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Grau en Gastronomia i Arts Culinàries
per la Universitat d'Alacant
INFORMACIÓ GENERAL
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Ensenyament: presencial
Nombre de crèdits: 240 ECTS
Nombre de places: 75
Llengües utilitzades: espanyol, valencià (acadèmicament català), anglès.

OBJECTIUS GENERALS
El grau en Gastronomia té com a finalitat la formació integral de professionals amb els coneixements necessaris per a
comprendre i exercir qualsevol activitat i situació professional relacionada amb les ciències gastronòmiques des d'una
perspectiva global: científica, tecnològica, social, cultural, sanitària i de gestió empresarial, incloent, dins dels elements
bàsics per a exercir la professió, el coneixement dels principis ètics, les responsabilitats legals i les repercussions de les
seues actuacions. Tot això ha d'aconseguir-se des del respecte als drets fonamentals, d'igualtat entre homes i dones, de
promoció dels drets humans, no-discriminació i d'acord amb els valors democràtics i d'una cultura de la pau.
L'objectiu fonamental és, per tant, formar professionals amb una visió multidisciplinària i un ampli coneixement de totes
les àrees relacionades amb la gastronomia en general i l'activitat culinària en particular. El fi últim és que els estudiants
adquirisquen, en definitiva, les eines conceptuals, manuals i tècniques per a poder entendre i aplicar aquests
coneixements, a més d'aconseguir una experiència pràctica adequada que els prepare per a exercir la professió.
Es pretén assegurar l'adquisició d'un coneixement profund de les característiques de la indústria gastronòmica, insistint
en la importància de la seua relació amb l'entorn físic i social i dotant l'estudiant de la capacitació i les habilitats
suficients per a crear, innovar, produir, transformar, resoldre problemes i promoure i gestionar serveis gastronòmics de
qualsevol nivell, tant en la indústria alimentària com en la restauració comercial o col·lectiva, i obtenir els coneixements
adequats que permeten al graduat desenvolupar projectes de recerca en el camp de les ciències gastronòmiques o optar a
una formació especialitzada posterior en qualsevol de les branques de la gastronomia i indústria alimentària.
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COMPETÈNCIES
Competències generals
Ser capaç de treballar en equip i d'organitzar i planificar activitats en l'àmbit de les empreses del sector gastronòmic.
Mostrar capacitat de síntesi i raonament crític en l'anàlisi dels entorns gastronòmics i culinaris.
Resoldre tasques o fer treballs professionals, en l'àmbit gastronòmic, en el temps assignat i mantenint la qualitat del
resultat.
Ser capaç de fer les aproximacions requerides per tal de reduir un problema de l'àmbit d'estudi fins a un nivell manejable.
Aprendre el suficient maneig de l'instrumental científic i tècnic directament relacionat amb els sectors alimentaris i
gastronòmics.
Adquirir coneixements d'altres cultures i costums que capaciten per a treballar en un context professional internacional
en l'àmbit de la gastronomia.
Saber aplicar els coneixements adquirits en l'àmbit d'estudi al món professional de la gastronomia, contribuint al
desenvolupament dels drets humans, els principis democràtics, els d'igualtat de gènere, solidaritat, protecció del medi
ambient i foment de la cultura de la pau.

Competències transversals
Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.
Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.
Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

Comprendre el funcionament, les estructures turístiques i els sectors empresarials relacionats de les regions-destinació
de turisme gastronòmic.
Conèixer els principals indicadors, les variables i les fonts d'informació per a l'anàlisi econòmica del turisme i la seua
relació amb el fenomen gastronòmic.
Conèixer els impactes econòmics de les activitats gastronòmiques i entendre el funcionament dels diversos tipus de
mercats.
Ser capaç d'aplicar els conceptes bàsics de màrqueting a l'anàlisi i gestió de l'empresa, atenent als processos de producció
i comercialització, l'orientació al client, la rendibilitat del negoci i la normativa vigent.
Conèixer i saber aplicar les tècniques culinàries tradicionals i d'avantguarda, a més de saber manejar l'instrumental
necessari.
Conèixer i saber utilitzar l'instrumental i els sistemes de conservació, emmagatzematge i envasament de productes
alimentaris i les possibles modificacions en les propietats finals del producte.
Comprendre i analitzar críticament el caràcter dinàmic i evolutiu dels fenòmens culinari i gastronòmic en la societat
actual, a més de conèixer les últimes tendències en gastronomia.
Comprendre el funcionament de les polítiques públiques i les oportunitats que se'n deriven per al sector gastronòmic.
Entendre els fonaments històrics del saber gastronòmic, entès com la ciència i l'art del bon menjar.
Identificar els processos psicològics implicats en el desenvolupament d'hàbits alimentaris per a aplicar-los en el disseny
de l'oferta gastronòmica.
Conèixer i saber executar les elaboracions tradicionals típiques de les diverses gastronomies locals i mundials, a més de
comprendre'n l'evolució històrica.
Conèixer els factors socioculturals que condicionen la gastronomia i incideixen en la selecció i classificació d'aliments i
ingredients i en les elaboracions culinàries.
Conèixer i comprendre la importància de les denominacions d'origen i les oportunitats que se'n deriven per al sector
gastronòmic.
Conèixer i utilitzar de manera efectiva les eines i els mitjans d'informació i comunicació, per a prendre decisions eficients
que permeten posicionar-se i distingir-se respecte d'altres professionals de la gastronomia.
Conèixer, valorar críticament, saber utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació relacionades amb
la gastronomia i l'alimentació.
Comprendre els processos cognitius, conductuals i emocionals que modulen el benestar psicològic en el context
gastronòmic.
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Competències específiques
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GASTRONOMIA I ARTS CULINÀRIES
Competències específiques (cont.)
Comprendre els factors cognitius i emocionals implicats en la conducta de compra d'aliments.
Conèixer les funcions nutricionals i preventives de malalties dels components dels aliments.
Conèixer els factors fonamentals que condicionen el funcionament correcte dels restaurants, a més de la rellevància de la
imatge de la sala.
Conèixer els canvis biològics, químics i físics que es poden produir en les matèries primeres alimentàries durant la
preparació o emmagatzematge.
Conèixer les característiques que ha de complir una sala destinada a anàlisi sensorial, el tipus de producte gastronòmic
susceptible d'anàlisi i la metodologia que cal aplicar.
Conèixer els ingredients, saber formular i elaborar gelats i productes de pastisseria i forn.
Adquirir nocions bàsiques sobre enologia, sumilleria i mixologia i conèixer els fonaments del maridatge.
Conèixer el paper dels ingredients i additius sobre les propietats sensorials dels productes alimentaris elaborats.
Demostrar capacitat d'innovació i creativitat en l'espai culinari i gastronòmic.
Conèixer els principis bàsics d'una dieta equilibrada i adquirir les habilitats necessàries per a incorporar-les a l'àmbit
gastronòmic.
Conèixer els productes d'origen animal, vegetal i derivats, a més dels sistemes de producció i saber seleccionar-los en
funció de l'aplicació gastronòmica que cal desenvolupar.
Conèixer i utilitzar les matèries primeres utilitzades en cuina mediterrània atenent a les característiques organolèptiques,
nutricionals, de qualitat i les possibilitats d'intervenció en les ofertes gastronòmiques.
Desenvolupar les habilitats necessàries per a dissenyar i implementar menús i procediments culinaris atenent a les
necessitats de tots els col·lectius poblacionals.
Dissenyar ofertes gastronòmiques atractives i adequades a les característiques de l'establiment i les expectatives del
mercat, que permeten la promoció de l'alimentació saludable en el context gastronòmic.
Conèixer i saber aplicar els protocols que s'utilitzen en el control de la qualitat organolèptica i culinària.
Identificar els ingredients clau i els processos d'elaboració típics de la gastronomia mediterrània, a més dels efectes
beneficiosos en la salut.
Conèixer els requisits de les instal·lacions necessàries per al procés gastronòmic i les condicions òptimes de manteniment.
Conèixer els components, les propietats físiques i químiques i el valor nutritiu dels aliments.
Conèixer i saber aplicar les normes, els estàndards i els procediments de seguretat alimentària.
Dissenyar l'estructura organitzativa d'una empresa gastronòmica i establir l'estratègia de personal per a la prestació de
serveis.
Saber aplicar estratègies i habilitats psicològiques que repercutisquen en el benestar psicològic del client i dels
professionals de la gastronomia.
Identificar, des del punt de vista antropològic i sociològic, les diferències relatives a la diversitat cultural i la varietat
gastronòmica.
Diferenciar sistemes de producció d'aliments tradicionals, sostenibles i ecològics i interpretar l'etiquetatge dels
productes agroalimentaris.
Conèixer els riscos mediambientals i el tractament dels residus generats en el sector agroalimentari.

Competències bàsiques
Que els estudiants hagen demostrat que tenen i comprenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de
l'educació secundària general i sol trobar-se en un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns
aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements al treball o la vocació d'una manera professional i tinguen les
competències que solen demostrar-se amb l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea
d'estudi.
Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi) per a
emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a públics especialitzats i no especialitzats.
Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb
un alt grau d'autonomia.
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CONTINGUTS: MÒDULS DEL PLA D'ESTUDIS
El pla d'estudis del grau en Gastronomia i Arts Culinàries per la Universitat d'Alacant té un total de 240 crèdits, distribuïts
en quatre cursos amb 60 crèdits ECTS cadascun, i una organització temporal amb una distribució homogènia del treball a
realitzar en 30 ECTS per semestre. Els 240 crèdits inclouen tota la formació teòrica i pràctica que l'estudiant ha d'adquirir.
Des d'un punt de vista acadèmic, per a l'enfocament multidisciplinari que es pretén, les matèries de formació bàsica han
de recollir competències bàsiques de diverses branques del coneixement relacionades amb el coneixement dels aliments
(biologia, física, química, etc.), la gestió d'empreses especialitzades en alimentació (grau d'Administració i Direcció
d'Empreses), el màrqueting, el turisme, les habilitats socials, els recursos humans, la salut i la nutrició humana.
En adscriure els estudis a la branca de ciències socials i jurídiques, dels 60 crèdits de formació bàsica, 48 crèdits pertanyen
a matèries d'aquesta branca. Els 12 crèdits restants s'adscriuen a la matèria de nutrició i bromatologia, fortament
entroncada amb el títol i vital per a la formació bàsica de l'estudiant.
A cada crèdit ECTS s'atribueixen 25 hores de treball per a l'alumne. En les assignatures bàsiques, obligatòries i optatives la
presencialitat és del 40 % (10 hores de treball presencial i 15 de treball autònom). La presencialitat dels mòduls
corresponents a pràctiques externes tutelades és del 80 %, cosa que representa una de les majors dedicacions comparada
amb altres graus. Cada pràcticum disposa, per tant, de 120 hores presencials repartides en tres setmanes
aproximadament. Tres es dedicaran preferentment a activitats en cuina (elaboració d'aliments salats, dolços i alta cuina
mediterrània, respectivament), un altre a esdeveniments gastronòmics i treball en sala i un altre a la creació i gestió
d'empreses gastronòmiques.
El treball de fi de grau (TFG) consisteix en la realització tutoritzada i defensa d'un projecte de recerca, creació, innovació o
millora, en qualsevol camp relacionat amb la gastronomia. Permet avaluar globalment, les competències específiques
adquirides. Aquesta assignatura es distribueix en 80 % de treball autònom i 20 % presencial amb el tutor o tutora.

Les assignatures dedicades més específicament a conceptes relacionats amb l'elaboració culinària (sense explicar els
pràcticums) suposen el 16,7 % del total de crèdits (36 ECTS), mentre que els dedicats de forma genèrica a la direcció i
administració suposen 48 ECTS (22,2 %). Això proporciona a la titulació un enfocament planificat, sistemàtic i global, que
té en compte la multiplicitat de problemes als quals atendre, però sense oblidar diversos aspectes com el respecte als
valors humans, la solidaritat, les qüestions de gènere, etc. A més, tota aquesta distribució de matèries va íntimament
lligada a la cerca de l'excel·lència professional, a la qual s'ha d'aspirar sempre, no només individualment sinó com a part
d'un equip més ampli de persones que es complementen per a millorar el procés.
El pla d'estudis es troba estructurat en tres blocs (elaboració culinària, empresa, direcció i administració i coneixements
generals i multidisciplinaris).
Elaboració culinària inclou les assignatures Ciència i Tecnologia Culinària; Immersió i Experimentació en Gastronomia;
Forn, Rebosteria i Gelateria, Sumilleria i Mixologia; Innovació Tecnològica en la Cuina i Gastronomia; Cuina Alacantina i
Mediterrània.
Empresa, direcció i administració inclou les assignatures Gestió d'Empreses Gastronòmiques; Economia Aplicada a la
Gastronomia; Gestió de Recursos Humans; Gestió de Destinacions de Turisme Gastronòmic; Protocol i Gestió
d'Esdeveniments en Gastronomia; Màrqueting, Comercialització i Estratègies Digitals; Direcció Estratègica i
Emprenedoria i Globalització de l'Economia i Innovació en Gastronomia.
El bloc dedicat a l'empresa i la gestió econòmica té com a objectiu general desenvolupar competències bàsiques per a
emprendre negocis relacionats amb la restauració i agroalimentació. Es requereixen coneixements bàsics d'economia,
comptabilitat, finances, fiscalitat, màrqueting o publicitat, però també es tracta de desenvolupar les eines bàsiques per a
gestionar i tractar dades digitals en l'àmbit tecnològic dels aliments i per a la gestió econòmica, sense oblidar la
capacitació per a reconèixer, comprendre i satisfer les necessitats dels clients, la gestió d'equips o els recursos humans.
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Si dels 252 crèdits totals, incloent tota l'optativitat, en sostraiem els 36 corresponents als crèdits de la matèria de
pràctiques externes (PE 30 ECTS) i treball de fi de grau (TFG 6 ECTS), disposem de 216 crèdits que es distribueixen de la
següent manera: elaboració culinària, 36 (16,7 %); direcció i administració, 48 (22,2 %), i coneixements generals i
multidisciplinaris, 132 (61,1%). Això fa un total de 216 (100 %).
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CONTINGUTS: MÒDULS DEL PLA D'ESTUDIS (Cont.)
Coneixements generals i multidisciplinaris. Tal com s'ha esmentat, el pla d'estudis conté un pilar bàsic fonamentat en
la transversalitat, ja que dedica un bon nombre de crèdits (132 ECTS, incloent optativitat) a una temàtica
multidisciplinària, en la qual es poden identificar tres conjunts d'assignatures que es nodreixen de diverses branques de
coneixement.
Amb el primer (ciència i tecnologia d'aliments) es tracta d'aprofundir i posar les bases en aspectes teòrics bàsics i en els
fonaments científics dels processos gastronòmics: la identificació sensorial dels tipus d'aliments i els diversos graus de
qualitat en un marc agroalimentari sostenible, els fonaments químics i nutricionals, el tractament, la higiene, la
manipulació, etc. També, des d'un punt de vista tècnic, es proposa l'estudi dels equips i les instal·lacions on es treballa.
En un segon conjunt, s'aborda l'estudi de l'àmbit gastronòmic aprofundint en els aspectes d'una gastronomia saludable,
la restauració col·lectiva, la psicologia i la nutrició pública.
Finalment, en el tercer conjunt es desenvolupen continguts relacionats amb les manifestacions culturals i artístiques en
l'àmbit de les ciències socials i jurídiques i es tracten els aspectes històrics i antropològics, l'art i la gestió de recursos
relacionats amb la gastronomia. En comunicació en gastronomia també s'afronten temes com la creativitat, la premsa, la
comunicació especialitzada o la crítica gastronòmica, mentre que en protecció de la qualitat en l'activitat gastronòmica
s'aborden eines bàsiques en l'àmbit de l'organització jurídica, la protecció dels processos de producció, les normatives de
qualitat dels aliments o les denominacions d'origen, entre altres continguts.

ACCÉS
REQUISITS D'ACCÉS

X

HISTÒRIA DE L’ART

GREC II

HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA

GEOLOGIA

GEOGRAFIA

FONAMENTS DE L'ART II

X

X

QUÍMICA

X

X

MATEMÀTIQUES II

X

FÍSICA

X

ECONOMIA DE L'EMPRESA

DISSENY

X

MATEMÀTIQUES APLICADES A
LES CIENCIES SOCIALS II

X

X

LLATÍ II

0,2

X

DIBUIX TÈCNIC II

0,1

CULTURA AUDIOVISUAL II

CURS
2018/19

BIOLOGIA

PONDERACIONS

ARTS ESCÈNIQUES

1. BATXILLERAT LOMCE I PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU): Encara que s'hi pot accedir des de qualsevol
modalitat de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat de Ciències Socials o Ciències.
Podeu millorar la nota d'admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d'assignatures que ponderen segons aquesta taula:

X

X

X

X

X
X

2. BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: L'alumnat que haja fet estudis de batxillerat de plans
anteriors i tinga superada la selectivitat manté la nota d'accés, tot i que pot millorar-la presentant-se a assignatures de la
fase voluntària de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa).
L'alumnat de l'antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d'accés obtinguda en la prova de selectivitat. Aquests
alumnes poden millorar la nota d'admissió presentant-se a la fase voluntària de l'actual PAU. Només qui va superar el COU
abans del curs 1974/75 (any d'implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d'accés.
Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953,
estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la
nota d'accés que van obtenir (poden millorar-la a través de fase voluntària de la PAU).
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3. FORMACIÓ PROFESSIONAL: títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny
o tècnic esportiu superior: s'hi pot accedir des de qualsevol família professional.
Es pot millorar la nota d'admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la
taula de ponderacions de l'apartat 1.
4. ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D'ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS
ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d'accés expedida per la UNED. Poden reconèixer o
examinar-se d'assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la
nota d'admissió fins a 14 punts, d'acord amb el sistema de ponderacions de la taula del punt 1.
5. ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d'homologació del títol d'origen al títol
espanyol de batxillerat, poden examinar-se de quatre assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de
competències específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).
Se'ls aplicarà la taula de ponderacions del punt 1, en cas que s'hagen examinat d'assignatures troncals de modalitat o
d'opció i les hagen superat.
6. ALTRES: titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: ciències socials i
jurídiques), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys
mitjançant prova.

TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA
Límit d'admissió de places: 75.
Preinscripció: mitjan juny - començament de juliol.
Publicació de resultats d'admissió i espera: mitjan juliol.
Matrícula: els que resulten admesos després de la publicació dels resultats es matricularan en els terminis establits a
través d'Internet.

PERFIL D'INGRÉS RECOMANAT
Encara que no s'exigeix cap formació prèvia específica, per a ingressar en el grau en Gastronomia i Arts Culinàries es
recomana que l'alumnat haja cursat les modalitats de ciències socials o ciències.
Resulta recomanable, però no imprescindible, haver cursat entre unes altres, matèries d'economia, economia de
l'empresa, geografia i matemàtiques aplicades a les ciències socials, les quals ponderaran amb el factor màxim de 0,2.

Els graduats en Gastronomia seran professionals capaços d'exercir diversos perfils laborals entre els quals s'engloben:
- Direcció, gestió i administració en hosteleria, restauració i sectors afins.
- Consultoria, assessoria i promoció de noves iniciatives gastronòmiques en indústria o restauració.
- Innovació culinària i serveis gastronòmics.
- Organització d'esdeveniments gastronòmics, productes i activitats turístiques associats a la gastronomia.
- Polítiques alimentàries i sostenibilitat.
- Responsable de qualitat i seguretat alimentària en restauració
- Formació, recerca i innovació en centres públics i privats.
- Restauració col·lectiva o social.
- Gastronomia i salut.
- Conservació, revaloració i readaptació del patrimoni cultural en la vessant culinària i gastronòmica.

CENTRE
Facultat de Ciències
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant, s/n 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon: 96 590 3557 Fax: 96 590 3781
facu.ciencies@ua.es ciencies.ua.es/va

www.ua.es
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GASTRONOMIA I ARTS CULINÀRIES

ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS
PER TIPUS DE MATÈRIA
TIPUS DE MATÈRIA
Formació bàsica (FB)
Obligatòries (OB)
Optatives (OP)
Pràctiques externes
Treball de fi de grau
Total crèdits

CRÈDITS
60
132
12
30
6
240

DISTRIBUCIÓ PER CURSOS
PRIMER CURS
SEMESTRE 1 (30 ECTS)
ASSIGNATURA

SEMESTRE 2 (30 ECTS)
TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

OB

6

FONAMENTS DE NUTRICIÓ I ALIMENTACIÓ

FB

6

IMMERSIÓ I EXPERIMENTACIÓ EN
GASTRONOMIA

BROMATOLOGIA

FB

6

GASTRONOMIA SALUDABLE

OB

6

HISTORIA I FONAMENTS DE LA
GASTRONOMIA

FB

6

EQUIPS I INSTAL·LACIONS DE CUINA

OB

6

ECONOMIA APLICADA A LA GASTRONOMIA

FB

6

GASTRONOMIA, CULTURA I SOCIETAT

FB

6

TURISME GASTRONÒMIC I
DESENVOLUPAMENT REGIONAL

FB

6

PROCESSOS PSICOLÒGICS I GASTRONOMIA

FB

6

SEGON CURS
SEMESTRE 3 (30 ECTS)
ASSIGNATURA

SEMESTRE 4 (30 ECTS)
TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

PRODUCTES D'ORIGEN VEGETAL

OB

6

PANS, REBOSTERIA I GELATS

OB

6

PRODUCTES D'ORIGEN ANIMAL

OB

6

CIÈNCIA I TECNOLOGIA CULINÀRIA

OB

6

GESTIÓ D'EMPRESES GASTRONÒMIQUES

FB

6

SOMMELIERIA I MIXOLOGIA

OB

6

GESTIÓ DE DESTINACIONS DE TURISME
GASTRONÒMIC

FB

6

PRÀCTICUM 1

OB

6

PROTECCIÓ DE LA QUALITAT EN
L'ACTIVITAT GASTRONÒMICA

FB

6

PRÀCTICUM 2

OB

6

TERCER CURS
SEMESTRE 5 (30 ECTS)
ASSIGNATURA

7

SEMESTRE 6 (30 ECTS)
TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

MICROBIOLOGIA ALIMENTÀRIA

OB

6

TRAÇABILITAT I HIGIENE DELS ALIMENTS

OB

6

ANÀLISI SENSORIAL EN GASTRONOMIA

OB

6

MÀRQUETING, COMERCIALITZACIÓ I
ESTRATÈGIES DIGITALS

OB

6

GASTRONOMIA, RESTAURACIÓ
COL·LECTIVA I NUTRICIÓ PÚBLICA

OB

6

GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS

OB

6

TECNOLOGIA DELS ALIMENTS APLICADA A
LA GASTRONOMIA

OB

6

PROTOCOL I GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS EN
GASTRONOMIA

OB

6

GASTRONOMIA I SISTEMES
D'AGROALIMENTACIÓ SOSTENIBLE

OB

6

PRÀCTICUM 3

OB

6

www.ua.es

DISTRIBUCIÓ PER CURSOS (Cont.)
QUART CURS
SEMESTRE 7 (30 ECTS)
ASSIGNATURA

SEMESTRE 8 (30 ECTS)
TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

DIRECCIÓ ESTRATÈGICA I EMPRENEDORIA

OB

6

OPTATIVA 1 (2)

OP

6

COMUNICACIÓ EN GASTRONOMIA

OB

6

OPTATIVA 2 (2)

OP

6

GASTRONOMIA, CUINA ALACANTINA I
MEDITERRÀNIA

OB

6

TREBALL DE FI DE GRAU (1)

OB

6

INNOVACIÓ TECNOLÒGICA EN CUINA

OB

6

PRÀCTICUM 4

OB

6

TRACTAMENTS POSTCOLLITA

OB

6

PRÀCTICUM 5

OB

6

(1)
Abans de l'avaluació del treball de fi de grau, l'alumnat ha d'acreditar les competències en un idioma
estranger. Entre altres formes d'acreditació, en la Universitat d'Alacant es considera necessari superar, com a
mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes, que podrà ser elevat en el
futur, i complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis.
(2)

L'alumnat ha de cursar 12 crèdits d'optativitat, que ha d'escollir entre les assignatures que s'ofereixen com
a optatives.

TIPUS

ECTS

SEMESTRE

CUINES DEL MÓN

OP

6

8

BENESTAR PSICOLÒGIC I GASTRONOMIA

OP

6

8

GLOBALITZACIÓ DE L'ECONOMIA I INNOVACIÓ GASTRONÒMICA

OP

6

8

GASTRONOMIA, IDENTITAT TERRITORIAL I DESENVOLUPAMENT LOCAL

OP

6

8

GASTRONOMIA I ARTS CULINÀRIES

ASSIGNATURES OPTATIVES

www.ua.es
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GASTRONOMIA I ARTS CULINÀRIES
PLA D'ESTUDIS
GRAU EN GASTRONOMIA I ARTS CULINÀRIES
PRIMER CURS - SEMESTRE 1 (30 ECTS)
Codi

Assignatura

BROMATOLOGIA

FONAMENTS DE NUTRICIÓ
I ALIMENTACIÓ

ECONOMIA APLICADA A LA
GASTRONOMIA

HISTÒRIA I FONAMENTS
DE LA GASTRONOMIA

TURISME GASTRONÒMIC I
DESENVOLUPAMENT
REGIONAL

9

Tipus

FB

FB

FB

FB

FB

ECTS

Continguts

6

Introducció. Components bàsics dels aliments i estructura
dels aliments. Anàlisi d'aliments. Taules i bases de dades
de composició d'aliments. Grups d'aliments. Valor nutritiu
dels aliments. Aliments d'origen animal, llet i derivats, carn i
derivats, peix i derivats, ous i derivats, greixos animals.
Aliments d'origen vegetal, cereals i derivats, llegums, fruits
secs, fruites i derivats, verdures i derivats, greixos i olis
vegetals, espècies. Altres components, additius, residus,
avaluació de riscos químics per la presència de compostos
químics en aliments. Altres substàncies no nutritives.

6

Conceptes
introductoris.
Nutrients.
Macronutrients,
micronutrients
i
nutrients
essencials.
Descripció,
classificació i funcions. Els aliments. Energètics, plàstics i
reguladors. Components dels aliments. Nutrients i no
nutrients. Aliments funcionals. Digestió i absorció de
nutrients. Biodisponibilitat de nutrients. Homeòstasi.
Adaptació en passar de la fase d'absorció a la de post
absorció. Balanç energètic. Energia aportada pels aliments.
Procediments de càlcul. Energia consumida. Procediments
de càlcul. Requeriments i necessitats nutricionals i ingestes
recomanades segons els organismes oficials. Taules
d'ingestes recomanades, objectius i guies nutricionals.
Etiquetatge general i dieteticonutricional. Valoració
nutricional. Exemples pràctics.

6

L'economia: qüestions introductòries. Introducció als
conceptes d'oferta i demanda: l'equilibri de mercat. La
demanda i els seus elasticitats. Oferta, producció i costos.
Elasticitat de l'oferta. Estructura de mercats I: la
competència perfecta. Estructura de mercats II: la
competència imperfecta, el monopoli. Mercats no
competitius i sector agroalimentari. Els mercats de factors.
Les variables i conceptes macroeconòmics. Objectius i
instruments
de
la
macroeconomia.
El
sistema
agroalimentari: delimitació, productes i recursos. L'activitat
agroalimentària:
concepte,
classificacions
i
fonts
d'informació. La cadena de valor del sector agroalimentari.
Les variables i indicadors per a l'anàlisi econòmica de la
gastronomia. La competitivitat i els mercats gastronòmics.

6

Fonaments històrics del saber gastronòmic. De la cuina de
necessitat a la cuina gastronòmica: evolució històrica de la
cuina i les tècniques culinàries. Gastronomia i pràctiques
alimentàries: evolució històrica de les estratègies
alimentàries i la seva condició de determinants dels sabers
gastronòmics. Gastronomia i salut: evolució històrica dels
fonaments dietètics i nutricionals dels sabers gastronòmics.
Principals conceptes i tendències gastronòmiques. Fonts
per a l'estudi de la gastronomia. El llenguatge gastronòmic i
culinari. La investigació i la comunicació científica en l'àmbit
de la cultura i les ciències culinàries i gastronòmiques.

6

Les regions turístiques gastronòmiques: conceptualització i
anàlisi. Geografia mundial de les regions amb major
desenvolupament del turisme gastronòmic. Gastronomia i
desenvolupament turístic sostenible. Planificació i gestió de
foodscapes i la projecció gastronòmica

www.ua.es

Assignatura

EQUIPS I INSTAL·LACIONS
DE CUINA

GASTRONOMIA
SALUDABLE

GASTRONOMIA, CULTURA
I SOCIETAT

IMMERSIÓ I
EXPERIMENTACIÓ EN
GASTRONOMIA

PROCESSOS
PSICOLÒGICS I
GASTRONOMIA

www.ua.es

Tipus

OB

OB

FB

OB

FB

ECTS

Continguts

6

Transformació per transferència de calor: aplicació i
instal·lacions per a rostir, torrar i fregir. Aplicació de
microones. Operacions per depressió d'aigua: Psicometria
bàsica. Noves tecnologies d'aplicació tèrmica. Maquinària i
instrumentació
de
mescla
i
trituració.
Energia,
infraestructura i seguretat.

6

Principis d'una dieta equilibrada. Dieta mediterrània i salut.
Modificacions a realitzar en situacions especials, segons
adaptacions metabòliques i necessitats alimentàries i
nutricionals específiques. Estilització de cartes dietètiques.
Normatives relacionades amb la salut dels consumidors.
Tendències actuals en gastronomia: alternatives i efectes
en la salut. La gastronomia en la comunicació i l'educació
per a la salut.

6

La dimensió sociocultural de la gastronomia. Estructura
cultural i social: un marc analític per situar i entendre la
gastronomia: Elements simbòlics de la gastronomia:
creences, valors, normes, rols i identitat. Estratificació
social, estils de vida i gastronomia. Estabilitat i canvi social.
Processos de socialització i control social relacionats amb
la gastronomia. Processos de canvi social i innovació
vinculats a la gastronomia.

6

Preelaboració de gèneres culinaris. Termes culinaris
relacionats
amb
la
preelaboració.
Tractaments
característics de les matèries primeres. Talls i peces més
usuals: classificació, caracterització i aplicacions.
Realització d'operacions necessàries per a obtenir
preelaboracions culinàries més comunes, aplicant
tècniques i mètodes adequats. Realització d'elaboracions
culinàries bàsiques. Termes culinaris relacionats amb
l'elaboració.
Classificació,
definició
i
aplicacions.
Ingredients, esquemes i fases d'elaboració. Tècniques de
cocció. Tècniques i procediments d'execució per a
l'obtenció de fons, guarnicions, salses i cremes. Aplicació
de tècniques de regeneració i conservació. Servei
d'aliments i begudes i atenció al client en restauració. Tipus
de servei segons fórmula de restauració gastronòmica. El
servei d'aliments i begudes. Característiques específiques
dels serveis tipus bufet i serveis a col·lectivitats.
Formalització de comandes. Aplicació de tècniques
bàsiques d'atenció al client. Realització de tasques
posteriors al servei en l'àrea de consum d'aliments i
begudes. Tipus i modalitats de post servei. Seqüència i
execució d'operacions de post servei segons tipus i
modalitat.

6

Processos sensoperceptius, alimentació i gastronomia: com
funcionen els nostres sentits, atenció, sensació, percepció.
Psicologia cognitiva: aprenentatge, memòria, pensament,
motivació. Emocions i alimentació. Personalitat i
alimentació. Intel·ligència i creativitat. Gustos, emocions i
hàbits alimentaris.

GASTRONOMIA I ARTS CULINÀRIES

PRIMER CURS - SEMESTRE 2 (30 ECTS)
Codi

10

GASTRONOMIA I ARTS CULINÀRIES
SEGON CURS - SEMESTRE 3 (30 ECTS)
Codi

Assignatura

PRODUCTES D'ORIGEN
ANIMAL

PRODUCTES D'ORIGEN
VEGETAL

GESTIÓ D'EMPRESES
GASTRONÒMIQUES

GESTIÓ DE DESTINACIONS
DE TURISME
GASTRONÒMIC

PROTECCIÓ DE LA
QUALITAT EN L'ACTIVITAT
GASTRONÒMICA

11

Tipus

OB

OB

FB

FB

FB

ECTS

Continguts

6

Principals espècies i varietats d'animals comestibles.
Sistemes de producció ramadera i aqüícola extensius i
intensius. Espècies cinegètiques d'interés gastronòmic.
Principals grups d'espècies de peix i marisc capturades.
Tècniques d'explotació pesquera i zones de captura i
relació amb les espècies capturades i els seus indicadors
de qualitat. Productes derivats de la ramaderia, la pesca i
l'aqüicultura. Comerç de productes animals i formes de
presentació. Factors històrics i culturals que influeixen en la
demanda de productes pesquers i campanyes de
modificació de la demanda. Tècniques d'especejament de
productes d'origen animal.

6

Productes d'horta: vista general, varietats comercials,
tècniques de cultiu, l'horta d'Alacant, aplicacions culinàries.
Les plantes comestibles conreades i silvestres: principals
grups cereals, llegums, hortalisses, fruites, fruits secs i
llavors, oleaginoses, edulcorants, plantes de confitats, les
espècies i herbes culinàries, infusions alimentàries i
begudes d'extractes vegetals. Algues i fongs comestibles.
Fruites característiques de les comarques d'Alacant,
aplicacions culinàries. Altres productes d'origen vegetal.

6

Introducció a l'empresa gastronòmica. L'empresari en el
sector de la restauració. Finalitats i objectius de l'empresa
gastronòmica. Qualitat i servei a l'empresa gastronòmica.
L'estructura
organitzativa:
àrees
i
departaments.
Operacions bàsiques a l'empresa gastronòmica. Gestió de
compres. Gestió d'estocs. Estructura de costos Gestió
econòmica. Criteris econòmics per al disseny de la carta.

6

La gastronomia en la gestió integral de la destinació:
estratègia i desenvolupament operatiu. Ens i estructures de
gestió del turisme gastronòmic. Disseny i creació de
productes de turisme gastronòmic (esdeveniments, rutes
temàtiques, etc.). La comunicació de l'oferta gastronòmica

6

Sistemes de qualitat diferenciada dels productes utilitzats
en gastronomia: denominacions d'origen, indicacions
geogràfiques. Especial referència als sistemes de protecció
en el món del vi i els sistemes de qualitat diferenciada
aplicats als vins i begudes espirituoses. Especialitats
tradicionals garantides de productes com a mitjà de
protecció dels sistemes de producció tradicionals en la
gastronomia. Sistemes alternatius de protecció de la
qualitat i el prestigi dels productes utilitzats en la
gastronomia (marques col·lectives i de garantia). Disseny i
identificació dels elements emprats en la gastronomia
susceptibles de protecció mitjançant els diferents drets de
propietat industrial. Aproximació a altres drets de propietat
industrial com a mitjà de protecció de la qualitat i la
innovació en les arts culinàries (disseny, nom comercial i
marques individuals). Anàlisi i sistemes de prevenció
davant d'actuacions deslleials per part dels competidors en
el món de la gastronomia. Principals contractes utilitzats en
l'activitat gastronòmica. Formes jurídiques de constitució
dels empresaris dedicats a la gastronomia i conseqüències
en els professionals dedicats a la gastronomia.

www.ua.es

Assignatura

PANS, PASTISSOS I
GELATS

CIÈNCIA I TECNOLOGIA
CULINÀRIA

SOMMELIERIA I
MIXOLOGIA

PRÀCTICUM 1

PRÀCTICUM 2

www.ua.es

Tipus

ECTS

Continguts

OB

6

Ingredients. Components. Additius. Propietats estructurals i
sensorials. Avaluació de les propietats del producte.
Aspectes nutricionals. Formulació i elaboració de productes
de forn, pastisseria i gelateria. Paràmetres de qualitat.

6

Modificacions d'aspecte, gust, olor, contingut en aigua dels
aliments en els processos de preparació i cocció;
modificacions en contingut en nutrients en la preparació
d'ingredients, i en la cocció. Formes d'unió d'ingredients
més utilitzades en cuina: gels, emulsions i escumes.
Tecnologia de cocció bàsica, tradicional i noves
tecnologies. Influència de la mesura de ració de plats
cuinats a la ingesta total diària de nutrients.

6

Tast de vins i altres begudes analcohòliques i alcohòliques
diferents de vins. Anàlisi sensorial de productes selectes
propis de sommelieria i disseny d’ofertes. Disseny de cartes
de vins i altres begudes analcohòliques i alcohòliques
diferents de vins. Geografia vitivinícola. Gestió de cellers en
restauració. Els fonaments de la mixologia.

6

Preparació d'ingredients per a la posterior utilització en
plats freds o cuinats. Neteja, trossejat, especejament, etc.
Elaboracions salades bàsiques. Tècniques de cocció de
productes salats saludables en gastronomia. Hotels i
restaurants. Protocol i cerimònies: actes oficials i privats.
Tractaments i títols de cortesia. Celebracions i banquets:
organització. Tipus de taules i la col·locació. Vestir la taula.
Servir la taula. Distribució de convidats. Personal: funcions,
comportament, lavabo i vestuari. Decoració i ambient
general de la sala. Preparació d'ingredients per a la
posterior utilització en l'elaboració de diferents tipus de
dolços. Elaboracions casolanes de rebosteria tradicional.
Elaboracions pastisseres a nivell industrial. Tècniques
bàsiques d'elaboració. Elaboracions de gelats. Receptari de
l'alta cuina mediterrània. Cuina d'autor i innovació en alta
cuina mediterrània. Elaboració i reconeixement de
productes i preparacions tradicionals de la cuina alacantina.
Normativa i reglamentació aplicables a empreses de
gastronomia. Les activitats específiques a realitzar
dependran de l'empresa i el departament a què s'incorpore
l'alumnat.

6

Preparació d'ingredients per a la posterior utilització en
plats freds o cuinats. Neteja, trossejat, especejament, etc.
Elaboracions salades bàsiques. Tècniques de cocció de
productes salats saludables en gastronomia. Hotels i
restaurants. Protocol i cerimònies: actes oficials i privats.
Tractaments i títols de cortesia. Celebracions i banquets:
organització. Tipus de taules i la col·locació. Vestir la taula.
Servir la taula. Distribució de convidats. Personal: funcions,
comportament, lavabo i vestuari. Decoració i ambient
general de la sala. Preparació d'ingredients per a la
posterior utilització en l'elaboració de diferents tipus de
dolços. Elaboracions casolanes de rebosteria tradicional.
Elaboracions pastisseres a nivell industrial. Tècniques
bàsiques d'elaboració. Elaboracions de gelats. Receptari de
l'alta cuina mediterrània. Cuina d'autor i innovació en alta
cuina mediterrània. Elaboració i reconeixement de
productes i preparacions tradicionals de la cuina alacantina.
Normativa i reglamentació aplicables a empreses de
gastronomia. Les activitats específiques a realitzar
dependran de l'empresa i el departament a què s'incorpore
l'alumnat.

OB

OB

OB

OB

GASTRONOMIA I ARTS CULINÀRIES

SEGON CURS - SEMESTRE 4 (30 ECTS)
Codi

12

GASTRONOMIA I ARTS CULINÀRIES
TERCER CURS - SEMESTRE 5 (30 ECTS)
Codi

Assignatura

MICROBIOLOGIA
ALIMENTÀRIA

GASTRONOMIA I
SISTEMES DE
AGROALIMENTACIÓ
SOSTENIBLE

ANÀLISI SENSORIAL EN
GASTRONOMIA

GASTRONOMIA,
RESTAURACIÓ
COL·LECTIVA I NUTRICIÓ
PÚBLICA

TECNOLOGIA DELS
ALIMENTS APLICADA A LA
GASTRONOMIA

13

Tipus

ECTS

Continguts

OB

6

Introducció a la microbiologia. Fonaments de l'ecologia
microbiana dels aliments. Conservació i deteriorament dels
aliments. Utilització dels microorganismes en l'elaboració
d'aliments. Aliments bioprocessats.

6

Models de producció agrícola: tradicional, sostenible i
ecològica. Efectes dels models de producció en el medi
ambient i en la qualitat culinària dels productes
agroalimentaris. Ús racional de l'aigua i fertilitzants.
Residus i gestió en la indústria agroalimentària. Traçabilitat
de productes agrícoles. Pesca sostenible: unitats de gestió
pesquera, sobrepesca i rendiment màxim sostenible.

6

Principis bàsics de l'anàlisi sensorial. Percepció a través
dels òrgans dels sentits i interrelació entre els sentits.
Terminologia típica utilitzada en anàlisi sensorial.
Paràmetres i mesures en anàlisi sensorial. Característiques
de la sala d'anàlisi sensorial i de les mostres. Tipus de
panells. Proves sensorials, variables. Disseny de l'anàlisi
sensorial i anàlisi i interpretació dels resultats. Normativa
vigent a Espanya en matèria d'anàlisi sensorial segons
l'aliment. Aplicació de l'anàlisi sensorial a alguns productes
típics del País Valencià.

6

Restauració col·lectiva: definició, característiques i tipus.
Gastronomia i educació alimentària i nutricional en la
restauració col·lectiva social i institucional. Restauració
col·lectiva, gastronomia i consum responsable de recursos.
Polítiques nutricionals, gastronomia i restauració col·lectiva.
Planificació i programació en gastronomia i nutrició pública.

6

Conceptes fonamentals en tecnologia dels aliments.
Processament d'aliments. Processament dels aliments per
a l’estabilització. Conservació dels aliments. Irradiació
d'aliments. Comercialització d'aliments. Materials per a
envasament. Maquinària i processos d'envasament.
Envasat actiu i intel·ligent.

OB

OB

OB

OB

www.ua.es

Assignatura

TRAÇABILITAT I HIGIENE
DELS ALIMENTS

MÀRQUETING,
COMERCIALITZACIÓ I
ESTRATÈGIES DIGITALS

GESTIÓ DE RECURSOS
HUMANS

PROTOCOL I GESTIÓ
D'ESDEVENIMENTS EN
GASTRONOMIA

PRÀCTICUM 3

www.ua.es

Tipus

ECTS

Continguts

OB

6

Higiene alimentària. Seguretat alimentària. Control de
qualitat microbiològica dels aliments.

6

Introducció al màrqueting, evolució necessitats en
màrqueting. Planificació comercial (anàlisi de la situació,
establiment d'objectius, disseny d'estratègies i mecanismes
d'avaluació i control del pla). Investigació comercial. Mercat
i comportament de compra. Segmentació i posicionament.
Estratègies de màrqueting i màrqueting digital.

6

Els recursos humans a les empreses gastronòmiques.
Estructura i perfils de llocs. Gestió per competències. El
procés de contractació. El desenvolupament del personal.
Avaluació de l'acompliment i polítiques retributives.
Competències directives clau. Motivació del personal.
Lideratge efectiu. Comunicació.

6

Planificació estratègica d'esdeveniments. Concepte de
creativitat aplicat a la gestió d'esdeveniments. Fases de la
gestió d'esdeveniments. Fonaments del protocol com a
disciplina instrumental en l'estructura i disseny dels
esdeveniments gastronòmics. Gestió d'esdeveniments:
Reglamentació i aspectes fonamentals. Regulació
protocol·lària oficial i normativa sectorial. Estructures i
processos en la gestió dels esdeveniments gastronòmics:
Organització i logística. Restauració, tècniques i disseny
d'espais.
Educació
social,
etiqueta
i
oratòria.
Esdeveniments gastronòmics professionals i promoció dels
territoris.

6

Preparació d'ingredients per a la posterior utilització en
plats freds o cuinats. Neteja, trossejat, especejament, etc.
Elaboracions salades bàsiques. Tècniques de cocció de
productes salats saludables en gastronomia. Hotels i
restaurants. Protocol i cerimònies: actes oficials i privats.
Tractaments i títols de cortesia. Celebracions i banquets:
organització. Tipus de taules i col·locació. Vestir la taula.
Servir la taula. Distribució de convidats. Personal: funcions,
comportament, lavabo i vestuari. Decoració i ambient
general de la sala. Preparació d'ingredients per a la
posterior utilització en l'elaboració de diferents tipus de
dolços. Elaboracions casolanes de rebosteria tradicional.
Elaboracions pastisseres a nivell industrial. Tècniques
bàsiques d'elaboració. Elaboracions de gelats. Receptari de
l'alta cuina mediterrània. Cuina d'autor i innovació en alta
cuina mediterrània. Elaboració i reconeixement de
productes i preparacions tradicionals de la cuina alacantina.
Normativa i reglamentació aplicables a empreses de
gastronomia. Les activitats específiques a realitzar
dependran de l'empresa i el departament en què s'incorpori
l'alumnat.

OB

OB

OB

OB

GASTRONOMIA I ARTS CULINÀRIES

TERCER CURS - SEMESTRE 6 (30 ECTS)
Codi
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GASTRONOMIA I ARTS CULINÀRIES
QUART CURS - SEMESTRE 7 (30 ECTS)
Codi

Assignatura

COMUNICACIÓ EN
GASTRONOMIA

DIRECCIÓ ESTRATÈGICA I
EMPRENEDORIA

GASTRONOMIA, CUINA
ALACANTINA I
MEDITERRÀNIA

INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
EN CUINA

TRATAMIENTOS
POSTCOLLITA

15

Tipus

OB

OB

OB

OB

OB

ECTS

Continguts

6

Marc conceptual, teòric i històric de la publicitat, les
relacions públiques i el periodisme. Origen i evolució de la
publicitat, les relacions públiques i el periodisme.
Naixement i consolidació. Conceptes i elements bàsics en
publicitat, Relacions públiques i periodisme. La planificació
estratègica de la comunicació en gastronomia. Estratègia
de la comunicació publicitària: conceptualització, redacció.
El programa de relacions públiques. Tècniques. La
comunicació periodística: redacció. Crítica gastronòmica.

6

El procés de la direcció estratègica en l'empresa
gastronòmica. Innovació i emprenedoria a l'empresa
gastronòmica. Anàlisi estratègica. Formulació d'estratègies
competitives.
Formulació d'estratègies
corporatives.
Implantació d'estratègies. Quadre de comandament
integral. Disseny i implantació de pla d'empresa.

6

Introducció a la gastronomia mediterrània i introducció
gastronòmica geogràfica. Les èpoques de la gastronomia
alacantina. Característiques de la cuina mediterrània. La
gastronomia mediterrània: de la forma de cuinar a la forma
de menjar. Característiques de la cuina alacantina. Matèries
primeres utilitzades en la gastronomia mediterrània i
alacantina: Cuinat i presentació. Diversitat gastronòmica en
la geografia de les comarques d’Alacant: receptaris. Nova
cuina alacantina. La globalització de la dieta mediterrània
en el món actual.

6

Metodologia cientificotecnològica amb fins culinaris.
Tècniques de cocció modernes i avantguardistes:
fonaments, mètodes i equipaments. Metodologies
innovadores per a elaborar receptes culinàries: cuina
molecular. Tendències de futur en cuina.

6

Fruites i hortalisses en l'alimentació. Maduració i índexs de
maduresa. Factors implicats en el deteriorament dels
productes vegetals. Procediments postcollita: refrigeració,
congelació, tractaments d'alta temperatura, deshidratació,
etc. Conservació en fresc de productes hortofructícoles:
atmosferes modificades, productes vegetals mínimament
processats o de "quarta gamma", etc.

www.ua.es

Assignatura

PRÀCTICUM 4

PRÀCTICUM 5

TREBALL DE FI DE GRAU

www.ua.es

Tipus

OB

OB

OB

ECTS

Continguts

6

Preparació d'ingredients per a la posterior utilització en
plats freds o cuinats. Neteja, trossejat, especejament, etc.
Elaboracions salades bàsiques. Tècniques de cocció de
productes salats saludables en gastronomia. Hotels i
restaurants. Protocol i cerimònies: actes oficials i privats.
Tractaments i títols de cortesia. Celebracions i banquets:
organització. Tipus de taules i col·locació. Vestir la taula.
Servir la taula. Distribució de convidats. Personal: funcions,
comportament, lavabo i vestuari. Decoració i ambient
general de la sala. Preparació d'ingredients per a la
posterior utilització en l'elaboració de diferents tipus de
dolços. Elaboracions casolanes de rebosteria tradicional.
Elaboracions pastisseres a nivell industrial. Tècniques
bàsiques d'elaboració. Elaboracions de gelats. Receptari de
l'alta cuina mediterrània. Cuina d'autor i innovació en alta
cuina mediterrània. Elaboració i reconeixement de
productes i preparacions tradicionals de la cuina alacantina.
Normativa i reglamentació aplicables a empreses de
gastronomia. Les activitats específiques a realitzar
dependran de l'empresa i el departament a què s'incorpore
l'alumnat.

6

Preparació d'ingredients per a la posterior utilització en
plats freds o cuinats. Neteja, trossejat, especejament, etc.
Elaboracions salades bàsiques. Tècniques de cocció de
productes salats saludables en gastronomia. Hotels i
restaurants. Protocol i cerimònies: actes oficials i privats.
Tractaments i títols de cortesia. Celebracions i banquets:
organització. Tipus de taules i la seva col·locació. Vestir la
taula. Servir la taula. Distribució de convidats. Personal:
funcions, comportament, lavabo i vestuari. Decoració i
ambient general de la sala. Preparació d'ingredients per a
la posterior utilització en l'elaboració de diferents tipus de
dolços. Elaboracions casolanes de rebosteria tradicional.
Elaboracions pastisseres a nivell industrial. Tècniques
bàsiques d'elaboració. Elaboracions de gelats. Receptari de
l'alta cuina mediterrània. Cuina d'autor i innovació en alta
cuina mediterrània. Elaboració i reconeixement de
productes i preparacions tradicionals de la cuina alacantina.
Normativa i reglamentació aplicables a empreses de
gastronomia. Les activitats específiques a realitzar
dependran de l'empresa i el departament a què s'incorpore
l'alumnat.

6

El treball de fi de grau es concep com una matèria
globalitzadora orientada a l'avaluació integrada de les
competències específiques i generals associades al títol,
mitjançant la presentació i defensa pública d'un treball
realitzat sota la supervisió i orientació d'un professor tutor.
Pot ser un treball de revisió i investigació bibliogràfica
centrat en diferents camps relacionats amb la titulació o un
projecte d'investigació. També es poden incloure altres
modalitats que corresponguen a ofertes de professors del
grau.

GASTRONOMIA I ARTS CULINÀRIES

QUART CURS - SEMESTRE 8 (FORMACIÓ OBLIGATÒRIA 18 ECTS + FORMACIÓ OPTATIVA 12 ECTS)
Codi
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GASTRONOMIA I ARTS CULINÀRIES

PROGRAMES INTERNACIONALS DE MOBILITAT
Programes de mobilitat Erasmus+ d'estudiants amb finalitats d'estudi: el Programa d'Aprenentatge Permanent
Erasmus està promogut per la Unió Europea, amb la finalitat d'incentivar els intercanvis d'estudiants entre els països
membres.
Programa de mobilitat no europea: Per mitjà d'aquest programa, els estudiants de la UA poden realitzar una part dels
estudis en universitats no europees, amb les quals la UA haja subscrit convenis d'intercanvi d'estudiants. Aquest
intercanvi es fa amb l'objectiu del reconeixement acadèmic i d'aprofitament, com també d'adequació al perfil curricular.
PROGRAMES NACIONALS DE MOBILITAT
El programa de mobilitat nacional SICUE: permet als estudiants fer una part dels seus estudis en una altra universitat
espanyola diferent de la pròpia, amb garanties de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, com també d'adequació al
seu perfil curricular.
Programa DRAC: té com a objectiu la mobilitat d'estudiants entre les institucions que integren la XARXA VIVES
D'UNIVERSITATS. Inclou diferents convocatòries d'ajudes (DRAC-hivern, DRAC-formació avançada i DRAC-estiu).

17

FORMACIÓ PRÀCTICA I OCUPABILITAT
Pràctiques curriculars i extracurriculares / Borsa d'ocupació / Gabinet
d'Iniciatives per a l'Ocupació (GIPO) / Formació i orientació laboral / Centre de
creació d'empreses / Observatori d'Inserció Laboral / Pràctiques per a estudiants
i titulats en empreses d'Europa (programa AITANA) / Programa UA-Emprèn.

MOBILITAT I INTERNACIONALITZACIÓ
Idiomes (anglès, francès, alemany, italià, xinès, japonès, rus, àrab...) / Beques
d'idiomes / Períodes d'estudis en l'estranger: àmbit europeu (Erasmus +) i no
europeu / Estades lingüístiques a l'estiu / Estudis en altres universitats espanyoles
(Sicue–Drac) / Cooperació al desenvolupament.

CULTURA
Tallers i cursos / Activitats culturals: concerts, teatre, música, dansa,
exposicions... / MUA ( Museu Universitari) / Teatre i grups teatrals /
Grups musicals (Orquestra Filharmònica, Coral) / Voluntariat cultural.

ESPORTS
Pràctica lliure / Lligues internes / Lligues federades / Campionats Autonòmic
i Nacional / Múltiples modalitats esportives / Instal·lacions ampliades.

ALLOTJAMENT I SERVEIS
Residències universitàries / Habitatges per a llogar i compatir / Cafeteries i
menjadors amb preus especials / Transport universitari.

RECURSOS TECNOLÒGICS
Ordinadors de lliure accés / Xarxa sense fil / Correu electrònic personal /
Espai web propi per a publicar / Avantatges en adquisició de portàtils /
Impressió remota de documents / Promoció de l'ús de programari lliure
(COPLA) / Seu electrònica / Accès a la UA des de dispositius mòbils.

SUPORT I INFORMACIÓ A L'ESTUDIANT
OIA (Oficina d'Informació a l'Alumnat) / CSE (Centre de Suport a l'Estudiant) /
Secretaries dels Centres / Agendes / Guia de Estudiants / Sessions d'acollida per a
alumnes de nou ingrés / Programa d'Acció Tutorial.

www.ua.es

DOCÈNCIA I INNOVACIÓ EDUCATIVA
Materials, tutories i debats en línia / Sessions docents / Autoavaluació en línia /
Noves tecnologies aplicades a l'ensenyament-aprenentatge / Biblioteques
especialitzades / Sales d'estudi 24 hores / Préstec, reserves d'ordinadors i de sales
en línia / Processos d'adaptació als criteris de l'Espai Europeu d'Educació Superior:
titulacions, continguts, metodologies ensenyament-aprenentatge...

Títols de grau
GRAU

CIÈNCIES DE LA SALUT
Infermeria
Medicina *
Nutrició Humana i Dietètica
Òptica i Optometria
ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Arquitectura Tècnica
Fonaments de l'Arquitectura
Enginyeria Civil
Enginyeria en So i Imatge en Telecomunicació
Enginyeria Informàtica
Enginyeria Informàtica
+ Administració i Direcció
2
d'Empreses (I ADE)
Enginyeria Multimèdia
Enginyeria Química
Enginyeria Robòtica
Tecnologies de la Informació per a la Salut
* En tràmits de verificació

+ info:
TÍTOLS DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR

Oficina d'Informació. Universitat d'Alacant.
Telèfon: 965903456 - Fax: 965903755
a/e: informacio@ua.es
Ctra. Sant Vicent del Raspeig, s/n.
Apartat de correus 99. 03080 Alacant.

4 ANYS

ua.es

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES
Administració i Direcció d'Empreses (ADE)
Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport
Criminologia
Dret
Dret + ADE (DADE)
Dret + Criminologia (DECRIM)
Economia
Enginyeria Informàtica
+ Administració i Direcció
2
d'Empreses (I ADE)
Gastronomia i Arts Culinàries *
Geografia i Ordenació del Territori
Gestió i Administració Pública
Màrqueting *
Mestre en Educació Infantil
Mestre en Educació Primària
Publicitat i Relacions Públiques
Relacions Internacionals *
Relacions Laborals i Recursos Humans
Sociologia
Treball Social
Turisme
Turisme + ADE (TADE)

CIÈNCIES
Biologia
Ciències del Mar
Física
Geologia
Matemàtiques
Química
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ARTS I HUMANITATS
Espanyol: Llengua i Literatures
Estudis Àrabs i Islàmics
Estudis Francesos
Estudis Anglesos
Filologia Catalana
Història
Humanitats
Traducció i Interpretació

Gastronomia
i Arts Culinàries

240 CRÈDITS

