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L’AMPA informa

Nou canal de difusió
L’AMPA ha posat en marxa un nou canal de difusió per mitjà de 
Telegram. Podeu seguir-lo a http://t.me/ampagavina

Pròxims esdeveniments

19/4 REUNIONS SOBRE L’ÚS DEL VALENCIÀ
El Grup de Llengua de l’AMPA i l’escola convoquen unes reuni-
ons adreçades a Infantil i 1r cicle de Primària per a  reflexionar 
sobre l’ús del valencià i per a informar sobre les activitats pre-
vistes per l’AMPA en aquest àmbit. Tindran lloc a les 19 h.

26/4 FIRA DEL LLIBRE DE VALÈNCIA
Com cada any, pels voltants de Sant Jordi té la Fira del Llibre de 
València als Jardins de Vivers. S’allargarà fins al 6 de maig. 

4/5 TALLER DE COEDUCACIÓ
El Grup de Coeducació organitza el taller “Som diferents, som 
iguals”, en què la psicòloga Cristina Guillén parlarà de respecte per 
la igualtat de gènere, educació en la tolerància, corresponsabilitat.... 
De 15 h a 16.30 h al pavelló.  Ací teniu el formulari d’inscripció.

5/5 EXCURSIÓ AL TANCAT DE LA PIPA
El Grup de Llengua organitza una visita guiada en barca al Tan-
cat de la Pipa (Catarroja) i un dinar posterior. Més avant amplia-
rem la informació, reserveu-vos la data!

Els comptes clars: despeses de març
• 2/3. Subscripció Edicions Cavall Fort: 63,90 €
• 22/3.  Animació lectora Imma Beta Puig: 60 €
• 22/3. Adquisició de llibres per a la biblioteca: 354,49 €
• 22/3. Aportació econòmica eixides i intercanvis: 2.500 €
• 23/3. Subscripció Edicions Camacuc: 40 € 

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

La proposta cultural

Emissions  
d’À Punt  

Després d’un temps sense TV en valencià, per 
fi es reprenen les emissions de la nova televi-
sió valenciana, de moment en proves.
On: Freqüències 39 o 57 (València) 
Quan: 25 d’abril
Més info: www.apuntmedia.es

Les recomanacions lectores

De cara al pròxim Sant Jordi, hem demanat a 4 
mares llibreteres que ens recomanaren els seus 
títols preferits. Trobareu les ressenyes comple-
tes a www.ampagavina.org/santjordi2018, i  
ací vos en deixem un tast. 
La princesa, els llibres i el drac
Anna Manso (La Galera, 2018)
Una història fantàstica en què una princesa tro-
ba en els llibres la manera d’enfrontar-se al drac.
Recomanat per: Passarel·la (Picanya)

Mare de llet i mel
Najat El-Hachmi (Edicions 62, 2018)
Una visió exhaustiva i convincent de l’experièn-
cia de la immigració des del punt de vista d’una 
dona musulmana.
Recomanat per: 35 formiguetes (València)

El dia 3
M.À. Bou, C. Duran, L. Ballester (Astiberri, 2018)
Un record per tot allò que va significar l’accident 
de metro del 3 de juliol de 2006 en format de 
còmic. La lluita per a no caure en l’oblit. 
Recomanat per: Intertècnica (València)

Poesia completa (1976-2016)
Marc Granell (Inst. Alfons el Magnàngim, 2017)
Recull complet d’un dels més grans poetes va-
lencians contemporanis.
Recomanat per: Fan Set (València)

Parlem de coeducació

Estimar en igualtat
L’amor és radicalment ideològic. Per aquest motiu, el concepte 
d’amor que ens volta pel cap (i de vegades pel cor) va aparéi-
xer en un moment concret i va originar allò que ens pareix, des 
d’aquell temps, etern i immutable: els mites de l’amor romàn-
tic. Ens referim a un tipus d’amor universal, a les ànimes besso-
nes, la mitja taronja, l’amor que pot amb tot i aquell “qui bé t’es-
tima et farà plorar”, que fa de l’amor el representant del dolor. 
Si, com va dir García Márquez, “també l’amor s’aprén”, no serà el 
moment oportú per a aprendre a estimar amb consciència, amb 
individualitat i amb calma? No serà un bon moment per tal de, en 
definitiva, ensenyar a la generació següent a estimar en igualtat?
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