CURS 2021-2022
Benvinguts!
es de l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) volem donar la benvinguda a totes les famílies que
s’incorporen el curs 2021-2022 a l’Institut Moisès Broggi.

D

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:


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



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



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:


Full d’inscripció a l’AFA: domiciliació de la quota anual i autorització d’ús
de dades. L’heu d’omplir i fer-lo arribar a l’AFA entregant-lo a
consergeria (en un sobre que indiqui Secretaria AFA) o bé al correu
electrònic secretaria@afainstitutbroggi.cat

A la web del AFA el que hi trobareu és:ó


Servei de menjador: normativa i full inscripció




Informació cursos EOI
Informació reutilització de llibres
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Nom, cognoms i curs que farà l’alumne (i germans/nes) en el curs 2021-2022

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
En cas que us vulgueu donar de baixa, signeu a continuació:

Obres

Festes

IBAN
Entitat

Oficina

DC

Nº compte

Signat:

Barcelona,

de

de

D’acord amb l’article 5 de 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 drets d’accés, rectificació, supressió o portabilitat, limitació i/o
oposició al seu 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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