
INTRODUCIÓN:

Este  ano  o  comedor  escolar  vai  participar  xunto  coa  biblioteca  escolar  nun  proxecto  a

realizar de forma interdisciplinar  en todo o centro, mediante a colaboración co persoal de cociña e

os outros membros da comunidade educativa, agradecendo xa dende aqui a súa colaboración  .

OBXECTIVOS:

 Coñecer a alimentación doutros pobos

 Coñecer  algunha característica xeográfica,  histórica,  política,  costumes doutras rexións e

países

 Investigar e Redactar de receitas de cociña.

 Coñecer outros ingredientes e o seu por que na cociña doutras rexións e países

 Valorar outras manifestacións culinarias e culturais.

 Valorar  a importania da alimentación na vida so home

 Manifestar a súaa valoración sobre a gastronomía. Doutros lugares

DESENVOLVEMENTO ACTIVIDADE:

En cada mes o servizo de cociña programará un menú típico dun país do mundo e un menú

dunha comunidade autónoma española e cada grupo clase es mes traballará ese país ou  comunidade

autónoma . 

Tanto no comedor escolar como na entrada da biblioteca haberá un mural indicativo do pais

e comunidade a traballar.

Están a disposición estas fichas como punto de partida ou orientación:

✗ Gastronomía Autonómica

✗ Gastronomía Mundial 

A continuación presentarase un calendario don menús a realizar algúns están sen cubrir por

que serán  o  alumnado deses  países  a  través  do  programa etuning quenes  nos  mostrarán  a  súa

gastronomía.

Dime que comes  e 
direiche de onde es

file:///media/maria/MARI/comedor/mATERIAL%20EDUCATIVO/GASTRONOMIA%20AUTONOMICA.pdf
file:///media/maria/MARI/comedor/mATERIAL%20EDUCATIVO/GASTRONOMIA%20MUNDIAL.pdf


PAISES AUTONÓMICAS

SETEMBRO
PAIS   Italia AUTONOMIA.  Valencia

Pizza // pasta Paella

OUTUBRO
PAIS  España AUTONOMIA. Rioja

tortilla española Patatas a la riojana

NOVEMBRO
PAIS  Canada AUTONOMIA.  Asturias

Fabada

DECEMBRO
PAIS  Tunez AUTONOMIA  .Aragón

Cus Cus Polo ao chilindrón

XANEIRO
PAIS  Alemania AUTONOMIA. Pais Vasco

Salchichas Tortilla de bacalao

FEBREIRO
PAIS  Portugal AUTONOMIA. GALICIA

Cocido

MARZO
PAIS Grecia AUTONOMIA. Castilla - León

Pincho moruno

ABRIL
PAIS  Francia AUTONOMIA.Cataluña

Escalivada

MAIO
PAIS Mexico AUTONOMIA. Andalucia

Burritos ou fajitas Gazpacho 


