
FESTES DEL 
SOL QUE BALLA
JUNY 2022 · SANT JOAN 



Estimades famílies,

Enguany ja podrem disfrutar, així com sempre, de les Festes del Sol
☀ que Balla: jocs a la plaça, La Dragona al passeig, els Dimonis de
Son Juny pels carrers del poble... I alguna sorpresa més! 

Però també volem que siguin unes festes solidàries, on els nostres
fillets i filletes puguin veure que un món diferent és possible i que
amb respecte i empatia es pot aconseguir.

Per tot això, com ja heu vist, hem fet una Botella Solidària i,  a més, a
tots els actes hi haurà una vidriola per les vostres aportacions. Tots
els beneficis es destinaran al Fons Mallorquí de Solidaritat, entitat
amb la que col·labora la nostra escola i que, entre altres projectes, té
diverses campanyes amb persones refugiades arreu del món. A les
darreres pàgines d'aquest programa trobareu més informació. 

Un any més, moltes gràcies per la vostra implicació.
Gaudiu de les festes!!!

Una forta aferrada,
L'equip de l'APIMA del CEIP Son Juny.



18:00 Taller a càrrec de Gènerica. 
EL GÈNERE, LES SEVES
LIMITACIONS I NOUS MIRALLS ON
MIRAR-SE.
Lloc: S'Escorxador.
Inscripcions: 
https://cutt.ly/mHdodKM

DIVENDRES, 17

DIJOUS, 16

10:00 Matí de jocs a la plaça de la
Constitució
Pels més petits: psicomotricitat,
pintacares, castell inflable...
Pels més grans: jocs col·lectius
Minifutbol, minihanbol, minibàsquet,
minihoquei, flagrugbi, volei i futbolí
humà. 

19:00 Sortida dels dimonis de Son Juny
des de l'Ajuntament. A càrrec de
l'alumnat de 6è.

DISSABTE, 18

De 16:15 a 19:00 
Torneig dels equips participants
 de 1r a 3r curs

De 19:15 a 21:30
Torneig dels equips participants 
de 4rt a 6è curs

Preu: 10€
Inclou camiseta

Berenar i aigua a càrrec 
de l'APIMA a la plaça Constitució.

Berenar i aigua a càrrec 
de l'APIMA.



Na Joana i la fada Mariana.
Tres al.lotes fines.

10:00 Sortida dels dimonis de Son
Juny  des de l'Ajuntament. A càrrec de
l'alumnat de 6è.

12:00 Contacontes a càrrec de
Margalida Amengual amb:

Lloc: plaça Rei Jaume I 

DIMECRES, 22
19:00 Sortida dels dimonis de Son Juny
des de l'Ajuntament. A càrrec de
l'alumnat de 6è.

DIUMENGE, 19

Berenar i aigua a càrrec 
de l'APIMA a la plaça Constitució 



20:00
Sortida cap a Consolació pel camí
de Son Juny.
L'alumnat i les famílies de 6è
s'encarregaran de treure a la
Dragona. També ens acompanyarà
el Circ Stromboli amb un
espectacle sorpresa!
 
En arribar a l'esplanada de
Consolació podrem gaudir de  
"SENSE DESTÍ'', un espectacle de la
companyia Clownomadas per a
tots els públics i de 50 minuts de
duració.
 
Us convidam a dur un detall de
color blanc

DIJOUS, 23



06:00 Sortida del sol.

07:30 Xocolata i ensaïmada a
l'esplanada de Consolació, 
Activitat gratuïta. Es necessita
inscripció prèvia: 

https://forms.gle/QExHk1YozpfQraD
Y9

10:00 Corregudes de cintes a la
plaça de la Constitució.

21:00 Sortida de Sant Joan Pelós i
el corb de Sant Nofre a càrrec del
Centre Cultural de Sant Joan.
Recorregut habitual.

DIVENDRES, 24 DISSABTE, 25 
De 17:00 a 19:00
Prevenció solar a la plaça
Constitució.  

19:00 Contacontes a càrrec de la Fada
dels Contes

21:00 Pamboliada solidària a càrrec
de l' AECC. Preu: 12€. Inscripcions fins
el 21 de juny. Hi haurà música en
directe i ball de bot!

https://forms.gle/QExHk1YozpfQraDY9


18:00 Tardeo del Centre Cultural de
Sant Joan a l'esplanada de
Consolació. Amb els grups:
AFTERSUNS  I DJ PEPTRÒNIK

DIUMENGE, 26

DIVENDRES, 1 DE JULIOL
20:00 Concert de final de curs de les
corals de l'Associació Coral de Sant Joan
Lloc: església del Santuari de Consolació

No oblidis dur la teva
Botella Solidària a
tots els
esdeveniments. 
La podràs omplir!



BONES 
FESTES!

Totes les il·lustracions estan fetes per nins i nines de Son Juny. 
Moltes gràcies, artistes!




