
UN ANY GAUDINT EN FAMILIA 

Excursions, torrades, teatre, concert, desfilades de Carnaval, tallers, xocolatada,  xerrades, festa de fi de curs i 

escola d’estiu. Aquest curs no ha faltat de res. L'Associació de Pares i Mares d'Es Pil·larí hem treballat sense 

descans per oferir-vos una gran varietat d'activitats gràcies a les quals ens hem conegut una mica més i ho hem 

passat d'allò més bé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ens vam posar mans a l'obra i ho hem aconseguit. Acaba un curs carregat d'activitats en què desenes de famílies 

hem compartit molt més que les salutacions precipitats a l'entrada i la sortida de l'escola. Junts hem caminat per 

la Serra, assistit a concerts, llançat en tirolina i ballat samba al Carnaval. 

Però no tot ha estat festa. El programa d'activitats posat en marxa aquest curs per la nova junta directiva ha inclòs 

també mitja dotzena de xerrades i un curs de tècniques d’estudi en les quals hem après a millorar la relació amb 

els nostres fills i ajudar-los en els seus estudis. Els pares que han aplicat aquestes tècniques al llarg del curs estan 

molt contents amb els resultats. 

A més, per primera vegada hem estat inclosos en les activitats esportives extraescolars de l'IME. L'Escola de 

Futbol, al mòdic preu de 28 euros anuals, ha estat un èxit que s'ha sumat a l'oferta d'extraescolars com jocs 

d’arreu del mon, funky, patinatge, gimnàstica rítmica, temps d’esplai i teatre. Així mateix, ha estat novetat l'Escola 

de Cinema que hem posat en marxa en col·laboració amb l'APIMA de S'Aranjassa i en la qual els nens han realitzat 

un curt. 

I com que els pares no volíem ser menys, aquest curs també per primera vegada, ens hem posat en forma en les 

classes de gimnàstica de manteniment que l'APIMA ha organitzat a l'escola.  

De cara al proper curs ens agradaria que ens féssiu arribar la vostra idees i suggeriments, de manera que entre 

tots aconseguim que l'oferta d'activitats sigui el més variada i interessant possible. Animeu-vos a participar, fan 

falta moltes mans i tots sou ben rebuts. 

Tingueu en compte que darrere de totes aquestes activitats hi ha moltes hores de formació i treball burocràtic 

dels integrants de la junta directiva. Així, hem assistit a cursos formatius per conèixer en profunditat quins eren 

els deures i tasques d’una Apima i una junta directiva, també com demanar subvencions a diferents 

administracions per aconseguir fons per poder dur a terme activitats, consulta i assessorament a la dinamitzadora 

del Programa Escoles obertes per dur endavant la gestió de l’APIMA. 



TROBADAS FAMILIAR 

 

 

Torrada sota la pluja 

 

La pluja no va aconseguir espatllar la jornada en 

família que teníem organitzada a la finca de Menut, a 

prop de Lluc. Malgrat el mal temps varem poder  

torra a la porxada que hi havia coberta i els nins van 

jugar al futbol, van córrer i acompanyats de uns 

quants pares van explorar el bosc. 

 

 

 

 

 

 

 

Rua 2011 

A partir del mes febrer varem organitzar 

conjuntament amb l’Apima del CP S’Aranjassa uns 

tallers per fer-nos les nostres disfresses i decorar 

la carrossa amb la temàtica del bosc encantat, 

acudirem com una comparsa a la desfilada de la 

plata de Palma i la de Palma ciutat,  composta per 

70 persones per lluir el nostres disfresses i poder 

aconseguir el premi guanyador, tot i que no 

guanyarem ens ho varem passar molt bé, i 

aconseguirem fer pinya, potenciar l’ il·lusió i 

imaginació de tots els participants.  

 

 

 

 

 

 

Les fades i la bella dorment   

Amb la historia que ens va explicar la fada 

Camosa i la fada Brossina de la bella dorment i 

amb un escenari fet amb material reciclat els 

nins varen quedar bocabadats. Assistirem a 

l’obra unes 16 famílies del cent 

 

 

 

 



            

                         
                                              

 

Un dia a la Reserva del Galatzó 

Férem una caminada d’uns 3 km,  passejant entre els alzinars i cascades, gaudint de multitud d’espècies vegetals 

autòctones de l’illa i contemplant els diverses animals que habiten a la reserva. Participaren en aquest 

experiència unes 50 persones, ens quedarem a dinar a la reserva, vérem l’espectacle de falcons i els nins gaudiren 

de la natura fins l’hora de partir.  

 

 

 

Decorant ous de Pasqua 

Ens vàrem reunir entre pares, mares i infants unes 35 persones, al 

porxo del nostre centre escolar. Cada infant realitzà  una mitja de 3 

ous per celebrar el dia de pasqua, amb la seva imaginació sortiren 

uns disseny ben guapos! 

 

                        



  
 

Aventura a Binicanella 

Allà gaudirem de la natura, en un entorn rural, envoltat d’alzinars, garrovers, ametllers i pinars i gaudint  de la 

part sud de la Serra de Tramuntana. Els pares i mares reberen una xerrada informativa sobre relacions i 

comunicació en família, resolució de conflictes, educació per la igualtat, etc. Els infants al mateix temps 

realitzaren un taller de crespells, jurarem a futbol, rocòdrom, tirolina, etc. Finalitzada la xerrada els adults 

conjuntament amb els infants mes majors es tiraren en tirolina i finalitzaren la jornada amb una dinar conjunt. 

Aproximadament en aquesta diada varem ser unes 50 persones.  

 

                         
 

Natura Parc 

Ens reunim 60 persones de l'escola i vam fer una visita guiada amb un parell de monitores durant unes dues hores 

on ens van explicar les costums, característiques i noms dels animals i després ens varem quedar unes quantes 

famílies a menjar i així els nins van poder gaudir lliurement de les instal·lacions i veure una altra vegada els 

animals que més els van agradar. 



ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

Durant aquest curs escolar hem viatjat pel món per descobrir els diferents jocs que es realitzen i així conèixer una 

mica més les diferents cultures, hem ballat les cançons més tops l'any, el nostre pati ha estat testimoni dels gols 

faltes i tècniques del futbol i dels començaments i millores de les nostres patinadores, a través de la gimnàstica 

rítmica han desenvolupat les capacitats  físiques i soci motrius, a teatre  han utilitzat l'expressió corporal com una 

eina de comunicació i han potenciat l'espontaneïtat en els nins,  s'ha creat un espai  on hem potenciat la 

imaginació dels nens, així com les seves destreses i habilitats a l'hora de realitzar manualitats i per finalitzar a 

través del taller de cinema han pogut conèixer el món audiovisual i desenvolupar la seva capacitat d'interpretació 

amb la realització del petit curtmetratge que han realitzat. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resum d’activitats organitzades per l’Apima durant el curs 2010-11 

Escola de Pares i Mares:  

Xerrades             No me parlis d’aquesta manera (26/10/2010)  

                             Ja no se com fer que me obeeixi (16/11/2010) 

                             L’èxit escolar una tasca compartida (9/02/2011)  

                             El pas de l’educació primària a l’educació secundària (4/04/2011)  

 

Curs de tècniques d’estudi:  Tots els dilluns del mes de novembre (8 hores) 

 

Activitats extraescolars: 

  

         1.- Jocs d’arreu del mon els dilluns de 15,30 a 16,30 hores d’octubre a juny. 

         2.- Funky els dilluns de 15,30 hores a 16,30 hores d’octubre a juny. 

         3.- Futbol de 15,30 hores a 16,30 hores d’octubre a maig. 

         4.- Temps d’esplai de 15,30 hores a 16,30 hores d’octubre a març. 

         5.- Gimnàstica rítmica de 15,30 hores a 16,30 hores d’octubre a juny. 

         5.- Patinatge de 15,30 hores a 16,30 hores d’octubre a juny. 

         6.- Teatre de 15,30 hores a 16,30 hores d’octubre a juny. 

         7.- Cinema de 10,00 a 12,00 hores de gener a juny. 

 

Subvencions que realitza l’Apima: 

 

         1.- Sortides que realitzen els nins amb s’escola  

         2.- Motxilles per els nins que van de viatge d’estudis 

 

Trobades familiars:   

 

          1.- Torrada a la Finca Menut – Lluc (21/11/2010) 

          2.- Concert familiar de l’Orquestra sifònica de Balears (20 /02/2011)  

          3.- Participació a la Rua de la Platja de Palma i a la Rua de Palma ( 5/03/2011)  

          4.- Teatre: Les fades i la bella dorment (6/03/2011) en el teatre Municipal de Palma.  

          5.- Excursió a la Reserva del Puig de Galatzó (27/03/2010)  

          6.- Taller de ous de pasqua (15/04/2011)  

          7.- Diada familiar al Casal de Colònies de Binicanella (21/04/2011) 

          8.- Sortida a Natura Park  (28/05/2011) 

 

Festes: 

Xocolatada de Nadal (23/12/2011) 

Benvinguda a l’estiu (festa fi de curs 17/06/2011) 

 

Activitats per adults: 

 

           Gimnàstica de manteniment per adults. Dos torns, un a les 18,15 hores i un altre a les 19,15 hores, el 

dimarts i dijous amb inici el mes d’octubre 2010 i finalització el juny 2011. 

 

Escola d’estiu 2011:  mesos de juliol i agost 


