“Ja tenim la DIADA ESPORTIVA a punt! És ben hora d’obrir el centre per compartir moments de joc. Durant tres
hores, entre tots, convertirem Aula Balear en un centre d’oci on el més important serà passar-ho bé, cooperar,
competir (per què no?), gaudir de la companyia de tots els membres de la nostra comunitat educativa i rebre
convidats.”
“Els tres peuets ens donaran l’UN, DOS, TRES SUSsss!! i obrirem les portes... “
“Ja la tenim aquí: vine, comparteix, juga, escolta, sent, participa, mou-te, corr, bota, llança... a la DIADA
ESPORTIVA. Aula Balear està oberta per a tots. Vos convidam a arribar al centre en bicicleta.”

Aquests són tres exemples de com vos hem convidat a venir a la DIADA ESPORTIVA durant els anys que duu de camí. Ja fa molts de
temps que els professors més veterans la posaren en marxa; molts encara no havíem arribat a l'escola, però d'altres (que en aquells
primers anys éreu alumnes) ara, tal vegada, ja sou pares dels nostres nins i nines, l'ànima de l'Aula Balear.
Després d'uns anys de descans la vàrem reactivar, d'això farà més de 15 anys, volíem que els nostres alumnes gaudissin d'un gimnàs
en condicions i les pessetes que vàrem fer amb la venda de queviures, tómboles de diferents articles, samarretes, material de segona
mà ... ho feren realitat.
Ara deu fer 13 anys que, asseguts al sofà de la sala de professors, ens va sorgir la idea del nostre lema: 1,2,3 sussss, i del logo dels
tres peus (un d'ells d'una alumna que en aquells moments estava a infantil i aquest curs acabarà segon de Batxiller). Vàrem anar a
comprar unes camisetes blanques i ens vàrem planxar nosaltres mateixos el logo; segur que alguns encara la guardam, tot el que tenia
de senzilla ara ho té d'entranyable.
Han anat passant els anys i sempre ens intentam superar perquè tots els que conformam la comunitat educativa d'Aula Balear (i tots
els que vulgueu convidar) la puguem gaudir.
Fins diumenge 1,2,3 susss!
Que podrem trobar i algunes coses a tenir en compte a la diada d'aquest any:
Inflable “gran pista americana”: Bota, juga i passa cinc minuts divertint-te!
Masters class d'activitats dirigides amb suport musical: Dues mamas i un professor de l'escola ens dirigiran fent ...
Jocs populars i esports adaptats, gràcies a la col·laboració de la Direcció Insular d'Esports del Consell de Mallorca.
Break Dance: Vina a veure com balla n'Elvis i els seus amics!!! També podreu intentar fer alguns passos.
Exhibicions d'extraescolars a l'exterior: jugau, mirau i aplaudiu els alumnes que ens mostren el que han après i les seves habilitats.
Obsequis:Participant en qualsevol de les activitats us entregarem números que serviran per participar al sorteig. Enguany, amb la
primera participació de qualsevol activitat s'entregarà un número, dos números per participar per segona vegada, i cinc números al
participar per tercera vegada.
Cursa Solidària: corr al voltant del centre per una bona causa i fes salut.
Repte: Botella Challenge!!!
Finals torneig volei 3: torneig organitzat per l'ong, del projecte ICAPE de 4rt d'ESO.
Organització dels esports i jocs
Minibàsquet 3x3, Xapes, Mini tennis 2x2 o 1x1, Futbol 3x3, Jocs de punteria, Castells inflables, Volei 4x4, Jocs per a petits, Bàsquet
3x3, Frontó
Com en anteriors edicions, tothom podrà participar a qualsevol activitat. A les 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, independentment
del resultat final.
Demanau els números que us donaran a cada activitat pel sorteig final.
Agraïm la col·laboració de tots els que participau a la DIADA, de l'AMIPA, dels alumnes de 1r de Batxiller i de la Direcció Insular
d'Esports del Consell de Mallorca .

Els tres peus seguiran fent molt de camí!

