
 
 

Curs 2020-21 
Servei de Migdia  

 
L'AFA, en coordinació amb l'escola, gestionem el servei i l'atenció que reben els             
vostres fills i filles durant l’estona no lectiva de migdia (de 12’30 a 15h). Aquest               
servei inclou el menjar i el monitoratge que acompanya als infants durant l'estona             
de menjador, pati i descans. 
 
 
Menjar de qualitat 
L'empresa encarregada del servei de menjar és Natural Cuina, que ens proposa menús             
basats en productes ecològics i de proximitat. Són productes eco totes les verdures,             
fruites, llegums, cereals, làctics i algunes carns. El menú també inclou peix fresc. 
 
Les coccions habituals són al vapor, al forn i a la planxa. També s’aposta per la varietat de                  
proteïnes (llegums, carn, peix i ou) i la varietat d’ingredients i preparacions. 
 
 
Equip d’acompanyants 
L'equip d'acompanyants de Migdia està gestionat per Viu, que, juntament amb l'AFA i             
l'escola, treballa per garantir el millor acompanyament als infants, tant durant l'estona del             
dinar, com durant l’esbarjo i el descans. Aquest any la plantilla constarà de 22 monitores i                
dos coordinadors. 
 
 
Preu del servei 
El preu de les quotes correspon als dies escolars de cada mes i es calcula segons el preu                  
que marca la Generalitat (6,33 €/dia). Les quotes es cobraran mitjançant domiciliació            
bancària i els rebuts es giraran per avançat durant la primera setmana de cada mes.  
 
 

Quotes Migdia 2020-21 - Usuaris fixes (5 dies setmanals) 

Setembre 75,96 €  Febrer 120,27 € 
Octubre 132,93 €  Març 126,60 € 
Novembre 132,93 €  Abril 120,27 € 
Desembre 75,96 €  Maig 120,27 € 
Gener 101,28 €  Juny 107,61 € 

 
 
Devolució del preu del menú per no assistència 
 
En cas que el vostre fill o filla no hagi de fer ús del servei, cal que aviseu abans de les 9.30 h                       
al coordinadors de Migdia, per tal que no se us cobri l'import de l'àpat (3,10 €), que se us                   
descomptarà del rebut del mes següent. 
 
L'avís el podeu fer: - presencialment a la sala de l’AFA  (C/ Bailén) de 9,15 a 10,00h 

- per mail a gestiomigdia@afaunivers.cat 
- per trucada, sms o whatsapp al 623 018 410  
 
 
 



 
 

Curs 2020-21 
Usuaris fixes 

 
Es consideraran usuaris fixes els alumnes que es quedin a dinar 3, 4 o 5 dies fixos a la                   
setmana, i per tant pagaran el preu base de 6,33 € per cada dia d’ús del servei. El                  
cobrament es farà per domiciliació bancària. 
 
Usuaris esporàdics 

 
Els alumnes que es quedin a dinar dies solts o bé 1 o 2 dies fixos a la setmana, seran 
considerats usuaris eventuals, i pagaran un preu de 6,96 € per cada dia d’ús del servei. 
  
El pagament es farà per domiciliació bancària. 
 
Usuaris amb beca 

 
Els alumnes becats podeu consultar el preu de les quotes i les condicions de pagament 
contactant amb els coordinadors de Migdia. 
 
 
Les vies de comunicaci - presencialment a la sala de l’AFA  (C/ Bailén) de 9,15 a 10,00h 

- per mail a gestiomigdia@afaunivers.cat 
- per trucada, sms o whatsapp al 623 018 410  
 
 

 
Impagaments 

 
En cas de retorn del rebut s'aplicarà un recàrrec de 3,60 € en concepte de despeses                
bancàries. 
 
El protocol d'actuació davant dels impagaments serà el següent: 
 

● S'enviarà un avís a la família, per e-mail o telèfon, amb indicacions de com              
solucionar la situació. Si en finalitzar el mes pendent la quota encara no s’ha              
abonat, s'enviarà un segon avís. 
 

● Si passats 15 dies d'aquest segon avís la quota segueix pendent d’abonar i la              
família no ha informat de cap causa justificant, l'infant no podrà continuar            
utilitzant el servei de Migdia. 

 
Canvis deguts a la Covid 19. 
 
 
Aquest curs modifiquem l’ús dels llençols (P3) i els tovallons que es fan servir al Migdia. 
 
P3: Canviarem els llençols un cop a la setmana i els pitets diàriament. 
 
P4 i P5: Canviarem els pitets cada dia i els guardarem a la motxilla de cada infant. 
 
1r: Per minimitzar els trasllats entre l’estona d’esbarjo i l’àpat, la canalla de 1r utilitzarà els                
tovallons d’un sol ús que tenim al menjador. 
 
2n a 6è: Un tovalló de roba per a cada dia. 
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Per a facilitar-nos aquesta tasca demanem que totes dues peces 
estiguin marcades amb nom i cognom. 

 
 
Reunió de presentació a les famílies 
 
Per a aquelles famílies interessades en conèixer més d’aprop tot el que passa al Migdia, a                
l’inici de curs organitzem una reunió on expliquem les característiques del menú, el             
funcionament del menjador (amb les novetats derivades de la Covid 19), l’organització del             
descans dels més petits i les diferents dinàmiques de joc durant l’estona d’esbarjo. 
 
En uns dies us farem arribar la data, horari de la reunió de presentació a les famílies. 
 
Contacte i atenció a les famílies 
 
Si teniu dubtes o voleu fer-nos algun suggeriment, podeu posar-vos en contacte amb els              
coordinadors del servei:  
 

- presencialment a la sala de l’AFA  (C/ Bailén) de 9,15 a 10,00h 
- per mail a gestiomigdia@afaunivers.cat 
- per trucada, sms o whatsapp al 623 018 410  

 
Us desitgem un feliç curs 2020-21! 
 
Comissió de Migdia de l'Escola L'Univers 


