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EL CURS S'ACABA!
COMENCEN ELS ACTES DE LA FESTA DEL SOL QUE BALLA
DES DEL 17 AL 26 DE JUNY
MATRÍCULA CURS 2016'17
Aquests dies haureu rebut els documents i informació necessària per formalitzar la matrícula per al proper curs 2016'17.
El termini d'aquest tràmit acaba el dia 16 de juny de 2016. L'han de realitzar les famílies de tots els alumnes que
cursaran estudis al nostre centre el proper curs.

REUNIONS DEL MES DE JUNY
-Dia 8 de juny. A les 19 h a l'escola xerrada de la institució RANA sobre com evitar des de les famílies l'abús als
nins i nines per a tots els pares i mares. En el mes passat els alumnes de primària realitzaren un taller amb una
professional d'aquesta institució sobre prevenció de l'abús infantil. També els mestres realitzaren tres sessions de
formació sobre detecció possibles abusos a la infància, impartides per una professional de RANA i l'orientadora del
centre. Aquests tallers han estat subvencionats, els dels alumnes i els dels mestres han estat subvencionats, per
l'Ajuntament; el dels pares i mares, per l'APIMA.
-Dia 16 de juny a les 16 h a l'escola reunió per als pares i als alumnes de 6 è per informar-los i orientar-los sobre el
canvi a l'IES i acomiadar-los una vegada acabada la seva escolarització al nostre centre.

MILLORES AL NOSTRE CENTRE
-Durant aquest tercer trimestre s'han instal·lat als patis de les aules d'infantil un sistema de tendals que permeten
l'ús d'aquestes zones exteriors com a espais educatius. També s'ha tornat col·locar un para-sol al pati d'enmig que
permet l'ús d'aquest indret malgrat la forta insolació dels mesos de final i inici de curs. Aquestes millores han estat
patrocinades per l'Ajuntament de Sant Joan.
-Des de principis de curs funciona una nova instal·lació fotovoltaica situada damunt l'edifici d'infantil. L'electricitat que
genera s'utilitza per al consum del col·legi. Aquesta iniciativa fou impulsada per l'Ajuntament i el Govern durant l'anterior
legislatura.
-Un grup de pares i mares voluntaris duen a terme durant aquest mes duen a terme un taller per millorar les zones de
joc dels patis del centre. Si hi ha més interessats en participar-hi, posau-vos en contacte amb el mestre tutor o
l'APIMA.

SOLIDARITAT
Durant els dies del 31 de maig al 3 de juny hem realitzat l'activitat «Berenars solidaris» amb l'objectiu d'obtenir un fons
econòmic per al projecte d'agermanament amb el amb el centre escolar Profesor Manuel de Jesús Llanes Gutiérrez de
Nicaragua. Hi han participat 154 alumnes dels 190 que tenim matriculats. Agraïm la col·laboració de totes les
famílies i persones que hi han participat tant en l'aportació per als berenars com en la donació de queviures o
elaboració d'alguns berenars (na Belén, la nostra cuinera, va elaborar i patrocinar el berenar de iogurt o les padrines que
realitzaren les coques de trempó i verdura).

ACTIVITATS DE FINAL DE CURS A L'ESCOLA
Al llarg de la setmana del 17 al 22 de juny, en què acaben les activitats lectives, realitzarem distints actes culturals i lúdics
per acomiadar el curs 2015'16:

DIVENDRES 17 DE JUNY
r

è

-Els alumnes de 1 a 6 d'educació primària realitzaran una sortida a les cases i necròpolis de Son Real. Si el temps
acompanya també es podran banyar a la mar.

DILLUNS 20 DE JUNY
-Jocs d'aigua a la piscina municipal. Al llarg de la jornada escolar i per nivells els alumnes de 5 è i 6è d'EP i els grups
d'educació infantil aniran fins a la piscina municipal per realitzar distintes activitats lúdiques a l'aigua i exercitar habilitats
motrius dins aquest medi. Els alumnes aquest dia hauran de dur els banyadors, una tovallola i unes sabates d’aigua

DIMARTS 21 DE JUNY
-Jocs d'aigua a la piscina municipal. Al llarg d'aquesta jornada escolar seran els grups de 1 r i 2n i de 3r i 4t els qui
aniran a la piscina municipal . Aquests alumnes hauran de dur els banyadors, una tovallola i unes sabates d’aigua

DIMECRES 22 DE JUNY.
Darrer dia lectiu del curs.
Aquest dia farem un horari escolar especial, amb dues parts, una el dematí i l'altra a l'horabaixa, a les quals és obligatori
assistir ja que és tracta de realitzar unes activitats en grup en les quals cada alumne té una participació específica.
DEMATÍ:
-De 9 a 12 h. Cada nivell assajarà l'espectacle que ha preparat per al festival de l'horabaixa.
-Resta del temps: activitats lúdiques i d'aula per tutories.
-A les 12 h podeu venir a recollir els fills si no han de fer ús del servei de menjador.
-De 12 a 16 h. Servei de menjador escolar amb la participació d'un mestre responsable del servei i els monitors. Els
alumnes dinaran a les 13:30 h i a partir de les 14:30 h, en què ja hauran dinat, podeu venir a recollir-los. De totes
maneres el servei estarà obert, com cada dia, fins a les 16 h per als pares que ho necessitin.
HORABAIXA
-De 18 a 20 h. Espectacle de final de curs: música, balls i animació. El fil conductor de l'espectacle seran les
olimpíades, el tema central del curs d'enguany. La programació s'iniciarà amb el pregó -acomiadament dels alumnes de
6è de Primària i continuarà amb l'actuació de cada nivell. També tendrem els actes de graduació dels alumnes de P-5 que
passaran a 1r d'E.P. i dels alumnes de 6è d'E.P, que ja deixaran el nostre centre per anar a l'institut a cursar l'ESO, en el
curs vinent.
Els pares, mares i familiars estau convidats a aquest espectacle de final de curs que es realitzarà al pati d'enmig. Tots
alumnes han de ser a l'escola a les 17:45 h. A partir de les 20 h, els pares es faran càrrec dels seus fills.
VETLLADA: SOPAR A LA FRESCA I GELATADA SOLIDÀRIA
-A partir de les 20 h. SOPAR DE FI DE CURS DE LA COMUNITAT ESCOLAR I OBERT A LA RESTA DEL
POBLE. Soparem a la fresca al pati posterior.
Com l'any passat, cada família, cada grup o cadascú que vulgui participar durà el seu menjar per sopar L'APIMA
posarà aigua per a tots.
ALS POSTRES ES SERVIRÀ GELAT SOLIDARI amb coca amb la finalitat de recollir l'aportació voluntària
dels assistents per al projecte de solidaritat que la comunitat educativa del CEIP Son Juny té establert amb el
centre escolar «Escuela Profesor Manuel de Jesús Llanes Gutiérrez» de Nicaragua. L'APIMA aportarà el gelat i les
coques d'aquestes postres solidàries amb la participació de les famílies que vulguin realitzar alguna coca dolça (si hi

voleu participar amb la realització d'alguna coca dolça, indicau-ho abans de dia 17 de juny al mestre
tutor o a algun membre de la Junta Directiva de l'APIMA).
Recomanem que utilitzeu coberteria reutilitzable per evitar la producció de fems innecessaris. El centre
escolar té com a objectiu d’educació mediambiental fomentar l’ús de la coberteria reutilitzable: plats, tassons,
forquetes, culleres, torcaboques. Vos preguem recolzeu aquest objectiu.

AVALUACIÓ FINAL, ENTREGA DELS INFORMES I FONS DE LLIBRES
Dimarts dia 28 de juny, a partir de les 9 h, s'entregaran a les famílies dels alumnes els informes de l'avaluació final i
s'indicaran les orientacions per a l'estiu. Depenent del tutor podreu concretar l'hora en què podreu realitzar l'entrevista i
recollir aquests documents. Els alumnes que s'han inscrit al Fons de Llibres recolliran el seu lot, corresponent al curs
2016'17, a l'escola el dia 12 de setembre, primer dia del nou curs. El dia 16 de juny han d'entregar al centre tots els
llibres reutilitzables del curs actual 2015-16.

CURS 2016'2017
-Età previst que el proper curs s'iniciï el dilluns dia 12 de setembre de 2016. Acabarà el dia 22 de juny de 2017
-Durant la primera setmana de setembre es farà una reunió informativa per als pares i mares dels alumnes
d'educació infantil. Se vos avisarà.
-Els serveis de menjador i escola matinera començaran el dimarts dia 13 de setembre de 2016.
-Per mitjà del Full Informatiu del setembre, que rebreu abans de l'inici del curs, vos concretarem la infor mació.

FESTA DEL SOL QUE BALLA
Durant aquests dies rebreu el programa de la festa, que organitza l'APIMA. Les activitats comencen dissabte dia 17 de
juny, a les 19:30 h, amb la sortida dels dimonis de Son Juny, i acaben el diumenge 26, amb l'activitat «Tardeo», a
l'esplanada de Consolació a les 17 h. La festa comptarà amb els actes tradicionals: sortida dels dimonis de Son Juny,
anada a Consolació amb la Dragona per assistir a la Nit Màgica, el Corb de Sant Nofre i Sant Pelós, conta-contes, teatre,
circ, jocs i animació per als nins i nines.

VOS DESITJAM UN BON ESTIU!

