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¿Com funciona?

Pas 1: 

Descarrega l’APP
“Mediterranea
Educación” des del teu
Store de Google si el
teu mòbil és Android, o
des del Store de Apple
si tens un IPhone.

Pas 2: 

Obre l’aplicació i fes clic 
a registrar-me.

Pas 3: 

Completa totes les
dades del formulari,
tenint en compte que
el camp centre és el
codi, que és el
següent: 430210

WWW.ALIMENTART.COM



Pas 4: 

Una vegada complert el formulari rebrà
un Mail per a confirmar que la seva
adreça de correu és correcta.

Pas 5: 

Punxant a l'enllaç del Mail que ha rebut, et
portarà a una pàgina, es confirmarà el seu
registre i a la vegada li enviarem un altre
missatge amb les credencials per accedir.

Utilitzant les credencials ja tindrà la
possibilitat d’accedir a l’aplicació.

Confirmació del registre
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Pas 6: 

Un cop dins, tindrem un menú inferior amb
accessos a las diferents seccions:

• 6.1. Menú
• 6.2. Comunicacions
• 6.3.               Publicacions
• 6.4.               Perfil

Dins de l’APP 
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En aquesta secció es poden visualitzar els menús de cada centre i la composició de 

cadascun d’ells.

6.1. Menú

Pas 1: 

Selecció de l’escola.

Pas 2: 

Selecció del tipus de 
menú.
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En aquesta secció es poden visualitzar els menús de cada centre i la composició de 
cadascun d’ells.

6.1. Menú

Pas 3: 

Visualització del menú 
complert. 

Pas 4: 

A més de poder veure
la informació dels plats
complerts.

Pas 5: 

També hi ha opció de
veure el menú d’un
altra dia, seleccionant
al calendari el dia que
vol.
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Pas 1: 

Selecció de l’escola. 

Aquí trobareu totes les comunicacions que realitzi l’equip pel centre escollit, en un 
format senzill.

6.2. Comunicacions

Pas 2: 

Li apareixerà un missatge
de forma directe.
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Pas 1: 

Selecció de l’escola.

Igual que a la secció de comunicats, en aquesta podrà veure totes les publicacions
d’un centre. En aquest cas, podrà ser més complerta, incloent imatges, documents,
enllaços externs...

6.3. Publicacions

Pas 2: 

Al llistat es pot veure la data en la qual
s’ha fet la publicació, el títol i si conte
o no documents adjunts (icona d’un
clip).
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Igual que en la secció de comunicacions, en aquesta podrà veure totes les
publicacions d’un centre.

6.3. Publicacions

Pas 3: 

Visualització de les 
publicacions. 

Pas 4: 

Opció de descarrega dels
menús en format PDF.
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6.4. Perfil

Pas 1: 

Pot consultar les seves
dades personal introduïdes
com: el nom, cognom i email.
També, aquí podrà canviar la
contrasenya actual per una
de nova, serà necessari
introduir la contrasenya actual
i escriure dues vegades la
nova per evitar errors
topogràfics.

En aquesta secció trobarà tot allò relacionat amb l’usuari i la configuració de l’APP.
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6.4. Perfil

Pas 2: 

Podrà activar o desactivar
les notificacions de l’APP
(Aquest mecanisme no
substitueix el control general
de notificacions del sistema
Android o iOS)

En aquesta secció també es
mostren els centes als quals
l’usuari està associat, i també
podrà eliminar l’associació a
qualsevol dels seus centres o
afegir nous centres
introduint l’ID del centre al
qual es vol associar.
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