Instruccions per contractar online les activitats de menjador
i/o altres serveis
Totes les famílies hauran d’accedir al web: http://menjasa.coop
1.- Anar a: accés famílies
2.- Registrar-se:

Cooperativa Doble Via
Plaça Aiguallonga s/n
08198 La Floresta
Sant Cugat del Vallès
tel: 93.544.26.28
info@doblevia.coop

* crear un nom d’usuari, que serà el NIF del pare/mare/tutor (número i lletra)
* escollir una contrasenya, que s’haurà de repetir per seguretat
3.- Entrar de nou a l’aplicació identificant-se amb l’usuari i contrasenya ja creats
4.- Seleccionar una escola
5.- Donar d’alta les dades personals del pare/mare/tutor i del fill/s
6.- Contractar els serveis escollits per cada fill/a
Aspectes a tenir en compte.
* Per inscriure’s és imprescindible donar un número de compte bancari, ja que la forma de pagament és
mitjançant domiciliació bancària. Aquelles famílies que per causa major no puguin domiciliar els rebuts s’hauran
de posar en contacte amb Doble Via Cooperativa (Telf: 935-442-628)
* El concepte del rebut del servei de menjador és la suma de; Menjador (que porta IVA) + lleure (exempt d’iva), el
rebut bancari té desglossats aquests dos conceptes.
* El servei de menjador per a 5-4 o 3 dies fixos a la setmana té 3 preus diferents, el de setembre, el d’octubre a
maig i el de juny. Les famílies que vulguin tot el curs han de contractar els 3 serveis amb els dies escollits.

Registre
Plataforma
Inscripcions
Web:
www.menjasa.coop

* El preu per a 1 o 2 dies a la setmana és esporàdic. Podeu comprar tiquets a l’escola.
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* La plataforma serveix per contractar serveis, per modificacions o baixes durant el curs s’han de comunicar
abans del 20 del més anterior via mail a: menjador.ielesvinyes@doblevia.coop
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* Quan demanem les dades dels vostres fills, les relatives al curs són les del curs que us inscriviu.
Estem treballant per construir una plataforma àgil i segura, agraïm la vostra col·laboració.

