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Píndoles lingüístiques de @sarriamasia

• Escrivim anular quan és un adjectiu derivat d’anell; es-
crivim anul·lar quan és un verb derivat de nul. 

• Davant d’una xifra, posem apòstrof si amb lletres 
també s’escriu així: l’onze > l’11; l’u > l’1; d’un milió > 
d’1.000.000.

• Escrivim gü/qü, amb dièresi, davant e-i, mai davant 
a-o: llengua-llengües-lingüista-llenguota / aquàtic-
aqüeducte-aqüicultor-aquós.

L’AMPA fa saber...

Els comptes clars

En l’assemblea que vam celebrar al novembre, vam 
aprovar el pressupost de l’AMPA per al curs 2016-
2017. Si el voleu consultar, l’hem penjat al web de 
l’AMPA: www.ampagavina.org. 

Contacteu amb l’AMPA
• Pàgina web ........... www.ampagavina.org  

• Correu .......................  ampagavina@gmail.com  

• Xarxes ......................   facebook.com/ampa.gavina 
 twitter.com/AMPAgavina

• Biblioteca ................ Dimecres, a les 16.45 h

Servei de biblioteca

D’altra banda, us informem que aquest mes de de-
sembre no hi haurà animació lectora a la biblioteca, 
però sí que es farà servei de préstec els dimecres 
14 i 21, en horari habitual.

15 de desembre
CONVOCATÒRIA DEL GRUP DE CONVIVÈNCIA
El Grup de Convivència, format per pares i mares de 
l’escola, comunica que, al llarg del curs, el psicòleg i 
psicoteraupeta Paco Cuenca desenvoluparà 5 tallers 
enfocats a donar pautes per a millorar les relacions de 
convivència entre les persones. 
Els tallers són oberts a tots els pares i mares de l’esco-
la, ja formen part del Grup o no.

Per informar d’aquesta sèrie de tallers, el dijous 15 de 
desembre, a les 17 h, Paco Cuenca vindrà a fer una 
xarrada en què exposarà la programació de cada un: 
objectius, contingut, calendari, etc. 
Durant la reunió hi haurà servei de guarderia: si n’heu 
de fer ús, podeu comunicar-ho a través del vostre En-
llaç de WhatsApp o bé enviant un correu electrònic a 
ampagavina@gmail.com.

17 de desembre

FESTA DE LA MÚSICA 
Com tots els anys, l’últim dissabte abans de Nadal, el 
17 de desembre, arriba l’esperada Festa de la Músi-
ca, amb la participació de tots els xiquets i xiquetes 
de l’escola, el cor infantil i també el cor de pares i ma-
res, que enguany arriba amb algunes novetats.
Quan s’acoste la data, l’escola informarà dels horaris 
i de la programació, estigueu alerta als canals de co-
municació habituals.

22 de desembre

VACANCES DE NADAL 
El 22 de desembre serà l’últim dia d’escola abans 
de Nadal: recordeu que, com tots els anys, aquell dia 
els xiquets i xiquetes acaben a migdia, com si fóra 
un divendres.
I si voleu una recomanació per a aquestes vacances, 
no us perdeu la segona edició del festival Feretes 
i Cançonetes, que enguany es farà al Palau de la 
Música el 28 i 29 de desembre. Teniu la programació 
completa a la web www.feretes.com.
Bones vacances!


