CARTA DE BENVINGUDA AL CURS ESCOLAR 2022-23
Benvolgut alumnat / Benvolgudes famílies,
Esperem que hàgiu pogut aprofitar aquestes vacances d’estiu per descansar i
desconnectar. Ja som a l’inici del nou curs escolar! Us donem la benvinguda al
Broggi, tant a les persones que hi arribeu de nou com a les que, un curs més,
hi continuareu aprenent moltes coses!
Recordeu sempre que l’institut Moisès Broggi vol ser una escola de secundària
endreçada que ofereixi una educació de persones per a persones; i que això és
feina de totes i tots. (Projecte de Direcció 2022-2026)
Aprofitem l’ocasió per comentar-vos un seguit d’informacions bàsiques per tal
d’encarar correctament l’inici de curs. Diuen que el que bé comença, millor
acaba...

1._INICI CLASSES
Davant la convocatòria de vaga del dia 7 de setembre i desconeixent el nivell
d’afectació del centre, l’acollida de l’alumnat es farà en dos dies, el 7 i 8 de
setembre. Durant aquests dos dies l’alumnat farà sessions de tutoria amb els
horaris que figuren a sota i en finalitzar marxaran a casa. El dia 7 els rebrem a
la Sala d’Actes i el dia 8 a les aules respectives.

9h
9.30h
10h
11h
15.30h

1r /2n ESO
3r / 4t ESO
1r i 2n de Batxillerat
Cicles Matí
Cicles Tarda

2._ MARC HORARI
1r, 2n d’ESO : matí (Dl, Dm, Dx, Dv) de 8 a 13.30 i Dj. de 8 a 14:30; tardes
(dilluns i dimecres de 15.30 a 17.30)
3r i 4t ESO matí de 8 a 14.30.
BATXILLERAT: matí de 8 a 14.30.

1r BTX internacional: matins de 8 a 14.30; tarda, (dilluns de 15.30 a 17.30)
2n BTX internacional: matins de 8 a 14.30; tardes (Dilluns /Dimecres de 15.30 a
18.30)
1r de Batxibac: matins de 8 a 14.30, tardes (dilluns, de 15.30 a 16.30).
2n de Batxibac: matins de 8 a 14.30.
CFGM (matí): matins de 8 a 14:30
CFGM / CFGS (tarda) tardes de 15:00 a 21:00 (dues tardes fins les 21.25)
3._CALENDARI ESCOLAR
Vacances i dies festius
Nadal

Del 22 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023, ambdós inclosos

Pasqua

Del 3 al 10 d’abril de 2023, ambdós inclosos

Festes

26 de setembre, 12 d’octubre, 1 de novembre, 6 i 8 de desembre de
2022, 1 de maig i 5 de juny de 2023

Festes Lliure
disposició

31 d’octubre, 9 de desembre de 2022, 20 de febrer, 17 de març i 2 de
juny de 2023

Trimestres ESO i 1r BTX
1r Trimestre ESO i 1r BTX

del 7 de setembre al 25 de novembre de 2022

2n Trimestre ESO i 1r BTX

del 28 de novembre al 16 de març de 2023

3r Trimestre ESO i 1r BTX

del 20 de març al 20 de juny de 2023

Trimestres 2n BTX
1r Trimestre 2n BTX

7 de setembre al 15 de novembre de 2022

2n Trimestre 2n BTX

del 16 de novembre de 2022 al 22 de febrer de 2023

3r Trimestre 2n BTX

del 23 de febrer al 9 de maig de 2023

Trimestres CF
1r Trimestre

Del 7 de setembre al 18 de novembre 2022

2n Trimestre

Del 21 de novembre de 2022 al 17 de febrer
de 2023

3r Trimestre

Del 20 de febrer de 2023 a final de curs

En nom de tot el professorat i el personal d’administració i serveis de l’institut,
rebeu una forta abraçada,
Aleix Clos Marí, director
David Alonso, cap d’estudis
Cesca Pacheco, cap d’estudis de Cicles Formatius
Mireia del Cerro, coordinadora pedagògica
Anna Darnaculleta, secretària
institut Moisès Broggi

