
Instruccions funcionament App famílies 
 
 

1. Entrar a l’APP 
 

Un cop hagis rebut el correu 
electrònic amb el teu usuari i 
contrasenya, entra a l’aplicació de 
Campos Estela, i s’obrirà la 
següent pantalla. 
 
Escriu el DNI tutor/usuari i la 
contrasenya que has rebut al teu 
correu electrònic i fes clic a 
Accedir.  
Una vegada hagis fet clic a Accedir 
s’obrirà la següent pantalla... 

 

 
  



2. Funcionament aplicació 
 
 

Aquesta pantalla es la pantalla 
principal de l’aplicació. 
 

 

2.1 Triar el fill/a 
 

A la part superior hi trobaràs el 
nom del teu fill/a. En el cas que en 
tinguis dos o més sempre et 
sortirà el nom del fill que estiguis 
revisant, si vols canviar de fill/a fes 
clic sobre la fletxa del costat del 
nom i et sortirà un desplegable 
amb els noms dels teus fill/es. 
Fes clic a sobre el fill/a que vulguis 
revisar i ja podràs utilitzar totes 
les finestres de l’aplicació 
relacionades amb el fill/a que 
hagis triat. 
 

 



2.2 Finestres de l’aplicació 
 
Menús 
Fes clic a Menús (color vermell) 
per veure el menú. 
 
 
Avisar una falta (usuaris fixes)  
Fes clic a a Faltes (color taronja). 
Per avisar de faltes o consultar 
l’assistència. 
 
Reserves 
Per avisar que el teu fill/a es 
queda un dia que no es queda 
habitualment, fes clic a Reserves 
(color groc). 
 
Rebuts 
Per veure els rebuts detallats, fes 
clic a Rebuts (color verd). 
 
Butlletins 
Per consultar l’informe diari o 
trimestral, fes clic a Butlletins 
(color blau). 
 
Missatges 
Per comunicar-te amb el 
menjador fes clic a missatges 
(color lila). 
 
Estadístiques 
Fes clic al botó blau fosc  per 
veure estadístiques sobre rebuts, 
assistència i valoracions. 
 
Eines 
Fes clic al botó gris i podràs 
modificar dades, idioma, etc. 

 



 
     

A. Avisar una falta (usuaris fixes) 
 
Fes clic a Faltes (color taronja). Per 
avisar de faltes o consultar 
l’assistència del vostre fill/a. 
S’obrirà la següent pantalla. 
 
Per avisar que el vostre fill/a no 
vindrà fes clic a Avisar faltes i 
s’obrirà un desplegable amb els 
dies del mes, fes clic al dia que no 
assistirà al menjador i ja quedarà 
enregistrat. 
 

 



Per consultar l’assistència del 
vostre fill/a, fes clic a Assistències i 
s’obrirà la següent pantalla. 
 

 

Per veure les assistències, fes clic a 
sobre del mes que vulguis 
consultar i s’obrirà la següent 
pantalla. 
Aquí podràs veure els dies exactes 
que el teu fill/a ha fet ús del 
menjador. 
 

 

 



B. Reserves 
 
Per avisar que el teu fill/a es queda 
un dia que no es queda 
habitualment, fes clic a Reserves 
(color groc) i s’obrirà la següent 
pantalla. 

 

Per fer una reserva, feu clic a 
reservar i llavor a seleccionar, on 
s’obrirà el calendari. Trieu el dia 
que voleu reservar, i passeu a la 
següent pantalla per fer el 
pagament del menú. 
Si teniu el pagament domiciliat, no 
caldrà que pagueu el menú per 
avançat, us anirem sumant les 
reserves i us passarem un rebut a 
final de mes com sempre hem fet. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Aquí teniu la plataforma de 
pagament per fer efectiu el 
pagament del ticket amb la targeta 
de crèdit o dèbit. (només per si no 
teniu el pagament domiciliat) 

 
 
 
 
  



C. Rebuts 
 
Per veure els rebuts detallats, fes 
clic a Rebuts (color verd) i s’obrirà 
la següent pantalla. 
 
El rebut del mes en curs esta pre-
carregat amb la previsió de menús 
fixes. A final de mes s’aplicaran les 
faltes avisades i llavors serà quan 
l’import sigui el que cal pagar. 

 

Per poder veure el rebut més 
detallat, fes clic a sobre el mes que 
vulguis consultar i s’obrirà la 
següent pantalla. 
 
Si el rebut està pagat us sortirà a 
sota del total una pestanya de 
color Verd, si el rebut està impagat 
sortirà una pestanya de color 
Vermell. 
 

 



En cas d’haver de pagar, clica el 
botó pagar (color vermell) i 
s’obrirà la següent pantalla. 
 

 

El sistema t’oferirà la opció de 
pagament per caixer o amb la 
targeta de crèdit 
Cliqueu la vostra opció 

 



Fes clic a pagament amb targeta 
de crèdit i s’obrirà la següent 
pantalla. 
 

 

Si el pagament que voleu fer És 
aquest, fes clic a següent i s’obrirà 
la següent pantalla, on surt 
especificat tota la relació del rebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     
Si estàs d’acord, fes clic a 
confirmar i pagar i s’obrirà la 
plataforma de pagament. 
Un cop fet el pagament, et sortirà 
un estracte conforme el pagament 
s’ha realitzat. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
      
  



D. Butlletins 
 
Per consultar l’informe diari o 
trimestral del vostre fill/a, fes clic a 
Butlletins (color blau) i s’obrirà la 
següent pantalla. 

 
Aquí podràs consultar el dia a dia 
del teu fill/a al menjador. 
Si vols consultar qualsevol altre 
dia, fes clic a la data que hi ha a 
dalt a la dreta i s’obrirà la següent 
finestra. 
Fes clic a sobre el dia que vulguis 
consultar i s’obrirà l’informe del 
dia que hagis triat. 
 

 



 
E. Missatges 

 

Per comunicar-te amb el menjador 
fes clic a missatges (color lila) i 
s’obrirà la següent pantalla. 
 

 
Per escriure un missatge, fes clic a 
nou, a dalt a la dreta, i s’obrirà la 
següent pantalla. 
Fes clic sobre l’alumne per triar 
quin dels fills/es vols que vagi 
relacionat el missatge. 
A continuació fes clic sobre 
departament  per triar a qui va 
dirigit el missatge (en aquest cas, 
coordinador/a) 
A continuació fes clic a Assumpte 
per definir de quin tema vols 
parlar. 
I ja pots escriure el teu missatge i 
enviar-lo. 

 



Per enviar el missatge, fes clic a 
Enviar missatge i s’obrirà la 
següent pantalla conforme el 
missatge ha estat enviat 
correctament. 
Per tornar a la pantalla de 
missatges, fes clic a tornar. 
Per consultar els missatges enviats 
fes clic a enviats i s’obrirà la 
següent pantalla, amb tots el 
missatges que hagis enviat. 
 

 
Els missatges o respostes que 
t’hagin enviat sempre et sortiran a 
la pantalla d’inici de Missatges. 
 

 

 
  



F. Estadístiques 

Per veure les estadístiques del teu 
fill/a al menjador fes clic a 
Estadístiques (color blau fosc), 
s’obrirà la següent pantalla. 
Aquí pots triar veure estadístiques 
sobre;  

- Rebuts; estat dels rebuts, 
pagaments, etc. 

- Assistència; dies assitits, no 
assistitits i faltes avisades. 

- Valoracions; mitjana de les 
valoracions del teu fill/a al 
menjador. 

 
 

  
 
  



G. Eines 
 
Fes clic a Eines (color gris) i 
s’obrirà la següent pantalla, on 
podràs modificar; 

- Alumnes registrats 
- Tutor legal 
- Idioma de la app 
- Contrasenya 

 
Per modificar el compte bancari 
caldrà enviar un missatge a través 
de l’app o trucar a la oficina. 
 

 

Fes clic a alumnes registrats i 
s’obrirà  aquesta pantalla. 
 

 



Fes clic a sobre l’alumne que 
vulguis modificar i s’obrirà la 
següent pantalla. 
 
Una vegada hagis fet les 
modificacions fes clic a guardar, 
després fes clic a tornar a 
alumnes, si vols afegir un alumne, 
fes clic a Registrar nou alumne 
(color verd) 
 
Una vegada hagis fet clic a 
Registrar nou alumne (color verd) 
s’obrirà la següent pantalla on 
haurà de fer tot el procediment 
com quan vas registrar el primer 
alumne. (pantalla sol.licitud d’alta) 
 

 

Fes clic a Tutor legal i s’obrirà la 
següent pantalla, aquí podràs fer 
qualsevol modificació sobre el 
tutor. 

 

 



Fes clic a idioma de l’app i s’obrirà 
la següent pantalla on podràs 
modificar l’idioma de l’app. 
Fes clic a la fletxa del costat de 
l’idioma i s’obrirà un desplegable 
on podràs triar l’idioma; 

- Català 
- Español 

Fes clic al botó del costat de 
l’idioma, es posarà de color Verd i 
després fes clic a ok. 
  
 

 

Fes clic a restablir contrasenya i 
s’obrirà la següent pantalla. 
Omple els camps i fes clic a 
confirmar per canviar la 
contrasenya 
 

 



Fes clic a tancar sessió i tornaràs a 
la següent pantalla i la sessió 
quedarà tancada fins que tornis ha 
introduir usuari i contrasenya. 
 

 

 


