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     INS Alexandre Galí 

        
 

INFORMACIÓ INICI DE CURS 2022-2023  
 

Ens adrecem a vosaltres per a donar-vos tot un seguit d’informacions del proper curs. 
 

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 2022-2023.  
 
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. 

Els alumnes de 1r de Batxillerat 
pendents de la convocatòria de 
setembre no podran adquirir els llibres 

de text fins haver recollit les notes al 
setembre. 
 

 
 
 

 

 
Tot l’alumnat que cursarà Batxillerat i no ha de recuperar matèries al setembre , ha de 

formalitzar la matrícula del 23 al 29 de juny, de 10h a 13.30h a la secretaria 
de l’Institut. Consulteu la documentació e matrícula. 
 

En cas d’haver suspès alguna matèria de 1r de Batxillerat caldrà fer les 

recuperacions el dia 1 de setembre, el calendari es publicarà a la web.  
 

Aquells alumnes de 1r de Batxillerat amb matèries pendents hauran de fer la matrícula 

del 5 al 7 de setembre. 
 

El lliurament de notes de l’avaluació extraordinària de setembre es farà divendres 2 de 
setembre a les 13.00h. 
 

Dimecres, 7 de setembre, a les 12.30h es farà la rebuda de l’alumnat de Batxillerat  
la presentació del nou curs. 
 

Desitgem que gaudiu d’unes bones vacances! 
 

Ben cordialment, 

L’equip directiu 
Les Roquetes de Sant Pere de Ribes, 20 de juny de 2022 


