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L’AMPA informa

Calendari d’activitats curs 2018-2019
L’AMPA informa de les diverses activitats que organitzarà al 
llarg del curs, aprovades en l’assemblea del passat 16 de no-
vembre.

• 23/11. Xerrada de Gemma Sanginés: «Sortir de l’armari lin-
güístic». A les 15,15 h.

• 11/1. Escola d’Ampes: «Alimentació sostenible». A les 15 h.
• 24/1. Escola d’Ampes: «Alimentació sostenible». A les 17 h.
• 8/2. Escola d’Ampes: «Alimentació sostenible». A les 15 h.
• 23/2. AMPAfest: «AMPAtrònic. Ús correcte de les noves 

tecnologies».
• 22/3. «Prevenció de l’assetjament escolar». A les 15 h.
• 29/3. «Prevenció, racisme i xenofòbia». A les 15 h.
• 4/5. Eixida a les Coves de Sant Josep (Vall d’Uixó)
• 10/5. Xerrada: «Educar en confiança»
A mesura que s’acosten les activitats, n’ampliarem la infor-
mació.

Pròxims esdeveniments

23/11 XERRADA «SORTIR DE L’ARMARI LINGÜÍSTIC»
La psicòloga Gemma Sanginés farà un taller pràctic per a treba-
llar i enfortir les actituds lingüístiques. A les 15,15 h. Cal fer ins-
cripció prèvia al web de l’AMPA: https://www.ampagavina.org/
esdeveniment/xerrada-de-gemma-sangines-sortir-de-larmari-
linguistic/?instance_id=18    

28/11 ANIMACIÓ LECTORA
Com tots mesos, l’últim dimecres de novembre tindrem ani-
mació lectora a la biblioteca, a les 16,45 h. Us hi esperem!

Els comptes clars: despeses d’octubre
• 17/10. Material de pati IVIVA: 254,03 €

Contacte
www.ampagavina.org
hola@ampagavina.org   
Biblioteca: dimecres (16.30 h)
Facebook / Twitter / Telegramnews

La proposta cultural

Andreu Alfaro. Laboratori de formes escultòriques
Un recorregut imprescindible per a eixamplar l’imaginari 
dels nostres xiquets i xiquets. Algunes formes són molt 
familiars, d’altra banda (recordem el regal que l’artista feu a 
l’escola i ens acompanya dia a dia al pati).
On: Centre Cultural Bancaixa (plaça de Tetuan, 23, València)
Quan: Fins al 3 de febrer
Web: https://www.fundacionbancaja.es/val/cultura/expo-
siciones/alfaro-laboratori-de-formes-escultoriques.aspx

La recomanació lectora

Una muntanya qualsevol
Fran Pintadera, Txell Darné (Takatuka, 2017)
Dos pobles comencen una guerra perquè els dos 
es pensen millor que l’altre. Una història magní-
ficament il·ilustrada per a reflexionar sobre  les 
nostres relacions
Recomanat per: Martí Chapa (1r primària)

L’app del mes

Liados 
Creada per la UV, tracta d’identificar el sexisme 
i els mites de l ‘amor romàntic. L’objectiu és em-
poderar els adolescents i afavorir relacions de 
parella saludables, reconduint les dinàmiques 
que puguen generar riscos i violència.
Google Play: https://play.google.com/store/
apps/details?id=es.uv.artec.Liados&hl=ca
App Store: https://itunes.apple.com/es/app/
liad-s/id1205463761?mt=8

Píndoles lingüístiques 

• Escrivim deu per a referir-nos a la xifra i a una 
font d’aigua, i déu per a referir-nos a la divini-
tat, però les paraules acabades amb aquesta 
terminació no s’accentuen: adeu, redeu, pre-
gadeu... 

• Vigileu amb aquestes formes verbals, que ja 
no s’escriuen amb accent: soc, fora (verb ser), 
dona, dones (verb donar), vens, venen (verb 
vindre), ves (verb anar), feu (verb fer)


