
Benvinguts al menjador 2020-21

Accedint a l’enllaç des de Chrome trobareu un petit video i la documentació dels procediments que
hem desenvolupat per a aquest nou curs en relació amb la nova normalitat:
https://hostesa.com/informacion-covid/

A més a més, us convidem a visitar el nostre blog www.comollevarunavidasaludable.es on en
l'apartat #ESTAMOS PREPARADOS, hi incorporem informació sobre el menjador i aspectes generals
com a consells de salut, activitats per fer en família o receptes per fer a casa, entre d'altres.

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 fixe (dies fixes a la setmana) o Esporàdic (dies puntuals).

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.

https://hostesa.com/informacion-covid/
http://www.comollevarunavidasaludable.es/


b) Tarifes. Els preus per aquest curs 2021-21 són:

• Preu d’Alumn fixe:
o 6,31 €/dia

• Preu d’Alumne Esporàdic:
o 6,92 €/dia, 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 justificada abans de les 9:30 del mateix dia, es descomptarà el
100%.

e) Forma de pagament: El pagament es realitzarà a mes vençut, a través de domiciliació bancària
durant els primers dies de cada mes.

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

APP COLECHEF atcliente@hostesa.com 934457474

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

