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editorial	
ESCOLARITZACIO-:

QUIN FUTUR ENS ESPERA?
La setmana passada tots els diaris nacionals resaltaren a les seves planes els dos fac-

tors relevants que condicionaran el present curs escolar, recentment iniciat, i encara•
mes profundamgnt els propers cursos: descens de matricula a preescolar i EGB degut
g una disminucio de la natalitat que va començar a manifestar-se l'any, passat, i el pro-
lecte de la reforma del sistema educatiu, que, entre altres coses, pretén fer obligatoria
l'ensenyança dels 6 als 16 anys.

De quina manera poden incidir a Artà aquests dos factors?
Analitzem primer, encara que mo,lt per damunt, l'evolució sle la natalitat a Arta: l'any

1971 nasqueren 105 nins (any de mes naixements dins la historia recent); l'any 1972 en
nasqueren 99, i l'any 1973, 57... Des d'aquest any fins al 1983 amb 52 naixements, no
baixa de 60 el nombre de nascu,ts cada any; el 1984 en neixen un qltre pic 57; el 1985,,
51 i el 1986 nomes 43. Aquest es l'any de menys naixements a Arta des de 1906 en que
en nasqueren 42.

Un fet decisiu a l'hora d'escolaritzar aquests nins fou la creació en 1980 d'un tercer
boLlegi a Arta. A partir d'aquest moment i en els cursos que s'impartien en els tres col.-
legis, el nombre d'alumnes per aula baixa considerablement i no es tornen trobar ja aules
amb 40 o 50 alumnes, cosa sovint fins llavors (consultar IjELLPUIG no° 43, 87, 15, 37
dels anys 1982, 84, 85, 86 i d'aquest anys). Aixi s'aconsegul un primer pas per una possi-
ble millora per la qualitat d'ensenyança dins Arta al desmassificar les aules.

El present actual ens diu que la mitjasle nins per aula per aquest curs és de 22 a ler
d'EGB, 21 a 20n de Preescolar i ,17 a ler de Preescolar. El proper curs la mitja de nous
escolars ,a 1er de Preescolar sera de 19, el segiient altra volta de 17 i pel curs 1990-91
es tendra una mitja de 15 alumnes per avia. Aquestes mitges poden aiimentar-se en 1
o 2 nins degut principalmpnt a nins que venen de Cala Rajada o de families que els seus
infants no han nascut aqui. .

És a dir, Arta es mou amb uns indexs d'escolarització d'autèntic luxe. Fa uns anys eren
impensables aules amb aquesta "ratio" d'alumnes.

I el futur? Què passara si a Arta segueix, com els números canten, disminuint el nom-
bre de naixements? Seran viables, sosfenibles aules amb una mitja de 12/13 alumnes?

Perquè, si pel que hem vist poden faltar nins per omplir les aules„quan la REFORMA
es post en funcionçament, faltaran llocs per acollir els nins de secundaria. Vegem: l'actu-
al EGB es dividira en dues parts: Ensenyança Primaria: de 6 a 12 anys (corresponent a
ler fins at. 6e icl'EGB actual)  i l'Ensenyança Secundaria: dels 13 als 16 anys (correspo-
nent als 7e i 8e q'EGB i a ler j 20n de BUP o FP). El batxillerat i FP es començaria en
acabar la Secundaria i duraria fins als 18 anys.

Per tant, aquesta ensenyança secundaria, on s'impartiria? A's centres d'EGB? 0 a un
local de mitges? Dins cap dels dos hi caben i pensam que nq son els llocs adeqiiats. L'i;
deal seria tenir llocs especials per aquesta etapa. Dins Arta no n'hi ha. Per tant, o be
se n'haurien de fer de nous o reconvertir els centres existents en el que tal volta resol-
dria la ttipotesi deis problemes de l'escolaritzacio si els naixements segueixen disminu-
int. Sera aixo possible?

„BELLPUI
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EXPOSICIO DE PERE PUJOL,
festa al carrer

Dissabte dia 19, el Coll
de N'Abrines se va vestir de
gala. No hi faltà detall per
semblar una festa a l'antigor:
banderes, xirimiers, avellane-
res, murta...Aixi va estar
per fer acompanyada a l'art
antic de les escultures de
Per Pujol.

Hi va haver una gentada.
Mai s'havia vist tanta gent
a la inauguraci6 d'una exposi-
ci6.

Caldria dir que l'ambienta-
ci6 exterior feia pôrtic de
les obres de l'interior de Ca
Mumare. N'hi havia de fang,
de brvize de fusta, de poll-
êster 1 pedra, destacant entre
totes elles una Mare de Déu
tallada amb pedra d'Artà que
en Pere dóna a la Residência.

Pere, enhorabona i que pu-
guis seguir creant molts
d'anys.
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notícies
CONFRARIA

S'ENDAVALLAMENT

El passat dia 14 de setem-
bre a les 21'30 als locals del
Centre Social es va elegir
la nova directiva de la Con-
fraria de S'Endavallament.

Es proposaren tres candida-
tures: Antoni Pascual, Pere
Pep Gil i Miguel Fuster.

Es va procedir a la votaci6
per part dels 37 assistents
entre els quals hi havia molta
gent jove. El resultat fou el
següent:
Pere Pep Gil 22 vots
Antoni Pascual 12 vots
Miguel Fuster 3 vots

Per tant, la Junta Directiva
quedà formada pels següents
membres. Hi ha que dir que
els vocals foren proposats
pel nou President i acceptats
per unanimitat per tots els
assistents.
PRESIDENT: Pere Pep Gil.
VICE-PRESIDENT: Antoni
Pascual.
SECRETARI: Pep Mislata.
VICE-SECRETARI: Maria
Juan.
TRESORER: Miguel Fuster.
VOCALS': Bartomeu Esteva,
Antoni Esteva, Pep Forteza,
M.4 Antônia Ginard i com a
vocal nato Rafel Umbert.

Desitjam a la nova junta
encert 1 coratge per empren-
dre nous projectes i millores.
Esperam fer prest una xerra-
deta amb el nou President.

GRUP EXCURSIONISTA
UN RAIG D'ARTANENCS
Se fa sebre an es públic,

propietari de sa Mula d'en
Cama i es Cavan d'en Ta16
que el proper 4 d'octubre pro-
curaran tenir el guarniment
encerat i ferradures a punt
i a potoiar muntanyes i serra-
lades s'ha dit. Per obra i bo-
ques tendrem s'excursi6 de
Cala Torta a Cala Mesquida,
amb el benentès que cadascó
porti el morri6 corresponent
que el grup "Un raig d'arta-
nencs" no es fa responsable
dels queviures dels demés.

POLMCA LOCAL

A la fl els grups de la nos-
tra politica local s'han decidit
i han designat els regidors
que formaran les comissions
dins l'Ajuntament.

Esperem, per tant, hi hagi
acord i unió entre tots els
regidors per bé de tot el po-
ble.

INAUGURACIO

La casa CITROEN el passat
dia 17 de juliol va inaugurar
nova delegaci6 a Arta al car-
rer de Ciutat. Aquesta dele-
gació esta regentada pel me-
canic Miguel- Morey Ribot
del Taller de l'Avinguda del
Ferrocarril.

Enhorabona i èxit.

NOMENA  MEN T

Jeroni Fito Cant6, el nostre
paisà, amic, animador del
Taller de Comunicacions i
col.laborador de BELLPUIG,
fou nomenat el passat 16 de
setembre President del Con-
seil Assesor de Itàdio Televi-
si6 Balear.

Esperam que la seva labor
sigui tan profunda i transpa-

*com el soroll d'un riu
dins . el silènci de la muntan-
ya.

Enhorabona Jeroni i no t'o-
blidis mai dels teus paisans
i del teu Bellpuig.



Ara fa
25 anys

4,0•■••■=4

Bellpuig, 8 de setiembre
de 1962, ng 33.
* En SILUETA DEL MES,
R.G.B. nos recuerda con un
bando la temporada de reco-
gida de almendras y un hecho
ya insólito en nuestros tiem-
pos "...se fa sebre an ei
blic, d'orde del Senyor Baile,
que no sigui ningú -o si no
caurà en multa- que s'atre-
vesca a anar a pellucar met-
les dins terra d'altri, sense
un permis firmat .p'es propie-
tari de sa finca... .
* De ECOS ARTANENSES,
sólo podemos sacar la noticia
de la apertura de la nueva
gasolinera. Fue inaugurada
el 21 de agostopropiedad
de D. Juan Amorósojer,
y cuya bendición llev6 a cabo
el Rvdo. P. Antonio Mojen
T.O.R tio del citado indus-
trial...a .
* De LA COLONIA DE SAN
PEDRO, el cronista llena su
espacio con la (mica y bien
esperada noticia de la Bendi-
cion del nuevo campanario
que fue realizada el 19 de
agosto de 1962 por el Muy
titre. D. Bartolomé Torres,
Deán de la Catedral, obra
que "... el Sr. Vicario Rvdo.
D. Gabriel Fuster hace tres
afros inició las obras a las
que ha logrado dar cima tras
muchas dificultades econtomi-
cas... u .
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Record que quan era al.lot
i pel setembre teniem un bon
sequer de figues amb una
gran estesa de canyissos, eren
molts els dies que havíem
de córrer per entrar-los dins
la caseta i protegir aixi les
figues de les fortes pluges
que caien durant el mes.

Ara que ningú té sequer
de figues fa uns quants anys
que el setembre és millor
que el juliol i restiu es per-
llonga fins entrada de tardor
el que tampoc és dolent si
tenim en compte que la pri-
mera font d'ingressos de les
nostres illes es el turisme
i que aquest balla al ritme
der sol.

El mes de setembre d'en-
guany ha estat fortament
calc re)s havent-se registrat
les temperatures més altes
del segle. Aquests dies tan
assoleiats i la bona mar, han
fet que el setembre -que ja
de per si és un bon mes per
a la pesca- fos una època de
moltes captures especialment
de verderols, espets i Ilampu-
gues.

Ara que ha passat el sust
del foc i podem veure les co-
ses amb més calma i serenor,
crec que és el moment de
dir que -segons el nostre pa-
rer- la Urbanitzaci6 de Bet-
lem segueix corrent perill.

No comprenem com no es
fan talla-focs i es duen els
voltants ben nets a fi que
mai el foc pugui arribar a
les cases. Uns doblers ben
emprats serien els destinats
a la neteja dels llocs on el
perill és mês greu.

Per altra banda potser seria
una bona idea que després
de les primeres pluges s'es-
campassin a diferents indrets
de les muntanyes cremades
un parell de quilos de pinyons
a veure si aixi asseguram que
tornaran néixer pinotells i
evitar la desertitzaci6.

Aquests dies passats hi ha
tornat haver "truiet" entre
els coloniers per començar
a preparar l'excursió que fa
una sêrie d'anys es realitza ,

a la tardor. Enguany s'ha de-
cidit visitar Madrid 1 voltants
(Toledo, Segovia, Escorial,
etc.). Per l'any que ve es té
la intenció de pear el bot
més gros i anar a Italia.

El curs escolar ha comen-
çat en pau i els al.lots tenen
assegurat el transport. Igual-
ment tenen assegurat el mal
cami mentre no s'arregli la
carretera que uneix Arta amb
el Port d'Alcúdia. Perd aqui
ja són altres els que hi tenen
la paraula. A nosaltres, com
moltes vegades, no ens queda
mês remei que aguantar.

de la colônia 	
A. Genovart

SETEMBRE DE CALOR

informado local

AJUNTAMENT D'ARTik
Programa de cursos per a adults

durant el curs 87-88

organitzats per l'Ajuntament d'Art. 

1. GRADUAT ESCOLAR: per a aquelles perso-
nes majors de 16 anys que vulgum aconseguir
el titol (tot gratuit excepte els libres).
Z. ALFABETITZACIO D'ADULTS: per a totes
aquelles persones que no estan escolaritzades
o loé no dominen les tècniques basiques de lec-
tura, escriptura i calcul (gratuit).
3. CURSOS DE CATALÃ, primer, sewn i ter-
cer nivell. Cursos homologats per l'OBi-a Cultu-
ral Balear (matricula 2.0013 Pts).
4. CURSOS OCUPACIONALS DE LINEM:
Idioma: anglès, francês i alemany / Cuina
/ Jardineria / Puericultura / Hivernacles
/ Informàtica / Cambrer. A'quests cursos
van destinats a aquelles persones en atur o
136 que estiguin apuntades a l'INEM per millora

de treball (§6n gratuits, a més a més, se pagara
un 75% del safari minim interprofessionar als
majors de 25 anys i se concediran beques de
525 ptes. als menors de 25 anys).
5. CURSOS D'ARTESANIA: per a nins i adults.
Pauma / Ceràmica / Punt mallorqui / Cre-
ueta / Brodat a ma. Tots gratuits.

Les persones interessades a realitzar alguns
d'aquests cursos poden passar per la Biblioteca
Municipal de Na Batlessa de res 15'30 h. a les
20'30 h. per tal de fer la preinscripci6.

El termini per fer la preinscripci6 acaba dia
2 d'octubre.

De no haver-hi mês de 15 persones inscrites
al curset, aquest no es realitzarà.

* *
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	  ENQUESTA 	
P R EGU N TES.-
1.- Hi ha hagut canvis interns d'ordre pedagògic o d'organització al col.legi respecte
a l'any passat..
En cas d'haver—se produTt, quins són i quin és el motiu?.
2.- Ecgnômicament parlant, quin futur preveu als collegis privats conceertats en com-
paracio als col.legis estatals?.
3.- Valorau l'actuació de l'SMOE aquest darrer any i què creu oportú fer aquest curs ac-
tual?-
4.- Al seu centre, s'imparteix l'ensenyança totalment en català, o s'és partidari d'impar-
tir—la mesuradament?.
Quina és la seva opinió respecte a l'idioma a les escoles?.
5.- Voleu afegir qualque cosa més que no hagi estat inclosa al qiiestionari?.

COL.LEGI PUBLIC

1. Pel curs 87-88 no es con-
templen gaire canvis d'or-
dre pedagogic i referent al
curs passat es dóna una major
normalització de la nostra
llengua i l'afegitó d'un curs
mês, el que suposa l'augment
d'un mestre a la plantilla.
2. Creim que institucional-
ment parlant l'Estat té obli-
gació de respetar la llibertat
d'ensenyament, i dotar de
recursos a tots el centres
perquè aquest ensenyament
sia el mês digne possible.
3. Pensam que l'actuació de
l'SMOE durant el curs passat
va ésser positiva.

Per una banda va suposar
una adaptaci6 a les necessi-
tats reals de tota la comuni-
tat escolar de cara a cubrir
les més immediates a la ve-
gada que suposava un segui-
ment de la tasca realitzada
fins al moment.

Per enguany, creim que
l'SMOE hauria d'incidir mês
en la tasca preventiva actu-

ant de forma prioritAria sobre
els preescolars i d'aquesta
manera, poder descobrir el
mês aviat possible les anoma-
lies o retards maduratius per
tal de potenciar al máxim
les capacitats i el desenvolu-
pament dels nins, mitjançant
els programes oportuns d i es-
timulaci6 precoç.

Creim oportú que per a-
quest curs el patronat que
composa l'SMOE fos mês
pràctic i mês àgil, a tal efec-
te fartem la suggerência de
que l'esmetat Patronat estas
format per gent representati-
va dels Centres i que l'SMOE,
conjuntament amb els profes-
sors, es dedicas a l'elaboració
de material didactic.

4. La nostra escola desde fa
tres anys va creure conve-
nient que els al.lots apren-
guessin a llegir i escriure en
Ia llengua materna. A tal e-
fecte es va començar a fer
l'ensenyament tot en cata-
ILA ctualment hi tenim els
cursos de preescolar i el cicle
Inicial. AI mateix temps els
altres cursos fan en català
les hores curriculars, a mês
de tot el que es refereix a
l'area d'experiències.

Creim oportú iniciar el
contacte amb una llengua
extrangera al cicle inicial
i a nivell basicament oral
i seguir amb la progressi6
normal als altres cicles.

1. NOM DEL CENTRE: COL.LEGI PÚBLIC D'ARTA
2. DIRECTOR: Joan Carrió Servera.

CAP D'ESTUDIS: M Antònia Ballester Tous.
SECRETARI: Sebastiii Ginard Villalonga.

3. CLAUSTRE I TUTORIES
* Mg Antònia Ballester Tous: Primer de Preescolar.
* M Antònia Tous Esteva: Segon de Preescolar.
• Jaume Sureda Massenet: Primer d'EGB.
* Jaume Cabrer Fito: Segon d'EGB.
* Jeroni Cantó Servera: Tercer d'EGB.
* Joan Carrie) Servera: Quart d'EGB.
* Sebastiii Ginard Villalonga: Cinquè d'EGB.
* Antònia Tur Balaguer: Sisè d'EGB.
* Pep Lluís Martín Sánchez: Professor especialitzat d'Educa-
ció Física.
4. CURSOS EXISTENTS I NOMBRE D'ALUMNES:
Cursos existents  	 8
Nombre d'alumnes 	  210
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1. Es evident que en l'aspecte
organitzatiu n hi ha haguts,
de canvis. Na Margalida Jor-
dà, per incompetència amb
el seu nou car-reg que ocupa,
no ha pogut seguir dirigint
el nostre centre, del quai- ha
causat baixa igual que en Je-
roni Cantó. Aquestes dues
places que han quedat buides,
les hem hagudes de cubrir,
segons les normes que estipu-
la la L.O.D.E.

'

 i -han estat
ocupades per dos dels deu
professors que les havien sol.-
licitades. Els càrrecs ocupats
pels dos professors que se
n'han anat, Direcció i que
taria, han estat designats
a jo mateix, Biel Tous i a Ma-
ria Gelabert respectivament.

Hem ampliat el reglament
d'alumnes amb la inclusi6
d'una sèrie de sancions elabo-
rades_pel claustre de prof es-
sors. Volem donar i consolidar
un marge d'actuació tan am-
ple com es pugui a l'equip
directiu. A mês, organitzati-
vament parlant, també hem
reestructurat les coordina-
dons entre cicles i hem con-
cretitzat les funcions dels
Departaments amb la finali-
tat de delimitar i, per tant,
agarantir el seu camp d'actu-
ació.

Pedagdgicament, tenim
una sèrie de programes que
s'aniran duent a terme al
llarg del curs. Els nins de tres
anys, tendran una professora
de maternais, MAGDALENA
OLIVER ROIG, que, periòdi-
cament, els anirà aplicant
les t6cniques programades
per aquest nivell per les pro-
¡essores de Preescolar. D'a-
questa manera s'assegura la
gradualitat en el pas de la
sala de Maternals al nivell
de Preescolar. Avuesta inno-
vació, alleugerira, en certa
mesura, la tasca de l'encarre-

gada del Jardf d'intancia l la
qual podrà canviar els 'pa-
quets a aquells que més ho
necessitin.

Per altra part, i seguint
en la llnia d'anys anteriors,
hem renovat i actualitzat
els criteris d'avaluaci6 per
departaments i per cides
per tal d'assegurar un Pla
d'actuació conjunt en aquest
sentit.

Estam intentant dur a ter-
me una renovació Pedagògi-
ca-Didàctica dins el Preesco-
lar en Coordinació amb el
Cicle Inicial, estudiant i ob-
servant noves metodologies
que s'estan aplicant a altres
centres en pla experimental.

2. Econòmicament, l'Estat
cobreix el funcionament dels
centres concertats amb una
precisió i encert acceptables,
per tant, els col.legis que
estiguin dins aquest col.lec-
tiu, no han de tenir excessius
problemes en aquest aspecte.

3. La feina feta per part de
l'SMOE la resumirfem aixf:
- Detecció i prevenció de
dificultats	 d'aprenentatge
dins Preescolar i Cicle Inici-
al.
- Tractament de problemes
de lectura i escriptura.
- Intent seriós de reduir el
fracas escolar.

1. NOM DEL CENTRE: COL.LEGI SANT SALVADOR
2. DIRECTOR: Biel Tous Tous
3. CLAUSTRE DE PROFESSORS I DISTINTES FUNCIONS:
s Joana Ginard Seguí i Magdalena Oliver Roig: Jardí d'infèn-
c i a.
* Bàrbara Sastre Alzina: I er Preescolar.
* C. Isabel Pastor Vallespir: 2e" Preescolar i Coordinadora
de Preescolar.
* M. Carmen Palomar Lopez: ler EGB i Coordinadora del
Cicle Inicial.
* Margalida Gelabert Flaquer: 2°n EGB.
* Catalina Lliteras Bernat: 3er EGB i Coordinadora Cicle
Mitja. Cap Departament de Manuals.
* Maria Teresa Fontanet: L'art EGB. Administradora del
Centre. Cap Departament de Religió.
* Maria Teresa,Femenias: tutora 5e EGB. ProfassoKa de,Ma-
fluais a 4Vert. 7e Be ; de LI. Castellana a 5e, 5e . 7e Be ; d e
LI. Catalana i Gimnèstica a 5e; Cap Departament de LI.
Castellana i Encarregada de la Biblioteca.
* Maria Gelabert Flaquer: Tutora 6 6 -6ecretèria del Centre.
Professora de Socials a 5e, 5e . 7e Be;scie Ciències Naturals
as5e i 6e; de Gimnèstica a 6e, 7e i 8e; de Música a tlarE i
5e. Cap Departament de Socials i Gimnèstica.
* Maria Lliteras Lliteras: Tutora 7 6 EGB, Professora de Ma-
nuels a 5e i 6e; de Matemètiques a 5e. 6e, 7e i Ele; de Cièn-
cies Naturels a 7e i 13e • Coordinadora Cicle Superior i Cap
Departament de Matemètiques si Ciències Naturels.
* Gabriel Tous Tous: Tutor Eie EGB. Director del Centre.
Professor de LI. Catalana i d'Anglès al Cicle Superior. Coor-
dinador	 de	 l'èrea	 Activitats	 i	 Experiencies.	 Cap
Departament de Català i d'Anglès.
* Pep Toni Guardiola Crespí: Professor Religi6 Be i Coordi-
nador de Pastoral.
* Rafel Umbert Sureda: Professor Religió 6 6 i 76  de Música
al Cicle Superior i Cap Departament de Música.
4. CURSOS EXISTENTS I NOMBRE D'ALUMNES:
Jardí   51 alumnes
Preescolar 	  43 alumnes
Cicle Inicial 	  45 alumnes
Cicle Mitjà 	  43 alumnes
Cicle Superior 	 109 alumnes
TOTAL 	 291 alumnes
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C. SANT BONAVENTURA

1. No hay propiamente ningún
cambio significativo respecto
al año pasado. Tanto en el
orden pedagógico como en
la organización del Colegio
seguimos esforzándonos en
dar calidad y atención en la

enseñanza de todos los nive-
les, cuidando especialmente
de que en Guardería y en
Preescolar no haya masifica-
ción y se siga una programa-
ción centrada en el niño y
su evolución. Ello supone un
gran esfuerzo económico por
parte de la Comunidad religi-
osa, ya que con las cuotas
que pagan los padres no se
cubre ni una tercera parte
de los costos.

Z. Mientras el Estado no asu-
ma el costo real de la ense-
ñanza y mantenga la discri-
minación actual de ofrecer
la enseñanza de Preescolar
de un modo totalmente gratu-
ito en los Centros Públicos,
cuando en los privados hemos
de cobrar a los padres, la si-
tuación es evidentemente
desvaforable para los Centros
privados, que, como respondía
antes, sólo a costa de que
los religiosos renuncien a sus
sueldos puede mantenerse

la calidad de servicio que
se ofrece.

De cara al futuro sería un
gran paso que se hiciera re-
almente obligatoria la ense-
ñanza desde ros 4 a los 5 años
y el Estado asumiera su costo
en los centros concertados,
como en la EGB. Aún así,
en comparación con los Cen-
tros Estatales, estaríamcs
en desventaja, ya q_ue estos
últimos, los Centros Públicos,
están mantenidos en todos
sus gastos por el Estado y
los Municipios, sin problemas
de amortización, reformas,
transformaciones, etc. de
tipo económico. No se da una
distribución equitativa ni
proporcionada de los fondos
públicos aportados por todos
los contribuyentes.., pues
los padres de los alumnos de
Centros Concertados son
también contribuyentes y
la repercusión en beneficio
de sus hijos no es la misma.

- Servei de Logopèdia.
- Setmana del llibre. Treball
sobre Poemes a tots els ci-
cles.
- Cursets pels professors so-
bre l'aprenentatge de lecto-
escriptura mètode globalit-
zat.
- Pretensió de descentralit-
zació dels serveis i recursos
i atracar-los a les escoles.
- Aplicació de tests d'intel.ii-
gência a diversos cursos.
- Aplicació dels tgsts d'apti-
tuds primaries a 8e i orienta-
ció professional.
- Juntament amb la nostra
professora de 3er, acabaren
de completar el programa
d'adaptació de les socials de
cicle mitja al nostre medi.
- Aciaptaci6 de les proves
de 5e 2°n del M.E.C. al Ca-
talà.

Per altra banda, seria opor-
tú:
- Intentar coordinar l'aplica-
ció de les proves inicials a
tots els nivells.
- Continuar el programa de
salut que ja s'havia començat
a cursos anterior.
- Esforçar-se en equilibrar
les tasques d'aquest servei
segons les necessitats especí-
fiques de cada escola.
- Ja que és un servei que in-
tenta detectar i prevenir,

actuar primordialment sobre
el sector més jove de la po-
blació escolar (jardí d'infan-
cia).
- Tenint en compte l'experi-
ència d'aquests darrers anys,
la creació d'una aula d'educa-
ció compensatòria.
- Reforçar la tasca comença-
da a 8e sobre orientació pro-
fessional.
- Establir un horari de visita
al centre gue permetria una
planificacio mes eficaç per
part dels professors.

4. El nostre centre és molt
conscient de la gran impor-
tancia que té l'ensenyament
a partir de la pròpia realitat
dels alumnes. Per això, l'en-
senyament del Català i en
Català és una de les nostres
intencions. De fet aquests
darrers anys s'ha avançat
molt en aquest respecte. Ac-
tualment, més de la meitat
d'assignatures s'imparteixen
en Català i amb textes cata-
lans. També les àrees d'expe-
riències (Geografia, Història,
Ciències Naturals...) s'estudi-
en a partir de la nostra reali-
tat.

No obstant, creim que el
Castellà és també lIengua
oficial i, per tant, no pot ès-
ser oblidada, s'ha «estudiar
i posar en funcionament els
mecanismes que assegurin
el seu ús i coneixement per
part de tots els alumnes. Per

això, no pot ésser relegada
tampoc a una mera assignatu-
ra ja que així s'asseguraria
el seu coneixement, perd no
tant la capacitat de saber
utilitzar-la.

Segurament dins un futur
no molt ilunya l'oferta educa-
tiva contemplarà unes possi-
bilitats més amples sobre
l'estudi d'Idiomes. Nosaltres
creim molt necessaria agues-
ta ampliació ja que la realitat
social i econômica davant
l'eixample de fronteres i in-
tercanvis culturals, exigira
als nostres loves els coneixe-
ments de llengües que els
perm etin desenvolupar-se
dins el món professional amb
certa comoditat.

5. M'agradaria recordar l' ad-
miració i respecte que tenen
altres pobles de Mallorca per
Arta en quant a cultura es
refereix. Segurament som
un dels pobles amb un nivell
cultural més elevat per habi-
tant. Es clar que hi -ha molts
d'universitaris artanencs. Tot
aquest bagatge i tradició cul-
tural i artistica d'Artà no
és una casualitat.

Es fa necessari seguir tre-
ballant des dels distints col.-
legis i des dels dinstints es-
taments politics per tal d'a-
garantir una continuTtat a
tota la nostra joventut dins
aquest cami. D'aquesta mane-
ra sembrarem un bon futur
pel nostre poble.
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1. NOM DEL CENTRE: COL.LEGI SANT BONAVENTURA.
2. DIRECTOR: P. Antoni J. Roldán Brancolini.
3. CLAUSTRE DE PROFESSORS I DISTINTES FUNCIONS:
* Tomasa Guerrero Brazo i Adela Infante Romero: Guarde-
r i a.
* Adela Infante Romero: I er Preescolar.
* M. Angela Pomar Sancho: 2°n Preescolar i Coordinadora
de Preescolar.
* Carmen Boned Ribas: lerEGB. Professora de LI. Catalanaa ier, 2on . 3er yart .

* Carmen Fajardo Aneas: 2°n EGB i Coordinadora del C.
Inicial.
* Maruja Corrales Fernández: 3er EGB.
* Antonio Corrales Fernández: 4art EGB. i Coordinador del
C. Mitja.
* M2 Pilar Lucas.Fernández: Tutora 5 6 EGB. Professora de
LI. Castallana a Be. 7e i Be.
* Angela Pérez Rebollo: Tutora 6 6 EGB. Ajudanta adminis‘-
tracio. Professora de Matematiques i C. Naturals a 6e, 7eBe .
• P. Antoni J. Roldán Brancolini: Tutorsde 76 EGB. Director
del Centre. Professor de Religió de Be, 7e i Be. Professor
de Gimnastica del C. Superior.
* Climent Obrador Servera:,Tutor 1:1 6,EGB. Professor de l'A-
rea de C. Socials da 5e. 6e. 7e L Be. Professor d'Artística
i Pretecnologia de 5e. 6e , 7e j Be. Professor. de Música de
2ne Etapa. Professor de LI. Catalana a 7e i Be. Coordinador
del C. Superior.

M2 . Anainia DanCis Negre: Professora d'Anglis de 2na Eta-
pa.
*.P. Miguel Ramon Campins: Prsofessor de LI. Catalana de5e

•
6e. Professor de Religi6 de 5e • Secretari del Centre.

* P. Sebastiii Rosselló Horrach: Administrador del Centre.
4. CURSOS EXISTENTS I NOMBRE D'ALUMNES:
Guarderia 	  28 alumnes
Preescolar 	  36 alumnes
Cicle Inicial 	  64 alumnes
Cicle Mitj 	  90 alumnes
Cicle Superior 	 116 alumnes
TOTAL. 	 334 alumnes

PER SORTIR 	
DE LA DROGA 	 1

PROJECTE
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3. Creo que ha sido muy posi-
tivo el esfuerzo realizado
por el SMOE en orden a cola-
borar pedagógicamente con
los Centro." de Artá. La falta
de una Escuela de Padres en
activo ha sido en buena parte
suplida por el SMOE, la recu-
peración de niños/as con pro-
blemas de dislexia o dislalia,
la orientación sicopedagógi-
ca y orientación profesional,
son toda una serie de activi-
dades que deberlan continuar
el próximo curso y, si es posi-
ble, ampliar su radio de al-
canoe.

4. En el Colegio San Buena-
ventura se imparte la ense-
ñanza en lengua castellana.
Sin embargo, consideramos
que es una riqueza cultural
ser bilingües y por ello procu-
ramos favorecer un uso más
frecuente de la lengua cata-
lana dentro del Colegio,_por
ejemplo: en los Murales, Car-
teles, alguna circular, etc.
Este año hemos solicitado
impartir el Area de Sociales
desde 5 2 a 8 2 en Lengua Ca-
talana.

En cuanto al idioma, en
nuestro caso es el Inglés, lo
valoramos como una asigna-
tura más, que se debe impar-
fir con toda la calidad y nivel
posibles y de un modo ade-
cuado a las exigencias de la
EGB. En nuestro Centro se
ha optado por tener una pro-
fesora especializada que nos
garantice esa calidad y nivel.

5. Estamos iniciando un nuevo
curso. Es un buen momento
para animar a todos los que
estamos implicados en la ta-
rea educativa, padres, profe-
sores, alumnos y entidades

culturales, a reemprender
con entusiasmo -la tarea de
crecer y ayudar a crecer co-

mo personas, como seres hu-
manos constructores de un
mundo lleno de Paz y Bien.
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OTOÑO - INVIERNO 87

GRANDES CIRCUITOS EUROPEOS

ITALIA. 10 (Has/ desde 	  , 53.000
visitando: Milan, Venecia, Florencia,
Asís, Nápoles, Roma, Pisa y Niza.

LISBOA-FATIMA. 6 dias 	  34.600
RONDA PORTUGUESA. 7 dias 	  45.900
COSTA AZUL-RIVERA ITALIANA

5 dias 	  33.800
SUIZA al completo: 9 dias 	  94.300
CENTRO EUROPA. 16 dias 	  69.900
Ruta de la ALEMANIA romántica y

BAVIERA. 12 dias 	  126.300
EL RHIN y PAISES BAJOS. 12 dias	  111.000
AUSTRIA, HUNGRIA Y YUGOSLAVIA

14 dias 	  165.100

CANARIAS. 4 noches 	  27.950
11 noches 	  35.600

Incluye: avión desde Palma, estancia
en hotel A/D y traslados aeropuerto.

FIN de semana en VENECIA. 	  42.500

PARA MAS INFORMACION
CONSULTENOS
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passat festes 	

PASSA SA FIRA ...

Comparada a la d'anys pas-
sats, sa fira d'enguany pre-
sentava un programa d'actes
nombr6s i variat. Esports,
inauguracions, conferencies

sobretot...exposicions. Sis
exposicions que gaudiren d'u-
na expectacio mes que consi-
derable, sobretot la d'artesa-
nia i la de bonsais. També
les dues conferències que
es feren (la dels bonsais i la
que tractava sobre el Tibet),
tingueren bastant d'audiancia.
L'exposició dels cavalls, en-
guany sense exhibició, tal
vegada no desperta l'interès
que en un principi es creia.
1- a mês a mês el capvespre
no fou possible fer carreres
ja que mancaven cavalls i
hi havia competici6 a Ciutat.

RADIO ARTA va veure
definitivament inaugurats
els seus nous estudis, per cert
molt ben acondicionats.

Perd el trui i la bulla pel
carrer de Ciutat i la Plaça
Nova esclata devers migdia.
I és que la gent ja no fira de
bon mati, sinó molt gran dia.
Els bons costums es perden,

aixi com també es va berdent
l'autèntic origen agricola i
ramader de la diada, la qual
cosa caldria replantejar-se
una mica, i que si bé ja no
es comercialitza amb gêne-
res d'aquest tipus i bestiar,
seria interessant fer mostres,
concursos o exhibicions d'a-
quest caire per tal de revita-
litzar l'autèntic sentit de la
festa, sense menysprear, es
clar, l'avanç de les noves tèc-
niques de maquinaria agrícola
i automovillstica, que per
cert, feu aparició de forma
massiva mitjançant totes les
sucursals artanenques (Peu-
geot, Renault, Ford, Suzuki
1 Citroën).

Aquest breu comentari ens
ha merescut la passada diada
de la Fira de Setembre, 11as-
tima que la berbena-camp
radiofónica, no tingués l'èxit
i l'ambient que els organitza-
dors de la Radio haurien de-
sitjat, ja que hi va haver bas-
tanta expectació perd poca
participació a la pista del
ball. Aixi i tot el IT de festa
de la fira va ser agradable.

Molts d'anys i fins l'any
que vê.

Moments de la inauguració dels estudis
de Radio Arta Municipal.
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PLE MUNICIPAL DEL DIA 21 DE SETEMBRE

La sessió va començar amb uns minuts de
retràs ja que tots els membres que hi assistiren
estaven pendents de l'emisora per veure si el
foc se n anava cap a n'Es Rec6 o si s'aturava.
En temps de la sessi6 s'informà al batle que
s'havia apagat i que sols r'havia cremat un ca-
ramull de rostoll.

A la sessió hi mancaren 4 regidors : En Joan
Amorós (CDS), en J.M. Hernández (IND.) i en
Guillem Artigues i na Rosa Servera (PSOE),
per quê?.

Tots els punts de la reunió es varen aprovar
per unanimitat després d'una explicaci6 deta-
Ilada aleshores pel batle Miguel Pastor o per
na Francesca Pins , ja que tots eren temes cul-
turals i sanitaris, 1 .després de les explicacions
oportunes per part dels qui presentaven les
propostes (grup Independent) s'aprovaren, ja
que eren considerades d'iu-gência.

D'aquesta aprovació a continuació en teniu
una 'CRIDA" per aquella gent interessada.
Ja sigui _per aquelles persones que vulguin fer-
se el- "GRADUAT ESCOLAR", o fer cursets

de LLENGUA CATALANA, o cursets de
l'INEM, o seguir anant a fer artesania a Na
Batlessa. D'aquests cursos i de les seves opor-
tunitats, l'Ajuntament n'ha fet un BAN i també
BELLPUIG en fa una campanya, per altra part
Rádio Artà també en donará explicacions més
detallades de les que es poden fer an aquest
número.

Quant al punt que proposava la contractació
del nou servei de Logopedia, cal dir que en
primer Hoc hi haurà ô al.lots que en tendran
servei i que després de les mesures preses se
podrá ampliar a -1 1. L'Associació d'ADIBA (dia-
bétics), tendran un local on podran explicar
les millors formes de cuidar preventivament
la seva malaltia.

Conclusió: un ple que acabà prest, eren les
21,15 hores. Els punts a tractar eren tots de
caire cultural. Els oferiments sbn molts i am-
plis. Que és necessari un minim de 15 persones
per fer-los i que, vista la panorámica, podem
dir que aquest hivern el qui no estudiara a Artà
serà perquè no voldrà. I si no, vegeu l'anome-
nat requadre.

Mayol

astrologia
Miguel Mestre Ginard

JUPITER If-

4	

Júpiter es el planeta mayor de nuestro Sis-
tema Solar, con un diámetro de 142.800 kms.
Dista del Sol unos 778,3 millones de kms. reco-
rriendo su órbita en 11 años y 315 dias terres-
tres.

Júpiter rige en Astrologia a los signos de
SAGITARIO y PISCIS, compartiendo regencia
con Neptuno en este último caso.

El lugar de la Carta Natal donde se halla
situado Júpiter es donde nos van los asuntos
mejor, donde las ayudas y facilidades pueden
estar a la orden del dia. A Júpiter se le ha con-
sidei ado desde siempre por Ia Astrologia Tra-
dicioih.al como el "Gran Benéfico", en oposición
al "maléfico" por excelencia, Saturno.

Maticemos nuevamente: No hay que olvidar
que toda cualidad puede verse perturbada e
incluso trastocada en su opuesta, seem recai-
gan aspectos fuertes o conflictivos, por tanto,
y como todos los opuestos eternos de nuestro
Universo, las virtudes o cualidades _positivas
pueden verse deformadas y degradad-as hasta
la culminación de los defectos más perniciosos.

Júpiter simboliza: la Fortuna, los Honores,
la Suerte, el Optimismo, la Prosperidad, la
Moralidad, las Protecciones. Su palabra clave
es la EXPANSION, con su ¡ran apertura a la
Vida. Júpiter es Paternal, con una fuerte carga
de Sociabilidad e Idealismo. Representa el En-

tusiasmo y los fervientes deseos de Coopera-
ción con los demás.

Tiene una gran necesidad de Justicia, en su
sentido más amplio. Dispone, asimismo, de
una gran capacidad creadora, constructiva y
oi-ganizadora. Con el Espiritu filosófico, religi-
oso o idealista.

Tiene la necesidad de "ser alguien", con un
fuerte sentido de la competitividad y del ho-
nor. Es la Extroversión y la Suerte.

Cualidades: Generosidad, Liberalidad, Sabi-
duria, Juicio, Lealtad, Jovialidad, Bondad...

Defectos (con malos aspectos): Ostentación,
Arrogancia, Orgullo, Hipocresía, Excesos y
Exageraciones de todo tipo. Fanatismo. Amor
al Juego y al derroche. Glotonería. Delirios
de Grandeza. Lujuria. Ambición exagerada,
etc...

Asimismo la Patología de Júpiter son las
afecciones de hígado y vesícula biliar, los pro-
cesos inflamatorios y los trastornos de circula-
ción.

Júpiter forma con Saturno el denominado
Departamento de MOTIVACION.

Es Masculino, Positivo, Caliente y Húmedo.
Está exaltado en Cáncer y corresponde a

las Casas IX y XII.
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És bàsica per la nostra cultura,
ts la Biblioteca Básica de Mallorca que ara eofereix el
Conseil Insular. Són 25 obres que posen a l 'abati de
tothom el mes representatiu de  la literatura i cultura fetes a
Mallorca.
Una col.lecciO única i molt econômica que no pot mancar a
Ca leva.
Ramon Llull, "Lare d'Amie r Ansat"; Gabriel Maura,

"Maories"; Miquel Costa i Llobera, "Tradicions i
Fantasies" i molts mis autors mallorquina componen amb
les seves obres mes representatives aquesta Biblioteca tan
essencial per coneixer la nostra culture, les nostres arrels i
tradicions. Una Biblioirca que per la goiim cohues, és

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Cade dijous, un nou cool
de vend, a quioscs i Ilibreries

I E(„\
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noticies parroquials
TOMBOLA PARROQUIAL
La tradicional tómbola que

s'organitza cada any per les
festes de Sant Salvador als
locals del Centre Social ha
aconseguit enpany el rècord
de recaptacio i ganancies.
Gracies a la desinteresada
labor d'un bon grup de perso-
nes, entre les que hem de
destacar les dones que durant
tot l'hivern fan feines de gan-
xet o altres a caseva o a la
Residência, aquesta tómbola
és una realitat. Cal agrair
també la donació de tants
d'objectes per part de molts
d'artanencs i gent de fora
poble. I no podem oblidar a-
quelles persones que es priven
de participar als actes de
les festes i es tanquen dins
la tómbola per a preparar-la
o per a despatxar. El resultat
de tot aixà ha estat la xifra
de ganancies que enguany
hem obtinguda que ha estat:
444.551 ptes. Resulta una
ajuda importantíssima per
a l'economia parroquial. And,
doncs, gràcies a tots.

EXCURSIO A MADRID
Com cada any, en aquest

temps, les parroquies d'Arta
i Sa Colônia organitzen una
"sortida". Enguany li ha tocat
a MADRID. Es visitara Zara-
gossa, Monastir de Pedra,
Madrid, Escorial, Valle de
los Caídos, Segovia, Toledo,

Leses dates són: del
6 al 13 de novembre. El preu
complet: 32.500 Pts i el plaç
d'inscripció acaba dia 20 d'oc-
tubre.

CURSETS
PREMATRIMONIALS

Cada any la nostra comarca
d'Artà, que inclou tots els
pobles de la zona, organitza
tres cursets prematrimonials
dirigits a totes les parelles
que pensen casar-se durant
lany. Convé que aquestes
parelles prenguin nota d'a-
questes dates i s'apuntin al
curset que més els convengui.
Les dates dels cursets són
les següents:

Del 5 al 9 d'octubre
Del 23 al 27 de novembre

Del 22 al 26 febrer

OFICINES PARROQUIALS
L'horari d'hivern de les ofi-

cines parroquials sera el se-
güent:
Els dilluns i dijous al Centre
Social de les 19'30 a les 20'30
hores. Si hi hagués funerals
algun d'aquest dies serien
de 20 a 20'30 flores.

HORARI DE MISSES
HIVERN

Essent que el proper dia
26 a la nit hi ha el canvi d'ho-
ra, l'horari de misses també
canviarà entrant l'horari d'hi-
vern que sera el segilent:
Dissabtes i vigIlies de festa:
A les 18'30	 Esglesieta
A les 19'00	 Colônia
A les 19'30	Parròquia
A les 20'00	 Convent
Diumenges
A les 10'00
A les 10'30
A les 12'00
A les 17'00
A les 18'00
A les 19'30
A les 20'00

Els dies feiners hi haura mis-
sa
- al Centre Social a les 19.
- al Convent a les 20 h.

Els funerals, perd, de la Par-
roquia seran, com sempre,
a les 19'30 h.

ASSEMBLEA DIOCESANA
Avui, dissabte, dia 26, es

celebra al poble de Sineu l'A-
ssemblea Diocesana, reunió
dels cristians de Mallorca
que té com a finalitat veure's
per a començar el nou curs
tot recordant les linees d'ac-
tuació pastoral de cara al
nou any. Començarà a les
16'30. Hi haurà un temps de
feina i a les 19'30 el Sr. Bisbe
presidira una celebració de
PEucaristia.

Des d'Artà partirem de la
Gran Via a les 15'30 hores.
Hi resten convidats tots els
cristians que vulguin.

i dies de festa:
Colônia

Convent
Parròquia

Sant Salvador
Colónia

Parròquia
Convent
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PREGAM DE BON COR A
S'ENCARREGAT de sa "higi-
ene", salut, bones costums,
bona vista i bones olors, es
doni un voltinoi armat de ca-
reta antigas per devers es
contenidor de Ca's Pobler
an es cami des Talaiot.
Estam segurs "notará" d'un
grapat de destres lluny, els
perfums de sa ronya, verrim

ratat de pigota, dels pigo-

tats efluvis de runes que ja
pertanyen a s'altre mbn.
També, s'altre vespre, devers
es carrer major, un grapat
de veinades hagueren de treu-
re es pedaç des fregar i eixu-
gar es regueró pudent que
deixava el camib des ferns.
Totes s'hagueren de donar
fregallet i posar colônia per
a contramancar el perfum
des carrer.
I NO EN PARLEM DE NA
BATLESSA. Alla si que n'hi
ha de trui. Sembla que du
tant poc Ilustre corn el Bar-
ça.
S'altre vespre an es ball de
sa Radio, un va quedar es-
torat quan va veure aquelles
colles ballant damunt aquell
rostoi de vidres, margandes
i cards secs, i més mal pla
que s'esquena d'un camell.
Déu meu... i mos ne falten
de coses per veure.
A dedins, en Bauça s'escanya-
va per explicar la tècnica

dels Becusais, i veinp.t hi havia
una escandalera radiofònica
de la COPE que Déu n'hi dó.
De totes maneres, benvinguda
sia aquesta radio mania Arta-
nenca.
I AQUESTA CALOROTA,
que no ha d'acabar mai?
Perquè això ja fa fàstic. Men-
tre aquestes calentors no a-
rribin devers la Sala, ànim,
treurem els caragols bufant.
Segur que els estrangers que
ens han visitat aquests dar-
rers dies, se n'aniran ben tor-
rats. I els vilans que els agra-
da posar-se en remull sovint,
que vagin alerta a quedar-
se amb més rues que un yell
de cent anys. Sabeu que n'ha
fet d'estiu enguany. Ni els
mês yells del Pais en recor-
den un altre de germa, sobre-
tot el setembre.
Esperem que prest venguin
brusques, que molts ja les
necessitam, i de granat.

esports

FUTBOL mayol

ARTA - MONTUIRI
	

1-2

(Quique)
ESPANYA - ARTA
	

3-2

(Seira i Ginart I)

Dos partits acabats en de-
rrotes j que (i no és tòpic)
haurien hagut de ser 3 punts.

En el partit jugat a Ses
Pesqueres, un dia de Fira,
amb una temperatura asfi-
xiant i un nombrbs públic a
les grades, l'Artà no l'havia
de perdre mai. Una primera
part de domini visitant i amb
contratacs molt perillosos
de requip local que amb un
poc de sort podia haver fet
2 o 3 gols mês.

Una segona part de les ma-
teixes característiques en
qu es deixa massa desenvolt
al jugador visi-tant Bussi i
aixd ens costa el partit (mal- r
rat el segon gol fou en fora

jococ no assenyalat pel li-
nier). Es lluita molt (amb mês
cor que idees) i s'ha millorat
molt des del partit inaugural
contra el Petra, que es va
perdre, mês diría amb el cap
a l'aire i fent abrigar espe-
rances de que les coses ani-
rien 136.

Dins l'Espanya d€ Llucma-
jor s'havia d'haver aconseguit
un empat (a 2 gols). Perá el
desafortunat arbitratge (pas-
sava 5 minuts del temps re-
glamentari) propicia que els
locals decantassin el resultat
al seu favor.

Tot això pot donar peu a
què se desinflin les esperan-
ces de salvació proposades
al començament del campio-
nat, perd es veu que si la sort
canvia i es segueix fent feina
com es fa, els triomfs no tar-
daran a arribar.

De l'actuacib a Ses Pes-
queres aquesta és la puntua-
cib que en don:
Arrom (B), Massanet (MB),
Julia (R), Jeroni (B). Geno-

vart (R), Ginart (R), Damia
(R), Quique (B), Tous (R),
Jordi (R), A.Nadal (B), Juan'
(R), Raf el (-).
Discutit arbitratge del Sr.

Daza que no4va voler saber
res dins les Ames del Mon-
tuiri.

Per tant, esperem ara que
el pi-91)er diumenge a les
16,10 i enfront , del Son Sardi-
na poguem dir i veure que
hem guanyat el primer partit
d'aquesta lliga (els jugadors
fan el possible perquê aixi
sigui). També diumenge hi
ha el començament del cam-
pionat juvenil a les 10,30 ho-
res.

Jugaran ARTA - SANTA-
N Yl.




