
 

 

Benvolgudes famílies! 

A Hostesa us volem fer la vida més fàcil.  

Per això, us volem presentar ColeChef, la nova app de gestió del servei de menjador.  

Per fer ús del servei de menjador, totes les families s’han de donar d’alta 
en aquesta aplicació. 

 Us mostrem la informació de cada nen o nena d'una forma visual, senzilla i intuïtiva. 

• Informació clara i detallada dels menús que se serveixen diàriament, així com del menú 
mensual. Els dilluns, dimecres i divendres NO servirem carn  

• Proposta de menús adaptats a les diverses al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, en cas que 
els vostres fills necessitin una dieta especial. 

• Llibreta Viatgera per els alumnes de P3 

• Informes trimestrals un cop al trimestre per a tots els alumnes  

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

• Contractació i modificació dels serveis anuals del menjador escolar. 

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

 

Per baixar l'app, podeu visitar el web 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.  

Si teniu qualsevol dubte o consulta, estem a la vostra disposició per atendre-us al nostre 
telèfon d'atenció a les famílies: 934457474 o també per correu electrònic a 
atcliente@hostesa.com 
 

 

 

http://colechef.com/


 

 

 

INSTRUCCIONS PER ACCEDIR A L'APP  

Si sou un usuari nou de l'app, cliqueu l'opció “REGISTRE” i introduïu el DNI/NIE i l'adreça 
electrònica de contacte. Seguiu els passos indicats fins a acabar el registre. En el “PAS 3”, haureu 
d'introduir el codi d'activació del centre que us facilitem a través d'aquesta carta. Recordeu que el 
codi mai no porta la lletra “O”, proveu-ho amb un número ZERO. 

 

COL·LEGI: ESCOLA LA FONT  CODI DE CENTRE: ESKRL0JF50 

 

Les famílies que no es donin d’alta a la APP Colechef  
no podran accedir al menjador  

 
 

En el cas de voler descarregar l’aplicació amb IOS, a l’espai “Usuari”, cal d’introduir el número de DNI 

 

 

Una preocupació menys, una solució millor. 

A l'escola, i ara també a casa! 

 

 


