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Notícies de l’AMPA

Nou butlletí i noves seccions
La  junta de l’AMPA s’ha renovat i també ho ha fet el 
butlletí, amb noves seccions com ara propostes cultu-
rals o recomanacions lectores. En «La proposta cultu-
ral» recomanem a les famílies exposicions plàstiques 
per compartir amb fills i filles des d’infantil a secundària. 
Reflexionar, aprendre i fins i tot crear. Tenim els museus 
a l’abast, generem hàbits culturals saludables. I en «La 
recomanació lectora», convidem tota la comunitat edu-
cativa a recomanar aquell llibre que tant us agrada, per 
a qualsevol edat. Animeu-vos!

Altres notícies que destaquem a ampagavina.org
• Recull fotogràfic de l’AMPAfest 2017
• Composició de la nova junta directiva de l’AMPA. 

Els comptes clars
informació de despeses, pressupost? XXx

Contacte
www.ampagavina.org
ampagavina@gmail.com   
Biblioteca: els dimecres 
a partir de les 16.30news

Pròxims esdeveniments

ASSEMBLEA?? xx de novembre
xxxxxx

ANIMACIÓ LECTORA 29 de novembre
xxxxxx

Dones que construeixen el món

XXXX 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 in-
justament 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 artístics i intel-
lectuals de XXXXXXX.

Grup de Coeducació de l’AMPA Gavina

Píndoles lingüístiques

• El pronom es només és de 3a persona; per 
tant, no direm *s’apuntem sinó ens apun-
tem; ni *apunteu-se, sinó apunteu-vos. 

• En valencià, la lletra j només es pronuncia 
com a i semivocàlica (y) en les paraules ja 
i jo. En els noms propis començats per J, 
doncs, hem d’evitar aquesta pronúncia i 
dir la j com en jardí o joguet.: així, no pro-
nunciarem *Yaume, *Yudit, *Yordi o *Yoa-
na sinó Jaume, Judit, Jordi o Joana.

@sarriamasia

La proposta cultural

«Valdés, una visió personal»
Un recorregut al llarg de la seua obra des 
dels anys 80 fins als nostres dies. Escul-
tura, grans formats, textures i reflexió so-
bre la història de l’art.

On: Centre Cultural Bancaixa (pl. de Tetu-
an, 23. València) 

Quan: Fins al 25 de març. 

Horari: De dilluns a dissabte, de 10 h a 
14 h i de 17 h a 21 h. Diumenge, de 10 h 
a 14 h. Gratuït.

La recomanació lectora

Enfonsat!
Una esbojarrada i sorprenent aventura pira-
ta on, per sobre de tot, valorem l’amistat, el 
joc i el grup. Text senzill i rimat amb diverti-
des il·lustracions per a somniar.

Autor: Rob Biddulph

Editorial: Andana (2017) 

Edat: XXX

Envieu les vostres recoma-
nacions lectores a l’adreça 
ampagavina@gmail.com 
amb una imatge i una res-
senya breu.


