/cd

cide 

 

 

 

 

 

 

CD CIDE 

TASCA 

Objectius: 

Promoció del futbol. 

Desenvolupament i pràctica del futbol. 

Participació en activitats i competicions esportives de 

caràcter oficial. 

Població que atén: 

Persones a partir del 5 anys. 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 

 Escoleta de futbol 

 Prebenjamí  

 Benjamí  

 Alevins. 

 Infantil  

 Cadet 

 Juvenil  

 Amateur 
 

   

https://www.facebook.com/clubdeportivocide1966
https://www.facebook.com/clubdeportivocide1966
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ceipiesosonquint@educaib.eu 

 

971.79.20.19 

C/ Catalina March,4 ,07013 

Palma 

HORARI D’ATENCIÓ: 

H. Secretaria de: 

Dilluns, Dimecres i Divendres 

de: 

9.00h a 9.30h i de 13.30h a 

14:00h 

Dimarts i Dijous de: 

8.00h a 10.00h i de 13.30h a 

14.00h 

 

https://www.sonquint.org/ 

 

 

https://www.facebook.com/CEI

PSonQuint 

 

 

 

CEIPESO SON QUINT 

TASCA 

Objectius: 

Afavorir el desenvolupament de la participació, la 

col·laboració, la solidaritat i el respecte als drets dels altres, 

com actituds bàsiques per a la convivència democràtica. 

Donar a conèixer, per observar i complir, les normes i 

procediments del ROF com a eina que facilita el benestar i la 

convivència de la comunitat escolar. 

 

Població que atén: 

Infants de 3 a 16 anys 

 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 

 Escola Matinera de 7.30h a 9.00h 

 Educació infantil i Primària de 9.00h a 14.00h 

 Educació secundària de 8.00h a 14.00h 

 Menjador escolar de 14.00h a 16.00h 

 Activitats extraescolar de 16.00h a 17.00h 

 

 

   

 

 
 

mailto:ceipiesosonquint@educaib.eu
https://www.facebook.com/CEIPSonQuint
https://www.facebook.com/CEIPSonQuint
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ceipieemsonserra@educaib.eu 

 

971.79.87.69 

Carrer de Maribel,48,07013 

La Vileta-Son Rapinya 

 

 
https://ceipsonserra.org/ 

 

 

 

 
CEIPIEEM SON SERRA 

TASCA 

Objectius:  

Fer de la música un eix transversal al centre com a eix 

d’aprenentatge 

Treball interdisciplinari  

 

Població que atén: 

Menors de 3 a 12 anys 

 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 

 Escoleta matinera 

 Educació infantil 

 Educació Primària  

 Menjador escolar  

 Activitats extraescolars 

 Activitats d’adults obertes pel barri 

 

 

https://ceipsonserra.org/
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971.79.99.84 

Carrer de les Oblates, 21, 

07011 

HORARI D’ATENCIÓ: 

Dijous de 17.00h a 19:30h 

 

 
càritas diocesana de mallorca 

 

 

 
CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS – CARITAS 

MALLORCA 

TASCA 

Objectius:  

Promoure, orientar i coordinar l’acció de la caritat i la 

justícia social de l’Església de Mallorca, tenint especial 

dedicació a l’atenció de les persones més vulnerables, 

empobrides i excloses. 

Enfortir la intervenció social des de l’anàlisi de la realitat i la 

fidelitat als valors evangèlics, descobrint quines són les 

persones més desvalgudes i denunciant les causes 

d’aquesta situació de vulnerabilitat i exclusió social.   

 

Població que atén: 

Població de son Rapinya  

 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 

L’acció de Càritas va des de l’ajuda i suport directes a les 

persones, fins a la sensibilització i denúncia de les 

situacions d’injustícia per tal de promoure canvis dins la 

societat i aconseguir que sigui més inclusiva i acollidora. 

Treballa des de 3 àrees: 

1. Acció social per a la inclusió (programes dedicats a 

l’acció amb i per a les persones). 

2. Sensibilització (inclou accions de comunicació, 

animació a escoles, fires i mercats i les campanyes 

de cooperació). 

3. Voluntariat 
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971.79.31.93 

C/ de Matamusinos, 22, 07013 

HORARI D’ATENCIÓ: 

Dilluns-Dijous 8.00h a 20.00h 

Divendres 8.00h a 15.00h 

Dissabte i Diumenge tancat 

 

 

 
CENTRE DE SALUT SON SERRA-LA VILETA 

TASCA 

Objectius: 

Prestar atenció sanitària a la població, incloent les activitats 

de prevenció de la malaltia i la promoció de la salut, atenció 

i rehabilitació, des de tots els àmbits d’atenció, tant 

comunitari com hospitalari.  

 

Població que atén: 

Barri de Son Roca, Son Serra-La Vileta i Son Rapinya 

 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 

 Programa d’atenció domiciliària 

 Programes d’atenció als malalts crònics 

 Centre docent de pre-grau d’infermeria 

 Consulta d’infermeria 

 Unitat d’atenció administrativa 

 Control d’anticoagulació oral (SINTROM) 

 MAPA 

 Consulta de pediatria i atenció a l’infant 

 Espirometries 

 Extracció de sang i recollida d’altres mostres per 

analítica 

 Consulta de medicina de família 

 Atenció a la dona 

 Unitat d’Odontologia i Salut Bucodental 

 Activitats preventives i promoció de la salut: 

vacunació als nins (centres i escoles), vacunació 

antigripal, antitetànica i contra l’hepatitis B 
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atencioalumnat@cesag.org 

 

 
971.79.28.18 

 
C/Costa de Saragossa, 16, 

07013 
 

HORARI: 
De dilluns a divendres de: 

7:30h a 22:00h 

 
https://www.cesag.org/ 

 

 
 

https://www.facebook.com/CE
SAlbertaGimenez 

 

 
 

https://www.instagram.com/ce
sag 

 

 

 

 
CESAG 

TASCA 

Objectius: 

Formació integral de la persona d’acord amb una concepció 

cristiana del esser humà, segon l’estil de Alberta Giménez, 

per oferir a la societat professionals altament qualificats, 

responsables i compromesos. 

Població que atén: 

Persones a partir del 18 anys 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 

 Educació universitària 

 Campus Virtual / Intranet Comillas 

 Bústia 

 Biblioteca / Copisteria 

 Atenció al alumnat / Admissió d’alumnes/as 

 Oficina de Relacions Internacionals 

 Gabinet d’ Orientació Psicopedagògica 

 Servei de Suport 

 Pastoral del CESAG 

 Beques i ajudes 

 Borsa de feina 

 Cafeteria 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/CESAlbertaGimenez
https://www.facebook.com/CESAlbertaGimenez
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cbadcide@gmail.com 

  

626.840.940 

c/ Arner nº3.  CP 07013 

Son Rapinya – Palma de 

Mallorca 

Islas Baleares 

 

 

 
http://badmintoncide.es/ 

 
https://www.facebook.com/Clu

bBadmintonCIDE/ 

 

 
CLUB DE BADMINTON CIDE 

TASCA 

Objectius: 

Favorecer la salud y adquirir hábitos de vida saludables. 

Conocimiento e iniciación al desarrollo de los recursos 

técnicos y tácticos bádminton. 

Socialización, basada en el respeto, la comunicación, el 

trabajo en equipo y la tolerancia. 

Capacitación física, relacionada con la motricidad y 

coordinación en deportes de raqueta. 

Formación integral de la persona y desarrollo de la 

personalidad del jugador/a. 

Fomentar los valores del deporte como el compromiso, 

esfuerzo, responsabilidad, autoconocimiento y 

perseverancia. 

Sentimiento propio de club. 

Impulsar la función integradora y de cohesión social del 

deporte 

Difusión y promoción del Club Bádminton CIDE. 

Ofrecer a la Comunidad Educativa y Vecinal una actividad 

deportiva olímpica 

Població que atén: 

Menores de 5 a 17 años. 

 
Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen 

 Grupos de Iniciación (5 a 10 años, según nivel): 

Martes y Jueves de 16.30h a 17.15h. 

 Grupo de Perfeccionamiento (9 a 17 años, según 

nivel): Martes y Jueves de 17.15h a 18.30h 
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cidebaloncesto@gmail.com 

 

608.991.783 

carrer de L'arner, 3. 07013 

Palma de Mallorca 

 

 

https://www.facebook.com/clu

bbasquetcide/ 

 

 

 
CLUB DE BÁSQUET CIDE 

TASCA 

Objectius: 

Acostar a la ciutadania la possibilitat de practicar un esport. 

Fomentar la práctica del básquet. 

 

Població que atén: 

Chicos/as hasta los 22 años  

 
Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen 

 Entrenaments de básquet de les catregories:  

o Maculí: senior, junior, cadet e infantil 

o Femení: cadet e infantil 

o Minibasket 

 Campus 
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patinatge@sonrapinya.org 

handbol@sonrapinya.org 

 

672 36 04 44 ( handbol) 

647.85.50.48(Patinatge) 

Carrer de Mateu Fiol,24, 

07013 

 

 
https://es-

es.facebook.com/pages/categ

ory/Sports-Team/Club-

deportivo-A-V-V-Son-Rapinya-

198958563525522/ 

 

 

 

 
CLUB DEPORTIU DE AA.VV SON RAPINYA 

TASCA 

Objectius: 

Acostar a la ciutadania la possibilitat de practicar un esport 

com es el patinantge, el balonmano 

 

Població que atén: 

Persones de tot tipus d’edat. 

 
Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen 

 Patinatge 

 Handbol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:patinatge@sonrapinya.org
https://es-es.facebook.com/pages/category/Sports-Team/Club-deportivo-A-V-V-Son-Rapinya-198958563525522/
https://es-es.facebook.com/pages/category/Sports-Team/Club-deportivo-A-V-V-Son-Rapinya-198958563525522/
https://es-es.facebook.com/pages/category/Sports-Team/Club-deportivo-A-V-V-Son-Rapinya-198958563525522/
https://es-es.facebook.com/pages/category/Sports-Team/Club-deportivo-A-V-V-Son-Rapinya-198958563525522/
https://es-es.facebook.com/pages/category/Sports-Team/Club-deportivo-A-V-V-Son-Rapinya-198958563525522/
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tonifiguera@voleyciutat.com 
 

 
687.514.134 

C/ L’avisador 28 Son 

Roqueta,07011 

 
http://www.voleyciutat.com/voleyc
iutat.php?register_vars[browser]=
Netscape&register_vars[screen_
height]=600&register_vars[screen

_width]=800 
 
 

 
https://www.facebook.com/voleyci

utatcide/ 
 
 

 
https://www.instagram.com/voley

ciutatcide/?ref=badge 
 

 

 

  
 

CLUB DE VOLEIBOL CIDE 

TASCA 

Objectius: 

Acostar a la ciutadania la possibilitat de practicar un esport 

com es el voleibol. 

 

Població que atén: 

Al·lotes de 4 anys fins que es retiren. 

 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 

 Entrenaments de voleibol a la pista d’hivern. 

 Entrenaments de voleibol a la platja 

 Equips federats a partir de la categoria Alevin. 

 

 

 

mailto:tonifiguera@voleyciutat.com
http://www.voleyciutat.com/voleyciutat.php?register_vars%5bbrowser%5d=Netscape&register_vars%5bscreen_height%5d=600&register_vars%5bscreen_width%5d=800
http://www.voleyciutat.com/voleyciutat.php?register_vars%5bbrowser%5d=Netscape&register_vars%5bscreen_height%5d=600&register_vars%5bscreen_width%5d=800
http://www.voleyciutat.com/voleyciutat.php?register_vars%5bbrowser%5d=Netscape&register_vars%5bscreen_height%5d=600&register_vars%5bscreen_width%5d=800
http://www.voleyciutat.com/voleyciutat.php?register_vars%5bbrowser%5d=Netscape&register_vars%5bscreen_height%5d=600&register_vars%5bscreen_width%5d=800
http://www.voleyciutat.com/voleyciutat.php?register_vars%5bbrowser%5d=Netscape&register_vars%5bscreen_height%5d=600&register_vars%5bscreen_width%5d=800
https://www.facebook.com/voleyciutatcide/
https://www.facebook.com/voleyciutatcide/
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971.22.10.23 

c/soltes, 4, 07013 palma de 

Mallorca 

 

HORARI D’ATENCIÓ: 

Dilluns, Dimecres, Dijous i 

Divendres de 9.00h a 14.00h 

Dimarts de 9.00h a 14.00h i de 

16.30h a 18.30h 

 

 

 

 

 

 

 

 
CMSS MESTRAL 

TASCA 

Objectius: 

Servei d’atenció primària que té l’objectiu de la promoció de 

la millora de les condicions de vida de les persones en 

situació de risc d’exclusió social. 

 

Població que atén: 

Atén als següents barris: Camp d’en Serralta, el Fortí, Son 

Cotoner, Son Dameto, Son Serra-La Vileta, Son Flor, Son 

Peretó, Son Rapinya, Son Anglada, Son Roca, Son Xigala, 

Son Ximelis, Los Almendros-Son Pacs 

 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 

S’ofereixen serveis socials comunitaris bàsics i específics. 

Es concentren en atenció social individualitzada a les 

demandes dels veïns de Palma i duent a terme també 

intervencions comunitàries als barris 
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cide@cide.es 

 

971.60.64.99 

Carrer de l'Arner, 3, 07013 

Palma 

HORARI D’ATENCIÓ: 

Caixa de: 

Dilluns, dimarts i dijous de 
8.50h a 15:45h 

Dimecres i divendres de 
8.50h a 13:30h 

Secretaria de: 

Dilluns, dimarts i dijous de 
8.50h a 16.30h. 

Dimecres i divendres de 
8.50h a 13.30h 

 

https://cide.es/ 

 
https://www.facebook.com/Coll

egi-CIDE-Cooperativa-

dEnsenyament-

1519581981613831/?ref=hl 

 

https://www.instagram.com/col.legi

_cide/?igshid=1bezfm0qmy7ku 

 

 

 

 
COL.LEGI CIDE 

 TASCA 

Objectius:  

Contribuir a fer les persones des de l’exemple. 

Treballar les quatre dimensions de les persones: 

psicològica, física, moral i sociocultural. 

Contribuir que la persona prengui consciència de si mateixa 

i desenvolupar la seva pròpia identitat amb una moralitat 

equilibrada.  

Propiciar a que es creïn vincles i afinitats amb la comunitat 

CIDE 

Població que atén: 

Des de els 3 als 18 anys. 

 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 

 Educació infantil i primària de 9.00h a 12.00h i de 
14.30h a 16.30h 

 Educació secundaria de 9.00h a 13.00h i de 14.00h 
o 15.00h a 16.00h 

 Educació de batxiller i Cicles formatius de Grau Mitjà 
de 8.00h a 14.00h o 15.00h. 

 Grau Superior d’informàtica de 15.00h a 21.00h 

 Servei mèdic 

 Menjador escolar  

 Servei d’orientació 

 TIC 

 Transport 

 Compra de tiquets 

 

 

 
 

https://cide.es/
https://www.facebook.com/Collegi-CIDE-Cooperativa-dEnsenyament-1519581981613831/?ref=hl
https://www.facebook.com/Collegi-CIDE-Cooperativa-dEnsenyament-1519581981613831/?ref=hl
https://www.facebook.com/Collegi-CIDE-Cooperativa-dEnsenyament-1519581981613831/?ref=hl
https://www.facebook.com/Collegi-CIDE-Cooperativa-dEnsenyament-1519581981613831/?ref=hl
https://www.instagram.com/col.legi_cide/?igshid=1bezfm0qmy7ku
https://www.instagram.com/col.legi_cide/?igshid=1bezfm0qmy7ku
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palma@lasallevp.es 

 

Telèfon recepció: 

 971.60.63.97 

Telèfon secretaria:  

971.60.63.85 

Camí de Son Rapinya, 29, 

07013 

 

https://palma.lasalle.es/ 

 

 

https://www.facebook.com/las

allepalmaoficial 

 

 

https://www.instagram.com/pal

malasalle/ 

 

 

 

 

 
COL.LEGI LA SALLE 

TASCA 

Objectius:  

Contribuir al creixement integral de l’alumnat 

Desenvolupar l’autonomia, la fortalesa emocional i el 

pensament crític, obert i expansiu, per arribar a ser els 

protagonistes en la construcció dels seus projectes 

personals, com agents actius per una societat millor. 

 

Població que atén: 

Nins/es de 3 a 18 anys 

 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 

 Escoleta Matinera 

 Menjador 

 Educació infantil: De Octubre a Maig es fa jornada 

partida: Matins de 9.00h a 12.30h i horabaixes de 

15.00h a 17.00h. De Juny a Setembre jornada 

continua de 9.00h a 14.00h. 

 Educació Primària: De Octubre a Maig jornada 

partida: Matins de 9.00h a 12:30h i horabaixes de 

15.00h a 16.30h. De Juny a Setembre es fa jornada 

continua de 9.00h a 14.00. 

 Educació Secundaria: Dilluns, Dimecres i Dijous 

8.00h a 13.45h. Divendres de 8.00h a 12.50h. 

Dimarts de 8.00h a 12.50 i de 15.00h a 16.50h 

 Batxillerat: Dilluns i Dimarts de 7.55h a 14.50. 

Dimecres, Dijous i Divendres de 7.55h a 13.50h 

 Cicles formatius 

 Activitats extraescolars 

 Tenda en línia 

 

 
 

https://palma.lasalle.es/
https://www.facebook.com/lasallepalmaoficial
https://www.facebook.com/lasallepalmaoficial
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colegiomadrealberta@madreal

berta.com 

 

971.79.20.85 

C/ Camí dels reis,102,07013 

Palma 

HORARI: 

H.General de dilluns a 

divendres: 

07.45h a 19.00h 

H.Secretaria i administració 

de: 

Dilluns a divendes de 8.15h a 

10.15h 

Horabaixes de dilluns a 

dimecres de 16.00h a 17.00h 

 

https://madrealberta.com/ 

 

https://www.facebook.com/Col

egio-Madre-Alberta-

146381246055319/ 

 

https://www.instagram.com/col

egiomadrealberta/ 

 

 

 
COL.LEGI MADRE ALBERTA 

TASCA 

Objectius:  

Proporcionar una educació integral de la persona, amb una 

concepció cristiana del esser humà , de la vida i del món 

segons l’estil de Alberta Giménez. 

Promoure el descobriment de si mateixos i el 

desenvolupament de las habilitats i capacitats afectives i 

comunicatives que els permet obtenir eines per relacionar-se 

i adquirir l’autonomia adequada. 

Fomentar hàbits de treball individual i d’equip, actituds de 

confiança, curiositat, interès i creativitat en l’aprenentatge. 

Desenvolupar el pensament, d’interdisciplinarietat i l’ 

aprenentatge contextualitzat que afavorirà a la reflexió fent-

los capaços de prendre decisions.. 

Desenvolupar en els alumnes/as la consciencia de que la 

seva preparació i formació son signes de la seva 

responsabilitat davant els problemes del món d’avui. 

Població que atén: 

Nins/es de 3 a 18 anys. 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 

 Educació infantil 

 Educació Primària 

 Educació Secundària 

 Batxillerat. 

 Menjador 

 Permanència ( guarderia i vigilància). 

 Activitats de temps lliure 

 Orientació pedagògica ( Atenció a la diversitat). 

 Infermeria. 
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secretariasonmoix@colegiomo

ntesion.es 

 

971.79.22.50 

Camí de Son Rapinya, 14 

07013 

 

 
https://colegiomontesion.es/we

b/ 

 

https://www.instagram.com/col

emontesion/?igshid=1lqtoyh6h

l3h5 

 

 

 

 
COL.LEGI MONTESIÓN 

TASCA 

Objectius:  

Nins/es adquireixin hàbits de treball necessaris per la seva 

etapa educativa com en el posteriors de la seva vida. 

Alumnat sàpiga conviure, respectar i ajudar. A més de 

saber comunicar-se i escoltar. 

Fomentar l’esperit crític. 

 

Població que atén: 

Nins/es de 6 fins a 18 anys. 

 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 

 Educació Primària 

 Educació Secundaria 

 Batxillerat 

 Cicles formatius 

 Orientació 

 Menjador 

 Biblioteca  

 Uniformitat escolar 

 Autobús 

 Guarderia 

 Tenda online 

 Casal de Son Serra de Marina.   

 Activitats extraescolars 

 

 

https://colegiomontesion.es/web/
https://colegiomontesion.es/web/
https://www.instagram.com/colemontesion/?igshid=1lqtoyh6hl3h5
https://www.instagram.com/colemontesion/?igshid=1lqtoyh6hl3h5
https://www.instagram.com/colemontesion/?igshid=1lqtoyh6hl3h5
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blau@equipdinamo.cat 

 

630.60.69.40 

Carrer de José de Diego, 4, 

07004 Palma, Illes Balears 

HORARI: 

Dilluns de 9:00h a 16:00h 

De Dimarts a Divendres de 

9:00h a 21:00h 

Dissabte de 16:00h a 21:00h 

 

https://equipdinamo.cat/ 

 

https://www.facebook.com/ser

veidinamo/ 

 

https://www.instagram.com/eq

uip.dinamo 

 

 

 

 

 
DINAMO 

TASCA 

Objectius:  

Fomentar la participació dels joves de 12 a 30 anys de les 

barriades de Palma 

Població que atén: 

Joves de Son Rapinya  

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 

 Suport a les associacions i entitats del barri, així 

com als joves de la barriada en els seus projectes.  

 Espais per a joves (activitats lúdiques, formatives...) 

 Oci nocturn 

 

 

 
 
 
 

https://equipdinamo.cat/
https://www.instagram.com/equip.dinamo
https://www.instagram.com/equip.dinamo
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hola@escolainfantsllum.com 

 

650.64.28.71 

Calle l’Avet,34 07011 Palma 

HORARI: 

De dilluns a divendres de: 

9.00h a 17.00h 

 
 

https://www.escolainfantsllum.

com/ 

 

https://www.facebook.com/Esc

ola-dinfants-Llum-

371147926711869/ 

 

 

https://www.instagram.com/es

coladinfants/ 

 

 

 

 

 

 
ESCOLA D’ INFANTS LLUM 

TASCA 

Objectius:  

Acompanyar els nins/es en aquesta etapa tan important de 

creixement, amb una mirada respectuosa. 

Acompanyar els infants en els seus avenços fent de 

facilitadors/es perquè vagin aconseguint els seus objectius. 

 

Població que atén: 

Infants de 0-3 anys  

 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 

 Activitats de pintura 

 Experimentació amb diferents textures 

 Instal·lacions 

 Jocs en diferents ambients 

 Hort 

 Servei de menjador 

 Escoleta d’estiu Juliol i Agost 

 

 
 
 

https://www.escolainfantsllum.com/
https://www.escolainfantsllum.com/
https://www.facebook.com/Escola-dinfants-Llum-371147926711869/
https://www.facebook.com/Escola-dinfants-Llum-371147926711869/
https://www.facebook.com/Escola-dinfants-Llum-371147926711869/
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secretaria@svpsavileta.fecib.n

et 

 

971.79.12.40 

C/ del Pol, 3- 07011 Palma 

HORARI: 

H. Secretaria: 

Dilluns a dijous de 9.30h a 

11:30h. 

Dimarts i Dijous de 16.00h a 

17:00h. 

Divendres de 9.30h a 11.30h 

 

H. Direcció: 

Dilluns de 9.00h a 10.00h 

Dimecres de 10.00h a 12.00h 

 

http://svpsavileta.fecib.net/ 

 

 

 

 

 

 
ESCOLA SANT VICENÇ DE PAÜL 

TASCA 

Objectius: 

Desenvolupament integral de la persona, segons l’Evangeli 

i amb un estil propi.  

Proporcionar els alumnes les competències necessàries per 

tenir èxit en la seva vida i fer feina per un món cada vegada 

més just i millor. 

 

Població que atén: 

Menors de 3 a 16 anys. 

 
Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen 

 Educació Infantil i Primària. De Octubre a Maig de: 

9.00h a 12.00h i de 15.00h a 17.00h. De Juny a 

Setembre de 9.00h a 14.00h 

 Educació secundaria de: 8.00h a 14.00h 

 Assegurança escolar. 

 Escoleta matinera 

 Menjador 

 Material fungible 

 

 

 
 
 

mailto:secretaria@svpsavileta.fecib.net
mailto:secretaria@svpsavileta.fecib.net
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eappalma@educaib.eu 

 

 

971.24.00.82 

                        
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIP D’ATENCIÓ PRIMARENCA 

TASCA 

Objectius: 

Proposar la creació dels serveis educatius d’atenció 

primerenca com a serveis d’assessorament 

psicopedagògic dels centres i de les famílies i com a 

serveis per a la detecció, diagnòstic i suport dels infants 

amb necessitats específiques de suport educatiu i 

coordinació i implementació d’aquests i desenvolupar 

actuacions pròpies. 

Promoure actuacions de les entitats públiques i  

privades amb l’objecte de beneficiar les condicions 

educatives dels infants de zero a tres anys i les 

capacitats educatives de les seves famílies 

 

Població que atén: 

Infants de 0 a 3 anys i les seves famílies. 

 
Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen 

 Servei interdisciplinari d’orientació i suport dels 

centres educatius de primer cicle d’educació 

infantil (0-3). 

 Les tasques dels membres dels EAP es centren 

en tres àmbits d’acció: atenció i 

acompanyament a centres educatius i a les 

famílies, atenció al territori i organització interna 
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info@escoletalospitufos.com 

  

971.79.29.10 

 

Camí de Son Rapinya s/n, 

Centro comercial Los 

Almendros num.59, 07013 

 

HORARI: 

De dilluns a divendres: 

9.00h a 17.00h 

 

 
 

http://www.escoletalospitufos.c

om 

 

 

 
GUARDERIA INFANTIL LOS PITUFOS 

TASCA 

Objectius: 

Oferir una intervenció educativa qualitat als infants, que 

s’adapti al desenvolupament i les característiques dels 

infants i també el seu entorn 

 

Població que atén: 

Menors de 0 a 3 anys 

 
Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen 

 Escoleta matinera, de 7.30h a 9.00h 

 Educació de 0 a 3 anys de 9.00h a 17.00h 

 Psicomotricitat 

 Sala de descans 

 Menjador 

 Servei d’estiu 
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oficina[at]edu.greenvalleyscho

ol.es 

  

971.16.08.17 

Camí de la Vileta 210, Son 

Puig 

HORARI: 

De dilluns a Divendres de: 

8.30h a 18.00h 

 

 
https://greenvalleyschool.es/gr

een-valley.html 

 

https://www.facebook.com/gre

envalleyschoolmallorca/ 

 

 

 

 

 

 
GREEN VALLEY INTERNATIONAL 

SCHOOL IN MALLORCA 

TASCA 

Objectius: 

Capacitar als seus estudiants perquè tinguin èxit portant-los 

a convertir-se en pensadors crítics de per vida, inquisitius 

amb principis i solidaris 

 

Població que atén: 

Menors de 1 a 16 anys. 

 
Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen 

 Educació preescolar  

 Educació infantil  

 Educació secundaria. 

 Programa IB 

 Classes de musica i teatre 

 Instal·lacions esportives 

 Tallers de treball: jardineria orgànica, cuinant, 

robòtica, ball, art i manualitats entre altres.  

 Servei de menú 

 

 
 
 
 
 

javascript:linkTo_UnCryptMailto(%27qempxs.sjjmgiDihy2kviirzeppicwglssp2iw%27);
javascript:linkTo_UnCryptMailto(%27qempxs.sjjmgiDihy2kviirzeppicwglssp2iw%27);
https://greenvalleyschool.es/green-valley.html
https://greenvalleyschool.es/green-valley.html
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900.100.971 

 

 

 
INFOCOVID 

TASCA 

Objectius: 

Conscienciar i sensibilitzar la població de la importància de 

lluitar tots plegats contra el coronavirus, així com complir 

totes les mesures i restriccions vigents per prevenir i evitar 

contagis. 

Població que atén: 

Població de Palma. 

 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen 

 Servei d’informadors Covid 

 Activitats de sensibilització 

 Informació a la comunitat sobre el Covid i les 

mesures restrictives. 
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Ens hem posat en contacte 

amb les autoritats policials i 

ens han dit que actualment no 

existeix un contacte de Policia 

de Barri de Son Rapinya 

 

 
POLICIA DE BARRI 

TASCA 

Objectius: 

Intervenir i conèixer l’origen dels incidents que succeeixen 

en el barri per poder eradicar-los. 

Augmentar la comunicació i el contacte entre els veïns/es. 

Mediar, informar i educar.  

Sancionar comportaments incívics.  

 

Població que atén: 

Veïns del Barri de Son Serra-La Vileta, Son Rapinya, Son 

Peretó, Los Almendros.  

 
Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen 

Servei especialitzat i permanent centrat en el tractament de 

problemes de convivència, civisme i seguretat 
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971.281.870 

Carrer de Mateu Fiol, 27, 

07013 Sa Vileta-Son Rapinya, 

Illes Balears 

 

 

 

 
POLIESPORTIU SON RAPINYA “JOAN SEGUÍ” 

TASCA 

Objectius: 

Fomentar la pràctica de l’esport 

 

Població que atén: 

A la població en general 

 
Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen 

 Balonmano. 

 Patinaje 

 Hockey 

 

 


