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Uma breve apresentação da APBC 
 

 

1. O que é a APBC? 

  

A Associação de Pais de Brasileirinhos na Catalunha foi fundada por um grupo de 

famílias em Barcelona, em 2009, e é uma associação da sociedade civil, sem fins lucrativos. 

Estamos registrados como pessoa jurídica no Departamento de Justiça da Generalitat de 

Catalunya. 

A APBC dispõe de um Estatuto e de uma Diretoria, atualmente composta por três 

membros (Presidente, Tesoureiro, Secretário), responsáveis legalmente por sua administração. 

A Diretoria é eleita pelos sócios em Assembleia e o período de gestão não deve ultrapassar 

três anos. Os membros da Diretoria não são pagos por exercer seus cargos e realizam este 

trabalho de forma voluntária. 

Grande parte do trabalho realizado pela APBC é feito graças à colaboração de seus 

sócios e de alguns colaboradores que nos apoiam. 

 

 

2. Quais os objetivos da APBC? 

 

De acordo com seu estatuto, os objetivos da APBC são: 

 

 Fomentar a integração entre as famílias com crianças de origem brasileira; 

 Promover encontros socioculturais entre as famílias associadas; 

 Promover o ensino da língua e da cultura do Brasil entre as crianças, através de seu 

projeto educativo-cultural; 

 Promover a extensão, integração e intercâmbio cultural entre seus sócios. 

 

Trabalhamos esses objetivos principalmente através dos cursos de Língua e Cultura do 

Brasil para crianças de 2 a 12 anos e de uma série de eventos, normalmente vinculados ao 

calendário de festividades brasileiras, mas também acolhendo e apoiando as tradições e 

festividades catalãs. 

 

 

3. O que a APBC oferece a seus sócios? 

 

Atualmente, a APBC oferece os seguintes benefícios a seus associados: 

 

a) Possibilidade de matricular as crianças nos cursos de Língua e Cultura do Brasil 

exclusivos da APBC. O ano letivo é de setembro a junho: 
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 Em Barcelona: aos sábados 

 2-4 anos (Botos, profa. Adriana Ortolá): 10:30 a 12:00 

4-5 anos (Tatu-Bola, profa. Giselle Gonçalves): 12:00 a 13:30 

5-7 anos (Onça Pintada, profa. Juliana Azevedo Gomes): 11:30 a 13:30 

7-12 anos (Arara Azul, profa. Michelle): 11:30 a 13:30 

 

Local das aulas: Centre Cívic Parc Sandaru – C/ Buenaventura Muñoz, 21 – 08018 

Barcelona – <M> Arc de Triomf 

 

Em Canet de Mar (Maresme): às sextas-feiras 

4-8 anos (Sacis, profa. Juliana Azevedo Gomes): 18:00 a 20:00 

Local das aulas: Centre Cívic Vil.la Flora – Riera Gavarra, s/n – 08360 Canet de Mar 

 

b) Utilização da biblioteca: Mais de 500 livros infantis em português à disposição para 

empréstimo em Barcelona e 50 livros em Canet de Mar (acervo em constituição) 

 

c) Participação em eventos exclusivos para os sócios da APBC: Embora a APBC trabalhe 

com parcerias e realize eventos abertos à comunidade, são realizados eventos 

exclusivos para os associados. Com isso, proporcionamos a oportunidade de que as 

famílias associadas estreitem vínculos entre si e aumentem o convívio de seus 

brasileirinhos com outros falantes de português, propiciando uma maior exposição das 

crianças à língua portuguesa. 

 

d) Participação na lista de distribuição de e-mails exclusiva para sócios da APBC: Os 

e-mails são o canal de comunicação oficial da APBC com seus associados. As 

informações importantes sobre matrículas nos cursos da APBC, reuniões de pais, 

organização e participação em eventos, informações sobre as vantagens exclusivas 

para sócios são fornecidas por e-mail. A APBC trabalha com uma lista exclusiva para 

seus sócios, embora haja outra mais geral, de não-sócios, para divulgar eventos e 

informações de interesse da comunidade brasileira. 

 

e)  Participação no grupo de WhatsApp da APBC, exclusivo para associados: Além de ser 

um canal adicional de comunicação da APBC com seus sócios, é um espaço informal 

onde pode-se tirar dúvidas diversas (sobre trâmites, assuntos consulares etc.) e contar 

com outros brasileiros especialistas em assuntos de nosso interesse, seja descobrir 

ofertas de passagens aéreas ou uma dica de onde comer uma comidinha típica 

gostosa, mas também pedir indicações de canguros (babás), escolas ou qualquer outro 

tema. Embora o tom deste grupo seja informal, ele é administrado pela APBC. 

 

f) Vantagens exclusivas como descontos em livros ou eventos, sorteio de ingressos etc. 

A diretoria da APBC procura proporcionar benefícios exclusivos aos associados, 

relacionados ao universo da cultura e da língua do Brasil. 
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4. O que a APBC oferece à comunidade, sem que seja necessário associar-

se à APBC? 

 

 Grupo fechado de Facebook, onde são divulgadas informações sobre a APBC, 

português como língua de herança e outras de interesse da comunidade brasileira da 

Catalunha 

 Fan Page da APBC e APBC Maresme no Facebook, que podem ser seguidas por quem 

o desejar 

 Blog da APBC: apbc.cat   

 Eventos organizados em parceria com o Centre Cívic Parc Sandaru (festa de 

Halloween, Fes-te del Barri, Petit Carnaval...) ou outros coletivos, como Dia de Brasil 

em Barcelona 

 Cursos trimestrais organizados em parceria com o CC Parc Sandaru 

 

Para participar dos seguintes cursos trimestrais que a APBC realiza em parceria com o Centre 

Cívic Parc Sandaru não é necessário ser sócio da APBC: 

 

 Capoeira para famílias em português - sábados, das 10:30 às 11:30 

Informações sobre inscrições e valores dessas atividades devem ser consultadas diretamente 

com o CC Parc Sandaru, pela página web www.ccparcsandaru.cat ou pessoalmente (segunda à 

sexta das 9:00 a 14:00 e 16:00 a 21:00, sábados das 10:00 a 13:30, tel.: 93 309 06 35). 

 

5. Como posso me associar e quanto custa? 

 

Para associar-se à APBC é necessário: 

a) Preencher a ficha de sócio: A ficha deve ser impressa, assinada e entregue à APBC 

(não são válidas versões digitalizadas, como PDFs ou documentos escaneados). 

Recomendamos agendar previamente uma visita ao escritório da APBC no CC Parc 

Sandaru através do e-mail apbc.bcn@gmail.com para entregar ou preencher no local a 

ficha de inscrição. 

b) Pagar a anuidade vigente: 

 

Pagamento de cota única familiar anual (um pagamento ao ano para toda a família) 

 

Novos sócios 

De janeiro a julho 24 € (anuidade completa) 

De agosto a dezembro 12 € (meia anuidade) 

 

 

A renovação das anuidades é feita nos meses de dezembro e janeiro.  

 

http://brasileirinhos-apbc-bcn.blogspot.com.es/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ccparcsandaru.cat%2F&h=hAQEvgz1PAQHIC8hYXe1LS23XZmzgFusjpMSsHfBfIAuRlA&enc=AZP-mTXYKh9SqvirLSo3CGg4V7TxY-7vR5v6peY5t6akUmTtrzyzmHBvDykLU-L0sgBvfwmiWQFWeDNSx_xFQ9mxIwfRzsB4VfIUfM4usIYq2WuR7dlkgT7COl5JkV6I3EBwid4APbn76YQFuOu279QEcr1MEd0kg-7Hc-ct2NGU6offClp3ZP9dtXf-v0Wv_kE&s=1
mailto:apbc.bcn@gmail.com
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Renovação de anuidade (dez/2015 ou jan/2016) 

24 € 

 

O pagamento pode ser feito presencialmente, na APBC, ou através de depósito bancário 

(preferentemente): 

 

Conta Corrente da APBC:  

La Caixa:  

ES12 2100 1135 62 0200212205 

 

IMPORTANTE: 
***Apenas após o preenchimento da ficha de sócio e o pagamento da anuidade a família 

será considerada sócia da APBC.*** 

 

***Os sócios que não renovarem a anuidade, realizando seu pagamento até 31/01 do ano 

vigente, serão considerados inadimplentes e deixarão de ter acesso aos benefícios exclusivos 

para sócios.*** 

 

 

6) Se eu tiver mais alguma dúvida, como posso esclarecê-la? 

 

Por e-mail, escrevendo a apbc.bcn@gmail.com 

Pessoalmente: 

Atendimento ao público: sábados, 11:00-13:30. 

Associação de Pais de Brasileirinhos na Catalunha - APBC 

C/ Buenaventura Muñoz, 21 - Centre Cívic Parc Sandaru 

08018 Barcelona 

<M> Arc de Triomf 

 

mailto:apbc.bcn@gmail.com

