
 

 

 

 

Famílies BiP!! El nou curs ens porta una súper-novetat: Al Consell Escolar del Busquets s’ha aprovat 
la realització de colònies dintre del calendari escolar a partir del curs vinent.  

Les colònies han sigut una constant petició de les famílies, tant des de l’AMPA com des dels nostres 
representats al Consell Escolar, des de fa anys. Estem molt contents i sobretot molt agraïts als 
mestres i a la direcció de l’Escola. 

“Per educar un nen cal la tribu sencera” 
Proverbi africà 

 

2 
I ASSEMBLEA GENERAL 
ORDINÀRIA AMPA BiP 17-18 
 
Hora: 17h 
Lloc:  Biblioteca de l’escola 

20 
TALLER DE DISSENY 3D. Avançat 
Activitat associada a la EU Code Week 2017 
Hora:   18:30-20:30  
Lloc:    Aula TAC  
Preu:   3€ (nen i acompanyant) 
Edats: A partir de 8 anys  

23-30 
SETMANA DE LA SOLIDARITAT DE L’HOSPITALET 
Volem acollir ara!. L’Hospitalet amb les Persones Refugiades 
Porta a La Caseta dibuixos, cartells, escrits, reflexions o cartes sobre aquesta tragèdia per 
fer una exposició i/o que siguin llegides a la concentració de dilluns 30 davant de l’Acollidora. 

 
 

 

 

10-19 
SETMANA DE LA CIENCIA 
 
Activitat pendent de determinar 

26 
SORTIDA EN FAMILIA – Can Caballé 
Estanyol - Girona 
Passem el dia i dinem a la casa de colònies 
 
Preu:   18€ adults, 9€ nens 
Hora:   Tot el dia. 

 

 

 

3 
FESTA  SOLIDÀRIA BiP 
Fem camí, fem somriures 
 
Donacions a favor de Pallapupas 
Hora:  Tot el matí 
Lloc:    Pati de l’escola 

4 i 11 
L’HORA DEL CODI 
Taller de programació per a famílies 
Hora:    18:30-20:00  
Lloc:     Aula TAC 
Preu:    3€ (nen i adult) 
Edats:  Dia 4 per a 3r-6è.  Dia 11 per a P5-6è 

TALLER RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 
Resolució de conflictes i comunicació no agressiva 
Amb el Servei de Mediació Municipal 
Hora:   17:00 (pendent de confirmació dates i hora) 
Lloc:     Biblioteca escola 

Esteu atents a les sureres, al twitter @ampabip, al facebook de l’escola oi a la web de l’AMPA 

ampabip.wordpress.com per a més informació. 
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