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Pròxims esdeveniments

14/12 ASSEMBLEA DE L’AMPA
La junta de l’AMPA organitza una assemblea ordinària per pre-
sentar l’equip, les comissions de treball i els projectes d’enguany. 
Trobareu la convocatòria i l’ordre del dia a www.ampagavina.org.

16/12 FESTA DE LA MÚSICA
Com cada any, el dissabte 16 de desembre l’escola celebrarà 
la festa de la música de Nadal, on no faltarà de res: música en 
directe, teatre, alegria, emoció... No ens la podem perdre!

Els comptes clars: despeses de novembre 
• 8/11. Federació AMPA: 160 €
• 16/11. Manteniment Banca a distància: 15 € 

Contacte
www.ampagavina.org
ampagavina@gmail.com   
Biblioteca: dimecres (16.30 h)
Xarxes: Facebook i Twitternews

Parlem de coeducació

Per Nadal, joguines no sexistes

Alguna cosa està canviant, a poc a poc, en el desigualitari món de 
les joguines: alguns establiments i fabricants comencen a apun-
tar-se a la promoció de les joguines no sexistes. Encara queda 
molt per fer i no trobareu tan fàcilment un catàleg que es des-
marque del rosa-blau i de nines-cuinetes-maquillatge-manuali-
tats versus cotxes-construccions-superherois-monstres. Cal dir, 
però, que ja n’hi ha. Fabricants com Toy Planet o botigues com 
Abacus, que enguany titula el seu catàleg de Nadal «Aquest 
Nadal, no compres estereotips» i promou la campanya lajoguina-
quenoexisteix.com, duen aquesta línia. Vos animem a reflexionar 
i, sobretot, a actuar amb criteris no sexistes a l’hora de triar jogui-
nes i jocs. El joc és el camp d’experimentació, recreació i aprenen-
tatge més poderós i influent de les nostres criatures: jugar és ser.
Lectures recomanades:
www.ara.cat/estils_i_gent/Joguines-sexistes-No-graci-
es_0_1490250972.html
www.publico.es/sociedad/catalogos-navidad-toy-planet-en-
sena-juguetes-son-inclusivos.html

Grup de Coeducació de l’AMPA Gavina

Les propostes culturals

Feretes i cançonetes
Torna el gran festival de música infantil: jazz, 
reggae, rock, indie, teatre… I amb un nou pro-
jecte de Dani Miquel i Carles Belda que promet!
On: Palau de la Música de València 
Quan: 3 i 4 de gener
Més info: www.feretes.com

El Betlem de Tirisiti
Visitar Alcoi sempre paga la pena i en aques-
tes dates mel si gaudim del Tirisiti. Declarat Bé 
Immaterial d’Interés Cultural, aquesta repre-
sentació de titelles barreja la tradició del Nai-
xement amb la cultura popular alcoiana.
On: Teatre Principal d’Alcoi 
Quan: Del 22 de desembre al 4 de gener
Més info: www.alcoi.org/ca/areas/cultura/
betlemdetirisiti

En rebel·lia. Narracions femenines 
al món àrab
Les realitats del món àrab des de l’obra i pers-
pectiva de dones artistes: fotografia, videoart, 
pintura, instal·lacions... Espectacular i reflexiva.
On: IVAM (València) 
Quan: Fins al 28 de gener
Més info: www.ivam.es/exposiciones/en-
rebel·lia-narracions-femenines-al-mon-arab/

La recomanació lectora

Contes per telèfon
Un clàssic surrealista i divertidíssim del mestre 
i pedagog italià. En aquesta nova edició s’hi afi-
gen les encertades il·lustracions d’Emilio Urbe-
ruaga. Un bon regal per Nadal!

Autor: Gianni Rodari

Editorial: Joventut (2017) 

Envieu les vostres recoma-
nacions lectores al correu 
ampagavina@gmail.com 
amb una imatge i una res-
senya breu: argument, au-
tor, editorial i any d’edició.

Píndoles lingüístiques 

• Quan aneu al cine podeu menjar crispetes, roses, bufes, mon-
getes... Tenim tants noms! Per tant, no digueu *palometes.

• El mot anàlisi és femení i no du s final en singular. Així, di-
rem una anàlisi clínica, però unes anàlisis clíniques en plural.

@sarriamasia
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