
Estimades famílies: 

Des del Catering s’Olivera volem donar-los la Benvinguda a l’inici del curs escolar 2020-2021. Han 

estat i seran uns mesos de dur treball i esforç col·lectiu però estem segurs que ens en sortirem més 

valents. 

 Els recordem que des del Catering s’Olivera estem a la seva disposició per qualsevol dubte general, 

puntual, diari i extraordinari que pogués sorgir; no obstant i a mode recordatori, els adjuntem uns arxius 

amb informació que segur els serà d’utilitat tant a Vostès com als usuaris/ries del menjador. 

 “MANUAL INSTRUCCIONES”: Per als comensals nous. Aquest manual el poden facilitar i 

reenviar per e-mail a tots aquells comensals nous que ho puguin necessitar per inscriure per primera 

vegada als seus fills al menjador. 

 “ACTIVAR NUEVO CURSO COMENSALES REGISTRADOS”: Per a comensals ja inscrits. 

Aquest manual indica als usuaris/ries ja registrats d’altres anys, com activar el nou curs escolar. També 

poden distribuir-lo a aquells responsables que ho considerin. Des de les nostres oficines ja hem fet un 

mailing general, no obstant considerem que és convenient que el tinguin a mà. 

 SEPA: A nous usuaris/ries i als que ja ho son però han modificat el número de compte corrent. 

Els suggerim tinguin uns quants exemplars impresos a secretaria, per tal de facilitar-ho als pares que no 

tinguin impressora a casa o bé no ens el puguin fer arribar per e-mail. 

 VALIDAR ALS NOUS REGISTRES: Els recordem que és la seva responsabilitat validar als nous 

usuaris/es ja que nosaltres no coneixem a les famílies de nova incorporació al centre. Sense aquesta 

validació, els nous usuaris no podrien fer ús de l’aplicació. Accedeixin al panell web a través de la 

nostra pàgina web, amb els seves credencials i vagin a  Sol·licituds. En el cas de tenir comensals 

pendents de validar es trobarien en aquest apartat. 

 FACILITAR REGISTRE A FAMILIES AMB POBRESA ENERGÈTICA: Els recordem que des 

del centre hauran de facilitar el registre/assistència al menjador a totes aquelles famílies amb pobresa 

energètica que no puguin fer-ho ells mateixos per manca de sistema informàtic o altres mancances 

derivades del funcionament de l’aplicació. 

 


