Què es pot estudiar al Broggi?

Qui som?
Un Institut al centre de Barcelona, a tocar de l'Hospital de
Sant Pau amb:
*Un nou projecte educatiu adreçat al barri i a la ciutat
*Professorat amb llarga experiència docent
*Instal·lacions de nova creació
*Metodologia compromesa amb les necessitats de
l'alumnat

A més de l'ESO oferim estudis de:
*Batxillerat d’Arts
*Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials
*Batxillerat de Ciències i Tecnologia
*Batxibac
*Cicle Formatiu de Grau Mitjà (Cures Auxiliars
d'Infermeria i Tècnic d’Emergències Sanitàries)
*Cicle Formatiu de Grau Superior Tècnic d’Imatge per al
Diagnòstic

ESO

On som?
A tocar de l’hospital de Sant Pau
Es pot arribar amb:
Metro: Línies L5 i L4
Bus: Línies H8, 19, 20, 45, 47, 50, 51, 92, 117 i 192

INSTITUT MOISÈS BROGGI
CARRER DE SANT QUINTÍ, 32 al 50 08041 BARCELONA

Tel. 93 436 89 03 Fax 93 456 32 85
a8013135@xtec.cat

http://institutbroggi.org

Com ens organitzem?
Constant informació a les famílies com a instrument
fonamental per al treball conjunt entre família i centre
educatiu.
Acollida de les famílies i de l'alumnat com a eina bàsica per
a l'èxit acadèmic.
Mediació escolar com a ajuda en la resolució de conflictes.

Que estudiaràs?

Instal.lacions
6 Aules d'informàtica
2 Aules de dibuix
2 Laboratoris de fisíca, química i ciències naturals
2 Tallers de Tecnologia
4 Tallers de cicles formatius
Gimnàs i pista esportiva
Biblioteca
Sala d’actes
Aula Magna
Menjador

*L'ESO s'organitza en
matèries comunes i
optatives.
*Oferim la possibilitat que
l'alumnat pugui escollir
francès com a segona
llengua estrangera.
*Orientació acadèmica i
personal com a peça
fonamental per a donar
resposta a les necessitats
de l'alumnat.

El treball per projectes
Des del curs 2012-2013
incorporem al centre el
treball per projectes a
l’ESO.
Una nova manera de fer a
secundària que té com a
objectius prioritaris:
*L’ aprenentatge per
competències d’una bona
part del currículum.
*Que l’alumnat adquireixi
com a metodologia el
treball per projectes i que
aquest aprenentatge, que
s’inicia a 1r ESO, es
consolidi al llarg de l’etapa
secundària.
*Que el projecte permeti el vincle amb entitats externes de la
ciutat de Barcelona.

El projecte MAGNET
S’ estructuren al voltant de centres d’ interés com ara el
coneixement de l‘entorn més proper de l’alumne, la
descoberta de la ciutat de Barcelona a partir de la col.lecció
d’art contemporani del MACBA o la creació de documentals.
El projecte s’articula dins l’horari lectiu de l’alumnat en
determinades matèries.
A més del MACBA (som Magnet School) col.laborem amb la
fundació Miró, la fundació Bofill, l’entitat A BAO A QU i el
col.legi de llicenciats en BBAA.

