
 

 

 

   

INSTRUCCIONS PER A ACCEDIR A L’APP  

IMPORTANT: En el procés de registre o inici de sessió, recordeu que USUARI és sempre el 

vostre DNI o NIE. 

Per al registre per primera vegada en la nostra nova app: 

Si sou un nou usuari de l’app, cliqueu en l’opció “REGISTRE” i introduïu el DNI/NIE i l’adreça electrònica 

de contacte que vau facilitar en el col·legi. Si reconeix el DNI, però no l’adreça electrònica, poseu-vos en 

contacte amb soporteapp@colechef.com 

En el “PAS 3” haureu d’introduir el codi d’activació del centre que vos facilitem amb esta carta. Recordeu 

que el codi mai no porta la lletra “O”. Proveu amb un número ZERO. 

COL·LEGI: CP VIRGEN DE LOS DOLORES  CODI DE CENTRE: L0MG930001 

 

 

 

 

  

Com facilitarem la relació amb els tutors i tutores com tu? 

Centralitzant en una única aplicació tota la informació i gestió, fins i tot si teniu fills i filles que van a 

diferents centres amb servici de menjador Serunion, podreu gestionar-ho tot amb un mateix usuari de 

forma: 

 
Descarrega't l'App!  

Per a baixar-vos l’app, podeu visitar el web colechef.com, on vos redirigim a 
Google Play o a l’App Store (segons siga el vostre dispositiu) per a poder fer-
ho. O, també, a través del codi QR inclòs en la carta podreu baixar-vos l’app 

ColeChef d’una forma fàcil i rápida. 

Si teniu qualsevol dubte o consulta, estem a la vostra disposició per a atendre-vos en el 
nostre telèfon d’atenció a les famílies: xxxxxxxxxxx, o també per correu electrònic en: 

soporteapp@colechef.com. 



 

 

 

 

Més còmoda. Vos mostrem la informació de cada xiquet o xiqueta d'una forma visual, senzilla i 

intuïtiva. 

• Informació clara i detallada dels menús que se servixen diàriament, així com del menú mensual, 

a més de la informació nutricional i d'al·lergògens. 

• Proposta de menús adaptats a les diferents al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, en cas que els 

vostres fills i filles necessiten una dieta especial. 

• Recomanacions de receptes equilibrades per als sopars, en funció del que han dinat els alumnes, 

elaborades pel nostre Departament de Nutrició. 

• Agenda amb les activitats fetes pel nostre equip de monitors en el menjador i el pati.  

 

Més segura. Disposareu d’un espai on estar informats en tot moment, perquè tingueu la seguretat 

que totes les peticions sobre servici que es facen a través de l’app arriben al menjador i són 

gestionades correctament: 

• Contractació i modificació dels servicis anuals del menjador escolar. 

• Renovació, durant els períodes habilitats, dels servicis disponibles per al menjador escolar. 

 

 

Una preocupació menys, una solució millor. 

En el col·le, i ara també en casa! 


