
 
 
 

ESPAI DE MIGIDA CURS 2013-14 

QUÈ CAL DUR 

1 tovalló que cada dia se l’enduran a casa i l’hauran de dur net a l’endemà. Pel matí l’hauran 

de deixar a la cubeta de menjador que es trobarà a l’aula. 

El tovalló dels alumnes de P3 serà com si fos un pitet, és a dir, s’ha de cosir una goma, en una 

cantonada del tovalló que els hi passi fàcilment pel cap. També hauran de dur un llençolet per 

sobre del llitet i un llençol per si es volen tapar (es tornaran cada divendres). Pel matí hauran 

de deixar tot el material a la cubeta de menjador que es trobarà a l’aula. 

Ha d’anar tot marcat amb el nom. 

ALTA SERVEI DE MENJADOR 

Perquè una alta sigui efectiva al servei de menjador caldrà que ens entregueu la butlleta 

complimentada i signada. Es considerarà fixos els nens i nenes que es quedin 1, 2, 3, 4 o 5 dies 

a la setmana (sempre els mateixos). 

Les mensualitats es cobraran anticipadament abans del dia 15 de cada més (excepte les quotes 

corresponents a setembre i juny que es cobraran abans del 25 del mateix). 

Per poder fer ús del servei de menjador s’ha d’estar al corrent dels pagaments. 

 

AL·LÈRGIES I PROBLEMES ALIMENTARIS 

Tots aquells alumnes que pateixin algun problema d'al·lèrgia, intolerància o qualsevol tema 

que pugui afectar al menú del vostre fill/a, és imprescindible notificar-ho per escrit a la 

coordinadora, aportant la corresponent documentació facultativa a l’inici del curs. 

AVISOS 

Per al dia a dia, la comunicació de dietes, el canvis de dies, dies afegits o per avisar d'una falta 

d'assistència al menjador, s'haurà de trucar a la coordinadora, la Carla , com a molt tard, el 

mateix dia, entre les 9 i les 9,30h del matí, al telèfon 673737053 o enviar un correu electrònic 

abans de les 9h del mateix dia a carla@casolem.cat. Si els avisos estan dins del termini 

esmentat, es descomptaran 3,30 €. 

DEVOLUCIÓ DE REBUTS  

Els rebuts que siguin retornats tindran un recàrrec en concepte de despeses bancàries i de 

gestió a càrrec de l’usuari del 3% de l’import retornat. S’avisarà a la família i, si al cap de 10 

dies no ha fet efectiu el pagament, l'alumne serà donat de baixa del servei de menjador. 

EXCURSIONS 

Els dies que hi hagi sortida escolar de tot el dia els usuaris de menjador rebran el seu 

corresponent pic-nic. 

 

BAIXA SERVEI DE MENJADOR 

Sempre que hi hagi una baixa definitiva de menjador s’haurà de complimentar el full de baixa, 

amb la finalitat de no cursar el rebut del mes següent. Aquest full s’haurà d’enviar al correu de 



 
 
 

CASOLEM o entregar a la coordinadora, com a mínim 10 dies abans de finalitzar el mes 

anterior, sense aquest full la baixa no es considerarà efectiva. 

FIXOS DISCONTINUS: CANVIS DE DIES I DIES ADDICIONALS 

Els usuaris donats d’alta com a fixes discontinus, d’1 a 4 dies a la setmana, podran fer canvis de 

dies sempre i quan siguin dins de la mateixa setmana. També podran sol·licitar l’ús del 

menjador per dies addicionals als de la inscripció. Els canvis de dies comportaran un recàrrec 

de 0,20 € per canvi en concepte de despeses de gestió. Els dies addicionals es cobraran al preu 

corresponent a la modalitat d’inscripció més el recàrrec de 0,20 € per dia addicional. Tant els 

canvis, com els dies addicionals es reflectiran en la quota mensual següent. 

Per a la correcta tramitació dels canvis, s’ha de fer la sol·licitud corresponent amb antelació 

suficient a la coordinadora (veure apartat avisos). Recomanem que totes les sol·licituds es 

facin per escrit, ja sigui per correu electrònic o en paper, per a evitar malentesos. En les 

sol·licituds s’ha d’indicar l’escola, el nom i curs de l’alumne i les dates dels dies afectats pel 

canvi. 

 

CANVI DE DE MODALITAT PELS INSCRITS COM A FIXOS 

En el cas que hi hagi canvi de modalitat de forma fixe i no puntual, ex. canvi de fórmula de fix 

de 4 dies a fix de 5 dies, o canvi de dies de la setmana dins la mateixa modalitat, caldrà omplir 

una butlleta de canvi de modalitat. Serà imprescindible indicar la data de canvi a la nova 

modalitat. 

US ESPORÀDIC DEL MENJADOR 

Per als nens i nenes esporàdics al servei de menjador caldrà que ens entregueu la butlleta 

complimentada i signada, sense les dades bancàries. 

Teniu la possibilitat de comprar per internet, de forma anticipada, un tiquet d’un dia (7,65 €) o 

un talonari de 10 dies (72,50 €) fent una transferència al compte corrent 0081 0040 40 

0001248933 del Banc de Sabadell i bescanviar el resguard de la transferència per tiquets de dia 

o talonaris de 10 dies, segons correspongui, amb la coordinadora del servei, al menjador de 9 a 

9:30h. En ambdós casos és imprescindible que poseu les següents dades: 

 Ordenant: nom i cognom del vostre fill/a. 

 Concepte: escola i curs. 

També podeu comprar els tiquets i els talonaris al menjador, a la coordinadora, de 9 a 9:30h. 

El dia que vulgueu fer ús del servei cal que lliureu el tiquet de dia, convenientment 

complimentat amb les dades sol·licitades, dins de la bústia corresponent que trobareu al 

menjador de l’escola. . És imprescindible lliurar el tiquet amb antelació per a fer ús del 

menjador i l’espai de migdia. Recomanem que adquiriu els tiquets amb suficient antelació i 

us assegureu que dipositeu els tiquets a la bústia del menjador o que li entregueu a la 

coordinadora. 

 

 



 
 
 

COMUNICACIÓ I GESTIÓ 

Si heu de fer una consulta, canvi de dades, comunicació d’al·lèrgies, suggeriments, etc., podeu 

adreçar-vos al nostre correu casolem@casolem.cat, com també, podeu trucar al telèfon 

627458363 de 10 a 13h. i en el cas que no us contestem podeu deixar el missatge i ens 

posarem en contacte amb vosaltres tan aviat com puguem. 

QUOTES MENSUALS 

Recordeu que les quotes de menjador estan prorratejades, és a dir, el total de la suma del cost 

de les quotes mensuals està dividit pels deu mesos escolars, amb la finalitat d’igualar les 

quotes de cada mes i que no hi hagi un mes amb un cost molt elevat i un altre mes amb un 

cost molt baix. És per això, que cal entendre que un mes com desembre, que hi ha vacances, 

costi el mateix que un altre que té quatre o cinc setmanes. Els preus inclouen l’IVA 

corresponent. 

Fórmula fixes diaris 5 dies a la setmana 

Quota mensual (de setembre a juny) 121,00 € 

Fórmula fixes diaris 4 dies a la setmana (sempre els mateixos dies) 

Quota mensual (de setembre a juny) 100,00 € 

Fórmula fixes diaris 3 dies a la setmana (sempre els mateixos dies) 

Quota mensual (de setembre a juny) 77,00 € 

Fórmula fixes diaris 2 dies a la setmana (sempre els mateixos dies) 

Quota mensual (de setembre a juny) 52,00 € 

Fórmula fixes diaris 1 dies a la setmana (sempre el mateix dia) 

Quota mensual (de setembre a juny) 26,00 € 

 

Talonaris 10 dies (7,25 €/dia) 72,50 € 

Tiquets d’un dia 7,65 € 

 

S'HA DE CONSERVAR AQUEST FULL INFORMATIU AL LLARG DEL CURS. 

mailto:casolem@casolem.cat

