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Píndoles lingüístiques de @sarriamasia

• Les cataractes (amb c) són una malaltia ocular, mai es 
refereixen a salts d’aigua: aquests són cascades.

• Una fulla és un òrgan de les plantes o una eina de tall; 
el tros o làmina de paper o d’una altra pasta es diu full.

• Cal diferenciar entre gens (‘ni gota’) i res (cap cosa): 
La pel·lícula no m’ha agradat gens  / De la pel·lícula, no 
m’ha agradat res.

L’AMPA fa saber...

Curs de valencià

Durant el mes de febrer tenim la intenció de posar 
en marxa el curs de valencià per a pares i mares, de 
nivell elemental, que es desenvoluparà els dimarts 
de 15 h a 16,30 h. Si hi esteu interessats, emple-
neu la butlleta d’inscripció que trobareu en l’enllaç 
http://goo.gl/eWgLfd. El curs començarà quan el 
grup estiga format.

Els comptes clars

Els mesos de desembre de 2016 i de gener de 
2017 hem tingut aquestes despeses: 
• Rebut FAPA: 160 €
• Animació lectora Desembre: 120 €
D’altra banda, vos agraïm el pagament de la quota 
de l’AMPA que vos vam girar el mes de desembre 
passat.

Contacteu amb l’AMPA
www.ampagavina.org   *   ampagavina@gmail.com   *   facebook.com/ampa.gavina   *   twitter.com/AMPAgavina 

I tots els dimecres, a la biblioteca a les 16.45 h

27 de gener

“IDENTITAT, CONVIVÈNCIA I VIDA” 
El pròxim divendres 27 es farà el primer taller del 
curs “Identitat, Convivència i Vida”, impartit pels 
psicòlegs Francisco Cuenca i Raquel Ros. El progra-
ma del curs és el següent:
• 27/1: Construcció de la identitat i convivència
• 10/2: Assertivitat, límits i resolució de conflictes
• 24/3: Transmissió i assimilació de valors
• 7/4: Pubertat i adolescència: un procés continu
• 12/5: Assetjament, violència i convivència
Les sessions es faran en divendres, a les 15 h, i 
tindran una durada de 3 hores. Per a assistir-hi cal 
emplenar la butlleta d’inscripció, en la qual també 
cal indicar si es farà ús del servei de guarderia que 
hi haurà disponible. La trobareu a la web de l’AMPA: 
www.ampagavina.org.

25 de gener

ANIMACIÓ LECTORA 
Demà dimecres 25, a les 17 h, es farà a la biblioteca 
l’animació lectora del mes de gener a càrrec de Pura 
Marco, a partir del conte El gegant egoista, d’Oscar 
Wilde. Adreçada a Infantil i 1r cicle de Primària, però 
oberta a la resta de cursos. 

Dones que construeixen el món

Aquest mes volem recor-
dar la figura de Sor Isa-
bel de Villena (1430-
1490), considerada la 
primera escriptora en va-
lencià. Amb la seua obra 
principal Vita Christi, va 
mostrar una visió de Je-
sucrist allunyada de les 
convencions ortodoxes,
destacant el paper de les dones en la història sa-
grada i mostrant-les com a persones normals, 
amb sentiments i preocupacions humanes. Sens 
dubte, una dona excepcional que ha estat vis-
ta per algunes com a precursora del feminisme.
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