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Benvolgudes famílies de Cicle Mitjà i Cicle Superior.  
 
Us comuniquem que ja s’ha iniciat el projecte "A la nostra escola mengem + fruita” pel curs 
2016/17.  
Aquest projecte consistirà en distribuir gratuïtament fruita fresca als alumnes per tal que es 
consumeixi durant l’hora d’esmorzar, creant així un hàbit saludable a l’escola que esperem que es 
continuï també a casa.  
 
El calendari d’aquest primer lliurament serà: 

- Dijous 17 de novembre: raïm 
- Divendres 18 de novembre: pera 
- Dilluns 21 de novembre: mandarina 
- Dimecres 23 de novembre: poma 

El segon lliurament de fruita serà durant el mes de desembre o de gener. Igualment, la resta 
d’informació ja us arribarà a través de comunicats en l’agenda escolar.  
 
Aprofitant aquest escrit, també us demanem la vostra col·laboració per tal de continuar portant peces 
de fruita i altres aliments saludables a l’escola per esmorzar i berenar en cas d’activitats 
extraescolars.  
L’esmorzar verd està sent un gran èxit a l’escola i vosaltres sou la peça clau d’aquest projecte.   
 
 
Atentament,  
L’Equip de Mestres de cicle mitjà i cicle superior 
Sant Quirze del Vallès (Les Fonts), 16 de novembre de 2016 
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