CONSELLERIA D´ EDUCACIÓ
DIREC. TERRITORIAL D’ALACANT
C.E.I.P. LA ALMAZARA

Avda. La Libertad, 81
965 93 70 95
Fax: 965 93 70 96
03690 - Sant Vicent del
Raspeig (Alacant).
03016900@gva.es

Sant Vicent del Raspeig, 28 de maig de 2018.
Estimades famílies:
Posem en el seu coneixement que per part de la Conselleria d´Agricultura, Medi Ambient,
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural es va a dur a terme un Programa de foment del
consum de fruites i/o hortalisses a les escoles durant el curs escolar 2017/18.
L'objectiu d'esta campanya és millorar entre l´alumnat de E. Primària dels centres docents
de la nostra Comunitat, els hàbits de consum dels menors cap a productes més saludables i, al
mateix temps, conscienciar-los de la importància de consumir productes locals i/o produïts
mitjançant fórmules mediambientalment sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.
El nostre centre ha sigut seleccionat per a participar en este Programa de Consum de Fruita i
esta promoció consistix en el repartiment de fruita fresca per a cada un dels xiquets i xiquetes
de E. Primària. A cada centre se li realitzarà un total de quatre entregues amb deu productes
diferents (nectarina, paraguaià, plàtan de canàries, taronja ecològica, carlota, suc de taronja,
poma IV Gamma tallada en gallons, pera IV Gamma tallada en gallons, melo d´Alger IV
Gamma tallat en cubs i meló IV Gamma tallat en cubs). Açò suposa que els menors hauran de
substituir el seu esmorzar habitual per la fruita que se'ls entregarà. El tres primers dies de
consum serán:




Dimecres, día 30 de maig: Poma IV Gamma (fruita tallada).
Dijous, dia 31 de maig: Plàtan de Canàries.
Divendres, dia 1 de juny: Taronja ecològica.

Com a mesura de prevenció de possibles problemes derivats d´al.lèrgies, intoleràncies o règim
alimentari específic, preguem ens tornen complimentada la següent Autorització entregant-la al
professor/a tutor/a corresponent.
Sense un altre particular i agraint-los per endavant la seua inestimable col·laboració, els
saluda atentament

La Direcció

D/Dª _______________________________________________ , pare/mare de l´alumne/a
_______________________________________________________
AUTORITZA al seu fill/a a participar en el Programa de Consum de Fruita i manifesta que el
seu fill/a no presenta problemes derivats d´al.lèrgies o intoleràncies a dites fruites.

Signat: _______________________

