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L’AMPA informa

Les recomanacions lectores

Reprenem les activitats
En aquest primer AMPAnews del curs 2018-2019, des de
l’AMPA volem donar-vos una càlida benvinguda. Nou camí,
noves experiències. Desitgem per als nostres fills i filles fer
pinya amb l’escola en aquesta festa que és l’aprenentatge.

En l’AMPAnews del pròxim mes començarem
a publicar les vostres recomanacions lectores.
Xiquetes i xiquets, famílies, les esperem! Podeu
enviar-les a hola@ampagavina.org.
D’ací enllà, us recomanem que visiteu la 6a edició de la Plaça del Llibre, n’eixireu carregats de
meravelles.
On: Plaça de l’Ajuntament de València
Quan: De l’1 al 4 de novembre
Més info: http://www.placadelllibre.com/

Tenim un curs farcit de projectes, dels quals volem fer-vosen partícips: tallers i activitats de formació i reflexió, eixida
en família per a conéixer el país, participació en la Trobada
d’Escoles en Valencià, animacions lectores, formació lingüística, notícies i motivació cultural amb l’Ampanews, suport als
diferents projectes i necessitats de l’escola, etc.
Tot tenint com a centre de referència l’educació i formació de
les nostres filles i fills en una societat que volem més justa,
acollidora, sensible i igualitària; més verda, més culta i més
valenciana.
Així, esperem trobar-vos a l’Assemblea d’inici de curs, de la
qual prompte rebreu convocatòria.
Pròxims esdeveniments
24/10 ANIMACIÓ LECTORA
La primera animació lectora del curs es farà a partir del llibre
La Maria no té por i servirà per a treballar les pors i l’imaginari
valencià. A les 16,45 h a la biblioteca.
Els comptes clars: despeses de juny-setembre
• 16/6. Premis Concurs Trobades Escoles en Valencià: 75 €
• 30/7. Compra de jocs per al pati: 388,85 €
• 31/7. Compra de prestatgeries per a la biblioteca: 851,80 €
• 17/9. Impremta Picanya (Concurs de fotografia): 55,66 €

Píndola lingüística
Canvis en els accents diacrítics
L’AVL, en consonància amb l’Institut d’Estudis
Catalans, ha reduït la llista de paraules que
porten accent diacrític a només 15. Són les
seguents: bé, déu, mà, més, món, pèl, què,
sé, sí, sòl, són, té, ús i vós.
En els pròxims AMPAnews anirem desenvolupant aquesta nova normativa.

Les propostes culturals
Antoni Miró a La Base
A partir de diversos itineraris diferents, els visitants
descobriran diferents facetes de l’obra de l’artista
alcoià. L’exposició inaugura un nou espai d’art a la
Marina de València, a l’antiga base de l’Alinghi.
On: Marina de València
Quan: Fins al 30 de desembre
Més info: http://www.lamarinadevalencia.com/
news/1/199/antoni-miro-a-la-base-horariosvisitas-guiadas-y-talleres-didacticos.html

Miquel Navarro, «Fluids»
L’exposició ofereix un recorregut per més de quaranta anys del treball de l’artista valencià a través
d’un conjunt d’obres (escultures, pintures, dibuixos i
fotografies) datades entre 1976 i 2018.
On: Centre Cultural Bancaixa (plaça de Tetuan, 23,
València)
Quan: Fins a l’11 de novembre
Més info: https://www.fundacionbancaja.es/val/
cultura/exposiciones/miquel-navarro-fluids.aspx

