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Píndoles lingüístiques de @sarriamasia

• La preposició des de s’escriu sempre separada, i cal 
apostrofar de quan siga necessari; així, escriurem des de 
demà, però des d’ahir.

• En cas de contacte de dos pronoms febles, l’apòstrof 
sempre va a la dreta: se’n riu, te n’alegres, torna-m’ho, 
vés-te’n...

• Les paraules següents NO duen l·l, tot i que sovint s’hi 
posa per error: celebrar, elaborar, solució, selecció, reve-
lar, relació...

L’AMPA fa saber...

Els comptes clars
Darreres despeses abonades per l’AMPA:
• Intercanvi 1r ESO: 163 €
• Intercanvi 2n ESO: 163 €
• Tallers “Identitat, Convivència i vida” núm. 3 

(març) i 4 (abril): 150 € cada un. 

26 de maig

FESTA DE CLOENDA DE L’AMPA 

Dones que construeixen el món

Aquest mes volem recuperar 
una de les dones oblidades de la 
Generació del 27, Maruja Mallo 
(Lugo, 1902- Madrid, 1995). Va 
ser una pintora surrealista amb 
una ampla obra injustament poc 
reconeguda.
El seu comportament transgres-
sor de “llevar-se el barret” davant 
la Puerta del Sol va donar nom 
al grup de “Las Sin Sombrero”. 
Aquestes dones van conviure en el espai i en el 
temps, formant-ne part, amb els moviments artís-
tics i intel·lectuals de la Generació del 27, amb qui 
compartiren amistat, i foren condemnades a l’exili 
pel seu compromís amb la República. Però mentre 
que els seus representants masculins són àmplia-
ment coneguts, l’obra de tantes dones artistes com 
ella encara no té el reconeixement que es mereix.

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 

12 de maig

“IDENTITAT, CONVIVÈNCIA I VIDA” 
El divendres 12 de maig, a les 15 h, es farà la darrera 
sessió del taller “Identitat, Convivència i Vida”, amb el 
títol  “Assetjament/Violència i convivència”.
Per a assistir-hi, empleneu la butlleta,  que trobareu  a 
www.ampagavina.org/novetats/2017/01/19/7239/

Maig

ANIMACIONS LECTORES 
El mes de maig, qui s’encarregarà de les animacions 
lectores de la biblioteca seran els alumnes de l’escola: 
el 17 de maig seran els de 1r de primària, i el 24 de 
maig els de 2n. Més avant n’ampliarem la informació.

19 de maig

FESTA DE LA PRIMAVERA 
El divendres 19 de maig al vespre l’escola organitza la fes-
ta de la primavera, centrada enguany en les intel·ligències 
múltiples, amb tallers, sopar, música.... Reviseu la noteta i 
recordeu com han d’anar vestits els vostres fills i filles!

20 de maig

TROBADES D’ESCOLA VALENCIANA
Enguany, les trobades són el dissabte 20 de maig a 
Manises i des de l’AMPA fem una crida a la vostra col-
laboració, tant per a participar en la cercavila com per a 
ajudar a atendre la parada de l’escola. En breu ampliarem 
la informació per a concretar les formes de col·laboració.

El divendres 26 de maig, a les 15 h, l’AMPA organitza-
rà una sessió ludicoeducativa per a tancar el curs. D’una 
banda, comptarem amb la presència d’Elena Simón, ex-
perta en coeducació, que impartirà el taller “La igualtat 
també s’aprén. Coeduquem les nostres filles i els nostres 
fills”, i en acabant, de 18 h a 20 h, farem un berenar amb 
orxata i fartons i música en directe. A més, tindrem diver-
ses animacions per als més menuts. Els pròxims dies en-
viarem informació per a la inscripció.


