
CONTINUAM DIVERTINT-NOS 

     L’objectiu d’aquet curs escolar per part de l’APIMA era seguir treballant per consolidar les activitats 

extraescolars i per que ens anem coneixent tos una mica més que a l’entrada i sortida de l’escola i podem dir que 

poc a poc o hem aconseguit. Encara que sempre es pot millor, com tot. 

     Per els adults recordar que seguim amb la gimnàstica de manteniment els dimarts i dijous i amb las classes de 

zumba el dilluns, dimecres i divendres.   

     Les activitats extraescolars de aquest curs ha sigut món artístic, on els nins segueixen utilitzant la seva audàcia 

e imaginació en els treballs programats, em ballat al ritme de la música , les nines segueixen amb la gimnàstica 

rítmica, seguim correm porteria dalt i porteria a baix amb el futbol, hi ha classes de reforç escolar per encaminar 

una mica millor el curs escolar fent un poc de feinetes , els nins han après una mica més d’anglès amb el joc, 

seguim jugant una estona a escacs . 

                 

    

       



     I la darrera activitat es  “El Pil·lari Teatre”. Els nostres actors segueixen avançant amb molta força ja que aquest 

any s’han superat una vegada mes amb la representació per Hallowen “ Horabaixa de por a l’escola” , al Nadal 

amb “Comediants” i per finalitzar el curs el musical de “Mamma Mia”  i la representació dels mes petits de 

“Titelles” 

    

            

                    

                     



TALLERS DE PARES I FILLS  

     Per Nadal varem realitzen unes figures de goma eva per penjar al nostre arbre de Nadal. 

     

    

     Per setmana Santa  varem fer unes broquetes de xuches amb un peculiar conill surtin de l’ou. 

      

     I el mes de maig varem realitzar un taller de moviment expressiu de pares i fills  per enriquir el vincle amb els 

fills des d'una experiència lúdica a través del moviment, música, joc i contacte. Un espai diferent on la creativitat 

es converteix en el millor aliat per compartir i gaudir amb els teus fills. 

          



TROBADAS FAMILIARS 

     La primera trobada familiar va ésser el mes de desembre que varem anar a veure "Los colores del tic tac" un 

diumenge al Trui Teatre. 

     El febrer varem preparar la disfressa de la ciutat de batman, disfressant-nos pares i fill de batmans, robins i cat 

– woman. Aquest any ha dut un poc de feina però ens ho hem passat d’allò mes bé. Ens varem reunir un parell de 

divendres per fer les disfresses tots iguals, per decorar la carrossa de la ciutat de batman i per fer coreografia per 

ballar tots iguals. Uns 80  vàrem anar a la rua de la platja de Palma. No varem guanyar cap premi però va ser un 

recorregut molt divertit. Estem oberts a idees per l’any vinent. 

    

     

                            

                         



     El mes de març varem anar al “Palma Aquarium” . Varem ser uns 60 i  van poder gaudir de la bellesa del fons 

mati i un gran varietat de peixos.  Els nins feren un taller de galetes i jugaren al vaixell pirata i al castells inflables 

que hi havien. 

              

                            

        

                           



      I per finalitzar hem visitat  “Marineland”. Gran concentració amb un total de 120 persones. Un diumenge 

d’estiu amb molta calor però refrescant-nos a la piscina i mirant el show del papagayos, foques marines i dofins. 

      

       

                                                

     Estem molt contents que s'hagi apuntat tanta gent a les sortides i així ens anem coneixent tots una mica més. 

     Finalitzem el curs amb  la festa de benvinguda a l’estiu amb actuació dels nins de activitats extraescolars, al 

ritme de zumba i per finalitzar amb festa d’espuma i seguim amb l’escola d’estiu amb diverses activitats. 

     Un altre any mes seguim amb la tradició de xocolatada per tothom al Nadal i el gelat per tots els nins el dia de  

final de curs a la festa que organitza l’escola per a ells. 

     Y recordar que el nostre mitja de comunicació es el tauló d’anuncis, el bloc “apimacppillari.wordpress.com”,el 

email “apimaespillari@gmail.com” i el facebook “AMIPA ES PIL.LARI” 

QUE PASEU UN BON ESTIU!!!!! 

Fins el proper curs escolar. 

   APIMA CEIP Es Pil·lari 

mailto:apimaespillari@gmail.com

