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L’AMPA informa

La recomanació lectora

Grup de conversa
Divendres passat es va posar en marxa el grup de conversa,
que té per objectiu animar els pares i mares a parlar en valencià
dins i fora de l’àmbit de l’escola. Les sessions seran els divendres de 15 h a 17 h i tindran continuïtat l’any que ve. Crònica de
la primera sessió: www.ampagavina.org/grups-de-conversa/

Els imaginaris
A. F. Harrold (Blackie Books, 2017)
Moltes xiquetes i xiquets tenen amics imaginaris, i això és absolutament normal. En aquesta
història, l’Amanda en descobreix un que s’amaga al seu armari i començarà una aventura d’intriga per evitar que els imaginaris acaben desapareixent.
Recomanat per: Marta Sarrià (1r ESO)

Pròxims esdeveniments
19/5 TROBADES D’ESCOLES EN VALENCIÀ 2018
Com cada any arriben les Trobades, que enguany es fan a Torrent, on s’espera una gran participació de les famílies de l’escola. Teniu tota la informació al web de l’AMPA.
27/5 MERCAT SOLIDARI DE PICANYA
Arriba una nova edició del Mercat Solidari de Picanya, en què els
beneficis es destinen sempre a una causa social. Com sempre,
l’escola hi participarà amb una parada gestionada pels alumnes
de 1r d’ESO. A la plaça Major, el diumenge 27 de 10 h a 15 h.
30/5 ANIMACIÓ LECTORA
La darrera animació lectora del curs anirà a càrrec de Marina Cano i
de diversos alumnes de Primària. A les 16,45 h a la biblioteca.
31/5 ASSEMBLEA DE L’AMPA
Per a tancar el curs i fer balanç del primer any de la nova Junta,
l’AMPA convoca una assemblea ordinària. Més avant es donarà a
conéixer l’horarir i l’ordre del dia.
1/6 MINIOLIMPÍADES
Com a culminació de la Setmana Esportiva de Picanya, el divendres
1 de juny de vesprada tindran lloc les Miniolimpíades municipals, en
què participarà una seleccio d’alumnes de l’escola.
4-8/6 COLÒNIES
Arriben per fi les colònies: Infantil, de dimecres a divendres, i Primària, de dilluns a divendres. El dimecres 23 de maig hi haurà la
reunió informativa per a Infantil i 1r cicle de Primària.
Els comptes clars: despeses d’abril
• 24/4. Llicència PDF web: 16,72 €
• 24/4. Edicions Cavall Fort (revista Tatano): 53,10 €
• 22/3. Adquisició de llibres per a la biblioteca (2a): 304,65 €

Les propostes culturals
Okuda San Miguel: «The multicolored
equilibrium between animals and
humans»
Explosió de color a càrrec d’Okuda San Miguel, que enguany ha col·laborat en el disseny de la Falla municipal de València.
On: Centre del Carme (València)
Quan: Fins al 27 de maig
Més info: www.consorcimuseus.gva.es/
centro-del-carmen
El Bus de la Llengua
Arriba a Picanya el Bus de la Llengua, dins
de la campanya «Sempre Teua» de la Generalitat, amb tot d’activitats i tallers de promoció del valencià.
On: Plaça d’Espanya, 3, de Picanya (al costat
de l’Ajuntament)
Quan: 26 i 28 de maig
Més info: http://www.picanya.org/informacio/noticies/i/12745/481/el-bus-per-lallengua-arriba-a-picanya

La recomanació audiovisual
Píndoles lingüístiques
• En els numerals, escrivim guionet entre desenes i unitats, i entre
unitats i centenes (D-U-C): trenta-cinc; cinc-cents.
• La paraula precís no significa obligació; així, no direm *és precís fer-ho*, sinó «és necessari fer-ho», «cal fer-ho»….

Poesia dibuixada
Projecte literari i multimèdia on es fusionen
l’art, la poesia i l’audiovisual.
Enllaç: www.youtube.com/watch?v=lt_zO
OIdp2Y&list=PLWCWf6oToL1ViwViSPOARM4FOLVwxnMf

