IES ERENST LLUCH

Benvolgudes famílies,
Com ja sabeu, des del 15 de setembre Cuinats l’Esperança i La Fundació Pere
Tarrés gestionen l’espai migdia de dilluns a dijous. N’estem molt contents de la
rebuda de tots i totes vosaltres i sobretot de la bona acollida que hem tingut per
part dels vostres fills i filles i de tota la comunitat educativa.
Per tal d’aclarir alguns dubtes que han sorgit entre vosaltres en aquest inici de
curs atípic, us facilitem la informació següent del servei:
 La coordinadora del servei és la Carmen Llach. Podeu contactar amb ella:
telèfon: 683 395 532 o al correu: cllach@peretarres.org La Carmen és la
persona responsable de la gestió del servei en el centre.
 Les inscripcions del servei de menjador es gestionen a partir de la
plataforma virtual AMPASOFT. Molts de vosaltres ja heu complimentat
l’alta dels vostres joves, però encara resten pendent moltes famílies
per inscriure’s. Sabem que no ha estat fàcil i que el programa també ha
donat algun error que s’ha intentat solucionar amb la màxima celeritat
possible. Us demanem però que els que resteu pendents, ho feu abans
possible per garantir la bona i necessària gestió dels espais i les
previsions de menús.
 Recordar-vos que el preu del menú és:
-

FIX 2 dies o +: 6,33€
ESPORÀDIC: 6,96€
FALTES AVISADES A LA COORDINADORA ABANS DE LES 9:30h:
3,33€ ( Es descomptarà 3€ de la quota)
FALTES NO AVISADES: Import total del menú
AL.LÈRGIES i INTOLERÀNCIES: cal informar-les a la coordinadora del
servei, Carmen Llach adjuntant un certificat metge i si cal la medicació
amb l’autorització. Informeu-les també en el programa de gestió
AMPASOFT.

A continuació us facilitem un manual per donar d’alta als vostres fills i filles, en el
programa de gestió AMPASOFT
1. https://ernestlluch.ampasoft.net/login
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A baix a la dreta: ALTA FAMÍLIES

2. Dades família: ELS DOS COGNOMS DE L’ALUMNE
No feu cas a la casella SOCI o NO SOCI AMPA

3. Dades PARE/MARE/TUTORS (Les dades amb * són obligatòries)
A la casella observacions posar els dies que es quedaran
4. Dades de l’ALUMNE
5. Desar formulari
6. Rebreu un mail de confirmació de l’alta

7. Rebreu un mail amb el vostre usuari i mot de pas (contrasenya) per
si voleu fer canvis
NO PODREU SEL.LECIONAR ELS DIES DE LA SETMANA QUE ES
QUEDEN, HO HEU D’ESCIRURE AL QUADRE OBSERVACIONS
Agrair-vos la paciència que heu tingut aquest dies.
Atentament,
Cuinats l’Esperança i Fundació Pere Tarrés
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