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L’AMPA informa

La recomanació lectora

Pròxims esdeveniments

Viatge al centre de la Terra
Jules Verne (Ed. La Galera)

10/1 ESCOLA D’AMPES «ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE»
L’ONG Justícia Alimentaria farà un taller pràctic d’alimentació sostenible amb el titol «Mengen bé els nostres xiquets i xiquetes?».
A les 15,00 h. Cal fer inscripció prèvia al web de l’AMPA: http://
www.ampagavina.org/escoles-dampes-dalimentacio-sostenible/
Els comptes clars: despeses de novembre
• 20/11. Material biblioteca: 32 €
• 23/11. Rebut FAMPA València: 16 €

Recomanat per: Xavi Súria (ESO):
«És el llibre que més m’ha agradat de tots
els que he llegit. Per a mi és una gran aventura i sobretot molt emocionant, ja que els
personatges corren molts perills que deixen
el lector molt intrigat.»

Les propostes de Nadal

Píndoles lingüístiques

Ací teniu una agenda d’activitats per a les vacances de Nadal que just comencen dilluns. Passeu bones festes!
Gran festa de la Colla d’À punt
On: Jardins de Vivers
Quan: 22 de desembre, d’11 h a 20 h
Més info: https://apuntmedia.es/es/a-punt/el-festivalitinerant-la-colla-en-ruta-da-punt-sinstalla-als-jardins-devivers-el-proxim-22-de-desembre

• Ara que venen les festes, recordem que hem
de dir Bon Nadal! i no *bons nadals!*, perquè
només n’hi ha un.
• Dos altres clàssics d’aquestes dates: ja sabeu
que nosaltres celebrem la nit de Nadal i la nit
de Cap d’Any. Evitem els barbarismes *nitbona i *nitvella (ja sabem que això no ho diu
ningú, però per si de cas...).

Taller familiar. Escultures
On: IVAM
Quan: Diumenges 23 i 30 de desembre, a les 12 h.
Més info: https://www.ivam.es/actividades/taller-familiar-escultura-somcultura/
Expojove «Llegim»
On: Fira de València
Quan: Del 26 de desembre al 4 de gener
Més info: http://www.expojove.com/vl/
Festival «Feretes i cançonetes»
On: Palau de la Música
Quan: 3 i 4 de gener, a partir de les 10:30 h.
Més info: http://www.feretes.com/
Espanya. Avantguarda artística i realitat social.
1936 -1976
On: IVAM
Quan: Fins al 13 de gener.
Més info: https://www.ivam.es/exposiciones/espanyaavantguarda-artistica-i-realitat-social-1936-1976/
Exposició de Playmobil
On: Sala Cívica Antic Mercat de Torrent
Quan: Fins al 13 de gener.
Més info: https://www.infotorrent.es/noticies/torrentacoge-la-exposicion-playmobil-mas-grande-de-la-historiaen-la-comunitat-valenciana/

Ioga per a mares i pares
El diccionari valencià defineix el ioga com un
dels sis sistemes de la filosofia hindú, una de
les formes del qual, anomenada hata ioga, es
basa en la teoria fisiològica segons la qual la
persona té un poder diví situat a la columna
vertebral i unit al centre psíquic situat al cap.
Per tal de despertar-lo, doncs, es practicaran
els exercicis corporals.
Sense aspirar a tant, un grup de mares i pares ha començat classes de ioga amb Shini,
mestra coreana. Una estona física i meditativa, relaxant i, sobre tot, molt divertida. Els
dimarts a les 17h. Animeu-vos!

