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LES NOSTRES ESCOLES COL·LEGI SUEC (PALMA)

“Prioritzam les assignatures segons les
necessitats i podem variar els horaris”
Stefan
Sandqvist
DIRECTOR
LA FITXA DEL CENTRE

COL·LEGI SUEC (PALMA)

Nivells d’ensenyament: Educació
infantil, primària i ESO Adreça: Carrer de
la Infanta, 15 (07014 Palma)
Telèfon: 971 282 350 Fax: 971 282 261
Web: svenskaskolanmallorca.com
C/e: info@svenskaskolanmallorca.com
Matrícula: 90 Professorat: 16
Serveis: Cuina pròpia, cursos de suec i
castellà per a adults.
BIEL GOMILA
PALMA

“Entre l’alumnat hi ha moltes nacionalitats, però la majoria té alguna connexió amb Suècia o algun
país nòrdic”, explica Stefan Sandqvist, el director des de fa vuit anys.
P Quan començà a funcionar el
col·legi?
R L’any . Des de  es troba al Terreno, a la Vil·la Schembri,
un petit palau amb molt d’encant
construït a principis del segle passat.
P Com és gestiona?
R És un centre privat, dirigit per
una associació de pares que nomena un consell d’administració,
qui s’encarrega del bon funcionament. El consell d’administració
designa el director que lidera el treball educatiu i es responsabilitza
del quefer diari. El finançament
prové de les quotes de l’alumnat i
subsidis del Govern suec, que contribueix a una tercera part del cost.
P Podríeu explicar la relació de
la vostra escola amb el sistema
estatal espanyol?
R La nostra educació ha estat

aprovada per les autoritats sueques i espanyoles. Això significa
que és possible canviar de l’escola
sueca a l’espanyola sempre que es
tenguin suficients coneixements
de l’idioma.
P Indicau les diferències entre el sistema educatiu de Suècia i el d’Espanya.
R Podríem afirmar que el nostre és més obert, més flexible.
Prioritzam les assignatures segons les necessitats i tenim la possibilitat de variar els horaris. Treballam en projectes per impartir
valors; ajuntam classes o les separam segons convengui. Els mestres, a més d’ensenyar, són els primers responsables de l’aprenentatge dels alumnes.
P Quin sistema de qualificacions
seguiu?
R Ho feim segons les normes sueques. Els estudiants reben les qualificacions del semestre a partir de
la sisena classe.
P Heu incorporat les noves tecnologies de la informació i comunicació (TIC) a les aules?
R A  començàrem amb el
projecte ‘-’, en col·laboració amb
Apple. Cada alumne de  a 
anys disposa d’un ordinador. A les
les aules, els professors utilitzen
les pissarres interactives ‘Smart
Board’.
P ‘Mamma mia’ el , ‘Grease’ el . Al final de curs muntau una gran festival. En què consisteix?
R Els estudiants exerciten les actuacions musicals i teatrals com a
part de la seva formació en espanyol, anglès i suec. El mes de juny,
tots junts, fan un musical excepcional amb cançons, ball i representació
P Organitzau alguna de les tradicionals festes sueques?
R Cada any, el  de desembre,
celebram Santa Llúcia i feim una
processó a Ciutat. A la plaça de
Cort, amb el batle i centenars d’espectadors, els alumnes canten nadales sueques i internacionals.
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! EL COL·LEGI SUEC ES FUNDÀ L’ANY 1967 I DES DE 1995 ES TROBA AL TERRENO DE PALMA 1 Un grup d’alumnes
a la seva aula. F M. MASSUTI 2 El centre està dirigit per Stefan Sandqvist. F M. MASSUTI 3 Els alumnes d’entre 10 i 16 anys
disposen d’un ordinador. F M. MASSUTI 4 L’escola té 90 alumnes i 16 professors. F M. MASSUTI 5 Dues alumnes treballant a
classe. F M. MASSUTI 6 El centre està ubicat a la Vil·la Schembri, un petit palau de principis del segle XX. F M. MASSUTI

I I CO N C U R S D E R E C E P TE S E L CO RTE I N G LÉS
Després de l’èxit aconseguit el curs passat, convidam tots els alumnes a
participar en un concurs de cuina perquè els escolars puguin posar
en pràctica els seus coneixements culinaris.

ANIMA-T’HI!
Elabora un plat amb algun producte del camp mallorquí, pot ser un primer
plat, segon plat, un aperitiu o unes postres.
Hi poden participar alumnes des de tercer de primària fins a quart d’ESO.
Entre els membres del jurat hi haurà el prestigiós cuiner Toni Pinya.

T’esperen grans premis!
Podeu enviar les vostres propostes abans del 30 de març de 2012 a:
Diario de Mallorca (Diari de l’Escola - Concurs receptes).
C/ Puerto Rico, 15, 07006 Palma o per correu electrònic:
círculo10.diariodemallorca@epi.es

