
SERVIZO DE XANTAR E ALMORZOS PERTENCENTES A REDE DE COMEDORES DO

CONCELLO DE SANTIAGO



Presentación APP ColeChef

NOSA  APP COLECHEF

Unha potente ferramenta de comunicación para informar a nai, pai ou titor/a en tempo

real e personalizada para cada colexio. Para comunicarse nun clic a través do

smartphone.

Para Android (Google) e iOS (Apple). Dispoñible a elección (no momento de darse de

alta) en castellan, catalán, galego, euskera, francés, inglés e valenciano.

• Menús 

• Recomendador de almorzos e ceas

• Contratación mensual

• Actividades

• Xestiones diarias 

• Visión mensual de servicios

• Pagos…



Presentación APP ColeChef

NOSA APP COLECHEF

Dende Meu Perfil, a nai, pai ou titor/a xestiona a

súa Información persoal ou o Idioma no que quere

ter configurada a súa App ColeChef.

En Notificacións pódese consultar toda a

información do usuario/a, os mensaxes dos

monitores e as actividades dos seus fillos/as no

comedor.

No apartado de Miñas Xestións poderá ver

xestións diarias (ausencias, asistencias…), os servizos

contratados, os recibos e tamén renovar para o

seguinte curso.



Presentación APP ColeChef

NOSA APP COLECHEF

Meu perfil e notificacións con mensaxes do monitor

Dende Meu perfil a nai, pai ou

titor/a xestiona a súa

información persoal ou o

Idioma no que quere ter

configurada a App ColeChef.

En Notificacións poderá consultar

toda a información do usuario/a,

os mensaxes dos monitores/as e

as actividades dos seus fillos/as

na comedor.



Presentación APP ColeChef

NOSA APP COLECHEF

Menú con info adicional e recomendacións

A nai, pai ou titor/a 

poderá ver información 

clara e detallada dos 

menús diarios (almorzo e  

xantar), así como o menú 

mensual, identificando en 

todo momento o tipo de 

dieta.

Inclúe información 

nutricional e de alérxenos, 

detallada por cada prato.

Recomendacións de 

receitas equilibradas 

para as ceas, en 

función do menú o 

mediodía do/as 

usuarios/as. 



Presentación APP ColeChef

NOSA  APP COLECHEF

A nai, pai ou titor tamén poderá
ver aquelas fotografías que 

estean dispoñibles de seu centro 
(actividades, menús…).

Actividades e galería de fotos das actividades 

Miñas xestiones
No apartado de Miñas Xestiones poderá ver, en base aos servizos
contratados: 

• Miñas xestiones diarias (tamén con acceso directo dende a 
Home) Xestión de ausencias e asistencias dunha forma rápida e 
sinxela para a nai, pai, titor/a.

• Servizos contratados: Poderá revisar e modificar os servizos
contratados no comedor escolar (almorzos e comidas). 

• Tamén poderá ver en detalle os Recibos do servizo e xestionar
a Renovación dos servicios contratados para o vindeiro curso.



Presentación APP ColeChef

VENTAXAS COLECHEF

A xestión dos servizos de comedor

e almorzo (altas, baixas e

modificacións) tramitaránse a

través da App ColeChef antes do

día 25 do mes anterior , quedando

confirmado no momento de ser

tramitado.

Ofrecemos aos usuarios/as a

posibilidade de descontar o coste

por ausencia, previa notificación

vía ColeChef, co data límite antes

das 20:00h do día anterior ao

servizo .

El pago se efectuará mensualmente,

a mes vencido, a través da conta

bancaria achegada na APP ColeChef



PREZOS DOS SERVIZOS PRESTADOS

- Servizo comedor escolar 4,50 €/menú 

- Servizo de almorzo 1,94 €/menú


