
 

Benvolgudes famílies, 

Tingueu una bona benvinguda a aquest nou curs 2016-2017!!  

Us adjuntem la inscripció al menjador per tal que la feu arribar a Casolem el mes aviat 

possible i evitar, així, cues i col·lapse els primers dies d'escola. Podeu fer arribar la 

inscripció escanejada per correu electrònic a  administracio@casolem.cat o en mà de 

8h a 13h del matí a l'oficina de Casolem al c/ Pere Mercader 65, despatx 7 (edifici 

CBC) de Cardedeu. Recordeu que cada any s'ha de fer una nova inscripció que 

autoritza als vostres fills/es a fer ús del servei de nou. 

Enguany hi ha modificacions importants en el funcionament del servei per a adaptar-

nos a la normativa del Departament d'Ensenyament. Aquest curs les quotes mensuals 

estan prorratejades, és a dir, el total de la suma del cost de les quotes mensuals de tot 

el curs, està distribuït pels deu mesos escolars (8 mesos amb una quota i setembre i juny 

amb una altra), 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 un 

mes com desembre, que hi ha vacances, costa el mateix que un altre que té quatre o 

cinc setmanes.  Amb aquesta adaptació, els nous preus comporten una rebaixa 

considerable del preu, especialment pels fixes de 5 dies, però també implica que les 

modalitats d'1 i 2 dos dies desapareixen i passen a considerar-se esporàdics i també 

desapareix el talonari de 10 tiquets. S'han intentat fer aquests ajustos de la millor forma 

per a poder mantenir el màxim possible la qualitat actual del servei. 

 

Els que ja hagueu lliurat la inscripció que us vam facilitar al juny amb els preus de l'any 

anterior, no cal que l'ompliu de nou, simplement tingueu en compte que els rebuts 

vindran segons el nou tarifari. No obstant, els que hagueu lliurat la inscripció amb 

modalitats de 1 i 2 dies tingueu en compte que passeu a ser esporàdics i haureu 

d'adquirir tiquets de dia. En tot cas, poseu-vos en contacte amb Casolem per a 

qualsevol dubte, estem a la vostra disposició. 

Aquest curs, per a una major eficiència i capacitat de resposta, hem centralitzat tota 

la gestió d’inscripcions, altes, baixes, modificacions, pagaments i documentació en 

general a l’adreça: 

administracio@casolem.cat 

Us agrairíem, si us plau, que utilitzéssiu aquesta adreça a partir d’ara. 

Salutacions, 

Casolem 

c/Pere Mercader 65, despatx 7 (edifici CBC) 08440 Cardedeu 

Coordinadora del servei: Eva, eva@casolem.cat, 673737067 

Administració:    Vanesa, administracio@casolem.cat, 670 339 117 

Coordinació pedagògica: Cristina, cristina@casolem.cat, 607028735 

Marta, marta@casolem.cat, 608 585 476 

Direcció:   Emma, casolem@casolem.cat, 627 458 363 
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