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Destinatarios/as: NDestinatarios/as: NDestinatarios/as: NDestinatarios/as: Nenos/as de segundo e terceiro ciclo de primariaenos/as de segundo e terceiro ciclo de primariaenos/as de segundo e terceiro ciclo de primariaenos/as de segundo e terceiro ciclo de primaria    

Duración: outubro  de 2007 a  maio de 2008Duración: outubro  de 2007 a  maio de 2008Duración: outubro  de 2007 a  maio de 2008Duración: outubro  de 2007 a  maio de 2008    

Nº de participantes: mínimo 10Nº de participantes: mínimo 10Nº de participantes: mínimo 10Nº de participantes: mínimo 10---- máximo 20 máximo 20 máximo 20 máximo 20    
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Introducción: Introducción: Introducción: Introducción:     

    

Aula de cociña, dirixida a nenos/as de E.P, 

está concebida como unha actividade lúdica e 

educativa a través dos sentidos e da 

experimentación con distintas técnicas 

culinarias  nas que o neno/a irá adquirindo 

uns coñecementos básicos de cociña e as 

habilidades necesarias para o manexo seguro 

dos medios e útiles relacionados con ela. 

 

Trátase tamén que de forma vivencial o neno/a adquira as bases dunha 

alimentación sán e equilibrada e o gusto polos alimentos de orixe natural (froitas, 

verduras, legumes.......) 

 

Obxectivos Obxectivos Obxectivos Obxectivos     

 Compartir cos nenos/as o pracer de experimentar a gran 

variedade de receitas que se poden crear combinando 

diferentes alimentos. 

 Educar o seu padal con sabores e texturas diferentes ás 

habituais (doce, salgado, ácido, graso....) 

 Descubrir as propiedades fisicas dos alimentos a través dos 

sentidos (gusto, tacto, olfato, vista) 

 Descubrir as propiedades nutritivas básicas dos alimentos 

dunha maneira práctica 

 Fomentar un maior uso de alimentos naturais e de 

elaboración propia frente ó consumo indiscriminado de 

alimentos artificiais e precociñados. 

 Motivar a súa sensibilidade e curiosidade cara ós alimentos 

animando ós nenos/as a tocar, saborear, experimentar e 

probar 

 Traballar hábitos de hixiene  na manipulación de alimentos 

 Potenciar a creatividade  e o sentido estético na 

presentación dos pratos.  
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CCCContidos: ontidos: ontidos: ontidos:     

    

O receitario. Redactar unha receita seguindo unha guía 

Os grupos de alimentos. Alimentarnos de forma variada. 

Ensaladas variadas 

Purés, sopas e cremas 

Froitas frescas e conservas 

Pinchos e pratos fríos 

Verduras e ovos 

Masas para pan, pizzas, pasteis  

Arroces e pastas 

Lácteos 

Postres 

Batidos e zumes naturais 

Colocación da mesa.  

Hábitos e comportamento na mesa 

Preparación de pratos e bebidas para festas e celebracións 

 

Metodoloxia: Metodoloxia: Metodoloxia: Metodoloxia:     

    

Tendo en conta a idade dos participantes, traballarase dunha forma activa, 

participativa, tratando os temas desde o seu aspecto máis lúdico e creativo, 

fomentando tamén a relación cos pais e nais a través de propostas de 

colaboración en algunhas das sesións.  

    

Os alumnos realizarán prácticas individuais e especialmente en grupo, nas que se 

resaltará o aspecto cooperativo. 

 

Despois do procesos de elaboración das receitas realizase unha posta en común 

e a degustación dos pratos;  traballando diferentes aspectos de textura, gusto,  

creatividade na presentación e decoración dos pratos.... 

    

Instalacións e recursos materiais: Instalacións e recursos materiais: Instalacións e recursos materiais: Instalacións e recursos materiais:     

 

Espazo: 

Comedor do colexio      

 

Aparatos eléctricos:  

nevera  
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microondas  

pequeno forno 

cociña doméstica 

batidora 

 báscula  

 

Ferramentas e utillaxes:  

 

varios: potas, cazos e tixolas 

varios pratos e fontes 

3 cubetas 

1 Taboa grande de corte 

2 coitelos de corte (uso docente) 

1 escumadeira, 1 cucharón 

1 Culler de madeira 

1 rolo de madeira 

1 colador chino 

1 bariña de montar 

1 raidor 

1 vaso medidor 

Varios moldes repostería 

2 espátulas reposteria 

Varias cubetas 

1 pelador de verduras 

 

consumibles:  

papel industrial de cociña 

xabrón líquido 

estropallos e trapos  

 

Material alumno: 

Bolsa ou maletín con: 

  bata ou mandil 

 brocha 

 raiador 

 culler de madeira  

 bariña montar 

 rolo de madeira pequeno 

 bol ou cubeta plástico pequena 

 2 pratos (fondo e plano) 
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 culler, garfio e coitelo de punta redonda 

 vaso medidor pequeno de plástico 

 pelador de verduras 

 molde de empanadilla  

 

    


