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Queda molt poc per compartir uns dels caps de setmana més vius de l'escola. Dissabte 16 d'abril a les 
9.45 h. Aula Balear s'obrirà per a tots. Independentment de les primaveres viscudes, vos convidam a 
arribar al centre en bicicleta (parking al gimnàs) per jugar, botar i gaudir de les activitats preparades.

Novetats i activitats a tenir en compte

Bicicleta:  A la porta d'entrada hi  haurà un marcador que comptabilitzarà tots aquells que us hageu 
atrevit a venir des de casa en aquest vehicle, fomentant un hàbit de vida saludable i ajudant a emetre 
menys CO2 a l'atmosfera. També tendrem la bicicleta solidària que intentarem que no aturi durant tot el 
dematí, aquest és el nostre repte: Fes quilòmetres per a n'Iván (donatiu)! Quants en farem entre tots?
Castell  i  Futbolí  inflable:  Com ve sent habitual  l'APIMA ha aconseguit  que puguem gaudir de dos 
espais de joc ben atractius. Bota, juga i passa cinc minuts divertint-te!
III  edició del Número 1:  Pels alumnes de secundària.  Formau equips de 3 o 4 participants, se us 
assignarà un número i reptau els altres grups per tal d'arribar a aconseguir el número 1.
Marató de contes: Passau una estona agradable contant i escoltant històries de la mà d'un dels nostres 
companys: pares, alumnes, professors...
Exhibicions d'extraescolars a l'exterior: jugau amb en Jeroni a escacs a l'entrada del centre, aplaudiu 
els alumnes de Ballet, Gim-Jazz 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, ha aconseguit obsequis que s'aniran sortejant durant la diada. 
Participant en qualsevol de les activitats us entregarem números que serviran per optar als obsequis.
Taller de maquillatge: Gràcies a l'èxit d'aquest taller, organitzat per APIMA a la rueta... “Repetim!”
Productes  Sempre  Verd  i  Cursa  Solidària  (pro-Iván).  Reciclatge  de  medicaments:  Duu  els 
medicaments caducats de casa! Activitats organitzades per la comissió ECOMÓN del centre.
Venda de coques i begudes: pro-viatge d'estudis 4t d'ESO 2011/12.

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, a no ser que estigueu participant al Número 1). Les partides tendran una durada 
màxima de 5 minuts, independent del resultat final.

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!
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BALLeT (pista volei vermella) Gim-jAzZ (p. volei vermella) JuDO (pista volei vermella)
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VoLEi 4x4 (pista blava) CoRFbol 4x4 (pista blava)

PaReT (mur de l'entrada) MiNi bÀSQueT 3x3 (pista blava)

BàsQueT 3x3 (camp de bàsquet) JoCs pOPuLarS (devora torre del pati)

TaLLeR dE MaQuILlaTgE (pati d'infantil)

MaRaTÓ dE CoNTes (biblioteca)

RePtE: Fes quilòmetres a canvi d'un donatiu solidari per a n'Iván  (balconada de les classes de primària)

NúMErO 1: participant a totes les activitats i coordinades des de la taula situada entre la pista blava i el camp de bàsquet

JoCS InFAntILs: carreres de caragols, bimbolles, jugam amb sopa... (pati d'infantil)

EsCAcS (entrada del pati)

JoCs CoOPEraTIus (camp de bàsquet)

MinI-TeNnis (camp de bàsquet)

FrOnTó (mur de l'entrada)

MiNi FutbOl (carrer)

CastELL i FuTboLí iMflaBleS (carrer)

BoMbErs seNSe FrOnTEreS (carrer), XaPEs, CaMiSetEs, iNScRiPciÓ CuRSa (entrada pel pati)
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