1,2,3 SUSS!! -- Diada Esportiva 2014
“La Serra sempre verda”
Ja la tenim aquí! Dia 6 d'abril a partir de les 9'45h vine, comparteix, juga, participa, mou-te,
corr, bota, llança... a la DIADA ESPORTIVA. Aula Balear està oberta per a tots.
Tot seguit podeu veure què podreu trobar i algunes coses a tenir en compte a la diada
d'aquest any:
Bicicleta: Com els darrers anys vos convidam a que vos acosteu a l'escola amb la vostra
bicicleta, fomentant un hàbit de vida saludable i ajudant a emetre menys CO2 a l'atmosfera.
De la mateixa manera que aquest darrers anys podreu deixar-la a dins el gimnàs.
Castell: Gaudiu d'un espai de joc ben atractiu. Botau, jugau i passau cinc minuts ben divertits!
Exposició projecte de la Serra de Tramuntana: A la planta baixa i al primer pis podeu
aprofitar per veure allò que han fet els alumnes treballant al voltant d'un tema comú: LA
SERRA DE TRAMUNTANA.
Marató de contes: Passau una estona agradable contant i escoltant històries de la mà d'un
dels nostres companys: pares, alumnes, professors... Més informació a la nostra web.
Activitats per als més petits: al pati d'infantil trobareu jocs i activitats ben engrescadores i
divertides pels més petits.
Apadrinament de llibres: a càrrec de l'APIMA i de la comissió de biblioteca. Més informació
sobre l'activitat a la nostra web.
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 i gaudiu de les demostracions dels alumnes de Psico-dance (amb na
Marius), Dansa Creativa (amb na M.Antònia), Patinatge (amb na Sara) i Judo (amb na
Lucía) al pati de l'escola.
Productes de comerç just: Sempre Verd i S’Altra Senalla.
Cursa Solidària: corr al voltant del centre per una bona causa i fes salut.
Repte: Trobareu una cinta de córrer i hem d'aconseguir, entre tots, fer en quilòmetres el
nombre d'anys que ja té la nostra escola... 33 anys, és a dir, hem de fer 33 quilòmetres!!
Obsequis: Una altra vegada, l'APIMA i el centre, hem aconseguit obsequis que s'aniran
sortejant durant la diada. Aquests obsequis són: bosses esportives amb el logo de la diada,
camisetes de la diada, camisetes del Mallorca firmades i altres obsequis varis. Participant en
qualsevol de les activitats us entregarem números que serviran per optar al sorteig (un
número a la primera participació, 2 a la segona i 5 a la tercera).
Organització dels esports i jocs
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.
El número 1: només per alumnes de 3r cicle d'EP, secundària i adults. Formau equips de 3 o
4 participants, se us assignarà un número i participau per ser els NUMERO 1 de la Diada.
Informau- vos de les normes.
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! (però enguany s'han posat botes de muntanya).

