Manual Assignació de Comensals

Ajudes de Menjador i Transport - Assignació de comensals
(en castellano a partir de la página 3)

La creació de comensals es pot realitzar individualment des del propi mòdul de menjador 1,
o de manera massiva, des del servei complementari de menjador.
En aquest document s'indicaran els passos a seguir per a poder crear comensals de
manera massiva. Per a això, serà necessari que ja es trobe definit aquest servei
complementari.
En l'aplicació informàtica ÍTACA, per a crear comensals de manera massiva s'ha d'accedir
al menú Centre (1) > Servicis del Centre (2) > pestanya Servicis Complementaris (3)
seleccionar el Tipus de Servici Complementari Menjador (4) > botó Buscar (5) >
Seleccionar el servici complementari i, pulsar el botó Assignar Alumnes (6), tal com es
mostra en la imatge següent:

Aquesta acció obrirà una nova finestra en la qual es permet filtrar per ensenyament, curs i
grup. Una vegada establits els criteris de cerca i, després de pulsar el botó Buscar, passe
a l'alumnat d'una finestra a una altra segons les seues necessitats, utilitzant els botons
corresponents. Recorde que, l'alumnat que es trobe en la zona de la dreta etiquetada
Alumnes Assignats, serà donat d'alta com a comensal, si no ho estava.
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Per a donar d'alta un comensal de manera individual, s'ha d'accedir a Centre > Menjador > Alumnat >
botó Nou.
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Pulse el botó Guardar perquè es creen els comensals.
Aquests nous comensals es donen d'alta com a Assidus i, amb data de finalització l'últim
dia lectiu segons el seu ensenyament.

Es recorda que l'alumnat que faça ús del servei del menjador en dos centres diferents, ha
de constar en el mòdul de menjador de tots dos centres, com a Comensal Eventual i no
com a Comensal Assidu.
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