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L’AMPA informa

Pròxims esdeveniments

29/3 FORMACIÓ PER A PARES 
El divendres 29 de març, a les 15 h, tindrà lloc la xarrada impar-
tida per Moviment contra la intolerància amb el títol «Convi-
vència, inclusió i prevenció del racisme i la xenofòbia».  

10/4 ANIMACIÓ LECTORA
En aquesta ocasió, l’animació lectora de la Biblioteca es farà 
abans de Pasqua, el 10 d’abril, i serà una adaptació teatral del 
«Llibre de les bèsties», de Ramon Llull. No us ho perdeu!

Els comptes clars: despeses de febrer
• 5/2. Taller Mediació Secundària: 460 €
• 18/2. Impremta Picanya: 55,66 €
• 22/2. Coques+Beguda AMPAtrònic: 385,42 €
• 25/2. Edicions Cavall Fort: 65,25 €
• 25/2. Taller Ciberbestioles AMPAtrònic: 44,15 €

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

La recomanació lectora

Em deia Simbad
Francisco Castro (Tàndem edicions)

Recomanat per: Carlos Sánchez (5é prim.). 

Un llibre graciós que t’ensenya a veure el 
món des d’un altre punt de vista.

Enllaços recomanats

Festes infantils saludables
Recomanem dos enllaços (un article i un vídeo de receptes), 
desenvolupats per l’Hospital de Sant Joan de Déu de Bar-
celona, que ens suggereixen i ens obrin el camí cap a una 
cuina de festa i d’aniversari divertida i saludable. Entreu-hi!
https://faros.hsjdbcn.org/ca/articulo/festes-daniversari-
divertides-saludables
https://faros.hsjdbcn.org/ca/recomendacion/videorecepta-
festes-infantils-saludables

Blog de 6é de primària
Sabeu que els alumnes de 6é tenen un radioblog? Es diu 
«La pinya morada», i informen de diverses notícies proxi-
mes sobre l’escola, esports, l’oratge... No us el perdeu!
https://lapinyamorada.blogspot.com/

Les propostes culturals

La República de les Falles
Un recorregut per les Falles en el temps de 
la República.
On: Museu Valencià d’Etnologia (Gratuït)
Quan: Fins al 31 de març
Més info:  
http://www.museuvalenciaetnologia.es/
ca/content/la-republica-de-les-falles

EVREKA. PichiAvo
Una immersió sensorial i espacial en l’univers 
creatiu de PichiAvo a través de la seua obra, 
basada en el grafiti i l’street art.
On: Centre del Carme (Gratuït)
Quan: Fins al 5 de maig
Més info:  
http://www.consorcimuseus.gva.es/
centro-del-carmen/exposicion/evreka-
pichiavo/

Giroscòpica 2019
Com cada any per aquestes dates, torna la 
Fira valenciana d’Arts de Carrer de Picanya. 
On: Carrers de Picanya
Quan: 29 i 30 de març
Més info:  
http://www.giroscopica.picanya.org/

Desconchertante
Un impressionant duel musical entre dos 
germans, els Violincheli Brothers. 
On: Palau de la Música. 6 €/entrada
Quan: 30 i 31 de març
Més info:  
https://www.palauvalencia.com/evento/
desconchertantes-violincheli-brothers/
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