
 

ESCOLA SERRA DEL OBAC 

INFORMACIÓ NOVA INSCRIPCIÓ AL MENJADOR CURS 2020-21 

Instruccions per a fer l’alta d’un usuari que no té germans al centre i/o és la primera vegada que fa ús del servei de 
menjador (en cas de tenir germans que han fet ús durant el curs 19/20, rebran correu amb instruccions):             

*WEB HABILITADA A PARTIR DEL DIA 1 D’AGOST 2020 (abans no es podrà fer inscripció). 

1-Accedir a la web:   iara.serhsfoodeduca.com 
2-Anar a sol·licitud d’alta nova (per usuaris no registrats durant el curs 2019-20 i sense germans que 
hagin fet ús durant el curs 2019-20) 
3-Codi de centre: 50560   (un cop introduït rebrà un e-mail) 
4-Seguir instruccions que ha rebut al correu indicat 
5-Confirmi el seu registre per continuar l’alta 
6-Omplir totes les dades de la pantalla sol·licitud d’alta: 

- Imprescindible marcar “sol·licitar servei menjador” 
- Forma de pagament : Domiciliació bancària (cobrament del 6 al 9 de cada mes) 

                                                  Carta de pago amb codi de barres (pagament abans del 9 de cada mes) 
   *Recordem que els cobraments s’efectuen per avançat. 

  *IMPRESCINDIBLE INSCRIPCIÓ AL MENJADOR, TANT USUARIS FIXES COM ESPORÀDICS) 

En cas de dubte pot contactar amb: Oficina SERHS TERRASSA: C/ Aurora, 5 (Terrassa) 
Telf. 93 854 48 02– e-mail: oficina.terrassa@grupserhs.com 

*ACTUALMENT OFICINA TANCADA PER ESTAT D’ALARMA 
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