Els tres peuets ja tornen esser aquí i ens donaran
l’UN, DOS, TRES SUSsss!!
La DIADA ESPORTIVA-19 a l’Aula Balear està oberta per a tots i totes, el
proper diumenge 7 d’abril.
A continuació us presentam què podreu trobar enguany a la diada i us compartim algunes
informacions que és important tenir en compte:
Activitats per als més petits (pati Infantil): Mini mons, circuit de coordinació, Teixim el pati,
jocs de ludoteca de jardí, pasta de sal...
Ludoteca de jardí: juga, juga i juga … activitats no esportives, molt divertides.
Masters class d'activitats dirigides amb suport musical: Després de l’èxit dels darrers anys,
repetirem. Es recomana als interessats que vulguin participar en aquesta activitat que
duguin una esterilla de casa.
Participar de forma activa, fexible i divertida en esports i jocs:
Minibàsquet 3x3, mini tennis 2x2 o 1x1, futbol 3x3, jocs de punteria, volei, bàsquet 3x3, frontó,
hoquei, …
Exhibicions d'extraescolars a l'exterior: actuacions dels alumnes que ens mostren el que
han après i les seves habilitats: judo, psico-dance, futbol, escacs…
Obsequis: en qualsevol de les activitats que participeu us entregarem números
sorteig.

per a un

Cursa solidària: corr al voltant del centre per a una bona causa.
Repte: Fotos de bots en petit grup o individual per penjar a Instagram amb els hashtags:
#diadaula2019#
#1,2,3 susss#
Com en anteriors edicions, tothom podrà participar a qualsevol activitat, un màxim de tres
vegades. A les activitats col·lectives podreu formar equips (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 per avançat la participació de les famílies, alumnat i docents a la diada i la
col·laboració especial de tots els que ajudau a la seva organització.
Els tres peus seguiran fent molt de camí! 1, 2, 3 Susssssss!!!!!!

