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Píndoles lingüístiques de @sarriamasia

• De les tres formes no personals dels verbs, només po-
sem dièresi en el participi: construït, construïda.... L’infi-
nitiu (construir) i el gerundi (construint) no en porten mai.

• En les formes del verb eixir, escrivim “eix-” quan la i és 
atòna: nosaltres eixim, vosaltres eixíeu, ells eixiran...; i 
escrivim “ix-” quan és tònica:  ell ix, elles ixen, tu ixes...

L’AMPA fa saber...

Canvi de data de la 3a sessió del taller 
“Identitat, convivència i vida”
Comuniquem que, per problemes de calendari, hi ha 
hagut un canvi de data en la realització del tercer taller, 
“Transmissió i assimilació de valors”: en comptes del 24 
de març, es farà el dia 31 a la mateixa hora (15 h).

Els comptes clars
• Subscripció “Cavall Fort”: 62,56 €
• Animació lectora Jorguina Teatre: 60 €
• Animació lectora Empar de Lanuza i Paulapé (in-

clou sessió destinada a 4t i 6é de Prim.): 150 €

Dones que construeixen el món

Aquest mes homenatgem 
la mestra republicana i acti-
vista Alejandra Soler (Va-
lència, 1913-1 de març de 
2017), que també fou una 
de les primeres atletes de la 
història de l’atletisme valen-
cià. Participà en les revoltes
d’estudiants durant la dictadura de Primo de Rivera i aca-
bà d’estudiar Filosofia i Lletres l’any 1936, per conver-
tir-se en la tercera valenciana a rebre un titol universitari. 
Un any abans s’havia afiliat al Partit Comunista d’Espanya. 
Després de treballar com a mestra rural, el 1939 es va 
exiliar a l’URSS amb el seu marit, Arnoldo Azzatti. Allà va 
sobreviure a la Batalla de Stalingrad, salvant els alumnes 
que tenia al seu càrrec. El 1958 fou nomenada cap de la 
càtedra de Llengües Romances de l’Escola Superior de Di-
plomàcia a Moscou. 
L’any 2015 fou distingida com a filla predilecta de la Ciu-
tat de València i el 2016 va rebre l’Alta Distinció de la Ge-
neralitat Valenciana dins dels Premis 9 d’Octubre. Alguns 
dels avatars de la seua vida queden recollits en el seu 
llibre La vida es un río caudaloso con peligrosos rápidos.

Grup de Coeducació de l’AMPA Gavina

Contacte: www.ampagavina.org /ampagavina@gmail.com   
Tots els dimecres, a la biblioteca a les 16.45 h

PRÒXIMS ESDEVENIMENTS 

31 de març / 7 d’abril

“IDENTITAT, CONVIVÈNCIA I VIDA” 
Les pròximes setmanes hi haurà dues sessions se-
guides del curs “Identitat, Convivència i Vida”, pel 
canvi de dates que expliquem a “L’AMPA fa saber”:
• 31 de març (15 h): “Transmissió i assimilació de 

valors” (Paco Cuenca) 
• 7 d’abril (15 h): “Pubertat i adolescència: un pro-

cés continu” (Raquel Ros)
Per a assistir-hi, empleneu la butlleta,  que trobareu  a 
www.ampagavina.org/novetats/2017/01/19/7239/

29 de març

ANIMACIÓ LECTORA 
El dimecres 29 de març, a la biblioteca tindrà lloc una 
animació lectora plena de rodolins a càrrec de l’escrip-
tora valenciana M. Carmen Ribelles. No hi falteu, pro-
met ser molt divertida!

15 de març

FESTA DE LES FALLES 
Com cada any, cremarem la Falla de l’escola i farem 
una xocolatada sucada amb els millors bunyols del 
món. Serà el dimecres 15 a partir de les 15 h.

23 de març

CONCERT DEL COR A VALÈNCIA
El dijous 23 de març, a les 12 h, els cors d’alumnes i de 
pares i mares de l’escola actuaran al Saló de Vidre de 
l’Ajuntament de València. L’entrada és lliure, hi pot anar 
tothom. Feu córrer la veu, serà un concert molt emotiu!!

24 de març

PARELLES LINGÜÍSTIQUES
El divendres 24 de març, a les 15 h, es presentaran a 
la biblioteca les parelles del programa de Voluntariat pel 
Valencià. S’hi servirà un piscolabis, hi esteu convidats.


