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L’AMPA informa

Les propostes culturals

Balanç de la visita a les coves de Sant Josep
(la Vall d’Uixó)

El dibuixat, Paco Roca
En aquesta exposició de l’il·lustrador Paco
Roca, el còmic abandona la comoditat de la
pàgina de paper per a escampar-se per les
mateixes parets del museu.
On: IVAM (Diumenges, gratuït)
Quan: Fins al 30 de juny
Més info: www.ivam.es/exposiciones/
paco-roca/

Un bon grup de gaviners i gavineres vam navegar pel centre de la Terra en la divertida eixida organitzada per l’AMPA
per conéixer el país. i en la qual xiquetes, xiquets, mares i
pares vam gaudir d’allò més. L’any que ve, nova proposta!

Animalades, Senyor Tomaca
El contacontes Senyor Tomaca presenta el
seu espectacle «Animalades» per a xiquets
i xiquetes de més de 3 anys.
On: Llibreria Filigrana (València)
Quan: 1 de juny
Pròxims esdeveniments
19/5 MERCAT SOLIDARI DE PICANYA
Com cada any, la plaça Major de Picanya acull el mercat solidari
organitzat per l’Ajuntament i en el qual l’escola té una parada
gestionada pels alumnes de 1r d’ESO. Enguany, l’escola ha demanat a les famílies que aporten jocs de taula i puzzles en bon
estat i amb el preu mercat.

La recomanació lectora

27/5 COLÒNIES
Recordeu que enguany les colònies s’han avançat i seran al
maig. No us despisteu i prepareu les maletes amb temps!

Matilda se’n va de vacances a l’illa Calavera amb la
seua amiga família pirata
Jolley-Rogers, però els pirates de l’illa no l’estimen
perquè diuen que és una
xiqueta de secà, és a dir, no
és pirata. Un llibre divertit
per a fer-nos pensar.

Els comptes clars: despeses de març i abril*
• 5/3. Detalls jurat concurs de lectura: 189,34 €
• 5/3. Xarrades i taller Alimentació: 250,00 €
• 5/3. Edicions Camacuc: 40,00 €
• 20/3. Reserva Coves de Sant Josep: 322,00 €
• 20/3. Material per al pati IVIVA: 370,43 €
• 21/3. Manteniment web: 9,16 €
• 28/3. Comissió tramesa rebuts AMPA 18/19: 80,69 €
• 28/3. Comanda llibre biblioteca: 1.084,67 €
• 28/3. Intercanvis i viatge Fi de curs 2019: 2.500,00 €
• 28/3. Premis fotografia Festa Nevereta 18/19: 157,50 €
• 17/4. IVA factures prestatgeria Biblioteca: 178,88 €
• 22/4. Animació lectora Llibre de les Bèsties: 249,63 €
• 29/4. Revista Tatano: 54,00 €
• 29/4: Revista Petit Sàpiens: 19,90 €
*Falta indicar les despeses i els ingressos de l’AMPAtrònic,
dels quals mostrarem el balanç final en el pròxim número.

Els pirates de l’illa Calavera
Jonny Duddle (Edicions del Pirata)
Recomanat per: Martí Chapa (1r prim.).

Píndoles lingüístiques
• Ara que ja pugen les temperatures, recordem
que la paraula calor és femenina: aixi, no direm *«Quin caloret que fa», sinó «Quina caloreta!».
• Aquesta setmana els alumnes faran la revisió mèdica a l’escola: alerta, que ningú
diga *revisió metja ni *revisió metge. Del
mateix tema, recordem que hem de dir una
anàlisi, no *un anàlisi ni *un anàlisis...

