
Lleure educatiu
Extraescolar CUINA



50 anys acumulant expertesa

Des de 1968
Inspirant actituds 
saludables

Sabors d’avui i de sempre

Innovació educativa

Educació en valors

Servei integral de cuina



De ben petits, els infants del carrer jugàvem a ajudar la mare
a la cuina. Taronges, patates i enciams escoltaven les
nostres històries sempre al voltant del Monestir de Sant
Cugat.

Sant Cugat esdevingué terra d’oportunitats per als pares i
per tanta altra gent vinguda de fora. Treball al voltant de
noves infraestructures per a un país que despertava.
Autopistes, indústries i la Universitat on joves vinguts d’arreu
aprenien a ensenyar, aprenent a fer de Mestres.

Si volíem sortir a jugar al carrer, havíem de fer els deures. En
aquells temps, com ara, la família era un batibull d’avis,
pares, fills, cosins, veïns i clients. Sempre hi havia un
d’aquells aprenents de mestre disposat a ajudar-nos amb
una redacció. I una mare, encara que no fos la teva,
encarregada de donar-te el berenar.

La mare cuinava i cuina molt bé. El pare duia la furgoneta
repartint àpats i monitors per les escoles, sempre a temps.
Cuidant dels fills del altres tant com de nosaltres. I jo, que
m’ho mirava amb admiració, fugia de la idea de fer-me
càrrec del negoci i somiava.

Pois saber, 
sabe que alimenta!

Llavors pensava que, de gran, construiria vaixells i
submarins inspirat per un client que sempre duia un barret
de mariner.

Avui les coses són diferents. O potser no tant... Surts
d’escola i, a vegades, una veïna et recull i et dona el
berenar. Abans de jugar toca fer els deures. I als
menjadors cuidem dels infants dels altres tant com dels
nostres. Escoltant-los, desenvolupant un sentit crític del
consum per fer-los més lliures i descobrint-los un estil de
vida saludable. El què no ha canviat és quan, per
vacances, torno al poble -a Galícia- i, en arribar, trobo la
tieta cuinant. Llavors li dic: ¡Tía, eso huele muy bien! I ella
contesta:

Pois saber, sabe que alimenta!

Martí García Huesca
Direcció Campos Estela



Extraescolar Cuina
Objectius i Metodologia

Què ofereix als infants?

- Adquirir bons hàbits alimentaris de manera experiencial i divertida, per tal que siguin perdurables 

en el temps.

- Conviure i treballar en equip amb les i els companys.

- Potenciar la seva autonomia personal

Un espai per observar, experimentar, descobrir 

i aprendre sobre tot allò que mengem

Com? Cada trimestre fem diferents tipus de sessions;

- 7 sessions de taller de cuina

- 1 Showcooking a càrrec d'una Cuinera de Campos Estela

- 1 Sessió final de trimestre de creativitat i treball en equip tipus “concurs”



Extraescolar Cuina
Continguts

Continguts

- Tècniques de cuina; Pelar, tallar, triturar, trencar un 

ou, ratllar, batre, amassar...

- Tècniques de cocció; Bullir, Fregir, Estofar, 

Fornejar...

- Sabors; Dolç, salat, picant, amargant, àcid, umami

- Cuines del món; ingredients i salses que les 

caracteritzen

- Propietats dels aliments; què ens aporta cada 

aliment i en quin moment ho necessitem

- Higiene i seguretat alimentària



Extraescolar Cuina
Programació

La programació s'organitza en 3 tipus de sessions.

TALLERS DE CUINA

Ens centrarem en 3 blocs de receptes

- Aperitius; els aperitius ens ajudaran a aprendre a treballar a la cuina; organització de l'espai de treball, 

tècniques bàsiques de cuina (tipus de tall, pelar, ratllar....).

Receptes d'aperitius; hummus de cigrons, xips de verdures, gaspatxo, guacamole, coca de recapte, ous 

farcits, amanida grega...

- Plats principals; ens ajuden a tenir una visió més global dels diferents sabors i olors. També per 

començar amb petites elaboracions i tèniques de cocció (fregir, bullir, coure...)

Receptes de plats principals; mandonguilles amb tomàquet, aletes amb un toc de mel, pollastre teriyaki, 

pasta amb diferents salses....



Extraescolar Cuina
Programació

- Postres. Les postres són creativitat, barreges de sabors increïbles, i alhora ens ensenyen altres 

tècniques com amassat, enfornat...

Receptes; brownie de xocolata, macedònia aromatitzada, batuts de fruites, nutella saludable...

SHOW COOKING

Un cuiner@ de Campos Estela ens farà una demostració i ens ensenyarà plats per als dies de festa. Ens 

servirà per ajudar el pare o la mare a cuinar-los? O potser aprendrem trucs que podrem ensenyar 

nosaltres als adults. Canelons de Nadal, la Paella del diumenge...

CONCURS

A final de trimestre, amb tot allò que haurem après, participarem al concurs de cuina. Ens faràn una 

proposta i deixarem anar la nostra creativitat. Les temàtiques seran; postres de ferran adrià, aperitius...,



Extraescolar Cuina
Proposta econòmica

1 sessió setmanal de 1,5 hores en grups de 8-10 alumnes

Matrícula (material individual) 50,00 €

Inclou ganivet, tisores, pelador i uniforme

Preu mensual 47,00 €

Inclou resta de material i ingredients

Els alumnes hauran de portar un tàper i endur-se allò que hagin cuinat a la sessió



Parc Tecnològic del Vallès
Av. del Parc Tecnològic, 3
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

comunicacio@camposestela.com

93 674 50 16
609 670 564


