
UNA AULLADA DEL CURS  

Que ràpid passa el temps. Sembla que va esser ahir que ens varen trobar iniciant el nou curs escolar i ens trobem 

fem la revista per ensenyar-vos totes les activitats que en fem aquet curs. 

Com APIMA estem molt contents perquè s'han incrementat les activitats ofertes i heu seguint participant a totes. 

Per començar comentar que aquest curs hem introduït les noves activitats de zumba kids (amb les nostres petites 

abelletes, que es la mascota que ha sorgit de les classe dels adults), futbol per els nins d'infantil, aprenen 

tàctiques i jugant petits partidets entre ells i el handbol, que a part de les classe entre setmana, els mes grans han 

participat a la lligueta organitzada entre totes les escoles de IME de handbol. 

Hem seguit amb els nostres petits aprenen angles amb el play english, a mon artístic amb manualitats i cuina, 

repassant lo fet a classe a reforç escolar, els nins de primària també jugant a futbol i com a fi de curs jugant un 

partit amistós a Sant Jordi, aprenen noves tècniques d'escacs, les nines practicant gimnàstica rítmica  i els nostres 

actors del teatre pil·lari, amb les actuacions de Hallowen amb  "Les bruixes Castanyes" , al Nadal realitza'n una 

petita obra els mes petits i el teatre negre el mes grans i per finalitzar i com a novetat han participat a la mostra 

de teatre escolar 2015 organitzat per l'Ajuntament de Palma , realitzen al teatre "Catalina Valls" les obres de "La 

fada del Bagul" i "Annie". 

                

                    



                         

                    

           

              

 



             

                       

                   

   

 



                                               

                                                     

            

                  

                     



TALLERS DE PARES I FILLS 

El mes de desembre varem fer el taller de Nadal fent unes figures de nadal amb goma eva per decorar. Per 
pasqua ens reunirem per fer un mòbil de un conill de pasqua. I com a novetat d'aquest any per Sant Jordi varem 
tenir tres dies de tallers, al primer varem fer una rosa reciclada, al segon un punt de llibre i per finalitzar na Xisca 
Puigserver amb un conta contes ens va explicar l'historia de Sant Jordi. 

     

      

           

        

 



TROBADAS FAMILIARS 

Aquest curs ens hem vist una mica mes que els altres anys ja que em de sortides familiars. 

Per Nadal hem seguit amb la tradició de la xocolata per començar les festes de Nadal. 

El mes d'octubre varem iniciar les trobades familiars anant a Cabrera a passar un dia esplèndid, la següent 
trobada va esser el mes de febrer a la rua de la platja de Palma disfressats de mussols, al març ens varem trobar  
als arbres del Jungle Park traient tota l'adrenalina, al maig visitarem "Els Calderers" i per finalitzar al juny a 
Kathmandu. 

Y per acabar el curs ho celebrem amb la festa de benvinguda a l'estiu amb actuacions dels nins i nines 
d'extraescolars, un taller de samarretes i amb jocs gegants per a tota la família. 

    

    

      

       

 



   

       

       

I axó es tot. Un petit resum de lo realitzat. 

Arriba l'estiu, les vacances, el sol, la platja, els viatges.... 

Aprofiteu-lo be, carregeu piles i fins el mes de Setembre!!!!! 

APIMA CEIP Es Pil·lari 


