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Benvolguts/des alumnes, 

Us donem la benvinguda a l’Institut Alexandre Galí (www.insalexandregali.cat). Com ja 
sabeu el 30 de juliol, s’ha fet pública la llista d’admesos i se us ha assignat plaça en aquest 
centre. 

Des de l’1 al 7 de setembre (ambdós inclosos) és el termini establert pel Departament 
d’Educació per formalitzar la matrícula.  

 

Arran de la pandèmia de la Covid-19 i amb la finalitat de respectar totes les mesures de 
seguretat establertes, el procés de matriculació es farà de la manera següent: 

1. Amb aquest correu us adjuntem la documentació de la matrícula per tal que 
l’empleneu i feu el pagament del material didàctic. 

2. Per lliurar la documentació teniu dos possibilitats: 

a) Venir al centre amb cita prèvia. Heu de veure  el dia i  l’hora assignada. 

b) També podeu fer-la on line emplenant la documentació i retornant-la al correu 
electrònic: preinscripcio@insalexandregali.cat. En l’assumpte del correu poseu el 
nom de l’alumne/a. 

3. Recordeu que ens heu de fer arribar, tant els que vinguin presencialment com els 
que ho envieu per correu electrònic, els documents següents: 

- Imprès de matrícula emplenat. 

- Comprovant  pagament material didàctic i equipaments  

- Comprovant pagament taxes  

- Fotocòpia targeta sanitària. 

- Autorització correu electrònic. 

- Autorització imatge. 

- Fotocòpia resguard Títol de Batxillerat, CFGM, prova d’accés o el document 
al.legat en la preinscripció 

4. Tota la informació sobre la matrícula, els documents per fer-la i el calendari de cites 
prèvies ho podreu trobar a la pàgina web 
http://www.insalexandregali.cat/home/secretaria/matricula-curs-2019-2020 

Per acabar, tan sols recordar  que per venir al centre heu de dur mascareta i respectar 
les distàncies de seguretat. 

Salutacions, 

Secretaria Ins Alexandre Galí 

Les Roquetes de Sant Pere de Ribes, 30 de juliol de 2020.  
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