
UN ANY MÉS DIVERTINT-NOS 

     Aquest curs escolar a la nostre escola s’han seguit realitzen les activitats extraescolars de món artístic, 

on els nins han gaudit de una varietats de manualitats, seguim a ritme de música amb el funky, ens movem 

amb la gimnàstica rítmica, correm porteria dalt i porteria a baix amb el futbol, tenim les arts marcials del 

taekwondo, fem un poc de feinetes a la hora de reforç escolar i els nostres actors han combinat la 

gestualitat, el discurs, la música, els sons i l’escenografia de “A les fosques” per Nadal i “Grease” per fi de 

curs amb “Es Pil·larí teatre”.  

     Com a novetat aquest any hem demanat a l’IME la activitat d’escacs i així aprenen les regles i fan bon ús 

de l’estratègia. 

            

                       

 



                        

     

 

      

                               



TALLERS DE PARES I FILLS 

Em seguit fent tallers de pares i fills i estam molt contents per què aquest any hi ha hagut més participació i 

esperem que vos hagin agradat i que el proper any torneu a repetir. 

    El primer taller va ser el novembre i varem fer un taller de cuina preparant un paté de tonyina i unes 

magdalenes de pastanaga. Estava tot boníssim.  

   

                  

   

                 



Per Nadal varem fer un arbre de Nadal i per pasqua un ous monstruosos. 

       

                           

                

    

                                             

 

     



TROBADAS FAMILIARS 

La primera trobada familiar va ésser el mes de desembre que varem anar a veure “Contant Rondalles” 

aprofitant que la temàtica de l’escola de aquest any es “Les illes Balears”. 

En Joan Bibiloni en va contar unes quantes rondalles i els nins de sa nostra escola varen participar i un va 

guanyar el premi de un lot de llibres y cds de rondalles. Quina sort que va tenir!!!! 

   

           

         

 



   El mes de gener varem anar al Observatori Astronòmic de Mallorca i varem gaudir de una bona tarda i nit. 

   Varem veure una de les més completes exposicions de meteriorits de Espanya i ens varen explicar el seu 

origen, varem fer una observació astronòmica i veiérem amb els telescòpics Júpiter i per finalitzar varem 

veure una pel·lícula al planetari digital titulat “Evolució”. 

   Va esser tot un èxit varem 82 i emplenarem l’observatori i va haver gent que no va poder venir. A veure si 

l’any que ve tornem a repetir per que pugui anar la gent que no va poder. 

           

        

                           

                          



  El febrer ens varem disfressar de pallassos i varem participar a la rua de la platja de Palma. No vam 

guanyar cap premi, però ens ho vàrem  passar d’allò més be. Ja podeu pensar en que ens disfressarem l’any 

que ve i esperem que repetiu els que venguéreu i que se n’apuntin molts més. 

  

        

   

      



   La següent trobada va ésser al “Trui Teatre” amb una obra de “La bella i la Bestia”. 

   I per finalitzar varem fer una visita a “La Granja d’Esporles”. Un diumenge perfecte. Ens trobarem unes 74 

persones en moltes ganes de gaudir de un bon dia i una bona companyia. Visitarem la casa, veiérem 

l’espectacle del cavall i l’àguila, dinarem tots junts, els nins varen jugar moltíssim, varem fer una petita 

excursió i cap a casa a descansar de un gran dia. 

 

                   

                    

    



    Per els pares seguim amb les classes de gimnàstica de manteniment per adults el dimarts i dijous i aquest 

any per petició de un parell de mares a partir del mes de febrer, els dimecres i divendres, fem exercici al 

ritme de la zumba. Us recordem que aquestes activitats estan obertes al barri i que l’any que ve seguirem 

amb aquestes, i tal vegada en podem afegir alguna més. 

   Per finalitzar recordar que per Nadal l’APIMA convida a tots els pares i nins a una xocolatada amb 

bizcochos i que la setmana abans d’acabar l’escola fem la festa de fi de curs, i aquest any en primer lloc els 

nins d’extraescolars ens fan una sèrie d’actuacions, després juguem una estona i per finalitzar vendrà el 

màgic Albert a fer-nos un parell de trucs de màgia. 

  Aquest estiu continuem un altre any amb l’escola d’estiu amb activitats de cuina, esports, manualitats, 

jocs de taula, faran un petit curt i jugarem amb aigua per refrescar-nos una mica. 

  Esperem que les activitats programades per aquest any us hagin agradat i ens veiem el curs vinent amb 

nous taller i noves sortides. 

  Que passeu un bon estiu. 

   APIMA CEIP Es Pil·lari 


