
 

 
 
 
 
 

CURS 2020  / 2021 

 

 

A dia____________ de ______________________________ de 202________  

 
Nom i cognoms:  

Parentiu:  

Signatura Pare, Mare o Tutor/a  
 

Introducció d’aliments                                                                 
 
Com ja us hem informat i seguint la normativa establerta, la introducció dels aliments s’ha 

de realitza una setmana abans a casa per poder controlar i valorar les possibles 

intoleràncies o al·lèrgies que puguin realitzar els infants en la primera ingesta dels aliments. 

Per això, i per fer un bon seguiment dels vostres infants, us adjuntem una graella que ens 

heu de tornar lo més aviat possible per poder introduir i donar els aliments que corresponen 

al vostre infant seguint el menú establert de l’escola.  

 

Nom de l’Infant:_____________________________________  

 

Grans grups d’Aliments  No Si (Data) Observacions 

Verdures i  hortalises    

Mongeta tendra    

Patata     

Pastanaga    

Moniato    

Carbassó     

Carbassa    

Porro    

Bròquil     

Ceba     

Espinacs     

Bledes    

Col    

Api    

Nap    

Xirivia    

Amanida    

Tomàquet    

Xampinyons    

Arròs     

Cigrons    
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A dia____________ de ______________________________ de 202________  

 
Nom i cognoms:  

Parentiu:  

Signatura Pare, Mare o Tutor/a  
 

Llenties    

Ou    

Pollastre    

Gall d’indi    

Vedella    

Porc    

Pa i pasta    

Sèmoles de pasta o arròs.    

Galetes     

Cereals  amb gluten : blat, 

civada, ordi sègol. 
   

Cereals amb gluten : arròs, 

blat de moro. 
   

Iogurt    

Llet de vaca i derivats 

(formatge) 
   

Flams, cremes, petit-suisse 

etc... 
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Peix No Si (Data) Observacions 

Blau    

Blanc    

 
Fruites 

Poma    

Pera    

Plàtan     

Taronja    

Clementina     

Mandarina     

Raïm    
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A dia____________ de ______________________________ de 202________  

 
Nom i cognoms:  

Parentiu:  

Signatura Pare, Mare o Tutor/a  
 

Préssec    

Síndria    

Meló    

Maduixes    

Cireres    

Magrana    

 

Fruits secs:  

Castanyes    

Pinyons    

Nous    

Ametlles    

 

Altres:  

Mel, sucre, melmelades, sal.    

Xocolata amb llet    

 

Observacions d’altres aliments que heu introduït:  
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