
 

Serveis 
 Sala d’actes 

 Aules amb projectors i pissarres digitals 

interactives 
 Biblioteca - Mediateca 

 Aules-taller de CFGM / CFGS 

 Dos laboratoris: Física- Química i Ciències 

 Aula de Ciències 

 Dos tallers de Tecnologia 

 Tres aules d’Informàtica 

 Dues aules de Visual i Plàstica 

 Aula de Música 

 Laboratori d’Idiomes 

 Dues Aules Obertes 

 Aula polivalent 

 Gimnàs i pista poliesportiva  

 Hort i jardí 

 

 
 

Serveis específics 
 Atenció psicopedagògica i terapeuta 

 Orientació Educativa Laboral 

 Mediació i Resolució de Conflictes 

 Incorporació Tardana 

 Pàgina web de l’institut: Finestra cap al 

món exterior per a donar a conèixer les 
nostres activitats educatives. 

 Espai Web de l’Alumnat: Plataforma de 

treball digital. 
 Correus electrònics d’alumnes i famílies. 

 Aplicatiu de tutoria: seguiments dels 

alumnes (assistència, deures, etc.) 
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 ESO 

 BATXILLERAT 

Tecnològic – Científic - Ciències la Salut 
Humanitats - Ciències Socials 

 CICLES FORMATIUS (FP) : 

Atenció a persones en situació de dependència (GM) 
Integració Social (GS) 

Animació sociocultural i turística (GS) 

 

 
 

 

 

 

Sortides 
 

Sortides pedagògiques d’un dia, al llarg del curs 

organitzades pels diferents departaments. 
 

A més, cada nivell organitza: 

 
 1r d’ESO: Estades d’aprenentatge: treball de 

treball de síntesi 
 3r d’ESO: Estades d’aprenentatge: treball de 

Immersió a la llengua i la cultura anglesa. Ruta 
literària a Madrid. 

 

 

 

 
 

 

INS Alexandre Galí    

síntesi 

 2n d’ESO: Estades d'aprenentatge: 

 2n Batxillerat: Viatge fi d'etapa 

       

síntesi. 

 4t d’ESO: Viatge fi d’etapa. Interncanvi 
       lingüísitc
   1r Batxillerat: Viatge cultural a Anglaterra. 

mailto:correu@insalexandregali.cat
http://www.insalexandregali.cat/


 

Activitats culturals 
 
 Nadal. Jornada solidària: concert, gimcana, 

cinema i esports. 

 Sant Jordi. Tallers, concurs literari, recital 

de poesia, concert, premis de St. Jordi. 
 Cloenda de curs. Jornada esportiva. 

 Comiat d’alumnes de 4t d’ESO, batx.at i 

CF. 

 Des del compromís ètic del centre, participa 

en les diades  internacionals i dóna suport 

a causes humanitàries: Sida, Voluntariat, 
Drets humans, Pau, ... 

 Xerrades i tallers, amb eixos temàtics  com 

l'orientació acadèmica, la prevenció de 
conductes de risc, l'educació per a la pau, i 

l'educació ambiental. 
 

 
 

 
 

 

Activitats pedagògiques 
 

 Projecte social:  

 Integrador Social: Professional de 

suport a la cohesió social del centre. 
 Aula oberta: Aula amb atenció 

específica, equipada per atendre la 

diversitat de l’alumnat.  

 Grup d’Aprenents: Prepara i encamina 

a la inserció laboral. 
 Projecte educatiu intergeneracional 

amb la Residència Les Magnòlies i el 

Casal d’avis de Les Roquetes 
 Projecte de la Biblioteca Josep Pla 

 Pla d’acció tutorial: és un element 

indispensable en la formació integral de 

l’alumnat. Conté activitats que ajuden al 
coneixement de sí mateix i envers els altres, 

a l’autoestima, adolescència i habilitats 

socials. Comptem també amb un programa 
d’orientació d’estudis i professional. Es 

complementa amb assessorament de temes 
d’interès social.  

 Oferiment de matèries optatives: Entre 

l’oferta, a més dels específics que cada àrea 

ofereix, destaquem: 
 Mediació. Educar per resoldre conflictes 

positivament. 

 Competència Social. Potenciar els 

valors i les habilitats socials. 
 Cinema i Teatre. Activar la creativitat i 

l’expressió artística, afavorint la 

convivència. 

s 

Activitats esportives 
 

 Associació esportiva: 
 
Korfbal, bàsquet 3x3, patinatge, piragüisme, 

tennis, escacs, futbol sala, tennis-taula, 

badminton, esport d’aventura... 
 

 
 

 

 
 

AMPA (Associació de Mares i Pares 
d’Alumnes) 
 

Col·labora en tota mena d’activitats: 
 Culturals 
 Esportives 
 Extraescolars 

 

Fa aportacions econòmiques i personals per 
millorar l’equipament i la imatge del centre. 

 

Per a més informació, visiteu el 

nostre lloc web: 

 

 Revista “Galimaties”. Publicació 

digital, registrada, maquetada, editada i 
realitzada pels alumnes sota la 
coordinació d’un professor. 

    Alemany com a segona llengua estrangera

 
• Pla d'impuls a la lectura
• Programa  GEP  (generació  plurilíngüe)  de 
llengües estrangeres
• Projecte Buchenwald
• Projecte Avancem
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