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Benvinguts al nou menjador 22-23!

Benvolgudes famílies,

Tot l'equip del menjador escolar estem treballant amb molta il·lusió per al proper curs 22-23.

El menjador és l'espai ideal per aprendre a menjar sa i variat, incorporant tots els grups d'aliments

necessaris per al desenvolupament adequat en l'etapa de creixement.

Seguirem treballant sobre 3 grans eixos: la Salut, la Sostenibilitat i la Convivència.

Volem nens i nenes feliços, que gaudeixin del moment del migdia.

Posem a la vostra disposició la nostra App Colechef, amb la següent informació actualitzada, és

imprescindible donar-se d’alta a la APP per fer ús del servei de menjador. A la APP COLECHEF hi trobareu:

o Informació clara i detallada dels menús que se serveixen diàriament, així com del menú mensual.

o Llibreta Viatgera: amb l'informe diari dels més petits (infants de P3)

o Informes trimestrals del menjador.

o Agenda amb les activitats fetes pel nostre equip de monitors al menjador i al pati.

o Possibilitat de sol·licitar «dieta tova» quan els vostres fills pateixin una indisposició.

o Gestió diària d'assistències extres o absències del servei de menjador escolar.

o Contractació i modificació dels serveis anuals del menjador escolar.

Adjuntem una guia molt visual per facilitar-vos-ho.

Fins aviat!

ALIMENTACIÓ NUTRITIVA, 

VARIADA 

I SALUDABLE

PROJECTE EDUCATIU 

EN HÀBITS I VALORS
ALIMENTS 

DE QUALITAT

SENSIBILITZACIÓ AMB 

EL MEDI AMBIENT

ESPAI 

INCLUSIU

EQUIP

http://www.serunion-educa.com/
http://www.serunion-educa.com/


Per baixar l'App, pots anar directament a Google Play o a l'App Store o visitar el web 

colechef.com, que us facilitarà un enllaç directe, o utilitzar el codi QR que t'adjuntem.

Descarrega't l'App Colechef!1r

Per donar-te d'alta com nou usuari segueix els següents passos:

Si ets nou usuari i no estàs donat d'alta en l'APP ColeChef, REGISTRA'T

2n

Clica en Registra't

A continuació, 

Començar el registre

Correu electrònic amb 

què estàs registrat en 

el col·legi

Accedeix al teu correu 

DES DEL TEU 

DISPOSITIU MÒBIL

!

Rebràs aquest correu electrònic. 

Si no ho reps, comprova la teva 

carpeta de correu no desitjat.

Torna a l'App i, aquesta 

vegada, Inicia sessió

!

La contrasenya que triïs ha de 

tenir almenys 8 caràcters i 

incloure lletres i números

Introdueix les dades del pare, 

mare o tutor de l'alumne/a 

DNI o NIE



Clica en la fletxa 

perquè s'obri una 

nova pantalla

i selecciona els serveis

que vols contractar en la 

part desplegable

No oblidis acceptar els 

termes i condicions

Clica en Validar 

i JA ESTÀ. 

Rebràs un correu electrònic confirmant la contractació. A partir de setembre es bolcarà la 

informació.

Per a qualsevol dubte amb el procés de registre pots contactar amb nosaltres per correu electrònic

soporteapp@colechef.com o bé en el telèfon de suport APP 94 242 00 18

ESKRL0MD72

Introdueix el codi del teu

centre. : Clica en la fletxa i se 

t'obrirà una nova 

pantalla

!

Indica el curs que 

farà el/l'alumne/a 

en 22-23 i l'any 

escolar 

!
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