
 

 

Benvolgudes famílies! 

A Serunion us volem fer la vida més fàcil. Per això i atenent-nos a les circumstancies actuals, ens 

esforcem contínuament per millorar la gestió del menjador de l'escola i fer-la cada cop més 

còmoda. Per sort, la tecnologia ens permet facilitar els processos i donar a les persones el 

protagonisme i el control davant dels imprevistos. I per ajudar-vos a aconseguir-ho en el vostre dia 

a dia, volem traslladar el nostre model educatiu, basat a educar per a la salut, la sostenibilitat i la 

convivència, des del menjador escolar fins a les vostres llars a través de la nova app ColeChef. 

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

 

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

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

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

de forma: 

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

intuïtiva. 

  Llibreta Viatgera: amb l'informe diari dels més petits (Educació infantil) 

  Informes trimestrals (Infantil, primària i secundària) 

 

*Aquesta aplicació és exclusivament per a usuaris fixes de menjador, és a dir tots aquells nen/es de 

tiquet, la comunicació serà a través del correu electrònic menjador@jm-badalona.com 

 

 

 

 



 

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.  

 

 

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: Jesús Maria Badalona  CODI DE CENTRE: L0GD390001 
 
 
 

 

DUBTES O CONSULTES 

SERUNION: Si teniu qualsevol dubte o consulta, estem a la vostra disposició per atendre-us al 
nostre telèfon d'atenció a les famílies 942420018 o també per correu electrònic a 
soporteapp@colechef.com  

COORDINADOR MENJADOR: dani@jm-badalona.com o al 93 387 46 96 

 
 

 

Una preocupació menys, una solució millor. 

A l'escola, i ara també a casa! 
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