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L’AMPA informa

Pròxims esdeveniments

FEBRER REUNIONS (INFANTIL I PRIMÀRIA)
Les pròximes setmanes tornen les reunions de classe trimes-
trals a Infantil i Primària: Infantil, dimecres 21; 1r cicle Primària: 
dimarts 27; 2n cicle: dimecres 28; 3r cicle: dijous 1 de març.

23/02 REUNIÓ GRUP CONVIURE
El Grup Conviure informa que el divendres 23, a les 15 h, con-
voca una reunió oberta a tots els pares i mares per a planificar 
les pròximes activitats.  

07/03 CONTACONTES EDUCATIU
El dimecres 7 de març, i amb motiu del Dia de la Dona, el Grup 
de Coeducació de l’AMPA us convida a gaudir d’un contacon-
tes amb perspectiva de gènere, a càrrec de Pura Marco. Serà al 
menjador de l’escola, a partir de les 16.45 h. En acabant, com-
partirem berenar i, amb qui s’anime, confeccionarem la pancar-
ta de l’AMPA per a la manifestació del 8 de març. Us hi esperem!

Els comptes clars: despeses de gener 
• 19/1. Taxes administratives Generalitat Val. mod. 046: 14,28 €

Parlem valencià?
El Grup per la Llengua de l’AMPA posa en marxa un nou pro-
jecte per dinamitzar l’ús del valencià en el nostre entorn: 
«Parlem valencià?». N’anirem informant. Totes les persones 
que hi estigueu interessades podeu apuntar-vos-hi enviant 
un correu a llengua@ampagavina.org.

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

La proposta cultural

Rafael Armengol, Parelles de Tiepolo
Amb espectaculars grans formats i en primícia, amb la darrera 
sèrie d’Armengol podrem gaudir de la personal relectura dels 
clàssics des d’una experimentació cent per cent Armengol.
On: Centre Cultural La Nau (València) 
Quan: Fins al 20 de maig
Més info: https://goo.gl/nQmzpc

Les recomanacions lectores

El trencanous
(Katy Flint i Jessica Courtney-Tickle; Brúixola, 
2017)
Història, il·lustracions i música de Txaikovski a cada 
pàgina faran d’aquesta lectura una experiència 
màgica. La millor aproximació al clàssic ballet.
Recomanat per: Martí Chapa (3r d’Infantil)

La balena
(Benji Davies; Andana, 2017)
Una història tendra sobre la soledat, l’amor i 
l’amistat entre un pare, un fill i… la balena. El pri-
mer àlbum il·lustrat d’aquest artista ja de culte. 
Recomanat per: Guillem Tur (3r d’Infantil)

Enciclopèdia misteriosa dels Éssers 
diminuts
(Alicia Casanova i Fernando Falcone; Animalli-
bres, 2016)
Un seguit de curioses criatures responsables 
dels misteris més misteriosos (i desoris)  esde-
vinguts a casa, a l’escola i arreu on anem
Recomanat per: Pau Polo (3r d’Infantil)

Envieu les vostres recomanacions lectores 
a comunicacio@ampagavina.com amb una 
imatge i una ressenya breu.

Píndoles lingüístiques 

• La paraula *papilles com a aliment infantil és incorrecta: són 
farinetes (fetes amb cereals) o puré (amb fruita o verdura).

• La paraula línia s’escriu amb i (no *línea), però tots el deri-
vats van amb e: lineal, alinear, delineant, interlineat...

@sarriamasia

Reinterpretació 
feta per Rafael 
Armengol de  
«La Verità svelata 
dal Tempo», de 
Giambattista 
Tiepolo.

http://www.ampagavina.org
mailto:ampagavina@gmail.com
https://twitter.com/sarriamasia

