Alumnes de nou ingrés. Més informació.
Els
alumnes
nous
al
centre
heu
d’entrar
a:
https://comocomen.com/__adara698/padres/login.php i donar-vos d’alta (nom i
cognoms del pare o mare que entrarà a l’aplicació i correu electrònic de contacte). Us
enviaran una contrasenya (a vegades triga un dia en arribar al correu electrònic de
contacte). Un cop pugueu accedir, a la pestanya de l’esquerra s’obrirà un menú. Heu de
clicar a “afegir nous alumnes”, un per cada fill/a que tingueu al centre. Segurament no
s’afegirà automàticament, ho haureu de comprovar l’endemà.
Un cop tingueu els vostres fills entrats, el primer que heu de fer és confirmar
l’assistència de cada fill/a (ho podeu fer durant aquesta setmana) si voleu fer ús del
menjador la primera setmana del curs. La confirmació la podeu fer des del menú
“confirmar assistència 2021/2022”. Si poseu “diari”, entenent que cada dia voleu el
menú pels vostres fills i per tant, ja quedaran confirmats i us cobraran el menú des del
primer dia. Us aconsellem que poseu “esporàdic” per tal de que sigueu vosaltres qui
confirmeu l’assistència els dies que voleu a l’aplicació.
A continuació, cal recarregar el “moneder” de cada fill o filla per poder demanar menú.
Heu d’entrar al menú, a “moneder” i clicar sobre el vostre fill o filla i posar la quantitat de
diners que voleu recarregar amb la targeta de crèdit, i clicar a “recàrrega de moneder”.
Recordeu que el menú diari és 6,19 € tant per esporàdic com per diari.

Com demanar el menú?
Un cop teniu diners al moneder, podeu entrar dins l’espai del vostre fill o filla , a
“serveis”, escollir la data o dates que vulgueu que es quedi a dinar, i clicar “confirmar
assistència”, sempre abans de les 9h del matí del dia d’utilització del servei. Podeu
deixar-ho marcat per diferents dies o setmanes, però penseu en que si l’alumne/a està
malalt o fa absència a l’escola, cal entrar en aquella data i desmarcar la confirmació del
menú, abans de les 9 h del dia d’utilització, sinó se us cobrarà el menú.
En el cas que tingueu algun problema en un dia en concret, que no heu estat a temps
d’apuntar-lo o que no heu sigut a temps de treure’l de l’aplicatiu, podeu trucar a l’escola
al 93 869 18 29 i demanar-li al Claudi que us faci la modificació, no més tard de les 9.30
h.

Per famílies que ja teniu germans entrats a l’aplicació.
Cal clicar al menú, a afegir nou alumne/a i en les properes hores us l’afegiran.

Dubtes o problemes amb l’aplicació:
Podeu trucar a l’Oficina central d’Ausolan 93 645 51 00 (ext.1) o escriure un correu a
administracion@ausolan.com.

