
                                                                               

 
 
INSTRUCCIONS PER A LA PREINSCRIPCIÓ A LA LLAR D’INFANTS CURS 
2022/2023 

 

Dates: del 9 al 20 de maig. 

 

- La preinscripció, preferentment, s’ha de fer de forma telemàtica a 
l’Ajuntament de Maçanet de la Selva. 
 

El procediment a seguir serà el següent: 

 

- La documentació per poder fer la sol·licitud de la preinscripció estarà penjada a 

la pàgina web de l’Ajuntament (www.massanetdelaselva.cat). 

- Us descarregueu la documentació i la ompliu amb les dades que es requereixen. 

- Una vegada omplerta hi adjunteu la documentació que es demana i la registreu, 

mitjançant registre d’entrada a l’Ajuntament de Maçanet de la Selva. 

- Una vegada rebuda, des de la llar d’infants se us comunicarà la recepció. 

- Per qualsevol dubte o consulta referent al procediment de preinscripció o bé de 

qualsevol aspecte relacionat amb la llar d’infants us podeu posar en contacte 

amb l’adreça electrònica b7005686@xtec.cat o bé al telèfon 689 803 859. 

 

Per a aquelles famílies que NO disposin de mitjans telemàtics per poder fer la 

preinscripció, des de l’Ajuntament es facilitarà la documentació per tal que pugui ser 

presentada, de forma presencial, la sol·licitud al registre d’entrada de l’Ajuntament.  

 

Una vegada finalitzat el període de preinscripció, es publicarà el llistat d’admesos i 

exclosos i, posteriorment, es farà efectiva la matrícula. Les dates per formalitzar la 
matrícula i presentar la documentació seran del 16 al 22 de juny. 

 

http://www.massanetdelaselva.cat/
mailto:b7005686@xtec.cat


                                                   
SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ CURS 2022/2023 

 
      
DADES DE L'INFANT 
      
NOM   
      
COGNOMS          
      
Data de naixement          
      
Lloc de naixement          
      
Domicili actual:  Carrer i número:     
        
  Població:        
      
Targeta sanitària: _____________________________________________ 
 
Telèfons de contacte per ordre de preferència:  
      
 Persona Telèfon  
      
      
      
      
      
Correu electrònic:          
      
Llengua d'ús habitual:        
      
Problemes que caldria tenir en compte (deficiències físiques, psíquiques, al·lèrgies, malalties 
cròniques, ...) 
  
  
  
  
 
  
      
Dinarà a la llar?           SÍ          NO   
      
Quin horari farà?         
      
Observacions: 
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DADES FAMILIARS 

PARE 

Nom i cognoms:      DNI   

Lloc de naixement:         

Professió:           

Lloc on treballa (nom de l'empresa):       

Horari laboral:           
      

MARE 

Nom i cognoms:      DNI   

Lloc de naixement:         

Professió:           

Lloc on treballa (nom de l'empresa):       

Horari laboral:           
      

GERMANS 

Indiqueu NOM, COGNOMS, EDAT i CURS ESCOLAR  

1.           

2.           

3.           

Altres membres que viuen a casa:       

            

Per què voldríeu portar el vostre fill/a a la Llar d'Infants?  
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PREINSCRIPCIÓ  2022/2023 

 
ADJUNTO A LA INSTÀNCIA PER A LA PREINSCRIPCIÓ LA DOCUMENTACIÓ 
SEGÜENT:  
 

  Imprès de la sol·licitud. 

  

Fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o 
alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de 
Treball, Afers socials i Famílies. 

  

Fotocòpia del DNI del pare i mare /  tutor/a o, si la personal sol·licitant és estrangera, 
de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers 
comunitaris, document d'identitat del país d'origen. 

  Fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o nena, si en disposa. 

  
Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques, en cas de ser 
beneficiari de la prestació de Renda Garantida de Ciutadania 

  
Original i fotocòpia del certificat de disminució que al·legui aquesta condició, si 
s'escau. 

  Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent, si s'escau. 
  Original i fotocòpia del carnet de família monoparental vigent, si s'escau. 

  

Quan el domicili que s'al·lega és el del lloc de treball de pare/mare o tutor s'ha 
d'acreditar adjuntant el contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per 
l'empresa. 
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