
PREGUNTES I RESPOSTES ENSENYAMENT 

 

• Com puc contactar amb els centres educatius de Cany elles? 

 Llar d’ Infants municipal: 

La directora del centre t’atendrà per a qualsevol dubte  o informació al 
telèfon mòbil : 687 473 008 ( sempre actiu durant el curs) o pots enviar 
un correu electrònic a cny.llarinfants@canyelles.cat 

L’ Institut Pla del Bosc respon les consultes per correu electrònic a :    
a8073961@xtec.cat. El telèfon de l’ Associació de Pares i Mares és el 
634507858 

A l’ escola Sant Nicolau disposen d’ aquest telèfon mòbil mentre duri el 
confinament : 667051646 o pots enviar un correu a : a8015399@xtec.cat 
 

• La Llar d’ Infants Municipal reprendrà la seva acti vitat ?  Un cop es 
derogui l’estat d’alarma i les autoritats educatives i sanitàries ho 
autoritzin s’aprovarà el calendari escolar 2020-2021. 
 

• Quan es podran fer preinscripcions escolars?  El període de 
preinscripció escolar serà entre el 13 i el 22 de maig, per educació 
infantil ( també inclou primer cicle-llar d’infants) primària i ESO.  

Els alumnes de 2n cicle d’educació infantil, primària i ESO podran formalitzar la 
matrícula del 13 al 17 de juliol.  

En el cas del primer cicle d’educació infantil: llar d’Infants Municipal, serà entre 
el 17 i el 23 de juny.  

 
 

• On es realitza la preinscripció escolar ?   
 
Tots els tràmits es podran fer en línia per evitar els desplaçaments 
als centre o Ajuntament. El tràmit on-line es farà mitjançant 
resguard de la sol·licitud d’inscripció del departa ment d’ educació i 
enviant per correu electrònic al centre documentaci ó escanejada o 
fotografiada. El centre ha de contestar rebut. 
www.preinscripcio.gencat.cat 
 
 
 
 
 
 
 



Adreces de correu electrònic on enviar el comprovant d’enviament de la 
sol·licitud de preinscripció i documentació adjunta en horari de 9.00h a 
13.30h: 
Escola Sant Nicolau : a8015399@xtec.cat 
Institut Pla del Bosc: a8073961@xtec.cat 
Llar d’ Infants Municipal : ensenyament@canyelles.cat 
 
Presencialment en cas de necessitat es podrà fer : del 19 al 22 de maig 
amb cita prèvia trucant als següents telèfons :  
Escola Sant Nicolau : 93 818 88 80 
Institut Pla del Bosc: 93 897 33 50 
Llar d’ Infants Municipal : ensenyament@canyelles.cat 
 
Les mesures higièniques i sanitàries per a poder fer preinscripció 
presencial són: 

Al centre hi ha d’anar el menor nombre possible de persones a fer les gestions 
(preferiblement, una sola persona) 

·  Avisar que han de portar la documentació per poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot 
ser, la sol·licitud emplenada des de casa. En el cas que el centre prevegi que farà 
emplenar les sol·licitud en paper, convé recomanar que portin el seu propi bolígraf 

·  Recordar la recomanació de portar mascareta i guants 

·  No poden acudir les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de 
confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, poden autoritzar per escrit a 
una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació. 

 
 

• Quina documentació serà necessària presentar per a la 
preinscripció escolar?  
 
Formulari de sol·licitud acompanyat de la següent documentació bàsica: 
 
Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la 
filiació: 
Original i fotocòpia DNI/NIE de la persona sol·licitant 
(pare/mare/tutor/guardador de fet) 
Original i fotocòpia del DNI de l’alumne major de 14 anys. 

 
 
Per acreditar criteris de prioritat i complementaris caldrà presentar : 
 
Proximitat del domicili habitual al lloc de treball : còpia contracte laboral o 
en el cas dels autònoms es tindrà en compte domicili acreditat per l’ 
Agència tributària.  
 
Beneficiaris renda garantida de ciutadania : document acreditatiu de ser 
beneficiaris 



 
Discapacitat igual o superior al 33% de l’ alumne, pare/mare o germà: 
targeta acreditativa del grau de discapacitat o document acreditatiu de 
ser beneficiari d’una pensió d’incapacitat permanent 

Família monoparental: títol de família monoparental emès per la 
Generalitat.  

IMPORTANT : EN LA PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL NO 
ENTREGAREM L’EXPEDIENT AMB TOTA LA DOCUMENTACIÓ TIPUS 
QÜESTIONARI, AUTORITZACIÓ DE DRETS IMATGE. NOMÉS 
RECOLLIM EL MÍNIM QUE MARCA NORMATIVA DE 
PREINSCRIPCIÓ: SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ. LA RESTA COM 
FOTOS ETC.. ES RECOLLIRÀ MÉS ENDAVANT EN EL PERÍODE DE 
MATRÍCULA  AIXÍ ES REDUEIX EL TEMPS D’ATENCIÓ FÍSICA A L’ 
OAC. 

 
 

• Es podrà organitzar una jornada de portes obertes d e la Llar 
d’Infants?  Al web de la llar d’infants www.llarinfantselspatufets.cat 
estarà disponible informació sobre la preinscripció i un vídeo de portes 
obertes. 
 

• Quina és la taxa de la llar d’infants pel curs 2020 -2021? 
Les ordenances fiscals marquen per l’any 2020 un preu de 174,75€, 
actualment està pendent d’aprovació una quota de 120€ per mitja 
jornada. El servei de menjador es cobra a part, amb un import de 6,20€ 
diaris. 
Per consultes sobre les bonificacions consultar ordenança fiscal nº 24, 
s’apliquen bonificacions per tipologia familiar i ingressos de la unitat 
familiar. 
 

 
• El meu fill és alumne de l’ Institut Pla del Bosc i  el portàtil cedit per 

l’Ajuntament de Canyelles està espatllat/funciona m alament, què 
haig de fer ?  

Cal que truqueu i deixeu les vostres dades de contacte a l’Ajuntament de 
Canyelles, us retornarem la trucada i, segons sigui el problema, es 
gestionarà la solució. En cas que sigui necessària la reparació no serà 
necessari que us desplaceu al servei tècnic, des de l’ Ajuntament es 
gestionarà portar-lo al servei tècnic i retornar-lo, amb el full d’incidència i 
previ pagament de la franquícia corresponent per transferència bancària al 
servei tècnic.  

 


