
PRESENTACIÓ DEL SERVEI DEL MIGDIA  

- El servei del migdia a l’Escola Can Besora comprèn la franja de 12,30hs a 15 hs 

- A l’espai del migdia es treballa l’autonomia i l’auto-regulació de l’infant. El menjar és 

casolà, fet a la cuina de l’escola i amb ingredients ecològics, de proximitat i de 

temporada en un 90% aproximadament . Els menús s’elaboren entre l’equip de cuina i 

la comissió del menjador, seguint les recomanacions de l’Agència de salut pública de 

Catalunya. 

- El servei el contracta l’AFA i el gestiona l’empresa de cuina Vatua l’Olla  

- El servei de monitoratge és a càrrec de l’associació educativa Kampi ki pugui 

- Podeu trobar tota la informació de menjador, les notícies, tallers, menús, fotos... etc al 

web de la cuina  www.vatualolla.cat 

- El preu diari del servei per a comensals fixos és de 6,33€ i pels esporàdics és de 6,96€. 

- Rebreu una còpia actualitzada de la normativa per al curs 2021-2022 per e-mail al 

començament de curs (en aquesta normativa podreu consultar les polítiques de 

preus i devolucions i d’altres aspectes administratius) 

 

COM CONTACTAR: 

- Per avisar d’absències, baixes puntuals o esporàdics podeu contactar amb nosaltres: 

o Presencialment  cada matí de 9 a 9,30hs  

o A l’e-mail canbesora@vatualolla.cat 

o Deixant un whatsapp al telèfon 622.66.21.95 

- Per a qüestions pedagògiques heu de contactar amb la Miriam González , la 

coordinadora pedagògica de l’espai del menjador a l’ e-mail 

canbesora@kampikipugui.org 

- Per a les gestions econòmiques i administratives heu de contactar amb l’Aslane o la 

Laura, responsables de cuina a l’ e-mail canbesora@vatualolla.cat 

- Per qualsevol tema de queixes no resoltes, suggeriments, propostes sobre el migdia, 

dubtes...podeu escriure un correu a la comissió del menjador de l’AFA, formada per 

mares, pares i la direcció del centre a menjador@canbesora.com 

 

INFORMACIONS PRÀCTIQUES: 

- Encara no us podem dir quan podrà començar el servei de menjador per als infants de 

P3, ja que dependrà de la seva adaptació a l’escola i de les indicacions del 

Departament d’educació respecte a les normatives del nou curs en relació al Covid-19. 

 

http://www.vatualolla.cat/
mailto:canbesora@kampikipugui.org


- Per donar-se d’alta al servei de menjador cal que  

o Ompliu el formulari on-line que trobareu penjat a la pàgina web de l’escola  

(si no el podeu fer ens podeu enviar un whatsapp al 677.033.704 i us 

ajudarem a omplir-lo) 

o Feu arribar impresa a l’escola la documentació que us han adjuntat del servei 

del migdia  

 L’ordre SEPA amb les vostres dades i signada 

 Fitxa  sanitària del servei del migdia 

 Fitxa d’al·lèrgies alimentàries  (només en cas de patir-ne una) 

 

Qualsevol dubte relacionat amb el servei del migdia, ens podeu escriure a 

canbesora@vatualolla.cat 

 

Pel que fa als pagaments del servei de menjador, es fa un prorrateig per tal de pagar el mateix 

import durant tot el curs independentment dels dies lectius o festius que tingui cada mes. Això 

vol dir que es paga el mateix import el mes de novembre que el de desembre encara que el 

desembre tingui les festes de nadal festives.  Us recomanem llegir-vos la normativa del migdia 

quan us l’enviem per tenir tota aquesta informació controlada. 

 

Gràcies!                                                                                                       

                

 


