
 

Distingit director/distingida directora.

Per  part  de  la  Conselleria  d'Agricultura,  Desenvolupament  Rural,  Emergència
Climàtica i Transició Ecològica es durà a terme el Programa de foment de consum de
fruites, hortalisses i llet i productes lactis a les escoles per al curs escolar 2021-2022.

Aquest programa té com a objecte millorar els hàbits de consum dels menors per a
incloure  productes  més  saludables,  i  al  mateix  temps  fer-los  conscients  de  la
importància de consumir productes de proximitat i/o produïts mitjançant fórmules
mediambientalment sostenibles, i d'evitar el balafiament d'aliments. Tot això amb
una atenció especial durant aquest curs escolar no sols en els productes objecte de
distribució sinó també en la forma en la qual aquesta es desenvolupa.

Per a això, no sols es repartiran fruites, hortalisses, llet i productes lactis, sinó que
aquest repartiment s'acompanyarà d'altres mesures com puguen ser la realització
de jornades i  xarrades informatives, lliurament de material divulgatiu o educatiu,
visites guiades a explotacions agràries i/o centres de manipulació i condicionament
de fruites i verdures, concursos, jocs i premis, assistència a animacions audiovisuals i
obres de teatre totes elles dirigides a introduir en els menors hàbits saludables.

 Hi ha la possibilitat de participar simultàniament en el programa de distribució de
fruites i hortalisses i en el de llet i productes lactis1.

Les principals característiques del programa són les següents:

a)  Possibles  productes  a  distribuir:  Caqui,  cirera,  pruna,  clementina,  taronja,
mandarina, maduixa, maduixot, meló d'Alger, tomaca, raïm, carlota, magrana, figa
fresca, poma, bresquilla, nectarina, albercoc, nispro, paraguaià, pera, plàtan, fruites i
hortalisses IV gamma2, suc d'hortalisses, i suc de fruita espremuda (100% natural)3. I
respecte al programa de llet i productes lactis, llet i iogurts 100% naturals (sense
sucres ni altres ingredients afegits).

1 En tots dos programes o solament en un dels dos
2 Són aquelles que han sigut sotmeses a un mínim processament (essencialment, rentada, tallat i

envasat en atmosfera modificada), per a una major comoditat en el seu ús
3 El  tipus  de  productes  finalment distribuïts  en cada col·legi  dependrà de  la  disponibilitat  dels

mateixos  (ja  que  en  la  majoria  dels  casos  són  productes  de  temporada),  i  dels  productes
finalment sol·licitats pels  col·legis  (ja que els col·legis participants poden decidir  que no se'ls
subministre un determinat tipus de producte)
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b) Grup de menors al qual va dirigit el programa: Primària (alumnes de 6 a 12 anys), i centres
d'educació especial.
c) Duració de la distribució: De setembre de 2021 a juny de 20224.
d) Lloc i moment de la realització: Preferentment abans de l'esbarjo o durant aquest5.
e) Freqüència de la distribució: Una o dues vegades a la setmana6.

Els centres educatius que decidisquen participar en aquest programa tindran les següents
obligacions:

a) Informar les famílies de la participació del centre en el Programa de consum de fruites i
hortalisses i/o llet i productes lactis a les escoles per al curs escolar 2021-2022.
 b) Com a mesura de prevenció de possibles problemes derivats d'al·lèrgies, intoleràncies o
règim alimentós específic, cada centre haurà d'exercir la responsabilitat de sol·licitar als pares
o tutors de l'alumnat l'autorització, així com la notificació de la relació de fruites i hortalisses i
productes lactis amb les quals presenten algun problema específic.
 c) Destinar la fruita i hortalisses i/o productes lactis al seu consum únicament dins del propi
centre, en horari diferent al del menjador, i durant el curs escolar.
 d)  Nomenar  una  persona  coordinadora  del  programa  en  el  centre  i  unes  persones
responsables de la recepció dels productes (la persona coordinadora podrà coincidir amb la
persona encarregada de la recepció dels productes).
 e)  Comunicar  a  l’empresa  o  empreses  autoritzades  per  al  lliurament  del  producte  les
incidències  relacionades  amb  aquest,  així  com  qualsevol  modificació  que  afecte  el  seu
lliurament, als albarans i al desenvolupament de les mesures previstes en el programa en el
moment en què es produïsquen.
 f) Signar i segellar els materials i cartells que presente el distribuïdor o l'empresa autoritzada.
 g) Facilitar la col·locació, en un lloc visible i llegible a l'entrada principal del centre escolar, i
amb caràcter permanent, d'un cartell identificatiu de la seua participació en el programa de
consum de fruites i hortalisses i/o llet i productes lactis a les escoles per al curs escolar 2021-
2022
 h) Finalitzat el període de distribució del producte, l'empresa o entitat subministradora, en el
seu cas, facilitarà al centre educatiu una relació de tots els albarans del producte entregat. La

4 Les dates exactes en les quals s'iniciarà la realització del programa podran retardar-se en funció de la data en
la qual,  finalment,  la Conselleria  d'Agricultura,  Desenvolupament Rural,  Emergència Climàtica i  Transició
Ecològica efectue la selecció de les entitats encarregades de dur a terme les actuacions en les quals consisteix
el programa (distribució del producte i mesures d'acompanyament).

5 No obstant això, les mesures d'acompanyament (excursions, jornades…), podran dur-se a terme fora 
d'aquests horaris.

6 Referència  orientativa,  ja  que  el  nombre  de  vegades  en  què  es  durà  a terme la  distribució  per  col·legi
dependrà del nombre final de centres educatius i alumnes que participen en el programa.
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direcció del centre emetrà a l'empresa o entitat subministradora un certificat de recepció,
amb la seua signatura i el segell del centre, on es relacionen els albarans del producte entre-
gat, així com les persones que han participat en la seua recepció.
i) Sotmetre's a qualsevol mesura de control establida per la Conselleria competent en matèria
d'agricultura, prèvia coordinació amb la direcció del centre educatiu, en particular referent a
la comprovació dels registres i la inspecció física, i facilitar la documentació que li siga requeri -
da.

D'altra banda, en el cas que es procedisca a la manipulació de qualsevol dels productes objec-
te de distribució en el marc del programa de distribució de fruites, hortalisses i llet i productes
lactis en centres escolars de la Comunitat Valenciana (curs escolar 2021-2022), les persones
del centre escolar responsables de dur a terme la mateixa hauran d'assegurar-se de seguir
unes pràctiques higièniques correctes. En concret:

1. Hauran d'assegurar-se que els aliments (fruites i hortalisses) estan en òptimes condicions
per  al  seu  consum  pels  menors,  així  com  que  en  cas  d'haver  sigut  necessari,  han  sigut
conservats de manera correcta.
2.  Que  el  material  utilitzat  pels  menors  és  l'apte  per  al  consum  d'aliments  (utilització
d'utensilis adequats), i procedir, si escau, a la seua correcta rentada tant abans com després
de la seua utilització.
3. Que s'han realitzat les pràctiques higièniques correctes per al seu consum, tant pels menors
(assegurar-se que els menors es llaven les mans tant abans com després del consum de les
fruites i hortalisses), com pels manipuladors (rentada de les mans abans i després, no patir
cap mena de malaltia que puga causar contaminació directa ni indirecta, etc.).
4. Conéixer qualsevol incidència en relació a la salut dels menors (al·lèrgies,  intoleràncies,
etc.).  Com  a  mesura  de  prevenció  de  possibles  problemes  derivats  d'al·lèrgies  (a  fruites
concretes o proteïnes de llet de vaca), intoleràncies (a fructosa o lactosa) o règim alimentós
específic,  cada centre  haurà d'exercir  la  responsabilitat  de sol·licitar  als  pares  o tutors de
l'alumnat l'autorització, així com la notificació, de la relació de fruites i hortalisses i productes
lactis amb les quals presenten algun problema específic. 

5. Participar en una adequada gestió dels residus generats a conseqüència de la participació
en aquesta activitat.

En cas  que el  seu centre educatiu estiga interessat  a  participar  en aquest  programa,  és
necessari que ho sol·licite a través del tràmit telemàtic de l'oficina virtual de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esport (OVICE) (https://ovice.gva.es/oficina_tactica/) abans del 30 de
juny de 2021, on li demanaran les següents dades:
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•  Dades del centre educatiu: Denominació, adreça, telèfon
• Persona responsable de gestionar aquesta mesura en el centre: Nom i càrrec
•  Persona coordinadora del programa en el centre:  Nom i càrrec
•   Dades de contacte de la persona coordinadora. Telèfon i adreça electrònica:
•  Persona/as responsables de la recepció del producte en el centre: Noms i càrrecs
•  Nombre d'alumnes que participaran en el programa7:
• Observacions, si és el cas8:

En el cas que es vulga participar però amb alguna restricció, per exemple que es vulga partici-
par, però no per a la distribució d'alguna mena de producte o per a la realització d'algun tipus
concret d'activitat complementària, aquest extrem ha d'indicar-se en el camp d'observacions.
Cal tindre en compte que la sol·licitud per a participar no determina que finalment el centre
educatiu siga seleccionat. En el seu moment, se li notificarà si ha sigut seleccionat.
Per a qualsevol informació sobre la mesura pot dirigir-se al correu area-calidad@gva.es 

El Director General de Desenvolupament Rural 

7 Es muy importante que se indique el número de alumnos participantes por centro educativo, así como el
número de alumnos participantes por cada aulario en caso de Centro Rural Agrupado.

8 En este apartado deberán reflejar si desean participar en ambos programas (fruta y leche) o sólo en uno de
ellos, productos concretos que no quieren recibir, etc.
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