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Píndoles lingüístiques de @sarriamasia

• Els alls no tenen dents: una cabeça està formada per 
alls o grans d’alls, no per *dents d’alls*.

• La paraula *recado (o *recadet) és incorrecta: direm “fer 
un encàrrec”, “donar records”, “passar avís”, etc..

• La paraula *tamany no existeix; cal dir mida, grandària, 
volum... Si és adjectiu, direm “tan gran” o “tan gros.”.

L’AMPA fa saber...

Voluntariat pel Valencià

Finalment, per la baixa demanda, hem decidit canviar 
el curs de valencià que teníem previst per un progra-
ma de Voluntariat lingüístic, que posarà en contacte 
persones valencianoparlants (voluntaris) amb d’altres 
que volen parlar la nostra llengua amb més fluïdesa 
(aprenents). Al nostre web en teniu més informació i 
el formulari d’inscripció: www.ampagavina.org,

Els comptes clars

• Taller 10 de gener: 150 €
• Serveis de vigilància (taller i reunions): 60 €

Contacteu amb l’AMPA
www.ampagavina.org   *   ampagavina@gmail.com   

Tots els dimecres, a la biblioteca a les 16.45 h

10 de febrer

“IDENTITAT, CONVIVÈNCIA I VIDA” 
El pròxim divendres 10 a les 15 h es farà el 2n ta-
ller del curs “Identitat, Convivència i Vida”, impartit 
pels psicòlegs Francisco Cuenca i Raquel Ros, amb 
el títol “Assertivitat, límits i resolució de conflictes”. 
Per a assistir-hi, empleneu la butlleta d’inscripció,  
que trobareu a la web: www.ampagavina.org

1 de març

ANIMACIÓ LECTORA 
Per no fer-la coincidir amb la reunió d’Infantil, aquest 
mes traslladem l’animació lectora al dimecres 1 de 
març. Més endavant ampliarem la informació. 

Dones que construeixen el món

Aquest mes recordarem (o desco-
brirem!) la que és considerada la 
mare de la programació informàtica 
i inventora de la màquina mecànica 
de calcular. Es deia Ada Lovelace i 
va nàixer i viure a Londres entre els 
anys 1815 i 1852. 
Matemàtica i escriptora, és coneguda per desenvolupar 
el primer algoritme destinat a ser processat per una mà-
quina. Des de molt jove va destacar pel seu talent, per 
això va tenir molta relació amb el matemàtic C. Babbage 
i amb el seu treball sobre “la màquina analítica”. Una de 
les seues contribucions més destacades, l’algoritme co-
dificat,  considerat el primer programa d’ordinador, ens 
va arribar en un escrit titulat simplement “Notes”.

Grup de Coeducació de l’AMPA Gavina

Febrer

REUNIONS DE CLASSE 
Al llarg d’aquest mes es faran les reunions trimes-
trals de classe, amb el calendari següent: dimarts 
14: 1r cicle; dimecres 15: 2n cicle; dijous 16: 3r ci-
cle; dimecres 22: infantil. Com sempre, a les 19 h.

24 de febrer

CARNESTOLTES 
El divendres 24, com tots els anys, tota l’escola es 
disfressarà per celebrar Carnestoltes. I enguany, la 
cosa pinta que serà... especial! Ho teniu tot a punt?

17 de febrer

VOLUNTARIAT PEL VALENCIÀ 
Com expliquem en l’apartat “L’AMPA fa saber...”, el di-
vendres 17, a les 15 h, farem una reunió per a expli-
car el programa de Voluntariat Lingüístic que volem 
posar en marxa. Animeu-vos, necessitem voluntaris i 
aprenents per a formar parelles lingüístiques!


