
Benvinguts al menjador 2020-21

En aquesta nova situació intentem evitar l'ús de paper, per la qual cosa la contractació del servei de
menjador serà exclusivament digital. A continuació trobareu tota la informació pel nou curs 2020-21:

a) Contractació. És molt fàcil, simplement heu de descarregar-vos l’APP Colechef i seguir els passos.
Si ja estàveu inscrits no cal que en feu res més, únicament indiqueu-nos si volguéssiu cancel·lar el
servei.

Podeu triar entre les modalitats d'Alumne/a Habitual (tots els dies), Discontinu (diversos dies a la
setmana) o Esporàdic (dies puntuals).

Per baixar l'app, podeu visitar el web www.colechef.com , on us redirigim a Google Play o a l'App
Store (segons el vostre dispositiu) per poder-ho fer. O també a través del codi QR inclòs en la carta,
podreu baixar l'app ColeChef d'una forma fàcil i ràpida.

Per registrar, s'introdueix DNI / NIE (Camp Usuari) i el correu electrònic de contacte que has donat a
l’escola. En el pas 3, s'introdueix també el Codi d'activació de centre:

Escola Baldiri Reixac. CODI; ESKRL0MD72

Recorda que el codi mai porta lletra "O", prova amb un nombre ZERO

Gràcies a la formació als nostres equips i als mecanismes que hem desenvolupat per
adequar el servei a la nova normalitat, hem rebut la certificació de MENJADOR
SEGUR CONTRA LA COVID’19 d’Aenor per a la vostra tranquil·litat

Hola famílies!

Estem a les portes del nou curs i el servei de menjador ja està preparat per acollir als vostres fills i 
filles, amb un projecte d'alimentació saludable, equilibrada i segura, dins l'entorn escolar.

http://www.colechef.com/


<a href='https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/negocios'>Vector de Negocios creado por freepik - www.freepik.es</a>

APP COLECHEF elcomedordelcole@elcomedordelcole.es 872550110

b) Tarifes. Els preus per aquest curs 2020-21 són:

• Preu d’Alumne Habitual: 5,90€ (mínim 3 cops per setmana)

• Preu per dia esporàdic: 6,50€ per rebut domiciliat (sol·licitud a travès de l’APP)

c) Comunicacions. La comunicació de canvis a la contractació haurà de fer-se abans de finalitzar
el mes i la seva aplicació es farà efectiva al mes següent.

d) Absències: En el cas d’absència avisada abans de les 09,30 del matí, mitjançant la APP
Colechef, es retornarà el 100%.

e) Forma de pagament: El pagament es realitzarà, a través de domiciliació bancària durant els
primers dies de cada mes posterior a ser consumit. Pel que fa a la quota de setembre, podrà
facturar-se conjuntament amb la d'octubre.

f) Rebuts impagats. En cas d'impagament d'algun rebut, es procedirà a donar de baixa
temporalment el servei fins que es faci efectiu el pagament corresponent. Els usuaris amb rebuts
pendents de pagament corresponents al curs anterior no podran fer ús del servei fins que es
regularitzi la situació.

Per a contactar amb nosaltres teniu múltiples canals.

Us animem a descarregar-vos l'APP Colechef, el punt de trobada entre famílies, escola i menjador. 
Us deixem aquí un petit vídeo informatiu https://youtu.be/96VJLtv_sYo
Moltes gràcies i fins aviat!

https://youtu.be/96vjltv_syo

