INSTRUCCIONS PER DONAR-SE D’ALTA A L’APP DEL MENJADOR
1. Descarregar l’APP.
Per descarregar l’aplicació has d’entrar a l’app store en cas que el teu
telèfon utilitzi el sistema iPhone o al play store en cas que el teu telèfon
utilitzi el sistema Android.

Un cop entreu al App store o al Play store heu de fer clic a sobre el buscador
i escriure Campos Estela i fer clic a buscar, i us apareixerà aquesta aplicació.

Heu de fer clic a sobre per descarregar-la.
2. Donar-se d’alta a l’APP (com a pare/mare).
2.1.
Un
cop
tingueu
l’aplicació
descarregada feu clic a sobre d’ella
i us sortirà aquesta pantalla.
Feu clic a Sol.licitud d’alta.

2.2.
Un cop hagueu fet clic a sol.licitud
d’alta us sortirà aquesta pantalla.
Introduiu el correu electrònic per
poder seguir tramitant l’alta.
Un cop introduït el correu heu fer
clic verificar correo.

2.3.
Quan hagueu fet clic a verificar
correo, us sortirà la següent
pantalla, que explica que t’han
enviat un correu al teu compte de
correu electrònic.
Aneu al vostre correu electrònic i
obriu el correu que posa Campos
Estela.

2.4.
Quan hagueu entrat el vostre
correu i hagueu seguit les
instruccions, entreu un altre cop a
l’aplicació Campos estela i us
apareixerà
aquesta
pantalla
conforme el vostre correu
electrònic està verificat. Feu clic a
continuar amb l’alta.

2.5.
Després d’haver fet clic a continuar
amb l’alta, us apareixerà aquesta
pantalla. Heu d’omplir els camps
següents amb les dades del tutor
legal.
Una vegada hagueu omplert els
camps del nom, el DNI, el telèfon, el
correu electrònic (molt important),
l’últim camp son les opcions de
pagament, heu d’indicar si el
pagament el voleu fer en efectiu
(vol dir que fareu l’ingrés) o
domiciliat (introduir el número de
compte bancari).
Quan acabeu d’introduir tots els
camps, feu clic a continuar amb
alumnes.

3. Sol.licitud d’alta Alumnes
3.1.
Se us obrirà la següent pantalla a on
haureu d’introduir els següents
camps que són les dades de
l’alumne.
Una vegada introduïts tots els
camps, farem clic a continuar amb
centre i ús del menjador.

3.2.
Ens apareixerà aquesta pantalla i
em de omplir els següents camps:
Nom del centre
Curs (important marcar si és A, B o
B). Si l’escola només té una línia o
no sabem quin és, marcarem A.
Després haurem de marcar l’ús que
farà el nen/a del servei de
menjador;
- si és esporàdic ho marcarem
- si és fixe marcarem triar dies
i posarem de quin dia a quin
dia es quedarà al menjador
(12/09/2019 al 19/06/2020) i
marcarem quins dies de la
setmana farà ús del servei.
Quan hagueu omplert tots els
camps feu clic a continuar amb
informació alimentària.

3.3.
En la següent pantalla haureu
d’omplir els següents camps:
Patologia: BASAL
Necessitats especials:
Triar intolerància, al.lèrgia, etc.
Si feu clic a la fletxa us sortirà un
desplegable i haureu de triar-ne un
o més.
L’últim camp és per si voleu afegir
alguna observació alimentària. Una
vegada omplert tots els camps feu
clic a finalitzar.

3.4.
Un cop hagueu fet clic a finalitzar,
s’obrirà aquesta pantalla.
Si teniu un altre fill/a heu de fer clic
a + alta alumne per registrar l’altre
nen/a, s’obrirà la pantalla de
sol.licitud d’alta – Dades alumne- i
heu de seguir els passos com en
l’anterior fill/a registrat.
Si ja heu entrat tots els fills/es heu
de fer clic a finalitzar alta.

4. Finalitzar l’alta
Un cop hagueu fet clic a finalitzar
l’alta us sortirà aquesta pantalla.
Haureu d’anar al vostre correu
electrònic i obrir el correu que posa
Campos Estela, allà us donarà un
usuari (que serà el vostre NIF) i una
contrasenya.

5. Entrar a l’APP
Quan hagueu rebut al vostre correu
electrònic l’usuari i la contrasenya,
entreu a l’aplicació i us apareixerà
aquesta pantalla, introduïu l’usuari
i la contrasenya en els camps
corresponents i feu clic a Accedir.
Ja podeu utilitzar l’aplicació.

