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Cursos que formen per ser ajudant 
de cuina i ensenyen la llengua    
Tothom té les pràctiques assegurades 

TRINIDAD GóMEz / MANOLITA SANz     

exercir d’ajudant de cuiner o 
fins i tot de cuiner. aquesta 
és la finalitat última de la 

formació que imparteix el centre 
d’estudis de l’esplai amb els dos 
cursos d’operacions Bàsiques de 
cuina, subvencionats pel soc. 
estem parlant, per tant, de formar 
els alumnes en els continguts bà-
sics perquè puguin desenvolupar 
les tasques de cuina i perquè as-
soleixin la inserció laboral.

Per dur a terme la tasca formativa 
s’ha desenvolupat una metodologia 
que es basa en les dues grans qües-
tions que plantegen tant els contin-
guts del curs com els  grups: la pri-
mera dificultat era la comprensió, 
tant per motius d’idioma com per 
diferents nivells acadèmics, i la se-
gona, com fer que d’una formació 
eminentment teòrica s’adquireixen 
les correctes formes d’aplicació 
pràctica i hi hagi possibilitats de 
contractació.

Homogeneïtzar els grups
El gran repte ha estat homoge-
neïtzar dos grups de 18 persones, 
on els  protagonistes eren homes i 
dones dels 18 als 58 anys, d’ori-
gen divers: catalans, paquistanesos, 
marroquins, guineans, argentins i 
peruans. També, amb una escala de 
formació d’universitaris a persones 
sense cap estudi. Aquests darrers, 
gràcies a la motivació que els ha 
generat el curs de cuina, han co-
mençat l’escola d’adults per a la 
seva alfabetització. 

parelles lingüístiques
No era possible avançar sense te-
nir en compte que la meitat dels 
alumnes no comprenien l’idioma 
i, en poc temps, podien quedar 
despenjats. Per això, s’ha  desen-
volupat un programa de parelles 
lingüístiques, agrupant els alumnes 
per les seves dificultats lingüísti-
ques i de comprensió teòrica. En 
aquestes parelles, la persona que 
té més facilitat es compromet a fer 
que el seu company entengui i se 
senti integrat en la activitat. Segons 
Trinidad gómez, coordinadora dels 
cursos: “Això ha servit molt per als 
alumnes amb més dificultats, però 
també ha estat un gran estímul per 
als alumnes més avantatjats, per-
què han esdevingut part activa de 
la formació i veuen més clarament 
que estan adquirint noves habilitats 

i capacitats i que, a més,  servei-
xen per recolzar i afavorir els seus 
companys”. Tot plegat, ha afavorit 
molt la integració i una bona con-
vivència intercultural, aconseguint 
un bon esperit d’equip.
 
resoldre situacions d’estrès
Un cop aconseguit un nivell més 
homogeni de comprensió, s’ha op-
tat per una metodologia que apropi 
les classes a la realitat, creant “role 
plays” consensuats, on els alum-
nes han de resoldre les diferents 
situacions de cuina, amb correcció 
tècnica i superant moments crítics, 
cosa que fa aflorar les mancances 
quant a actituds i control d’estrès, 
i permet treballar-ho a classe o en 
tutories individuals, perquè arribin 
a les pràctiques formats de manera 
global: tècnicament i personalment.  

Interessats trucar al 

93 551 15 33 o 

cee@esplai.org
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Mirta 
Viviani  
59 anys

Abdul 
Ripon 
18 anys

Sebastian 
Scarso 
40 anys

més del que esperava
Aquest curs ha superat les me-
ves expectatives, perquè m’ima-
ginava només com a ajudant de 
cuina. No sé si trobaré feina, 
però tinc projectes per donar 
utilitat a tot el que he aprés. 
Vaig saber del curs per una 
amiga que ho havia vist al diari. 

Vinc del Casal d’infants
Sóc de Bangladesh i no havia 
estudiat fins que vaig comen-
çar al Casal d’Infants del Raval.  
Vinc per aprendre alguna cosa 
per després buscar feina. Aquí 
he descobert la mantega i algu-
nes salses força diferents de les 
del meu país. 

La metodologia és molt bona
Sóc fotoperiodista i d’origen ar-
gentí. El curset el veig com una 
alternativa; en principi. ens obre 
una porta professional i crec que 
la metodologia és molt bona. 
Me’n vaig assabentar pel SOC.  

Com ho veuen des de 
la taula de cuina

professionals qualificats
La gran diferència d’aquests cursos 
amb els que fins ara s’impartien en 
aquesta modalitat, és la amplitud 
i profunditat dels continguts, molt 
propers a un grau mig de cuina. 
Així, els alumnes que compleixin 
amb tots els requisits d’assistèn-
cia, assoliment de continguts te-
òrics, correcte desenvolupament 
de manipulació i elaboracions en 
cuina, obtindran el Certificat de 
professionalitat.  Això és un pas  
endavant cap a unes qualificacions 
de qualitat i uns futurs professio-
nals amb coneixements ferms que 
els aportaran seguretat i confiança 
a l’hora d’enfrontar-se a un nou 
treball. Perquè, no ho oblidem, 
aquests cursos estan dirigits a per-
sones aturades i la finalitat és que 
puguin trobar feina. ■

monitors/es d’activitats de lleure
infantil i juvenil 

del 25 de juny al 12 de juliol
el prat i Barcelona

intensiu 

EStiU

intensiu 

jULioL

intensiu 

EStiU

intensiu EStiU

del 2 al 31 de juliol
vallirana

del 23 d’agost al 8 de setembre
Barcelona

directors/es d’activitats 
de lleure infantil i juvenil

del 23 d’agost al 8 de setembre
Barcelona

preu: 

195€

preu: 

195€
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