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Pròxims esdeveniments

15/3 FALLES
Com cada any, el dijous 15 celebrarem les Falles a l’escola: tin-
drem mascletà, cremà de la falla, xocolatà... No faltarà de res! 

23/3 FESTA TEMÀTICA
Enguany es farà de 15 h a 18 h i com sempre podrem participar 
en els tallers i activitats que prepararan els alumnes. 

25/3 CONCERT SOLIDARI
Arriba el gran concert solidari del Palau de la Música a favor del po-
ble sahrauí, el diumenge 25 a les 19 h, amb la participació dels cors 
de l’escola i el taller de teatre de Secundària. Ja teniu les entrades?

28/3 BERENAR DE PASQUA
Per acabar el trimestre, el dimecres 28 farem la festa de Pas-
qua amb berenar i jocs, com cada any. 

Els comptes clars: despeses de febrer 
• 1/2. Material esportiu (IVIVA): 305,10 €
• 28/2. Animació lectora Llorenç Giménez: 150 € 

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

Parlem en valencià?

Voluntariat pel Valencià

Enguany posarem en marxa una nova edició del Voluntari-
at pel Valencià, el programa d’Escola Valenciana que té com 
a objectiu potenciar l’augment de parlants en la nostra llen-
gua. Amb el programa es tracta d’ajudar a llançar-se a parlar 
totes les persones que no tenen el valencià com a llengua 
de comunicació amb l’ajuda d’una persona valencianopar-
lant.  L’escola enviarà en breu un correu a les famílies amb 
més detalls i la fitxa d’inscripció.
[Llegiu l’article complet a www.ampagavina.org/AN35-V]

Grup de Llengua de l’AMPA Gavina 

La proposta cultural

Joan Miró, ordre i desordre
Exposició que explora els traços d’indisciplina que l’artista va 
anar deixant al llarg de la seua trajectòria.
On: IVAM (València) 
Quan: Fins al 17 de juny
Més info: https://www.ivam.es/exposiciones/joan-miro-
ordre-i-desordre/

Les recomanacions lectores

Els fantàstics llibres  
voladors del Sr. Morris Lessmore
William Joyce (Andana, 2013)
Una història poètica, emotiva i entranyable que 
homenatja el  món que s’amaga dins dels llibres 
i la seua capacitat per a fer volar la imaginació
Recomanat per: Judit Sarrià (4t primària)

Momo
Michael Ende (Bromera, 2013)
El subtítol ho diu tot: «L’estranya història dels 
lladres de temps   i de la xiqueta que va retornar 
als humans el temps que els havien robat». Un 
clàssic de la literatura fantàstica juvenil.
Recomanat peer: Matei Groza (2n ESO)

Píndoles lingüístiques 

• L’adverbi a prop s’escriu sempre separat, mai 
junt: Ja estem molt a prop. Per tant, mai escriu-
rem *aprop.

• El pronom feble de 3a persona del plural és 
els, mai *lis: Els he dit que s’esperen; Els con-
vidarem a sopar.

Parlem de coeducació

La ressaca del 8-M

Aquest vuit de març hem viscut una mobilització femi-
nista com mai abans havíem vist. Perquè una eclosió 
d’aquesta magnitud tinga lloc, s’han de donar unes con-
dicions socials idònies. I aquestes són la conseqüència 
directa del treball de fons al llarg de molt de temps, amb 
paciència i continuïtat dels moviments feministes, un 
treball envoltat sovint en la incomprensió i minimització 
de les qüestions de gènere. 
[Llegiu l’article complet a www.ampagavina.org/AN35-8M]

Grup de Coeducació de l’AMPA Gavina

http://www.ampagavina.org
mailto:ampagavina@gmail.com
http://www.ampagavina.org/AN35-V
http://www.ampagavina.org/AN35-V

