
1, 2, 3 Suss!!
Queda molt poc per compartir uns dels caps de setmana més vius de l'escola. Diumenge 22 d'abril a partir de 
les  9.45 h.  Aula Balear s'obrirà per a tots. Independentment de les primaveres viscudes, vos convidam a 
arribar al centre en bicicleta (paing al gimnàs) per jugar, botar i gaudir de les activitats preparades.
Novetats i activitats a tenir en compte
Troba-trenta:  Participa en 10 activitats,  troba 10 fites (senyals blanca i  taronja)  i  cerca 10 persones que 
tenguin una mateixa característica a la seva indumentària. Quan ho tenguis comunica-ho a la taula de les 
camisetes i participaràs en un sorteig directe.
Bicicleta: A la porta d'entrada hi haurà un marcador que comptabilitzarà tots aquells que us hàgiu atrevit a 
venir des de casa en aquest vehicle, fomentant un hàbit de vida saludable i ajudant a emetre menys CO2  a 
l'atmosfera. L'any passat s'animaren a arribar en bici 65 persones; l' objectiu d'enguany és intentar superar-
ho. Ho aconseguirem? 
A més,  enguany hi  haurà un circuit*  per poder gaudir  de la  nostra bici  només arribar a la  diada.  Estarà 
preparat a l'entrada, a l'exterior de l'escola i, a mesura que aneu arribant, podreu participar-hi (només estarà 
obert de 10.00h a 11.30h ja que posteriorment, els sis millors temps marcats a cada categoria tornaran a 
provar sort al final de la diada).                

* Condició: els participants al circuit de bicis només ho poden fer amb la seva bicicleta.

Castell: Com és habitual l'APIMA ha aconseguit que puguem gaudir d'un espai de joc ben atractiu. Bota, juga 
i passa cinc minuts divertint-te!
Marató de contes: Passau una estona agradable contant i escoltant històries de la mà d'un dels nostres 
companys: pares, alumnes, professors...
Exposició FOTOAULA i treballs plàstica: al passadís de la biblioteca i aula de dibuix.
Apadrinament de llibres: a càrrec de l'APIMA i comissió de biblioteca. 
Cafè solidari: a càrrec de l 'APIMA. 
Exhibicions d'extraescolars a l'exterior: jugau amb en Jeroni a escacs a l'entrada del centre, aplaudiu els 
alumnes de Ballet, Gim-Jazz, Capoeira i Judo al pati de l'escola.
Corfbol 4x4: Esport mixt sense contacte que pretén, mitjançant passades, avançar cap a la cistella (sense 
tauler i situada al mig del camp) per fer punt. No es pot avançar amb la pilota a les mans.
Obsequis: Una altra vegada, l'APIMA i el centre, hem aconseguit obsequis que s'aniran sortejant durant la 
diada (bosses esportives  amb el  logo d'Aula  Balear,  camisetes  de  la  nostra  diada,  lots  de llibres  i  jocs 
d'ordinador...) Participant en qualsevol de les activitats us entregarem números que serviran per optar als 
obsequis sortejats. Enguany, amb la primera participació de qualsevol activitat s'entregarà un número, dos 
números a la segona, i cinc números a la tercera. 
Productes Sempre Verd i Cursa Solidària. 

Organització dels esports i jocs
Com en anteriors edicions, tothom podrà participar a qualsevol activitat  un màxim de tres vegades. A les 
activitats col·lectives podreu formar equips diferents (no és necessari que jugueu sempre amb els mateixos 
companys). Les partides tendran una durada màxima de 5 minuts, independent del resultat final.
A la Revista S'Aula 12 es farà ressò dels alumnes que hagin participat a més activitats.
Agraïm la col·laboració de tots els que participau a la DIADA i, en especial, a l'APIMA que sempre s'implica en 
totes les activitats organitzades. Els tres peus segueixen fent camí!

9.45 10.00 – 10.45 10.45 – 11.30 11.30 – 12.15 12.15 – 13.00 13.00
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BALLET (exhibició) GIM-JAZZ (exhibició) JUDO (exhibició) CAPOEIRA (exhibició)
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CORFBOL (pista blava) VOLEI (pista blava)

MINI-BÀSQUET (pista blava) MARATÓ DE CONTES (biblioteca)

JOCS POPULARS (devora torre) REPTES COOPERATIUS (devora torre)

CIRCUIT BICICLETES (entrada centre)

ESCACS (zona de l'entrada al centre)

JOCS INFANTILS (pati infantil)

EXPOSICIONS: FOTOAULA i TREBALLS PLÀSTICA (passadís biblioteca i laboratori)

PÀDEL (zona mur de l'entrada al pati)

CASTELL INFLABLE (carrer)

FUTBOL (carrer)

MINI-TENNIS (camp de bàsquet)

BÀSQUET 3x3 (camp de bàsquet)


