
INFO 
CANVIS EN LA GESTIÓ DE TIQUETS 

ESPORÀDICS 

Famílies que fan ús del servei de migdia de manera 
esporàdica 

 
Us comuniquem que a partir del 2 de maig posem a la vostra 
disposició la possibilitat d’adquirir tiquets d’un dia o talonaris de deu 
dies i fer el pagament en efectiu a la coordinadora del menjador, 
dins l’horari d’atenció al públic habitual, des de les 9:00h fins a les 
9:30h. En aquest cas us demanem que porteu l’import exacte 
(tiquet de dia 7,60€ i talonari de deu dies 72€). 
 
Recomanem que, a partir d’ara, utilitzeu aquesta via o, amb més 
previsió, la de la transferència bancària abans que la d’anar a fer el 
pagament en efectiu a la oficina del Banc Sabadell que, a partir 
d’ara, cobraran 2€ de comissió. 
 
Si feu la transferència bancària (0081 0040 40 0001248933 
ordenant: nom i cognom nen/a i concepte: escola i curs) podeu 
lliurar el comprovant de pagament en paper o per correu a la 
coordinadora (carla@casolem.cat). En el cas dels talonaris de 10 
dies, us farà lliurament del talonari amb l’entrega del comprovant 
d’ingrés. 

TALLER DE CUINA PER A FAMÍLIES 

Monogràfic de cereals 

 
 
 
Abans que acabi el curs us volem oferir un taller de cuina per donar 
a conèixer diferents cereals, importants per a la nostra dieta, que 
utilitzem en els menús de l’escola. 
Aprendrem a cuinar el mill, la quinoa i la polenta amb diferents 
receptes, per a què les pugueu fer a casa. 
 
Mentre els adults estem de taller, paral·lelament, oferirem activitats 
infantils. Al finalitzar el taller farem un tastet dels plats realitzats. 
 
Així doncs us engresquem a apuntar-vos! 
 
Dia: DISSABTE 1 DE JUNY 
Horari: DE 10H A 13H 
Lloc: CAN MANENT 
Preu individual: 15€ 
Preu parella: 25€ 
Preu activitats infantils: GRATUÏT 
Inscripcions: enviar correu a casolem@casolem.cat abans del 
dimarts 28 de maig 


