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Benvolguda família, 
 
Us donem la benvinguda al nostre Centre, l’Institut Alexandre Galí.  
El setembre el/la vostre/a fill/a començarà una nova etapa com a estudiant d’ESO 
(Ensenyament Secundari Obligatori), amb força novetats que anireu coneixent.  
 
Us avancem ja algunes informacions importants: 
L’horari marc de les classes serà de dilluns a divendres de 8.15h a 14.45h, amb un 
descans de les 11.15h a les 11.45h. A la tarda hi haurà tot un seguit de propostes 
d’activitats esportives i culturals, de les quals ja us informarem.    
 
 
Llibres de text: A la pàgina web del 
centre www.insalexandregali.cat, a 
l’apartat de l’AMPA, hi podeu consultar 
el document amb el llistat dels llibres de 
text del curs 2021-2022.  
 
El sistema d’intercanvi de llibres es 
realitzarà únicament a través de 
l’empresa Iddink. Trobareu la 
informació de com fer la comanda dels 
llibres, com vendre els llibres usats, les 
dates, els terminis i el sistema de 
recollida i entrega de llibres de text en 
els documents adjunts. 
 
Els llibres no es podran bescanviar. 
Es recomana comprovar que els llibres 
que compreu són els correctes i en cas 
de dubte és preferible esperar a 
comprar el llibre al setembre. 
 

 
 
 

 
 

Divendres 3 de juliol a les 19h tindrà lloc la reunió informativa per a les famílies de 1r 
ESO.  Durant la reunió s’informarà del sistema d’intercanvi de llibres de text d’Iddink.  
 
D’altra banda l’alumnat haurà de venir a l’institut abans que comencin les classes, això serà 
divendres 3 de setembre,  per a realitzar una entrevista personal amb el/la tutor/a i 
rebre la informació prèvia necessària per a  un correcte inici de curs. A finals del mes de 
juliol podreu consultar a la nostra pàgina web: www.insalexandregali.cat a Comunicats a les 
famílies o bé, a la cartellera de l’institut, l’hora d’aquesta entrevista. 
 
Divendres 10 de setembre a les 9h farem la presentació del nou curs a 1r d’ ESO.  
 
Dilluns 13 de setembre s’iniciaran les classes a les 9.15h. 
 
 

Llibres text 

Iddink 
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Al setembre lliurarem als nous alumnes un usuari  @insalexandregali per poder accedir a 
totes les aplicacions que ens ofereix Googke Apps per l’Educació. Els pares i mares també 
tindran un usuari i una contrasenya per poder entrar a un aplicatiu de tutoria on consultar 
dades sobre el seguiment acadèmic dels seus fills, com per exemple faltes d’assistència o 
comentaris del professorat.   
 
Degut a la situació actual, es poden produir canvis respecte la resta d’informació d’inici de 
curs  que a l’estiu es publicaran al web del centre.  
 
Desitgem que gaudiu d’unes bones vacances! 
 
Ben cordialment, 
 
Equip directiu 
 
 

Les Roquetes de Sant Pere de Ribes, juliol de 2021 


