COOKUS
INNOVACIÓ SOCIOGASTRONÒMICA:
Servei d'Intervenció Educativa

La nostra cuina

Per què cuinem aquest plat?

YOU'RE INVITED TO AN

El nostre servei ofereix
suport social i educatiu a
infants i joves, i on es
treballen els continguts, les
actituds i les habilitats
necessàries per a facilitar el
seu procés d’aprenentatge i
de socialització.
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Per millorar l’autoestima, la
comunicació familiar, la integració i
participació comunitària, i la
reducció de l’abandonament i
l'absentisme escolar

Què volem cuinar avui?

Volem que la nostra cuina sigui un espai educatiu que fomenti l'autonomia,
l'autoconeixement dels infants joves i famílies i que connecti els seus interessos i
motivacions amb els recursos del territori per personalitzar els itineraris
d'aprenentatge.
INGREDIENTS
PER INFANTS, JOVES I FAMÍLIES
- un grapat d'atenció individualitzada
- una bona dosi d'implicació de tota
la comunitat
- cullerades al gust d'acompanyament
i facilitació

BENEFICIS DEL PLAT
Educació a temps complet
Més autoconeixement dels
participants a partir de la
identificació de necessitats i
interessos
Igualtat d’oportunitats per accedir
a les activitats extraescolars
Aprofitament dels recursos de la
comunitat
Treball en xarxa
Responsabilitat compartida

ELABORACI Ó
PAS 1: en un recipient introduïm la dosi d’implicació de la comunitat per
fer un plat accessible a tothom i fomentar l'autèntic treball en xarxa
PAS 2: en un bol a part posem el grapat d'entrevistes, tutories i escolta activa
(atenció personalitzada) amassant-los intensament amb els interessos i les
motivacions dels infants i joves
PAS 3: emulsionem el resultat dels dos productes anteriors amb l’ajuda de les
cullerades d'acompanyament i facilitació de les persones tècniques i voluntàries.
PAS 4: per acabar el plat ho posem tot a coure a foc lent, salpebrem al gust i ho
retirem quan estigui al dente (serà necessari un rajolí de paciència)

QUÈ HEM APRÈS?
Pensant aquesta recepta hem après a mirar diferent la nostra feina, a
incorporar en el nostre dia a dia plats que s’adaptin als territoris on hi
tenim els serveis, a crear un nou model d’elaboració on tots els futurs
cuiners són els protagonistes i són capaços de crear un equip culinari que
faci els plats encara més exquisits..
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Si tens dubtes sobre la recepta, contacta amb la chef Eulàlia Bofill a ebofill@caritasgirona.cat i

PROJ.EDUCATIUS

