
PARA A SELECCIÓN DO ALUMNADO:                      
 
 
 

 
 

 
Diverxo, é un restaurante español con 3 estrelas 
Michelín. O seu cociñeiro (David Muñoz)  é un 
creativo chef que presenta receitas moi diversas, 
cheas de ingredientes, orixinalidade e sabores que 
fan que o prato se convirta nunha creación propia 
que non deixa indiferente a ninguén.  
El defínese como rompedor, ousado e moi informal 
e iso é o que pretende amosar nos seus pratos.  
 
 
Estes son algúns exemplos das súas creacións culinarias: 
 

     
 
Como dixemos as receitas de cociña están compostas por ingredientes e por un 
proceso que debe ser ben explicado. 
 
 
 
PROPOSTA DE ACTIVIDADE PARA A SELECCIÓN DO ALUMNADO: 
 
En formato de RECEITA DE COCIÑA terás que facer unha receita de ti mesmo/a: unha 
presentación de ti mesmo/a, cos teus ingredientes (características persoais, psíquicas 
e sociais) e sobre todo mostrando que che fai diverxo/a. Como toda receita debe 
engadir unha foto que mostre o que se describe. Agardamos que sexas mooooi 
orixinal, tanto como David Muñoz o fai en todas as súas suculentas receitas. 
Por suposto, esta receita debe escribirse en INGLÉS para que os alumnos/as dos 
outros países poidan coñecerte. 
 
A modo de exemplo podes ver a Receita-presentación que se anexa. 



 

 
LUCÍA NA SÚA TINTA 

 
 

 
 
 

INGREDIENTES: 
 
300 GRAMOS DE SERENIDADE 
200 GRAMOS DE PASOTISMO 
200 GRAMOS DE CARIÑOSA, SÓ COS SEUS ACHEGADOS/AS 
100 GRAMOS DE RENCOROSA 
OUTROS 100 GRAMOS DE EMPATÍA 
BASTANTE INDECISA PERO OPERATIVA  
VARIAS CULLERES DE SER OBSERVADORA 
UN SOBRE DE CREATIVIDADE 
UNHA PIZCA DE TIMIDEZ 
OUTRA PIZCA DE VERGONZA 
E MOITOS SORRISOS, AO GUSTO DO CONSUMIDOR/A 

 
ELABORACIÓN:  
 
E difiniríame como unha receita básica, destas de andar por casa, destas que se consumen 
en calquera casa a diario, e nunca para un gran evento ou celebración.  
Sempre penso que son unha persoa moi normal, sen nada a destacar. Intento pasar  
desapercibida, nin para ben nin para mal. Nunca salientei nos estudos nin noutras 
actividades. 
 
Primeiro comezamos preparando os produtos para ter todo á nosa disposición. Aínda que 
parezo un pouco desordenada, sempre sei onde teño todo. A organización mental a levo ben, 
logo a organización física do que me rodea… podería mellorar. 
 
Preparamos o lume. Se tivera que cociñarme cociñaríame a lume moooooi lento, e non 
porque eu sexa unha persoa lenta, todo o contrario vivo ás presas. Posiblemente sería un tipo 
de fast-food, pero en cambio gústanme as cousas que podo disfrutar tranquilamente. 
 
Imos introducindo os produtos para cociñar, na pota vou botando todo o que eu son e me 
gusta. As miñas amigas e as miñas irmás din que eu son moi creativa pero en cambio non me 
adico a nada relacinado coa creación artística. 
Dos meus hobbies, non son excelente en nada pero gústame nadar, patinar, bailar, sair de 
festa, o cine, a fotografía e escoitar a Bruce Sprinsgteen. 
 
O ingredente estrela sería o meu hobbie favorito que é viaxar pero desde que son nai pois 
aporto outro produto imprescindible que é pasar tempo cos meus fillos. E para un sabor único, 
intento combinar ambos ingredientes:  viaxar cos meus fillos o máximo posible. 
 
Xa para emplatar, todo canto máis claro e directo mellor. Gústame que a xente non ande con 
rodeos, que sexa franca e sincera. Teño que recoñecer que eu non son como me gustaría, 
cústame dicir ás cousas. Pero creo que a maior parte dos problemas se solucionarían se a 
xente fora máis comunicativa. 


