
Fem memòria
Un resum de les accions per l'APIMA del
CEIP Son Juny durant el curs 2020-2021

Telegram: APIMA SON JUNY
Instagram: @apimaceipsonjuny
Facebook: @apima.cpsonjuny
apimaceipsonjuny@gmail,.com

Ens trobaràs a:

L'APIMA, al teu costat
Som una associació sense ànim de lucre formada
per famílies del CEIP Son Juny de Sant Joan que
treballam, voluntàriament, per la millora de l'escola i
de l'educació dels nostres fills i filles.

Participam activament en les festes i celebracions
de l'escola, ja sigui organitzant-les i/o amb
aportacions econòmiques.

Representam a totes les famílies associades davant
l'escola, el Consell Escolar i l'Administració.

T'esperam!



Per les mares i pares...Festes i celebracions

Impartit via Zoom per la psicòloga Núria
Miranda

Taller d'introducció a la Disciplina Positiva

Ukeleles per
Música!

Enguany l'alumnat
s'ha iniciat amb
aquest instrument.

Nous materials a l'escola!

Festa de les Verges

Els dies 21 i 22 d'octubre vam convidar a tots els infants i
mestres a berenar de bunyols. Moltes gràcies a les
cuineres que van col·laborar!

Nadal 
Vam rebre al Patge Reial, que va recollir les cartes dels
nins i nines, i vam berenar de xocolata calenta amb
coca. A més, durant tot el mes de desembre vam
impulsar les activitats en família amb un calendari
d'advent a través de les xarxes socials.

Més
Chromebooks

Gràcies a una
subvenció de
l'Ajuntament

Ciència a l'espai
Josep Roig

Nous llibres
relacionats amb la
Natura

Festes del Sol que balla

Tota una programació d'esdeveniments infantils del 19 al
24 juny per gaudir en família i acomiadar el curs escolar!

Sant Antoni

No vam poder encendre el fogueró però infants i mestres
es van sorprendre amb els llibres i jocs que els regalàrem!

Vam dissenyar mascaretes amb la participació de
l'alumnat i preu especial per les famílies sòcies.

Mascaretes higièniques reutilitzables

Altres col·laboracions

Hem col·laborat amb l'Ajuntament per la posada
en marxa d'aquesta infraestructura

Tendal al pati d'infantil

Hem intermediat amb l'Ajuntament i som els
promotors, per tal de donar continuïtat al
projecte de TRIASPORT.

Escola d'estiu

Ens hem reunit amb el consistori tantes vegades
com ha estat necessari per tal d'aconseguir
millores en el manteniment i les infraestructures.

Contacte estret amb l'escola i l'Ajuntament

Menjador i escola matinera

Vam demanar la gestió indirecta dels serveis per tal
de garantir, en el futur, la qualitat que hem tengut
fins ara. COMENSALS és l'empresa que millor respon
al projecte creat des de l'APIMA i aprovat en
assamblea de socis i Consell Escolar.

Gestió indirecta dels serveis per part de l'APIMA


