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CURS 2018-2019
Benvinguts!

D

es de l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) volem donar la benvinguda a totes les famílies que
s’incorporen el curs 2018-2019 a l’Institut Moisès Broggi.

L’AFA és una entitat sense ànim de lucre que agrupa famílies d’alumnes amb l’objectiu de col·laborar en la
consolidació dels tres pilars que constitueixen la comunitat educativa del centre:

s

Alumnes: Donar suport i complementar les necessitats de l’alumnat (menjador, extraescolars,
classes de reforç).

s

Institut: Treballar en estreta relació amb l’IES per donar continuïtat en el desenvolupament del
projecte.

s

Famílies: Establir canals de comunicació bidireccionals entre famílies i centre, fomentar la
participació en les diferents activitats organitzades per l’Institut, realització de tallers de temes
d’interès general en adolescència, entre altres.

Per tal de tirar endavant totes aquestes tasques l’AFA està formada per una Junta, constituïda per presidencia, vicepresidencia, secretaria i tresoreria, i pels vocals de les diferents comissions de treball: aprenentatges, menjador, seguiment obres, extraescolars i comunicació.
Com podeu imaginar-vos hi ha molta feina feta i molta per fer!.
Animem a totes les famílies a participar activament en l’AFA formant part d’alguna de les comissions de
treball que tenim en marxa o assistint a les reunions que la Junta convoca mensualment. És una bona
manera de conèixer més a fons una part d’aquesta nova etapa que comencen els vostres fills i filles i de
poder aportar-hi la vostra visió i col·laboració.
En aquest dossier el que hi trobareu és:

s s s s s

Full d’inscripció a l’AFA: informació subscripció a la web AFA

s

Informació del servei de menjador

Adreces de contacte AFA
Informació extraescolars i reutilització de llibres
Organització d’actes i esdeveniments
Informació taller famílies
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Full Inscripció AFA MOLT IMPORTANT
Cal que l’omplin totes les famílies que vulguin ser membres del AFA. Aquest full també es important
doncs és la autorització de l’ús de dades per part del AFA.
Les famílies que ja son membres de l’AFA, NO CAL QUE OMPLIN
el formulari, Aquestes famílies únicament han de fer-ho si hi ha
alguna modificació en les dades que es demanen o si es volen
donar de baixa.
Us informem que la quota 2018 serà de 35 euros.
Els formularis degudament complimentats cal que es deixin en
un sobre a nom de Secretaria AFA a la consergeria del institut
durant el mes de setembre. La quota es domiciliarà durant el
primer trimestre del curs. Des de l’AFA s’informarà prèviament
de la data de la domiciliació. Les despeses de qualsevol rebut retornat correran a càrrec de la família.

Actes i esdeveniments
Durant el curs escolar l’AFA treballa conjuntament amb l’Institut per a l’organització de diferents actes que
donen vida a la comunitat educativa del Broggi.
Celebrem amb un Brindis de Benvinguda cada principi de curs, un acte que ens permet retrobar-nos famílies i cos docent així com acollir totes les famílies noves que s’incorporin.
Col·laborem en la organització de les colònies de segon d’ESO.
I treballem junts alumnes, professors i AFA en la preparació de la Festa de Cloenda a final de curs.

2

CURS 2018-2019
FULL D’INSCRIPCIÓ A L’AFA DE L’INSTITUT MOISÈS BROGGI
Nom, cognoms i curs que farà l’alumne (i germans/nes) en el curs 2018-2019

Nom i cognoms dels familiars (pares, mares o tutors)
Tutor 1 o Mare
Tutor 2 o Pare
Dades de contacte: telèfon i correu electrònic
Tutor 1 o Mare
Tutor 2 o Pare
Indiqueu en què us agradaria col·laborar (opcional)
Extraescolars

Aprenentatges

Comunicació

Menjador

Obres

Festes

En cas que us vulgueu donar de baixa, marqueu aquesta casella
DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
Per la present manifestem que volem ser socis de l’AFA de l’Institut Moisés Broggi i a través de la
domiciliació bancària els autoritzem al cobrament de la quota anual general corresponent a 35,00 e
pel curs 2018-2019 i a l’establerta en els próxims cursos d’ESO i Batxilerrat.
Nom i cognoms titular del compte:
								 DNI
Banc/Caixa
IBAN
Entitat ͟

͟

͟

͟

Oficina ͟ ͟ ͟ DC ͟

Nº compte

Signat:
Barcelona, 		de				de

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 i el Reglament (UE) 2016/679 sobre la protecció i el tractament de dades de
caràcter personal, us informem que les dades que ens faciliteu seran incorporades i tractades en un fitxer titularitat de
l’AFA de l’Institut Moisés Broggi només pel seu ús en l’àmbit de l’associació, com per exemple fer-vos arribar informació
per correu electrònic. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió o portabilitat, limitació i/o oposició al
tractament, així com la presentació de reclamacions, dirigint-vos a l’AFA del Broggi ( c.Sant Quintí 32, 08041 Barcelona;
secretaria@afainstitutbroggi.cat).
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Informació web
Per tal d’estar informats de totes les activitats que es realitzen a dins i fora l’Institut us recomanem una
visita a la web de l’Institut i de l’AFA.
Per rebre informació actualitzada de totes les notícies que es pengen a la web és molt important subscriure-s’hi.

Subscripció a la web de l’AFA:
www.institutbroggi.org

Subscripció a la web de l’AFA:
www.ampainstitutbroggi.
org
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Contactar amb l’AFA
Si teniu qualsevol dubte o comentari que vulgueu fer arribar a l’AFA, ho podeu fer mitjançant els correus següents:

Informació general:
			info@afainstitutbroggi.cat
Junta:
			president@afainstitutbroggi.cat
			tresoreria@afainstitutbroggi.cat
			secretaria@afainstitutbroggi.cat
Comissions:
			menjador@afainstitutbroggi.cat
			obres@afainstitutbroggi.cat
			aprenentatge@afainstitutbroggi.cat
			comunicacio@afainstitutbroggi.cat
			extraescolars@afainstitutbroggi.cat

Mercat de Reutilització de Llibres
Seguim amb el projecte de reutilització de llibres, posem al vostre coneixement les dades per la venda/ compra de llibres per a tot l’alumnat d’ESO i Batxillerats. Totes les
famílies de la nostra comunitat educativa podran accedir al Mercat d’intercanvi per comprar els llibres que necessitin per al nou curs escolar.
El preu de cada llibre serà igual per a tot ells, i fixat en 10 e el llibre de text i 5 e els llibres de
lectura, en el cas de llibres de la ESO. En el cas de llibres de Batxillerat el preu fixat és 20 e. Es
recomana especialment que es revisi la llista de llibres que facilita l’Institut, via ISBN, pels exemplars
comprats al mercat d’intercanvi, ja que alguns dels utilitzats aquest curs 2017-2018 ja no seran vàlids
pel 2018-2019.
La data del Mercat de reutilització de Llibresés el dia 3 de juliol 2018 de 18:00 a 20:00 al pati de l’Institut. Per a qualsevol dubte o aclariment podeu escriure un correu a: aprenentatge@afainstitutbroggi.cat
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Oferta activitats extraescolars
REFORÇ ESCOLAR
De Matemàtiques, anglès, castellà i català (morfologia i sintaxi). Impartit per alumnes 		
Batxillerat Internacional. Preu: 10 euros tot el curs (quota 2017/2018)
Activitat grupal al mateix institut, fora horari lectiu: 1,5 hores setmanals
A l’inici de curs se us enviarà un enllaç per que us pugueu inscriure a l’activitat

IDIOMES
PROPOSTES DE CURSOS DE L’ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES VALL D’HEBRON. 2018-2019
Cursos reconeguts pel Departament d’Ensenyament
Un projecte comú amb els instituts i l’ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES VALL HEBRON
OPCIÓ 1: Curs de preparació per fer l’examen de nivell Intermedi B1, avançat B2 d’anglès. Quadrimestral
• Objectiu: preparar-se per fer l’examen de febrer i obtenir el certificat
• Requisits: Complir 15 anys l’any 2018. Haver superat 2nESO o curs equivalent.
• Prèvia: Test de nivell. (18 setembre IES Brossa).
• Dates: del 17 octubre al 16 de gener (30 hores, 12 sessions).
• Dia i hora: dimarts de 16:00 a 18:30h
• Ubicació: al propi centre o altre institut zona (segons num. matriculats).
• Preu: 158,80 euros. Drets d’examens i llibres NO inclosos.
OPCIÓ 2: Curs d’anglès per a estudiants de secundària i batxillerat. Anual
• Objectiu: assolir el nivell bàsic/B1 i/o Avançat en un curs per tal de preparar l’examen oficial
• Requisits: Complir 14 anys l’any 2018.
• Prèvia: Test de nivell. (18 setembre IES Brossa).
• Dates: del 17 d’octubre al 8 de maig.
• Dia i hora: dimecres de 16:00 a 18:30h
• Ubicació: al propi centre o altre institut zona (segons num. matriculats).
• Preu: 266,80 euros. Llibres NO inclosos.
OPCIÓ 3: Curs d’alemany o francés per estudiants de secundària i 1er batxillerat. Anual
• Objectiu: assolir el nivell bàsic A2 (desde nivel 0)
• Requisits: Complir 14 anys l’any 2018.
• Prèvia: Test de nivell. (18 setembre IES Brossa).
• Dates: del 17 d’octubre al 8 de maig (modalitat anual).
• Dia i hora: dimecres de 16:00 a 18:30h
• Ubicació: al propi centre o altre institut zona (segons num. matriculats).
• Preu: 266,80 euros. Llibres NO inclosos.
Els alumnes han de complir el mínim d’edat indicada i ser menors de 18 anys. Hi ha exempcions i bonificacions
en el pagament de les taxes (consultar a la web) Les famílies interessades han de respondre al formulari abans
del 22 de juny en el link: https://goo.gl/forms/d4JnIkeEaSHbG0ao2
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Taller de famílies
Des de l’AFA organitzem un taller per famílies d’ESO i Batxillerat on podrem reflexionar i intercanviar
vivències sobre l’educació dels nostres fills i filles, guiats per un professional expert en dinàmiques familiars que ens donarà eines per a la nostra tasca com a pares i mares. Es tractaran temes com l’afecte,
l’autoritat, la resolució de conflictes.
Esperem que aquesta proposta sigui tan exitosa com la de l’any passat, on més de 20 famílies varem
poder compartir experiències, coneixements, inquietuds i encerts respecta a la nostra tasca educativa.
És un taller de 6 sessions programat com a un taller per setmana, en horari de 19h.a 21h, i previst per
a finals octubre i novembre.

TALLER ADOLESCÈNCIA de 12 a 16 anys:
1a sessió: I si, primer, mirem d’entendre’ls?
2a sessió: Ser-hi sense que es noti
3a sessió: Tenir conflictes no és tenir problemes
4a sessió: Tots els actes tenen conseqüències
5a sessió: Es passa hores davant el mirall!
6èna sessió: Monogràfic sobre un tema a triar
A l’inici de curs us enviarem un enllaç perque us pugueu inscriure al taller (la inscripció és individual per
cada membre participant de la família).
Feu-vos un lloc a l’agenda!
Animeu-vos, segur que ens anirà bé compartir aquesta experiència!
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Servei de Menjador
Totes les famílies que ho desitgin poden inscriure’s al servei de menjador que ofereix l’AFA, i gestiona
l’entitat Xino-Xano. Aquest servei:

s s s

Compta amb cuina pròpia.
Es realitza a les instal.lacions de l’Escola Miralletes (just al costat del Institut).
S’ofereix tots els dies de la setmana.

A principis de curs es convocarà una reunió per tal de donar més informació i detalls a les famílies sobre
aquest servei.

		Quota mensual
		Preu fixe/dia 6,20 e Preu eventual/dia 6,80 e

Tant les famílies que s’inscriguin per primera vegada com les que ja són usuàries del servei de menjador hauran d’omplir la fitxa d’inscripció (que trobareu al web de l’AFA, (veure més avall) i fer-la arribar
directament a l’entitat gestora del menjador via correu electrònic broggi@xino-xano.org amb copia
a menjador@afainstitutbroggi.cat o en paper (a consergeria en un sobre a nom de Menjador AFA) o
directament al coordinador del menjador, Òscar, a l’Escola Miralletes.
Cap alumne podrà assistir al servei de menjador sense lliurar la fitxa d’inscripció.
Per començar el mateix dia d’inici del curs caldrà lliurar la fitxa com a màxim el 7 de setembre.
Després de l’inici de curs podran assistir-hi el dia després al del lliurament de la fitxa.
Recordeu que podeu sol.licitar beques de menjador. Caldrà que us poseu en contacte amb la secretaria
de l’institut per informar-vos dels tràmits i terminis d’entrega.
Trobareu més informació del servei així com l’accés a la fitxa d’inscripció i la normativa a la web:
http://www.ampainstitutbroggi.org/menjador/
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