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INFORMACIÓ INICI DE CURS 2022-2023 
 

Benvolgudes famílies, 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. 
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. 
 

 
 
 

 
 

L’alumnat que repetirà 1r d’ ESO haurà de venir a l’institut abans que comencin les classes, 
divendres 2 de setembre a les 9h, per a realitzar una entrevista personal amb el/la 
tutor/a. 
 

L’alumnat que cursarà 2n i 3r d’ESO haurà de venir a l’ institut, abans que comencin les 
classes, per a fer la tria d’Optatives el divendres 2 de setembre en l’horari següent:   

09.30 Tria d’optatives de l’alumnat de 2n d’ESO a les aules respectives. 
10.00 Tria d’optatives de l’alumnat de 3r d’ESO a les aules respectives. 

 

L’alumnat que cursarà 4t d’ESO ja ha fet la tria d’optatives pel proper curs durant el mes de 
juny i no ha de venir a l’institut el dia 2 de setembre. 
 

Dimecres 7 de setembre a les 9:00h farem la presentació del nou curs a 1r d’ ESO.  
Dimecres 7 de setembre a les 9:45h farem la presentació del nou curs a 2n d’ ESO.  
Dimecres 7 de setembre a les 10:30h farem la presentació del nou curs a 3r d’ ESO.  
Dimecres 17 de setembre a les 11:15h farem la presentació del nou curs a 4t d’ ESO.  
 
 
Dijous 8 de setembre s’iniciaran les classes a les 9.15h. 
 
Desitgem que gaudiu d’unes bones vacances! 
 
 

Llibres text 

Iddink 
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Ben cordialment, 
 
Equip directiu 
 
 

Les Roquetes de Sant Pere de Ribes, 20 de juny de 2022 


