
Quatre dècades del col·legi Es Puig: 
1976 - 2016

1. NAIXEMENT I TRANSCURS

Organització, educació i serveis



El 1970 
el ministre Villar Palasí
posa en marxa l’EGB:

- coeducació = 
nins i nines junts

- vuit nivells 
(de 6 a 14 anys) = 

mínim 8 aules



El 1970 Sóller no té cap graduada 
pública de vuit unitats:

- Fossaret: 4 aules   - Celler: 3 aules
- Fornalutx, Biniaraix, Alqueria, L’Horta i Port : 1 aula  

Marjades: 2 aules



El 1973 el MEC,  provisionalment, crea 
una graduació pública d’EGB dins la vila: 

- Fossaret: 1r, 2n, 3r, 4t
- Alqueria: 5è

- Celler: 6è, 7è, 8è
(Les unitàries de fora vila ja només fan fins a 5è)



El 1974 

el batle Miquel A. Lladó 
demana a Madrid 

un grup escolar

Compra
en el Puig d’en Canals 
16.800 m2 
i n’ofereix la meitat 
al MEC



Entre 1975 i 1976 es construeix un edifici de 2.771 m2 de 16 
unitats (74 m2 cada una ) per acollir 40 alumnes per aula



El gran edifici i la llunyania han de resoldre:  professorat,  
mobiliari, aigües, electricitat, propà,  transport i menjador . 

S’aferren a la feina:

 

Matilde, directora 

 

Ministeri d’Educació 

 

Miquel Soler, batle 

 

Arbona, transportista  

 

Joan Pascual, APA 

 

J.Rabassa, conserge 



Al principi només es subvenciona el transport i menjador de Deià
i Fornalutx. Els sollerics han de pagar 5 ptes. diàries  d’autocar i 50 

de menjador.  La resta de serveis està llest per iniciar el curs



Curs 
1976-1977:

primer 
professorat

i la seva
procedència

Casto Vindel (Península), Gabriel Martorell  (Biniaraix), Miquel Ginestra (Fossaret),        
Pep Rigo (Marjades),  Antonio Rivera (L’Horta), Francisca Sunyer (Celler), Sixto López 
(Península), José Parrón (Celler), Matilde Girbent (Marjades), Jema Orell (Sóller),  Maria 
Ignàsia Mercadal ( L’Horta), Magdalena Caldentey (Fossaret), Margalida Caldentey
(Celler),  Catalina Bernat (Bunyola), Antònia López (Península), Carolina Jordán 
(Península)                                                                        No és a la foto Pere Mir (Fornalutx)



El 1979
Sant Vicenç 
de Paül, 
Sagrats Cors 
i Puig 
freguen o 
sobrepassen 
els 40 alumnes 
per aula,  
la UNESCO  
recomana 
30 alumnes 
i la LOGSE 
del 1992 
els rebaixa a 25



el 23 d’octubre del 1976, un dissabte capvespre ,
s’inaugura Es Puig  amb una matrícula inicial de 538 alumnes 

Presidint  Solange Castro, delegada provincial del MEC,



: Es Puig ha tengut vuit directors

 

Matilde Girbent 

 

Manuel Cid 

 

Bernat Lladó 

 

Vicenç Pérez 

 

Josep Vicenç 

 

Maties Rabassa 

 

Andreu Gayá 

 

Mercè Valero 



Equips Directius



Pel Puig han passat 273 mestres (197 professores)



Una mestra carismàtica entre els veterans fou Francisca Sunyer, 
directora provisional durant la malaltia de Matilde Girbent

i treballadora de la  creació literària i del medi local



Amb el transcurs
dels lustres 
el nombre d’infants 
per aula
del Puig
va baixant:
- reobren 
escoles petites,  
- disminueixen 
les ratios oficials, 
- el centre 
no  té infantil,
- baixa 
la natalitat.
Gràfica comparativa 
d’escoles del 1988



Una trentena d’exalumnes del Puig són titulats d’ensenyament:
Jaume Alcover, Gràcia Andreo, Catalina Bauzá, Adrián Valbuena, Joan Bisbal, Catalina Crespí, Gonzalo Estéban, 
Juan Antonio Fernández, Ana Frias, Maria Gayá, Francisca Gayá, Lluïsa Juan, Neu Lorente, Sofia Lorente, Antoni 
Marcús, Guillem Mateu, Adriana Morell, Irene Morell, Joana Mª Marquet, Catalina Ordinas, Josefina Ortiz, Lluïsa 
Palou, Carolina Pastor, Laura Pizá, Maties Rabassa, Natalia Rodríguez, Juan Antoni Ruiz, Francisca Sampol, Pere 
Antoni Vicens.......

D’aquesta foto,

quatre 

dels alumnes 

de Segona Etapa d’EGB
del 1988

són mestres:

Jaume Alcover

Carolina Pastor

Catalina Bauçà

Juan Antonio Fernández

Joana Mª Marquet



La nova llei d’educació, la LOGSE,  
canvia la Preescolar per Infantil i la EGB per Primària i ESO. 

Es comença a aplicar l’any 1992

Aquests alumnes ja treballaren l’ESO al Puig i a l’Institut



El 1996 els alumnes de 7è i 8è d’EGB ja toquen treballar l’ESO a l’Institut, però 
resten un any més al Puig per l’oposició de  l’AMPA i el claustre del col.legi. 

L’Estat tracta molt diferent els alumnes de la pública i de la concertada en el 
tema de l’ESO: uns han de passar a l’Institut i els altres queden al seu Centre.



El 2011 Es Puig aconsegueix tenir infantil 
amb sis aules tutoria i altres complementàries 



L’APA ha estat presidida per :
J.Pascual, M.Noguera, M.Marquès, D.Salomón, A. Fernández, J.Brenen, 

LL.Rodríguez, J.Vivas, E.Urraca, M.Caballero, M.Pastor i C. Bernat

Una de les primeres accions de l’APA durant els anys 70 foren les conferències del Fantasio



L’APA és protagonista 
d’accions puntuals com: 

l’oposició d’un magatzem 
de gas butà vora l’escola 

el 1991 
o deslligar-se de 
l’obligació de ser 

empresa de la cuina
el 1992. 

En general ha col.laborat
en el funcionament 

educatiu i lúdic de 
l’escola



El 1986 es crea 
un nou organisme: 
el Consell Escolar. 

La seva tasca és: 
elecció de director, 
admissió d’alumnes, 
aprovar pressuposts, 
reglaments....
Components:
director, cap d’estudis, 
secretari, professors, 
pares, alumnes, 
personal no docent 
i Ajuntament
La revista de l’escola també tracta els temes 
del Consell Escolar



El 1976, Matilde Girbent ja 
fa una hora de català 

setmanal 
a 246 alumnes grans.

El 1983 ja es fan 
dues hores de català 

a tots els nivells.

El 1984 Francisca Sunyer i 
Catalina Bernat 

fan sortides de Medi 
amb fitxes en català



L’ajuden Jaume Albertí 

i Catalina Bernat 

amb un estudi

de viabilitat 

i un calendari programa

Bernat Maria Lladó, 

segon director,

promou l’ensenyament 

en català 

que s’inicia el 1987



Abans de la l

Abans de la LOGSE  del 1992, Es Puig ja aplica la immersió lingüística.

El 2013 es destenyeix amb l’esburbada i tendenciosa aplicació del TIL



A Partir del 1984 Aurèlia Pardo és 
la  psicopedagoga de l’escola

El 1981 Es Puig acull una aula comarcal 

d’Educació Especial

Aquesta aula participa de les 
activitats generals del Centre, com 

les portades de les revistes



El 1994 l’aula d’Educació Especial s’anomena Ropit. 
Eva Aparicio (ATE) i Francisca Joan (Tutora) 

són les professionals que més s’hi han dedicat



El 1995 i posteriors 
Es Puig organitza 

una escola d’adults



Des del 1989 l’escola participa 
a la Trobada Estatal 
d’Escoles Associades 
a la UNESCO



La mestra 
Catalina Mª Colom 
gairebé ha assistit 
a les 25 trobades 

de la UNESCO, 
essent-ne 

coordinadora. 
En elles s’ha 

defensat 
el patrimoni 

solleric, 
material i 

immaterial



El col.legi sempre ha tengut revistes escolars, destacant:
“Es Puig” (1977-1981), la primera, de l’aula de F. Sunyer.
“RAP” (1993-1999), general, iniciada per Pere Dietrich.

“Tramuntana” (1995....), general, iniciada per Maties Rabassa



Les necessitats i les noves lleis educatives van dotant el col·legi 
d’especialitats i de departaments  que atenen àrees  (anglès, 
educació física, música...)  i especificitats de nivell (educació 
especial,  suports, atenció a la diversitat, logopèdia, speakings...) 

Claustre del 2002,

vint-i-cinquè aniversari:

Bernat Lladó, Mercè Valero, 
Eva Aparició, Margalida Dolç,

Maria Apol·lònia Soberats,

María José Mir, Vicenç Pérez, 

Cristina González, Magdalena 
Vera, Teresa Mercè, Joana 
Medina, Isabel Salom, 
Catalina Bernat, Joana Mª
Feliu, Jaume Albertí, Teresa 
Castanyer, Francesca Bauçà, 
Andreu Gayá, Francisca Juan, 
Margalida Capellà, Catalina 
Colom, Maties Rabassa    



Del 2012 al 2014 Es Puig participa  al projecte Comenius, 
“HISTORY AND EUROPEAN TRADITIONS”,  conjuntament 

amb escoles de Xipre, República Txeca i Regne Unit (Escòcia). 
El mestre coordinador és Joan Montaner



A partir del 1985 augmenten les beques de transport
i menjador, sumant-se a Deià i Fornalutx totes les barriades

de Sóller: Port, l’Horta, Biniaraix i la Vila 



El primer cuiner és Toni Reus 
i un lustre després n’es responsable en Toni Bestard

El 1992 l’APA

deixa d’actuar 

com a empresa

de la cuina

i la porten les pròpies 
treballadores. 
Actualment: 

Francisca Miró, 

Rosa Marqués 

i Antònia Albiñana



EL 1994 comença la Jornada Continuada de 9 a 14 hores 
amb un 70% de SÍ dels pares. 

Els capvespres, després del menjador i fins l’hora de l’autocar, 
es fan activitats extraescolars i estudi



Joan Rabassa, 

primer conserge (1976 -1995), 
fa que tot Es Puig funcioni bé, 

incloses les 280 persianes

Bernat Reynés (1995 -2013) 
continua tenint Es Puig en bones 

condicions, sumant-se 50 persianes 
més de l’ampliació d’infantil .

L’ Ajuntament elimina el seu servei



MILLORES DE 4 DÈCADES: Construcció de les grades, nova sala d’audio, obres 
per incendi provocat a sis dependències, pòrtic, asfaltat i il.luminació

de pistes, nova instal.lació elèctrica i de calefacció, ascensor.....



Amb una pista central de 980 metres quadrats, 
el Poliesportiu del Puig es torba més de dos anys a fer-se (1995-1997): 

problemes de subcontractes i vagues



L’any 2010 comencen les obres d’ampliació del Puig per a donar 
cabuda a dues línies d’Educació Infantil de 3 a 6 anys. 

En posar-se en marxa es tancarà l’Horta



Les obres d’Infantil 
tenen un cost 

de més de mig milió 
d’euros .

El president 
Francesc Antich 
visita les obres 

a la vegada que ho fa 
al nou Fossaret 

i a l’ampliació de 
l’Institut



L’ampliació té tres plantes que sumen 718 m2 

disponibles i un nou pati de 246.
l’Infantil es posa en marxa el curs 2011-2012



CLAUSTRE CURS 2015–2016: Catalina Garcia, Llorenç Salvà, Maties Rabassa,

Isabel Mª Salom, Nadia Pérez, Aina Salvà, Teresa Mercè, Pilar Estarelles, Antònia

Cifre, Joana Marquet, Raquel Bertazioli, Teresa Estarelles, Joana Medina,

Magdalena Vera, Mª Ignasia Pérez, Margalida Bujosa, Eva Aparicio, Mercè Valero,

Pere Crespí, Llum Llufriu, Catalina Mª Colom, Mª de Lluc Fiol, Joan Montaner,

Francisca Juan, Marta Juan. No hi són: Manel Rullan i Catalina Mª Borge



Ja s’han viscut tres aniversaris anteriors:
El 10è, 1986,  amb una expo de la prehistòria del Puig d’en Canals. 

El 20è, 1996, i el 25è, 2002, amb revistes especials 



Les experiències i les innovacions del Puig seran la segona part d’aquest treball



FITXA TÈCNICA:

Realització

Jaume Albertí
Catalina Bernat

Consultes (escrits i fotografies)
Arxius: 
CEIP Es Puig, Ajuntament de Sóller.
Revistes del Puig: 
“RAP”, “Es Puig de Sóller 1976-2002” 
“Tramuntana” 
Setmanaris:
“Sóller”, “Veu de Sóller”
Estudis:
“Situació escolar de Sóller i Fornalutx” 
(1979) J. Albertí, T. Arbona, A. Miró, 
P. Vicens
“Present i futur de l’educació a la comarca 
de Sóller” (1988) J. Albertí, A. Marquès, 
M.I. Pérez


