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0. Dades Identificadores 

El Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques és un grau interuniversitari impulsat per la 
Universitat de Barcelona a través dels seus Centres del Campus de l’Alimentació de Torribera -
Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, l’Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme 
CETT-UB i la Universitat Politècnica de Catalunya, a través de l’Escola Superior d’Agricultura de 
Barcelona. 

La formalització de la col.laboració entre aquests centres  queda recollida en el “Conveni 
específic de col.laboració interuniversitària entre la Universitat de Barcelona i la Universitat 
Politècnica de Catalunya per a la realització conjunta del Grau de Ciències Culinàries i 
Gastronòmiques” signat en data de 20 de desembre de 2013. 

 

Universitat de Barcelona 

Centres: Campus de l’Alimentació de Torribera -Facultat de Farmàcia i 

Ciències de l’Alimentació 

Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT-UB 

Universitat Politècnica de Catalunya 

Centre: Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 

Dades de Contacte: Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT-UB  

Av. Can Marcet, 36-38 

08035 BARCELONA 

e-mail Helena.puig@cett.cat 

Telèfon 934280777 

 

Elaboració de  l’informe  Ordenació Acadèmica, Serveis de Qualitat del CETT 

Revisió de l’informe: Comissió d’Avaluació Interna del Grau de Ciències Culinàries i 
Gastronòmiques 

Aprovació de l’informe:  Consell de Coordinació del Grau de Ciències Culinàries i 
Gastronòmiques 

Data d’aprovació:  Pendent d’aprovació en data 17 de Desembre de 2019  

https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MenuItems/21166/Ci%C3%A8ncies%20Culin%C3%A0ries%20i%20Gastron%20(Conveni%20signat%20UB_UPC).pdf
https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MenuItems/21166/Ci%C3%A8ncies%20Culin%C3%A0ries%20i%20Gastron%20(Conveni%20signat%20UB_UPC).pdf
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Per a la redacció del present informe s’han seguit les pautes marcades en la “Guia per al 
Seguiment de les Titulacions Oficials de Grau i Màster” de  l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya en la seva versió d’octubre de 2016 i per les directrius 
pròpies assenyalades per l’Agència de Polítiques i de Qualitat de la Universitat de Barcelona. 

Per a l’elaboració del present document s’han tingut en consideració les opinions, aportacions, 
reflexions, suggeriments...., dels diferents grups d’interès (professorat, estudiants, 
responsables acadèmics, personal administratiu i ocupadors, principalment) recollides segons 
els diferents procediments que contempla el sistema de garantia de qualitat del Centre 
Coordinador (SIQMAC) 

La taula que es presenta a continuació recull la informació requerida respecte al Centre que 
actua com a Centre Coordinador segons el conveni  

 

Taula 1. Dades de les titulacions del Centre Coordinador del Grau 

Titulacions Impartides al 

Centre 

Codi RUCT Crèdits 

ECTS 

Any 

Implantació 

Responsable de la 

Titulació 

Grau de Turisme 
2500521 240 2009-10 

Dr. José A. Pérez-

Aranda 

Grau de Ciències Culinàries i 

Gastronòmiques
1
 

2503006 240 2014-15 Sra. Nan Ferreres 

Màster en Innovació en la 

Gestió Turística 
4313084 60 2011-12 Sra. Emma Pla 

Màster en Direcció d’Empreses 

Turístiques 
4313889 60 2013-14 Dr. Enric López 

Màster en Direcció Hotelera i 

de Restauració 
4313888 60 2013-14 Sr. Álvaro Arrieta 

 

  

                                                           
1
 El Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques és un grau interuniversitari liderat per l’ EUHT CETT-UB, 

conjuntament amb el Campus de l’Alimentació de Torribera de la Universitat de Barcelona i la Universitat 
Politècnica de Catalunya. 

https://www.cett.es/siqmac/ca/
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1. Presentació dels Centres 

Aquest és el primer Grau Interuniversitari (UB-UPC) en l’àmbit de Ciències Culinàries i 
Gastronòmiques de l’Estat Espanyol, liderat per dues Universitats Públiques. Neix de la unió, la 
voluntat i el compromís de la Universitat de Barcelona(UB) i la  Universitat Politècnica de 
Catalunya – Barcelona Tech (UPC), mitjançant l'Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT-
UB (centre adscrit a la Universitat de Barcelona), el Campus de l'Alimentació de Torribera (UB), 
on els estudis estan adscrits a la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, l'Escola 
Superior d'Agricultura de Barcelona (UPC) i la Fundació Alícia com a entitat promotora, per 
oferir la millor formació d'alt nivell que respongui a les necessitats del sector de la cuina i la 
gastronomia, i per impulsar els estudis i la recerca en aquest àmbit. 

Avalat per l'experiència acadèmica i el coneixement expert en alimentació, nutrició i dietètica, 
ciències agroalimentàries, ciències culinàries i gastronomia d'aquests centres referents del 
sector universitari, el programa de grau compta, a més, amb l'assessorament gastronòmic i la 
col·laboració del reconegut xef català Joan Roca, i la participació en el disseny i 
desenvolupament dels cuiners i professionals del sector més rellevants del país, així com de la 
indústria gastronòmica i de l'alimentació.  

Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT-UB 

El CETT és un centre internacional de formació i transferència de coneixement en hoteleria, 
turisme i gastronomia adscrit a la Universitat de Barcelona, que ofereix tots els nivells de 
formació (formació professional, universitària de grau i postgrau, contínua per a professionals 
en actiu i a mida per a les empreses), mitjançant un model formatiu propi que té com a base: 

 Un equip de docents i professionals amb rigor acadèmic i experiència. 

 El desenvolupament del coneixement especialitzat i la recerca  en turisme, hoteleria i 
gastronomia, mitjançant els àmbits de coneixement expert (Turisme, Cultura i 

Territori, Hoteleria, Cuina i Gastronomia. 

 L’aprenentatge i l’experiència que proporcionen les empreses d’aplicació del Grup 
CETT: Hotel Alimara (4 estrelles), Àgora BCN Residència Universitària Internacional,  
CETT Consultors. 

 L’estreta vinculació amb les persones i les empreses del sector turístic i gastronòmic, 
derivat d’una trajectòria de 50 anys treballant en l’entorn del turisme, l’hoteleria i la 
gastronomia. 

 Una clara vocació internacional que afavoreix la mobilitat dels alumnes tant pel que fa 
als intercanvis acadèmics com professionals. Les seves aules són un punt de trobada 
d’estudiants de tot el món. 

 L’alumnat, caracteritzat per un segell distintiu: una sòlida formació i el 
desenvolupament de competències actitudinals, que avui es troba en empreses i 
institucions d’arreu del món i participa activament en diferents iniciatives del CETT  

L’Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT (EUHT CETT), adscrita a la Universitat de 
Barcelona, és la institució de formació superior del CETT i sorgeix el 1996 amb la intenció de 
crear un centre de formació on es fusiona el millor del Grup CETT i de la Universitat de 

http://www.esab.upc.edu/
http://www.esab.upc.edu/
https://www.cett.es/
https://www.cett.es/
http://www.ub.edu/campusalimentacio/ca/index.html
http://www.alicia.cat/ca/
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Barcelona; suma del coneixement profund del sector turístic que el CETT lidera des de 1969 i 
de l'herència de més de 555 anys de desenvolupament en ciència de la Universitat de 
Barcelona.  

L’oportunitat de constituir-se com el centre de formació especialitzat en turisme, hoteleria i 
gastronomia de la Universitat de Barcelona, sorgeix arrel de la possibilitat que ofereix el Reial 
Decret 259/1996, de 16 de febrer que disposa que “els estudis superiors de turisme es 
desenvoluparan a la universitat i als centres que obtinguin el seu reconeixement com a escoles 
adscrites a una universitat.” 

Després 50 anys, el CETT esdevé un referent internacional d’excel·lència acadèmica i de serveis 
en hoteleria, turisme i gastronomia, compromès amb el desenvolupament responsable del 
sector i la societat, aportant formació, recerca, innovació i coneixement expert, i apostant 
decididament pel creixement personal i professional de tots els qui en formen part. 

 

Taula 2. Dades Bàsiques Titulacions Oficials de Grau i Màster impartides al Centre 

Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme 
CETT-UB 

Places Nous Matriculats Titulats Professorat 

Grau de Turisme 195 183 703 157 98 

Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques 80 51 197 42 94 

TOTAL GRAUS 275 234 900 199 192 

            

Màster Universitari en Innovació en la Gestió 
Turística 60 32 35 23 103 

Màster Universitari en Direcció Hotelera i de 
Restauració 145 61 84 60 70 

Màster Universitari en Direcció d'Empreses 
Turístiques 170 61 94 76 73 

TOTAL MÀSTERS 375 154 213 159 246 

Font: Ordenació Acadèmica (curs 2018-19) 

     
 

Campus de l’Alimentació de Torribera-UB. Facultat de Farmàcia 

La UB és una universitat pública, considerada líder a l’Estat espanyol, ja que es situa en una 
posició capdavantera a escala mundial d’acord amb els principals rànquings internacionals. 
Segons el rànquing Times Higher Education (THE) World University Rankings, es situa entre les 
25 millors universitats del món amb més de 400 anys d’història. Segons la edició 2018 dels QS 
World University Rankings by Subject, és líder a l’Estat espanyol i es situa entre les 200 millors 
universitats del món. En recerca universitària també és líder a nivell de l’estat espanyol i es 
consolida en una posició mitjana al voltant del 120 a escala mundial (Academic Ranking of 
World Universities, conegut com a rànquing de Xangai, Best Global Universities i QS World 
University Rankings). A més és membre de la Lliga Europea d’Universitats de Recerca (LERU).  

La Facultat actualment es denomina “Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació” canvi 
que reflexa la voluntat i responsabilitat de formar els estudiants en el vessant sanitari del 

https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/indicadors-grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques
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medicament i en el de les ciències de l’alimentació en els diferents graus, màsters i estudis de 
postgrau dels que es responsable. A la facultat, a més de l’ensenyament de Farmàcia, des del 
setembre de 2010 s’imparteixen els ensenyaments de Ciència i Tecnologia dels Aliments (CTA) 
i Nutrició Humana i Dietètica (NHD). El curs 2014-2015, s’ha adscrit a la Facultat el grau de 
Ciències Culinàries i Gastronòmiques, grau interuniversitari (UB-UPC) coordinat pel CETT-UB 
(centre adscrit a la UB) i compartit amb l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
(ESAB/UPC). Una part important d’aquest grau s’imparteix al Campus de l’Alimentació de 
Torribera.  

L’activitat de la Facultat es desenvolupa en dos campus universitaris, el campus Diagonal, on 
està ubicat l’edifici des dels anys 50 i on s’imparteix l’ensenyament de Farmàcia, i el campus de 
l’Alimentació de Torribera, amb noves instal·lacions, ubicat a Santa Coloma de Gramenet, on 
s’imparteixen els ensenyaments relacionats a l’àmbit de l’alimentació i la gastronomia. 

El Campus de l’Alimentació de Torribera, pretén concentrar part de les potencialitats de 
l’àmbit docent i de recerca, en l’àmbit de l’alimentació i la gastronomia. Aquí podem trobar de 
l’ordre de 1000 estudiants, de grau i de postgraus. El Campus de l’Alimentació de Torribera en 
la vessant de l’alimentació i salut es troba incorporat al projecte Health UB campus (HUBc), 
que és un entorn d’excel·lència internacional reconegut. En aquest Campus s’imparteixen els 
graus de CTA, NHD, el grau interuniversitari de Ciències Culinàries i Gastronòmiques, a més del 
màster de Seguretat Alimentària, entre d’altres. El campus disposa de 4 edificis i aulari amb un 
total de 9.586 m² que inclouen les estructures de docència, de recerca i les administratives. 
Inclou un Departament, aules, aules d’informàtica, biblioteca, Unitat de Laboratoris Docents 
(ULD) i altres serveis (bar, sala polivalent, entre d’altres). 

A nivell docent, el campus disposa d’uns espais dedicats exclusivament a la docència 

experimental que estan gestionats per la ULD en el marc d’un programa de qualitat que va 

assolir el Segell cap a l’Excel·lència Europea 200+ el 2013. Els laboratoris docents es troben 

ubicats a l’edifici Marina de 3.468 m², distribuint l’espai en 9 laboratoris docents especialitzats, 

1 sala d’anàlisi sensorial i 1 laboratori tecnològic. A més, a l’edifici Masia s’ubica l'Aula de cuina 

i el Laboratori de demostracions tecnològiques i investigació culinària. També es compta amb 

una unitat de 1.400 m² que funciona com hivernacle, dedicat a la docència-recerca.   

La biblioteca depèn del Centre de recursos per a l’aprenentatge i la investigació (CRAI) de la UB 

i disposa d’un patrimoni documental i bibliogràfic extens. El CRAI-UB va assolir el Segell 

d’Excel·lència Europea EFQM 500+ i dona suport als dos campus  

En l’àmbit de la recerca, al campus està ubicada la seu de l’Institut de Nutrició i Seguretat 

Alimentària de la UB (INSA-UB) del que formen part actualment 23 grups de recerca que 

desenvolupen la seva activitat en el marc de projectes de recerca d’àmbit nacional i 

internacional amb l’objectiu de fer front a les demandes i les necessitats de la societat actual 

en recerca, formació i de prestació de serveis als sectors relacionats amb la indústria 

agroalimentària. Per la seva banda, la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació també 

desenvolupa una recerca de qualitat i prestigi i disposa de serveis propis, però també gaudeix 

de l’entorn d’alt nivell científic com son el Parc Científic de Barcelona i els Centres Científics i 

Tecnològics de la UB.   

  

http://www.ub.edu/campusalimentacio/ca/index.html
http://insa.ub.edu/
http://insa.ub.edu/
http://www.pcb.ub.edu/portal/ca/cerca?p_p_id=cercador_WAR_empleatsempresesportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_cercador_WAR_empleatsempresesportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fcommon%2Fdetall-empresa.jsp&_cer
http://www.pcb.ub.edu/portal/ca/cerca?p_p_id=cercador_WAR_empleatsempresesportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_cercador_WAR_empleatsempresesportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fcommon%2Fdetall-empresa.jsp&_cer
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Taula 2. Dades Bàsiques Titulacions Oficials de Grau i Màster impartides al Centre 

Facultat de Farmàcia i Ciències de 
l'Alimentació 

Places Nous Matriculats Titulats Professorat 

Grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments 80 88 309 61 120 

Grau de Farmàcia 340 369 1884 284* 425 

Grau de Nutrició Humana i Dietètica 60 73 327 67 140 

TOTAL GRAUS 480 530 2520 128 685 

          
 Màster en Atenció Sanitària i Pràctica 

Col.laborativa 25   2 2 nd 

Màster en Biotecnologia Molecular 70 49 55 50 
 Màster en Desenvolupament i Innovació 

d'Aliments 35 38 38 38 nd 

Màster en Medicaments, Salut i Sistema Sanitari 25 8 8 5 
 Màster en Recerca, Desenvolupament i Control 

de Medicaments 40 29 33 31 nd 

Màster en Seguretat Alimentària 40 37 38 33 
 TOTAL MÀSTERS 235 161 174 159 nd 

Fonts: Dades estadístiques UB, Espai VSMA         
 *(dada del curs 2017-18)         
 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona – UPC (Campus del Baix Llobregat) 

L´Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB) fou inaugurada l´any 1911 per la Diputació 
de Barcelona sota la presidència d´Enric Prat de la Riba a partir de la ja existent ‘Escuela 
Provincial de Agricultura´, modernitzant els plans d´estudi i incorporant una important 
infraestructura de laboratoris i serveis. Durant la primera etapa, l´ESAB fou responsable de la 
introducció a Catalunya de diverses tècniques i avenços científics en el camp de la biologia i la 
genètica. El 1936 la biblioteca de l´Escola disposava ja d´un total de 11.753 volums, i a partir de 
1921 es comença la publicació de la revista Arxius, publicació continuada fins l´any 2002, amb 
treballs d´investigació científica i tècnica realitzats, fonamentalment, a l´ESAB. El fons antic de 
l´ESAB pot consultar-se al portal: http://bibliotecnica.upc.edu/BCBL/fonsanticagricultura 

En la primera etapa de l´Escola s´impartien tres nivells de formació: Grau Elemental de Tècnic 
Agrícola (3 anys), Grau Superior d´Enginyer Agrícola (5 anys) i Grau Complementari de 
Professor d´Agricultura (Recerca). 

A partir de 1940, l´Escola (‘Escuela de Peritos Agrícolas y Superior de Agricultura´) quedà 
vinculada a la Diputació de Barcelona i perdé la capacitat d´impartir estudis superiors 
d´Enginyeria Agrícola. Des d’ el 1966 l’Escola (llavors ‘Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola y 
de Especialidades Agropecuarias´) impartí la titulació de “Ingeniero Técnico Agrícola” en les 
especialitats de “Explotaciones Agropecuarias”, “Industrias de Fermentación” i “Mecanización 
Agraria”, substituïda per la de “Hortofruticultura y Jardinería” el 1967. 

El 1976 esdevé una Escola adscrita a la UPC denominant-se “Escola Universitària d´Enginyeria 
Tècnica Agrícola de Barcelona”, començant així un llarg procés d´integració a la universitat 
pública catalana. En aquell moment es posen en marxa els plans d´estudi de les titulacions: 

http://www.ub.edu/gtr/indicadors_dades/grau_nous.html
https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1051
http://bibliotecnica.upc.edu/BCBL/fonsanticagricultura
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Enginyer Tècnic Agrícola en les especialitats de Explotacions Agropecuàries, de 
Hortofructicultura i Jardineria i d'Indústries Agràries i Alimentàries. 

El 1980 la Diputació de Barcelona aprova la recuperació del nom històric de l´ESAB. Dins aquest 
període es produeix un impuls en la recerca i es posen en marxa cursos de postgrau en 
Jardineria i Paisatgisme i en Aqüicultura, així com un màster en Viticultura i Enologia. 

El procés d´integració a la UPC passa per la creació, l´any 1999, del Consorci de l´Escola 
Industrial de Barcelona (CEIB) i la integració final el dia 1 de gener de 2008. Des de gener de 
2005, l´Escola ocupa les noves instal·lacions localitzades al Campus del Baix Llobregat de la UPC 
a Castelldefels, el qual està ubicat dins del Parc Mediterrani de la Tecnologia.  

El curs 2008-2009, l´ESAB inicia la participació en diversos màsters oficials: Sistemes Agrícoles 
Periurbans, tura per al Desenvolupament, Paisatgisme, Aqüicultura i Enginyeria Biotecnològica. 
El curs 2009-2010, l´ESAB inicia la docència dels nous graus en Enginyeria Agrícola, Enginyeria 
Agroambiental i del Paisatge, Enginyeria Alimentària i Enginyeria dels Sistemes Biològics i en el 
curs 2014-15 s’inicia el Màster universitari en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria 
Alimentària i de Bioprocessos.  

Des del curs 2015-2016 també s’imparteix docència en el Grau Interuniversitari en Ciències 
Culinàries i Gastronòmiques, amb la Facultat de Farmàcia de la UB i el CETT. El curs 2018-2019 
s’inicia el Grau en Ciències Agronòmiques i el 2019-2020 està previst que comenci el Grau en 
Paisatgisme, cosa que implicarà l’extinció dels graus Enginyeria Agrícola i Enginyeria 
Agroambiental i del Paisatge. L’ESAB també participa en el Grau en Ciències i Tecnologies del 
Mar des del curs 2018-2019. 

Actualment l´ESAB també acull les seus de les entitats següents: 

- CREDA-Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari  

- Fundació Miquel Agustí  

- Clúster Agroalimentari  

 

Taula 2. Dades Bàsiques Titulacions Oficials de Grau i Màster impartides al Centre 

Escola Superior d'Agricultura de 
Barcelona 

Places Nous Matriculats Titulats Professorat 

Enginyeria Agricola (en extinció) -- -- 75 25  nd  

Enginyeria Agroambiental i del paisatge (en 
extinció) -- -- 59 24  nd  

Enginyeria Alimentària 50 49 182 29  nd  

Enginyeria de Ciències Agronòmiques (3er curs 
d'implantació) 60 84 85 --  nd  

Enginyeria de Sistemes Biològics 50 53 210 35  nd  

TOTAL GRAUS 160 186 611 113  nd  

Font: Dades estadístiques i Gestió.UPC           

nd: no hi ha dades 

  

http://www.creda.es/
http://fundaciomiquelagusti.com/
http://clusteragroalimentari.upc.edu/
https://gpaq.upc.edu/lldades/default.asp
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2. Procés d’Elaboració de l’Autoinforme 

El procés d’elaboració de l’Autoinforme ha tingut en consideració la particularitat de tractar-se 
d’un Grau Interuniversitari en el que participen tres Centres amb naturaleses molt 
diferenciades per tractar-se de dos d’ells integrats en l’àmbit públic i un centre adscrit de 
titularitat privada adscrit a una Universitat Pública. 

Des d’un primer moment es va considerar aquesta circumstància en la composició dels 
membres de la Comissió d’Avaluació Interna (CAI). 

Per al procés d’acreditació el Consell de Coordinació del Grau de Ciències Culinàries i 
Gastronòmiques estableix la conveniència de que la seva composició estigui formada per les 
persones següents: 

Coordinació General del GCCG Sra. Nan Ferreres 

Direcció Campus de l’Alimentació  de Torribera –UB Dra. M. Carmen Vidal 

Direcció ESAB –UPC Dra. Anna Gras 

Direcció EUHT CETT-UB Dr. José A. Pérez-Aranda 

Responsable Acadèmic Campus de l’Alimentació de Torribera-UB Dr. Axel Bidon-Chanal 

Responsable Acadèmic ESAB-UPC Dra. Núria Carazo 

Responsable Acadèmic EUHT CETT-UB Sra. Vinyet Capdet 

Vicedeganat de Qualitat i Innovació -UB Dra. Roser Fisa 

Sotsdirecció de Planificació Acadèmica i Mobilitat  ESAB-UPC Dra. Mònica Blanco 

Ordenació Acadèmica. Serveis Qualitat EUHT CETT-UB Sra. Helena Puig 

Direcció de Career Services del  CETT Sra. Melissa Torres 

Cap de Secretaria del CETT Sra. Susanna Vidal 

Estudiant de l’Especialitat de Direcció Culinària i Innovació a la 
Indústria Alimentària i Col.lectivitats 

Sra. Angeles Salazar 

Estudiant de l’Especialitat de Direcció d’Alta Cuina i Innovació 
Gastronòmica 

Sra. Adriana Tomás 

Assumeix la presidència d’aquesta Comissió la Sra. Nan Ferreres en qualitat de Coordinadora 
General del Grau, i també queda determinat que la persona responsable d’Ordenació 
Acadèmica exercirà la funció de coordinació de la informació generada per a la redacció del 
present autoinforme. 

Acta de Reunió de Constitució del CAI 

A fi de dur a terme el procés de l’elaboració de l’autoinforme de la manera més eficient 
possible, s’estableixen sessions de treball plenàries, focalitzant però la tasca a partir del treball 
en grups de petit format permetent un desenvolupament operacional més efectiu i simultani, 
mantenint informat al CAI en tot moment, a més de disposar els seus membres de l’accés a la 
informació que s’anava generant al llarg del procés. 

Una de les primeres decisions que es prenen en el moment de constituir el CAI és la possibilitat 
d’incloure en l’anàlisi la informació sobre el curs 2018-19, donat que en el moment en que es 

https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/acreditacio/comite-davaluacio-intern-cai
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preveu el tancament de l’Autoinforme es disposarà dels indicadors necessaris i el que atorga 
sentit al seguiment que es vol fer d’aquesta titulació. 

Es constitueix una Comissió Permanent conformada per representants de cada un dels Centres 
Participants juntament amb Ordenació Acadèmica del CETT, que es reuneixen de forma 
periòdica durant tot el procés, fent-se responsable del seguiment dels treballs realitzats i 
pendents.  

A partir d’aquí s’inicia el procés fent unes primeres sessions de treball de diagnòstic de cada un 
dels estàndards en unes reunions celebrades en cada un dels Centres. Aquestes reunions 
serveixen com a punt de partida per a l’elaboració de totes les tasques que es consideren 
necessàries desenvolupar per a l’elaboració de l’autoinforme. 

En aquest sentit i donada la particularitat de Grau Interuniversitari, es dissenya una plataforma 
de gestió de projectes de forma compartida en que es pot veure el progrés  i treball de forma 
col·laborativa, i afavorint al mateix temps la possibilitat de guardar totes les evidències 
necessàries. 

S’amplia també l’espai web de gestió de processos acadèmics de que es disposa des de l’EUHT 
CETT-UB per a que actuï com espai repositori per accedir a tota la informació que es requereix 
presentar com a evidència. 

S’organitzen sessions plenàries al llarg del procés en que es convoca a la totalitat dels 
membres del CAI a fi d’informar personalment dels avançaments realitzats. En la sessió 
plenària del 28 d’octubre de 2019, el CAI duu a terme la revisió final de l’Autoinforme abans de 
la seva publicació el 31 d’octubre del mateix any. 

En quant a la seva exposició pública, aquesta s’inicia el dilluns 4 de novembre de 2019 a través 
d’un espai independent d’Acreditació 2019, amb un formulari per a recollir els possibles 
suggeriments. 

Des de la Coordinació General del Grau es dona comunicació directa via mail d’aquesta 
exposició pública als grups d’interès del centre: professorat, estudiants, personal 
d’administració i serveis...., així com també es pública a la pàgina web del centre. 

Després del període reglamentàriament establert per a la seva exposició pública, el 9 de 
desembre de 2019 es reuneix novament el CAI. En aquesta sessió es revisen les comunicacions 
que s’han rebut a través del formulari que s’ha mantingut actiu durant aquest temps a fi de 
valorar les possibles esmenes a incorporar en la versió final de l’Autoinforme 

A requeriment de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, es tramet el 
present autoinforme previ a la seva aprovació final que correspon al Consell de Coordinació 
del Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques. 

En l’ordre del dia de la reunió convocada pel 17 de desembre de 2019, aquest òrgan incorpora 
l’aprovació de l’Autoinforme d’Acreditació, havent tingut però coneixement previ del seu 
contingut, i quedant pendent de formalitzar la seva ratificació final. 

  

https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MenuItems/21168/Acreditaci%C3%B3/7.%20CAI_Acta%20Reuni_CETT_%2028Oct19.pdf
https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MenuItems/21168/Acreditaci%C3%B3/7.%20CAI_Acta%20Reuni_CETT_%2028Oct19.pdf
https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MenuItems/21168/Acreditaci%C3%B3/8.%20CAI_Acta%20Reuni_CETT_%2009%20des19.pdf
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Format de Redacció del Document 

Per a la redacció del present autoinforme s’han seguit les pautes marcades per l’Agència per a 
la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya en la seva versió 3.0 de març de 2016 i per les 
directrius pròpies assenyalades per l’Agència de Polítiques i de Qualitat de la Universitat de 
Barcelona. 

La gestió de totes les evidències i taules associades a la redacció del present informe es troben 
redirigides a un apartat de la pàgina web del Sistema Integrat de Qualitat i Medi ambient del 
CETT (SIQMAC), que recull totes les dades del Sistema Universitari de Verificació, Seguiment, 
Modificació i Acreditació, a on es pot accedir directament des dels diferents hipervincles que 
es van incorporant al llarg de l’anàlisi dels diferents estàndards associats al procés 
d’acreditació. 

Tal i com s’assenyala en les directrius que s’han donat per a l’articulació de la informació de tot 
aquest procés, es proporcionarà al Comitè d’Avaluació Extern un codi d’accés a la web del 
SIQMAC per a consulta de les taules i dades que acompanyen aquest document.  

Donat el caràcter interuniversitari d’aquesta titulació, els estàndards 1, 4 i 5, incorporen 
particularitats específiques del funcionament de cada Centre. 

De la mateixa manera s’han dissenyat i identificat les diferents taules que donen suport o 
evidència al llarg del document. Totes elles han estat elaborades des de l’àmbit d’Ordenació 
Acadèmica, i per aquesta raó es fa constar en aquest punt del document aquest fet a fi de no 
haver de repetir la mateixa font en cada una d’elles. 

Al llarg de tot el document es van incorporant les valoracions que el Comitè d’Avaluació Intern 
ha dut a terme en la seva revisió de l’Autoinforme, i al finalitzar cadascun dels estàndards, es 
fa  una valoració global de la consideració sobre  grau d’assoliment. 

El darrer apartat del document incorpora un punt específic al voltant del seguiment i propostes 
de millora, on es presenta una taula amb un resum de les diferents propostes de millora que 
s’han anat recollint i desenvolupant al llarg dels anys d’implantació i la seva situació en el 
moment de l’anàlisi. 

Un tercer i darrer apartat recull un quadre resum amb l’accés a les diferents evidències del 
present Autoinforme. 
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3. Valoració de l’Assoliment dels Estàndards 

3.1. Estàndard 1. Qualitat del Programa Formatiu 

“El disseny de la titulació (perfil de competències i estructura del currículum) està actualitzat 
segons els requisits de la disciplina i respon al nivell formatiu requerit en el MECES” 

3.1.1. El perfil de competències de la titulació és consistent amb els 
requisits de la disciplina i amb el nivell formatiu corresponent del 
MECES 

El Consell de Coordinació del Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques, garanteix el 
compliment de l’estructura del pla d’estudis en funció del disseny inicial segons es recull en la 
memòria de verificació que és de consulta pública per a tota la comunitat dels centres a través 
del Portal del Sistema Intern de Qualitat i Mediambient del CETT (SIQMAC). 

En aquest mateix espai es recullen totes les evidències dels processos de verificació, seguiment 
i actualització que s’ha dut a terme per a la implantació d’aquesta titulació de la Titulació de 
Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques es varen fer una sèrie de suggeriments que tal i 
com es va recollir en els informes de seguiment elaborats es considerà més pertinent abordar 
totes aquestes qüestions en el moment de la implantació total de la titulació, que es dona en 
finalitzar el curs 2017-18. 

Recomanacions derivades de l’Informe de Verificació 

- Actualització de la denominació de les mencions del títol: 

Pel que fa en aquesta qüestió i després de disposar dels primers estudiants que han realitzat 
aprenentatges pràctics en empreses externes, així com la inserció laboral dels primers 
graduats, posa de manifest que la denominació de cadascuna de les mencions està en 
consonància amb la identificació de les sortides professionals vinculades als diferents àmbits 
del sector de l’alta cuina i de la indústria alimentària i les col·lectivitats.  

 

- Reducció del nombre de competències específiques: 

En les primeres reunions del CAI es posa a discussió aquest suggeriment, essent conscients del 
grau  de dificultat que pot suposar el número elevat de competències específiques, en aquest 
sentit s’està d’acord que el fet representatiu de la multidisciplinareitat del grau, en matèries 
científiques, tecnològiques, tècniques i socials fa que es requereixin aquestes competències 
per a cadascuna d’elles, i per tant es considera convenient mantenir la relació de 
competències específiques inicials. 

  

https://www.cett.es/sqacademic/ca/el-sistema-universitari-vsma/seguiment
https://www.cett.es/sqacademic/ca/el-sistema-universitari-vsma/seguiment
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- Ajustament de la formulació de les competències específiques: 

En el procés d’actualització de la Memòria de Verificació s’ha procedit a millorar la redacció de 
les competències següents atenent a les recomanacions derivades de l’informe de verificació 
d’AQU:  

“CE12 - Poder entender la importancia de la alimentación como un factor condicionante del 
estado de salud y calidad de vida de la población 

CE14 - Ser capaz de comprender las estructuras químicas y las transformaciones fisioquímicas 
de los alimentos 

CE18 Ser capaz de entender el marco legal  e interpretar los textos jurídicos que aplican al 
desarrollo de la actividad empresarial del ámbito de la restauración.” 

Aquest ajustament en la redacció de les competències assenyalades ha estat resolta 
favorablement per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Interuniversitari de Catalunya. 

 

- Ajustar els resultats d’aprenentatge i continguts de la matèria Investigació i Innovació 
Culinària: 

S’ha revisat el resultat d’aprenentatge de la matèria 10,  disseny de projectes d’investigació en 
l’àmbit científic culinari, i si ha procedit a ajustar aquest.” Aplicar tècniques d’investigació en 
l’àmbit científic culinari”, tal i com ha quedat recollit en els informes de seguiment i havent 
procedit  a més a l’actualització corresponent en la memòria de la Seu Electrònica en el procés 
d’actualització requerit. 

 

- Revisar el moment en que s’ha planificat la impartició d’algunes assignatures. 

S’ha actualitzat i corregit algun error identificat respecte a la semestralitat en la impartició 
d’algunes assignatures de les matèries següents: Organització i Gestió Empresarial, Economia, 
Història, Elaboracions culinàries i enogastronòmiques, Origen dels productes culinaris, 
Biologia, Gestió i Innovació, Gestió del procés culinari i gastronòmic, Investigació i Innovació 
culinària, Art i Cuina i Experimentació Culinària.  

S’ha considerat convenient que en el cas d’Art i Cuina i Experimentació Culinària es mantingui 
el disseny inicial d’impartició d’aquestes assignatures, per mantenir la coherència en 
l’aprenentatge de l’estudiant, així com la distribució de les assignatures per Centre. 

Totes aquestes propostes varen ser incorporades en el Pla de Millores per al seu 
desenvolupament i treball. 

  

https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/informacio-general-de-centre/pla-de-millores-euht
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3.1.2. El Pla d’Estudis i l’estructura del currículum són coherents 
amb el perfil de competències i objectius de la titulació 

En aquest apartat es fa una reflexió sobre el procés d’implantació de la titulació, considerant el 
grau de correspondència entre la memòria verificada i la seva implantació real.  

Dins del procés de seguiment es detectà un error de forma en la introducció d’alguna dada de 
la Memòria de Verificació en l’aplicatiu de la Seu Electrònica del Ministeri d’Educació i 
Formació Professional.  Així, en el cas de la Matèria Elaboracions Culinàries i 
Enogastronòmiques s’identifica que hi ha una assignatura (“Cuines Mediterrànies i Cuines del 
Món”) que en la darrera versió introduïda no apareixia amb el seu desplegament temporal, tal 
i com havia de constar des d’un inici. 

En el moment de la implantació de la titulació  es varen dur a terme l’assignació de les 
competències generals i específiques entre cada una de les assignatures de les matèries 
corresponents tal i com es recull en el  Quadre de distribució de competències del Grau de 
Ciències Culinàries i Gastronòmiques. En aquest sentit, a partir de la implantació total de la 
titulació, s’inicia un procés de revisió tant de l’assignació de les competències com dels 
resultats d’aprenentatge considerant l’oportunitat del moment de l’Acreditació per a fer 
aquest plantejament dins del Pla de Millores de la titulació a fi de valorar una futura 
modificació del Pla d’Estudis. 

En aquest sentit en el moment de l’actualització de la memòria prèvia al procés d’acreditació 
s’ha procedit a introduir les següents actualitzacions: 

 S’ha actualitzat l’apartat de requisits d’accés i criteris d’admissió atenent a la nova 
normativa aprovada per la Universitat de Barcelona el 23 de març de 2017. 

 S’ha actualitzat l’apartat de sistemes de transferència i reconeixement de crèdits 
segons la modificació de la normativa de la Universitat de Barcelona al Juliol de 2016. 

 S’ha actualitzat la informació corresponent al professorat atenent a la realitat de 
matrícula i d’impartició d’hores de docència de la titulació. 

 S’han actualitzat els valors d’estimació de resultats atenent al darrer informe de 
seguiment presentat. 

 S’ha actualitzat la informació del Sistema Intern de Garantia de Qualitat, que està en 
un procés de revisió constant. 

Els diferents informes de seguiment elaborats des de la implantació de la titulació recullen la 
informació corresponent. 

Cal assenyalar que des dels diferents processos de seguiment, com el propi treball d’anàlisi i 
reflexió derivat de la redacció del present autoinforme, porten a plantejar la necessitat 
d’incorporar com a noves propostes de millora la revisió de l'assignació de competències a 
determinades matèries, així com la revisió i adaptació d’alguns resultats d’aprenentatge per a 
la millora de currículum formatiu, i en aquest sentit s’incorpora dins del Pla de Millora 
presentat. 

També s’ha considerat pertinent treballar durant el darrer any acadèmic la possibilitat d’iniciar 
la impartició d’algunes assignatures completament amb llengua anglesa. 

En aquest procés de millora continuada, des del professorat també es recull una inquietud per 
a modificar la càrrega creditícia de l’assignatura “Turisme, Gastronomia i Comunicació”, 

https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/verificacio/gccg-quadre-competencies
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/verificacio/gccg-quadre-competencies
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/informacio-general-de-centre/pla-de-millores-euht
https://www.cett.es/sqacademic/ca/el-sistema-universitari-vsma/seguiment
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/informacio-general-de-centre/pla-de-millores-euht
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/informacio-general-de-centre/pla-de-millores-euht


 

18 GCCG. Autoinforme d’Acreditació. 2019_V3 

 

convertint-la amb dues assignatures per a millorar l’aprenentatge dels estudiants, i que també 
queda incorporat en el mateix pla. 

3.1.3. Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a 
la titulació i el seu nombre és coherent amb el de places ofertes. 

A continuació es presenten les dades corresponents a l’evolució en la demanda, assignació i 
matriculació dels estudiants des de la seva implantació.  

 

Taula 3. GCCG.1.1. Oferta, Demanda i Matrícula 

El nombre de l’oferta de places es va augmentar en el curs 2017-18 responent a una demanda 
superior a la prevista tal com recullen les dades dels dos primers cursos d’implantació. Val a dir 
però que aquesta demanda no ha mantingut la seva tendència alcista dels primers anys i ara es 
manté estable. 

La taxa de matriculació en 1ª opció es considera molt correcta i també s’ha mantingut estable 
al llarg d’aquests primers anys d’implantació. 

 

Taula 4. GCCG.1.2. Evolució per cursos de l'Accés i la Matrícula 

Taula 5. GCCG.1.3. a) Evolució Estudiants de Nou Ingrés 

En quant al perfil dels estudiants de nou ingrés de forma majoritària els alumnes que 
accedeixen en aquests estudis provenen de Batxillerat i PAU. 

És interessant destacar que el segon col·lectiu en importància que accedeix en aquests estudis 
són estudiants que provenen de les PAU amb estudis universitaris ja iniciats, així que són 
alumnes que han canviat de carrera, malgrat la tendència en aquest cas és una mica a la baixa i 
els àmbits disciplinaris són molt diversos. Cal destacar que des del curs 14/15, la segona via 
amb més accés és la 7, estudiants amb la PAU, amb estudis universitaris començats, i amb una 
mitja des del 2014/15 fins al 2018/19 del 16,23 %, fent un incís que en els darrers anys s’ha 
mantingut sobre el 12% i en tercera opció la via 4, la de formació professional amb un 7.46%. 
Aquestes dades poden ser significatives, donat que no és un nombre significatiu els estudiants 
que venen de la branca professional, si que cal destacar que aquests provenen de l’àmbit de 
cuina de la formació professional.    

 

Taula 6. GCCG.1.4. a) Evolució de la nota de Tall 

La nota de tall Juny de les PAU dels estudiants de nou ingrés ha estat en tots els anys per sobre 
del 5 i cal destacar que en el cas del primer quintil la nota d’admissió es força bona i en la 
majoria dels anys s’ha mantingut per sobre d’un 10, el que indica un perfil competencial de 
l’estudiant molt adient, el que és també coincident amb la distribució de la via d’accés. 

Taula 7. GCCG.1.4. b)  Via d’Accés.  

https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/indicadors-grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/indicadors-grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/indicadors-grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/indicadors-grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/indicadors-grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques
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En quan a la valoració dels estudiants per la via d’accés i donat el poc recorregut podem 
observar que malgrat ha baixat des de l’inici i aquest darrer curs ha tornat a pujar, si que 
observem que hi ha una tendència a agrupar a notes més mitges i no tan altes ni baixes. S’ha 
posat de manifest a l’aula en quan al perfil de l’estudiant amb grups més homogenis.  

Donat el caràcter interuniversitari d’aquesta titulació, es considera important millorar la 
vinculació amb els Departaments de Marketing de la UB, de la UPC i del propi Centre Adscrit 
com a centre coordinador, i així s’incorpora en el Pla de Millores corresponent. 

3.1.4. La titulació disposa d’uns mecanismes de coordinació docent 
adequats 

L’objectiu principal del procés de coordinació docent és la definició, seguiment i millora de les 
pautes de l’activitat docent, tant des d’allò referit a la programació global de les assignatures 
com al seu desenvolupament específic,  amb la finalitat que la formació s’imparteixi d’acord 
amb els objectius establerts en la titulació i que els estudiants els assoleixen.  

Per assolir aquesta fita és necessari que els diferents gestors de la titulació i professorat de les 
diferents àrees de coneixement, treballin de manera coordinada la definició i seqüenciació dels 
aprenentatges dels diferents continguts i competències disciplinars d’aquest grau 
interuniversitari. 

L’anàlisi del disseny curricular de les matèries d’aquest grau interuniversitari,  configurat per a 
disciplines com l’ alimentació, la nutrició i la dietètica, les ciències agroalimentàries, les 
ciències culinàries i la gastronomia, entre d’altres, que són impartides des dels diferents 
centres que hi participen, mostra la importància del treball de coordinació acadèmica. 

És important assenyalar en aquest punt que un tret diferencial en la impartició d’aquest Grau 
recau en el fet de que els estudiants reben part de la formació en cada un dels Centres 
participants, el que afegeix un element a considerar per a garantir la millor coordinació docent. 

La coordinació vertical es centra en la globalitat de la titulació, i per tant, en els seus objectius 
generals i la definició i desplegament de les activitats per a l’adquisició de les competències 
programades: pla d’estudis, distribució temporal de les assignatures, assignació de 
competències entre les matèries, continguts, activitats complementàries, sistemes d’avaluació, 
etc.  

Entre els principals objectius de la coordinació docent vertical en destaquen: 

- Garantir la coherència del conjunt de pla d’estudis, adequant les activitats formatives i 

criteris d’avaluació als resultats d’aprenentatge previstos.  

- Comprovar que l’assoliment de les competències generals i específiques de la titulació. 

- Assegurar el procés d’aprenentatge continuat entre cursos, evitant un coneixement 

fragmentat i/o llacunes d’aprenentatge. 

- Establir mecanismes de control que permetin revisar el procés formatiu i establir 

accions correctives i/o de millora. 

https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/informacio-general-de-centre/pla-de-millores-euht
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La coordinació horitzontal del GCCG es centra en la impartició de les assignatures que cursa un 
estudiant, fent referència a l’ organització de les activitats formatives i avaluatives definides i 
prestant especial atenció a la càrrega de l’alumnat.   

Entre els principals objectius de la coordinació docent horitzontal en destaquen: 

- Assignar i planificar la distribució de la càrrega de treball de l’estudiant. 

- Organitzar i programar les diferents activitats formatives i d’avaluació. 

- Evitar solapaments de continguts entre les diferents matèries i assignatures que 

configuren la titulació. 

- Garantir la mateixa qualitat i assoliment d’objectius d’aprenentatge si existeix més 

d’un grup d’estudiants per assignatura. 

El Conveni de Col·laboració Interuniversitària que actua com a marc per a la gestió d’aquesta 
titulació, explicita en el seu article 4rt. els òrgans de govern del grau i mecanismes per 
assegurar la coordinació interuniversitària i garantir la qualitat en la seva implantació: 

Consell de Coordinació del GCCG, composada per dos representants de cada centre, un de la 
Fundació Alícia i que està presidit pel vicerector/a de Política Acadèmica de la Universitat de 
Barcelona. Les responsabilitats d’aquesta comissió son entre d’altres: proposar els objectius 
estratègics en la planificació i desenvolupament, aprovar possibles modificacions de la 
titulació, aprovar normes de funcionament, aprovar propostes de pressupost, establir 
relacions institucionals...  

Comissió de la Coordinació del Grau, composada per la Coordinació General del Grau i tres 
Responsables Acadèmics del Grau, fent funcions avaluadores de la formació. La seva 
responsabilitat es focalitza en el seguiment i millora de la qualitat dels programes formatius, 
les metodologies d’ensenyament i avaluació dels aprenentatges, així com la garantia de la 
qualitat del quadre docent, exercint les mateixes funcions d’un cap d’estudis d’una titulació 
d’aquest nivell. 

A fi de facilitar la comprensió d’aquesta estructura de coordinació s’elabora un gràfic que 
representa la implicació de cada un dels Centres en la impartició d’aquest Grau. 

En aquest sentit, cal fer esment la particularitat en la col·laboració d’entitats de naturalesa 
pública juntament amb la participació d’un centre adscrit de titularitat privada, que actua a 
més com a Centre Coordinador, el que comporta haver d’articular mecanismes d’organització 
diferents que requereixen d’adaptacions dins de cada una de les institucions. 

El propi Conveni de Col·laboració Interuniversitària recull en el seu annex quina ha de ser la 
distribució de crèdits per Universitat participant, atenent a l’àmbit d’expertesa de cada un dels 
Centres. 

Per tal de garantir la qualitat de l’aprenentatge de l’estudiant, s’articulen uns processos de  
control mitjançant unes comissions de seguiment. A fi de que sigui viable el establir el 
seguiment de la formació, s’identifiquen dos moments d’anàlisi: 

•   Avaluació del Procés de planificació i accés a la formació: referit a totes les accions que cal 
contemplar per a poder dur a terme el procés d’ensenyament-aprenentatge, així com l’anàlisi 

https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MenuItems/21166/Ci%C3%A8ncies%20Culin%C3%A0ries%20i%20Gastron%20(Conveni%20signat%20UB_UPC).pdf
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/evidencies/gccg-estructura-organitzativa
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de totes les accions que refereixen a la informació i  contacte amb els estudiants en el moment 
de la matriculació 

•  Avaluació del Procés d’Ensenyament-aprenentatge: seguiment en la impartició de les 
diferents assignatures, anàlisi i avaluació dels resultats, tant acadèmics com de satisfacció dels 
estudiants. 

Els agents que hi estan implicats en aquest procés són els següents: Consell de Coordinació del 
GCCG, Responsables Acadèmics de cada un dels Centres, Tutors, Delegats i Caps dels diferents 
serveis del CETT que participen directament en aquesta titulació.   

Per a la convocatòria i seguiment de la titulació s’articulen una sèrie de Comissions que 
disposen d’un calendari anual de convocatòria a fi de garantir l’anàlisi i seguiment de cada un 
dels processos:  

Comissió de Coordinació del GCCG: Tal i com ha estat esmentat és l’òrgan responsable de la 
correcta implantació de la titulació, principalment pel que fa al seguiment i avaluació dels 
continguts curriculars, cercant la màxima coordinació en la impartició que es duu a terme des 
de cada un dels Centres.  

Està composta per un Responsable Acadèmic de cada Centre, que a més es responsabilitza de 
la gestió acadèmica i docent en el seu entorn. 

       Comissió dels processos acadèmics (CPA), la seva responsabilitat es focalitza en el seguiment i 
garantia d’una adient implantació de tots els processos acadèmics associats al procés 
d’ensenyament-aprenentatge, des del seu inici fins al seu tancament.  

En aquest sentit dins d’aquesta comissió estan més representats aquells serveis que participen 
més directament en la implantació de processos operatius, tasca que recau principalment en el 
Centre coordinador. 

Aquesta comissió està composada per les figures següents: 

Direcció de l’Escola Universitària CETT-UB Ordenació Acadèmica 
Coordinació general del GCCG Serveis de Secretaria 
Responsables acadèmics GCCG Serveis de Career Services 
Coordinació d’Estudis Graus CETT Serveis de Desenvolupament Internacional 
Coordinació Docent i Logística Serveis de Qualitat i Mediambient 

Comissió de Tutorització d’estudiants (CTE), aquesta comissió té com objectiu garantir el 
seguiment del procés d’aprenentatge dels estudiants a partir del contacte continuat a partir de 
tots els membres que la composen, a fi d’identificar possibles desviacions i plantejar propostes 
de millora. Aquesta comissió està composada per les següents figures: 

Responsable Acadèmic de cada Centre 
Tutors de Curs 
Delegats de Curs 
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I en darrer lloc, i com a part de la garantia del seguiment de la qualitat de la titulació, es 
disposa d’una Comissió de Qualitat del GCGG, participada per la Comissió del Grau  i 
Representants dels Sistemes de Qualitat de cada Centre. 

Aquesta comissió té com objectiu garantir el seguiment del procés d’aprenentatge dels 
estudiants, en l’anàlisi i avaluació dels resultats, tant acadèmics com de satisfacció dels 
estudiants.  

Pel que fa a la coordinació del professorat en la impartició de la docència, des de cada un dels 
centres s’articula seguint l’estructura organitzativa pròpia, coordinat per la Comissió de 
Coordinació del grau. 

La particularitat organitzativa de cada Centre es tradueix doncs en una assignació també 
diferenciada de les assignatures en funció de cada una de les institucions, així, i a fi de 
visualitzar l’assignació de les diferents assignatures, s’adjunta un quadre de distribució de cada 
una d’elles en funció del Departament o Bloc Temàtic al que està associada a partir de 
l’estructura organitzativa de cada Centre, de la que es fa esment a continuació: 

Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT-UB 

Respecte als actors clau en matèria de coordinació docent d’aquest centre en destaquen la 
figura de coordinació d’assignatura i responsable de cada Bloc Temàtic que participa en la 
titulació. Seguidament es detallen les seves responsabilitats:  

Coordinació d’Assignatura, la persona responsable té la responsabilitat de determinar la 
contribució de l’assignatura en l’assoliment de les competències i objectius del Grau; aquesta 
tasca es desenvolupa amb la definició de la metodologia i adquisició de les competències i 
objectius que es treballaran amb la impartició d’aquesta assignatura, amb la planificació de 
programació, desenvolupament  i avaluació d’aquesta amb la realització del seu Pla Docent. 
Inclou les competències a treballar, els objectius específics, els continguts d’aprenentatge, 
l’organització d’aquest, els criteris metodològics o estratègies d’aprenentatge i els sistemes i 
criteris d’avaluació. 

Les Coordinacions de les assignatures del CETT que participen en el GCCG son designades per 
la Coordinació General del Grau conjuntament amb la persona responsable acadèmica del 
CETT, que participa en la recerca, elecció i acollida del titular de l’assignatura així com de la 
resta de professorat de l’assignatura si s’escau. 

La coordinació d’assignatura l’exerceix preferentment professorat  doctor triat entre els 
assignats per realitzar la docència d’aquesta assignatura i té al seu càrrec la gestió de l´ 
assignatura durant un curs acadèmic. La resta de professorat assignat a aquesta assignatura 
contribueixen i col·laboren amb la persona titular en la realització d’aquesta funció. 

Configuren aquesta funció les següents responsabilitats: 

 Elaborar el programa de l’assignatura i actualitzar-lo periòdicament. 

 Establir els procediments i criteris d’avaluació segons la normativa de la titulació.  

 Garantir que el pla docent s’està impartint de la mateixa manera en tots els grups. 

Vetllar per a que els criteris d’avaluació siguin iguals  i s’ apliquin de la mateixa manera 

en tots els grups d’una mateixa assignatura. 

https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/evidencies/gccg-comissio-de-qualitat
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/evidencies/gccg-blocs-tematics-i-departaments
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 Assegurar-se que no existeix repetició o carència en el programa causades a la manca 

de coordinació amb altres assignatures del bloc o del grau.  

 Signar les actes de l’assignatura. 

 Presentar al responsable acadèmic cada inici de curs la proposta de programa  per a la 

seva validació. 

 Proposar/revisar la bibliografia recomanada per a preparar l’assignatura i vetllant per a 

que aquesta estigui actualitzada.  

 Proposar temes per a la realització de TFG i tutoritzar els relacionats amb el seu àmbit 

d’expertesa, amb la participació i implicació de l’equip de professors de l’assignatura. 

 Col·laborar en altres activitats de suport a la gestió acadèmica, com són les vigilàncies 

de processos d’avaluació. 

 Utilitzar el campus virtual com a eina de suport al procés  d’aprenentatge de les 

competències de l’assignatura i assoliment dels seus objectius, dinamitzant l’espai 

virtual de l’assignatura, publicant el material didàctic i fomentant el seu ús com a 

instrument comunicatiu. 

 Proposar la realització de jornades, visites o altres esdeveniments acadèmics vinculats 

a les competències de l’assignatura. 

 Participar en el Grups de Recerca. 

 Desenvolupar projectes d’innovació docent  (disseny i elaboració d’eines i suports 

docents, com casos interdisciplinars, dossiers d’apunts, etc.). 

 Donar una visió internacionals als continguts i utilitzar llengües estrangeres en la 

impartició de la docència. 

Funció de  la persona Responsable de Bloc Temàtic 

El Bloc Temàtic és una estructura organitzativa interna del CETT per a la planificació, 
desenvolupament i gestió d’una àrea de coneixement concret i el professorat vinculat. Agrupa 
diverses assignatures afins a un àmbit de coneixement específic. 

El bloc respon a la necessitat del treball coordinat de determinades competències i en la 
corresponent programació en diferents itineraris dins el producte formatiu, assegurant el seu 
desplegament i adquisició. 

La persona Responsable de Bloc té com a funció la coordinació dels objectius i dels aspectes 
acadèmics i de gestió que sobrepassin l’ àmbit de les assignatures individuals.   

Aquestes persones són designades pel Director de l’EUHT CETT-UB.  

Configuren la seva funció les següents responsabilitats: 
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 Definir, revisar o actualitzar les competències específiques i transversals del pla 

d’estudis que es treballaren amb l’execució del bloc, i determinar els objectius 

específic a assolir. 

 Definir i executar les avaluacions de les anterior competències i objectius a realitzar de 

forma conjunta amb les assignatures que configuren el bloc. 

 Revisar i validar la proposta de programa de cada assignatura amb els corresponents 

titulars, vetllant per a aquestes contribueixin de la forma prevista als objectius 

generals del producte formatiu. 

 Assegurar-se que no existeix repetició o carència en els programes causades per la 

manca de coordinació amb altres assignatures del bloc o de la resta de blocs del 

producte formatiu.  

 Participar en les reunions de la comissió del programa formatiu per contribuir amb el 

seguiment del compliment dels objectius previstos i establir les accions de millora 

pertinents.. 

 Informar la Coordinació General del Grau de les desviacions, incidències o no 

conformitats en la impartició de les assignatures i proposar solucions.  

 Organitzar i liderar la comunitat d’aprenentatge, facilitant l’intercanvi i la socialització 

del coneixement. 

 Proposar TFG i tutors per al seu desenvolupament. 

 Definir les accions de dinamització del bloc (avaluacions transversals, jornades de 

coneixement, visites d’empresa, presentacions de treballs acadèmics, etc.) i organitzar 

la seva execució amb la col·laboració de la Coordinació del Grau. 

 Revisar i validar els materials didàctics que s’utilitzin (en qualsevol format). 

 

Campus de l’Alimentació de Torribera-UB. Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació 

La coordinació del grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques des del Campus de 
l’Alimentació de Torribera es regula pel que fixa el Conveni de Col·laboració Interuniversitària, 
l’estatut de la Universitat de Barcelona, el reglament de la Facultat de Farmàcia i Ciències de 
l’Alimentació i els reglaments dels diferents departaments que intervenen en la docència del 
grau (Nutrició, Ciències de l’Alimentació i Gastronomia i Antropologia Social). 

El centre té assignada la docència de 18 assignatures del grau que es distribueixen entre els 
diferents cursos a raó de 5 assignatures a 1r curs, 1 assignatura a 2n, 7 assignatures a 3r i 5 
assignatures a 4t. Un total de 17 estan assignades al departament de Nutrició, Ciències de 
l’Alimentació i Gastronomia de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació. 
L’assignatura restant que també s’hi imparteix està assignada al departament d’Antropologia 
Social, de la Facultat de Filosofia i de Geografia i Història. 

https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MenuItems/21166/Ci%C3%A8ncies%20Culin%C3%A0ries%20i%20Gastron%20(Conveni%20signat%20UB_UPC).pdf
https://www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/organitzacio/normatives/estatut/estatut.html
https://www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/organitzacio/normatives/estatut/estatut.html
https://www.ub.edu/web/ub/galeries/documents/sites/transparencia/organs_govern/consell_govern/Acords/consell_20161121/2016_10_Annex_11.pdf
https://www.ub.edu/web/ub/galeries/documents/sites/transparencia/organs_govern/consell_govern/Acords/consell_20180504/2018_03_Annex_11.pdf
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La coordinació docent de les assignatures es fa seguint un model de dos nivells a través els 
professors coordinadors de cada assignatura i del responsable acadèmic del grau al centre. 

 

Professorat Coordinador d’Assignatura 

Cada assignatura ha de tenir una Coordinació nomenada pel departament al qual recau la 
càrrega docent tot seguint les directrius especi cades en les matèries o mòduls dels plans 
d’estudis. Tal com marquen les normes reguladores dels plans docents de les assignatures per 
als ensenyaments de la Universitat de Barcelona segons les directrius de l’Espai Europeu 
d’Educació Superior, les funcions del coordinador són: 

 Proposar un nou pla docent o modificacions del pla docent de l’assignatura perquè  el 

Consell de Departament l’aprovi.  

 Si la docència de l’assignatura és a càrrec de més d’un professor, coordinar el 

professorat que la imparteix per arribar a acords sobre la proposta de pla docent que 

s’ha de fer al consell de departament.  

 Introduir el pla docent i les modificacions en l’aplicació informà ca corresponent.  

 Ser l’interlocutor amb el responsable acadèmic i amb altres unitats de la UB, en tot el 
que fa referència a q es ons relacionades amb l’assignatura.  

 

Responsable acadèmic del grau al centre – Coordinador de la UB (Campus Torribera) 

Tal com estableix l’esmentat conveni, el Campus de l’Alimentació de Torribera té un 
responsable acadèmic amb les funcions que es detallen a continuació: 

 

 Coordinar el professorat implicat i formalitzar l’encàrrec docent als departaments 

implicats. 

 Gestionar les activitats docents que es desenvolupen als espais de la institució i 

executar els acords presos per la Comissió Coordinadora. 

 Participar en el procés de gestió i avaluació de la qualitat d’acord amb els criteris 

establerts pel Centre Coordinador. 

 Millorar la qualitat del Grau a través de les propostes presentades per la Comissió de 

Coordinació. 

 Analitzar els punts dèbils i les potencialitats del Grau i proposar les millores 

corresponents. 

  

https://www.ub.edu/portal/documents/34829/458904/normes_reguladores.pdf/52cc6865-79bb-4482-af90-804bfe6cd2ad
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Escola Superior d’Agricultura de Barcelona – UPC 

El Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques  al ser un estudi interuniversitari, pel fa a la 
part de formació que assumeix la ESAB (UPC) es regula per les directrius organitzatives amb la 
coordinació periòdica de tots tres centres implicats. 

Aquest grau té assignada una professora Coordinadora a l’ESAB, que és la que actua de 
responsable acadèmica del grau, des de el seu inici i des de el segon quadrimestre del curs 
2018/19 la Sots-direcció de Relacions Interuniversitàries assumeix la seva coordinació com a 
funció pròpia. Qualsevol circumstància del Grau que es considera notable es comunica a les 
reunions periòdiques de l’Equip Directiu de l’ESAB. 

L’ESAB disposa de docents del Departament que té assignada la docència (DEAB) i que, junt 
amb la Responsable acadèmica del Grau a l’ESAB, coordinen les matèries i assignatures del Pla 
d’Estudis que els corresponen i realitzen propostes de coordinació entre les diverses 
assignatures.  

La distribució horària de les assignatures a l’ESAB és programada anualment entre el Cap 
d’Estudis i la Sotsdirectora de RRUU del Grau de l’ESAB, amb la participació dels coordinadors 
de les assignatures que l’integren. En general i d’acord amb el CETT, es prioritza que 
l’estudiant/a hagi d’estar en el centre només una o dues jornades, sempre que sigui possible 
pel número de crèdits i/o de grups per assignatura, i preferiblement en horari de matí. 
D’aquesta manera s’aconsegueix fer al màxim rendible la seva estada diària i que disposi del 
temps lliure necessari per a dedicar-lo, entre d’altres, a l’estudi i la realització de treballs que 
hauran de lliurar. Aquesta disponibilitat horària també permet compatibilitzar els estudis als 
diferents Campus. 

3.1.5. L’aplicació de les diferents normatives es duu a terme de 
manera adequada i té un impacte positiu sobre els resultats de la 
titulació 

La informació referent a les diferents normatives aplicables està publicada de forma general a 
la Guia de l’Estudiant del Campus Virtual. Aquestes normatives segueixen les pautes 
acadèmiques marcades per la Universitat de Barcelona, tal i com recull el Conveni de 
Col·laboració en la seva clàusula 6.3. “Els estudiants quedaran tanmateix vinculats a la 
normativa acadèmica del Centre sol·licitant”. 

Així, tal com queda establert en el procediment PE_01 “Planificació de la Formació” del 
Sistema Integrat de Qualitat i Mediambient del CETT (SIQMAC), dins de la planificació del curs, 
la persona responsable d’Ordenació Acadèmica, revisa anualment amb la Direcció de l’Escola 
Universitària (l’EUHT CETT-UB) i les Coordinacions d’Estudis corresponents, el marc normatiu 
general aplicable al conjunt de les titulacions del Centre. 

Amb la informació recollida, s’introdueixen les modificacions necessàries i es publiquen a les 
guies d’estudiant i professorat per al seu coneixement i consulta. 

Les principals normatives destacables que apliquen a la totalitat de les titulacions 
universitàries i per tant al Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques són les següents: 

 

https://www.cett.es/siqmac/ca/guia-siqmac/info-documentada/documentacio-del-sistema/especifics-unitat-de-negoci/pe01
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Normativa d’Avaluació i Qualificació 

Atenent a la disposició addicional primera de la Normativa Reguladora dels Plans Docents de 
les Assignatures i de l’Avaluació i la Qualificació dels Aprenentatges, aprovada per Consell de 
Govern de la Universitat de Barcelona en data 8 de maig de 2012, s’elabora aquesta norma per 
a la regulació de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges i que  té per objecte regular el 
sistema i el procediment d'avaluació i qualificació dels aprenentatges de l'alumnat que cursi les 
assignatures dels ensenyaments de graus i màster universitaris en l’entorn l’EUHT CETT-UB, fet 
que aplica al GCCG. 

 

Normativa de Matrícula i Permanència 

La normativa de Matrícula i Permanència regula les condicions de matrícula i requeriments 
mínims dels crèdits que l’estudiant haurà de superar per continuar amb els seus estudis. 

Aquesta norma està basada en les directrius establertes per la Universitat de Barcelona 
aprovades pel seu Consell Social en data 26 de juliol de 2012. 

Els elements bàsics d’aquesta normativa s’articulen a través de dues variables que cal 
considerar que són: el nombre de crèdits per matricular i el nombre de crèdits per aprovar. 

D’altra banda es diferencien els requeriments que cal acomplir entre el primer any de 
matrícula i els següents. 

La Coordinació General del GCCG, té la possibilitat de resoldre, de manera raonada i 
equànime, i les situacions d’excepcionalitat que siguin plantejades, i també atendre els casos 
personals que es consideri que hagin de ser resolts. 

 

Normativa de Reconeixement de Crèdits 

El Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials de grau, màster i doctorat impartits per les universitats espanyoles en tot 
el territori estatal (modificat per l’RD 861/2010, de 2 de juliol), estableix 
el foment de la mobilitat dels estudiants, tant dins d’Europa com en altres parts del món. 
Resulta, per tant imprescindible disposar d’un sistema de reconeixement, transferència i 
acumulació de crèdits, en què els crèdits cursats prèviament siguin reconeguts i incorporats a 
l’expedient de l’estudiant. 

En aquest sentit, aquesta normativa regula el procediment que cal seguir i els criteris que cal 
emprar tot respectant la legislació vigent. 

El reconeixement de crèdits és l’acceptació de la formació o experiència professional que hagi 
realitzat un estudiant, i que es computen en l’expedient d’altres ensenyaments que l’estudiant 
estigui cursant a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial. 

 

Normativa de Pràctiques Externes 

Aquesta norma està basada en les directrius establertes per la Universitat de Barcelona 
aprovades pel seu Consell de Govern en data 08 de maig de 2012. 

L’objectiu d’aquesta normativa és regular les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants  
del Grau en empreses i institucions durant la seva formació universitària. 

https://www.cett.es/info-euht/ca/graus/informacio-i-normatives-academiques/normativa-avaluacio-i-qualificacio
https://www.cett.es/info-euht/ca/graus/informacio-i-normatives-academiques/normativa-de-matricula-i-permanencia
https://www.cett.es/info-euht/ca/graus/informacio-i-normatives-academiques/reconeixement-de-credits/normativa
https://www.cett.es/info-euht/ca/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/practiques-externes
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Normativa de Treball Final de Grau 

De la mateixa manera que en el cas anterior es procedeix a normativitzar els Treballs Finals de 
Graus i així s’articula aquesta normativa considerant el que estableixen les Normes Generals 
Reguladores dels Treballs de Fi de Grau de la Universitat de Barcelona aprovades per la CACG 
de 29 de març de 2011 

 

Normatives específiques de Laboratoris i Cuines 

La particularitat de l’aprenentatge disciplinar en els àmbits que contempla aquesta titulació 
comporta la necessitat de treballar en espais de laboratori i de cuines que requereixen d’una 
atenció molt particular a les q estions d’higiene,d’uniformitat, de manteniment...., és per 
aquesta raó que, des de cada un dels Centres es disposa de normatives específiques per 
aquests espais i que es posen a disposició de la comunitat acadèmica per al seu coneixement i 
compliment a través de la Guia de l’Estudiant. 

Aquesta és la relació de normatives que regulen aquests espais: 

 Normes d’actuació en els laboratoris docents del Campus de l’Alimentació 

 Normes bàsiques de funcionament als laboratoris de l’ESAB 

 Normes d’ús d’Espais Cuina CETT-UB 

L’estudiant i professorat disposen de tota la informació segmentada tant en l’aspecte 
purament normatiu com de procediment a fi de facilitar el seu accés. 

A fi de garantir l’actualització de la informació de les normatives vigents, al final de cada pàgina 
web de les guies de l’estudiant i del professorat es fa constar la data de la darrera actualització 
de la informació publicada. 

 

El CAI realitza una valoració positiva respecte el compliment dels requisits d’aquest estàndard i 
considera que aquest s’assoleix. Com s’ha argumentat anteriorment, el perfil de competències 
de la titulació és consistent amb els requisits de la disciplina i amb el nivell formatiu 
corresponent del MECES; aspectes que el sector professional també ha valorat positivament i 
que evidencia la qualitat del perfil de sortida dels estudiants  

Respecte al pla d’estudis i l’estructura del currículum, un cop realitzades les lleus modificacions 
en el redactat de les competències mencionades, es pot afirmar que aquestes són coherents 
amb el perfil de competències i amb els objectius de la titulació. No obstant, aprofitant el 
procés de reflexió obert durant el procés d’acreditació es poden detectar millores que 
s’aplicarien en una propera sol·licitud de modificació de la titulació. 

El CAI considera que els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació. 
Respecte a la valoració de la coherència entre el nombre de places ofertes i la matrícula del 
grau, es considera que la joventut de la titulació, i per tant, el encara insuficient coneixement 
de la seva existència per part dels futurs estudiants,  pot haver afectat a la reducció de la 
matrícula dels darrers cursos. Per revertir aquesta situació, el CETT, com a centre coordinador 
ha iniciat millores en els seus processos de comercialització  i comunicació,  i s’ha millorat la 
coordinació en aquests aspectes amb la resta dels centres participants. 

https://www.cett.es/info-euht/ca/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/treball-final-de-grau
https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MenuItems/10681/2019.GCCG.Laboratoris%20docents%20tec%20culinaries.pdf
https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MenuItems/10680/2019.Normes%20Laboratoris%20ESAB%20UPC.pdf
https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MenuItems/10921/2019.GCCG_Normativa%20Cuines_CAT.pdf
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En relació a la idoneïtat dels mecanismes de coordinació docent es realitza una valoració 
positiva,  i es posa de relleu que,  malgrat la complexitat inicial d’aquesta coordinació 
(intrínseques en titulacions interuniversitàries), aquesta s’ha efectuat de manera eficaç amb 
l’establiment de processos i figures de coordinació eficients. 

Finalment, l’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un 
impacte positiu sobre els resultats de la titulació. 
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3.2. Estàndard 2. Pertinència a la Informació Pública 

“La Institució informa de manera adequada tots els grups d’interès sobre les característiques 
del programa i sobre els processos de gestió que en garanteixen la qualitat”. 

3.2.1. La institució publica informació veraç, completa i actualitzada 
sobre les característiques de la titulació, el seu desenvolupament 
operatiu i els resultats assolits 

El conveni de col·laboració per a la impartició d’aquest grau estableix en la seva clàusula 4 que 
el sistema de garantia de qualitat aplicable serà el de l’EUHT CETT (SIQMAC) així per tant, tot el 
procediment que gestiona la creació, publicació i actualització de la informació pública està 
recollit en el procediments i instruccions de treball corresponents. 

El Centre coordinador del grau es la institució responsable de mantenir la informació pública 
necessària sobre la titulació, que es recull en l’apartat corresponent dins de la seva pàgina 
web.  

Cal destacar la informació que es proporciona des dels altres centres que participen en la 
impartició del Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques, d’una banda el Campus de 
l’Alimentació de Torribera de la Universitat de Barcelona dedica un espai particular dins de la 
seva pàgina web per incorporar tota la informació necessària per als estudiants de nou accés, i 
per l’altra l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona-UPC, disposa també d’una pàgina web 
que proporciona la informació bàsica de la titulació i redirigeix a l’estudiant a la pàgina 
principal de la titulació per a poder ampliar aquesta informació. 

així tot el procediment que gestiona la creació, publicació i actualització de la informació 
pública està recollit en el procediment  PGG-11 de “Comunicació”  i la Instrucció de Treball 
“Publicació i actualització de la informació pública” IT01-PGG11 que tenen per a objecte 
establir les eines i canals de comunicació i les responsabilitats per assegurar la correcta 
comunicació interna entre els membres del Grup CETT i la comunicació externa amb els grups 
d’interès refent al Sistema Integrat de Qualitat i Medi Ambient (SIQMAC). 

Respecte la informació pública durant el període d’implantació d’aquesta titulació s’han dut a 
terme algunes millores recollides en el pla de millores corresponent:  

 Implantació d’un nou disseny de web de centre per millorar l’accés a la informació de 
les titulacions. 

 Millora de l’accés dels grups d’interès a la informació pública a partir d’un link d’accés 
directe a la pàgina del Winddat. 

 Millora de les dades públiques del professorat, lligat al disseny de la nova pàgina web. 

  

https://www.cett.es/siqmac/ca/
https://www.cett.es/ca/oferta-academica/cursos/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/presentacio/introduccio
https://www.cett.es/ca/oferta-academica/cursos/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/presentacio/introduccio
https://www.ub.edu/portal/web/farmacia/graus-vinculats
https://www.ub.edu/portal/web/farmacia/graus-vinculats
https://www.upc.edu/ca/graus/ciencies-culinaries-i-gastronomiques-interuniversitari-ub-upc-castelldefels-esab
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/informacio-general-de-centre/pla-de-millores-euht
https://www.cett.es/ca/
http://winddat.aqu.cat/es/universitat/4/unitat/4080703011/estudi/77218/
https://www.cett.es/ca/oferta-academica/cursos/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/professorat
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3.2.2. La institució garanteix un accés fàcil a la informació rellevant 
de la titulació a tots els grups d’interès, que inclou els resultats del 
seguiment i, si s’escau de l’acreditació de la titulació 

L’espai web del Sistema Integrat de Qualitat i Medi Ambient (SIQMAC) disposa d’un espai 
específic per a la gestió dels processos acadèmics per a la gestió de les titulacions 
universitàries de les que forma part el Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques. 

Aquest espai és el resultat d’una proposta de millora per a facilitar el seguiment i anàlisi de la 
titulació per part de tota la comunitat acadèmica i que s’articula a partir dels diferents 
processos de Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació de les titulacions universitàries. 

També cal destacar que es publica tota la informació referida a la titulació respecte als 
diferents processos de seguiment en la corresponent pàgina web. 

Respecte als resultats assolits, els diferents grups d’interès de la titulació poden accedir des de 
la pàgina principal de la web de  la titulació, i des de l’espai destinat a la informació de la 
titulació a la web del SIQMAC a on, a més de poder consultar la Política de Qualitat i els 
sistemes i procediments que la desenvolupen, es poden consultar els principals indicadors del 
Grau. 

3.2.3. La institució publica el SIQMAC en què s’emmarca la titulació 

L’accés a la informació sobre el Sistema Integrat de Qualitat i Medi ambient que aplica en 
aquesta titulació està disponible directament des de la pàgina web de la pròpia titulació del 
Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques . 

A fi de poder gestionar la informació derivada de la implantació del Sistema de Qualitat, s’ha 
creat una pàgina web específica amb identitat pròpia. La informació està agrupada en 
diferents blocs, atenent d’una banda a la Política General del Sistema de Qualitat institucional, 
el desplegament documental, així com un bloc específic per a tota la gestió de processos 
acadèmics. 

En la publicació de la informació relativa al SIQMAC es té en consideració el tenir un nivell 
públic d’informació del sistema d’accés per a tots els membres de la comunitat, com són 
l’accés a la utilització de registres, plantilles i documents de gestió operacional interna. 

El Servei de Qualitat i Medi Ambient del CETT es responsabilitza de l’actualització de tota la 
informació referida al sistema: procediments, manuals, registres...., per altra banda des 
d’Ordenació Acadèmica es manté l’actualització de la informació referida als requeriments del 
Sistema de VSMA. 

  

http://www.cett.es/siqmac/ca/
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques
https://www.cett.es/sqacademic/ca/el-sistema-universitari-vsma/seguiment
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/indicadors-grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/indicadors-grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques
https://www.cett.es/ca/oferta-academica/cursos/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/qualitat
https://www.cett.es/ca/oferta-academica/cursos/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/qualitat
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En la valoració del present estàndard, el CAI considera que es publica informació veraç, 
completa, actualitzada i accessible sobre les característiques de la titulació i el seu 
desenvolupament operatiu, oferint informació pertinent sobre les característiques del 
programa, garantint que es tracta de informació clara, llegible, agregada i accessible als grups 
d’interès.  

Així mateix, es publica informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció en el marc del 
sistema de qualitat implantat. Aquest sistema és públic i els diferents grups de interès poden 
consultar la política de qualitat, els processos del sistema de qualitat i els elements que se’n 
deriven per a la rendició de comptes, que inclouen els resultats de seguiment i de l’acreditació. 

Per tant, es considera que el progrés del compliment dels requisits d’aquest estàndard es 
realitza vers l’excel·lència, donada la informació actualitzada, exhaustiva i pertinent sobre les 
característiques del programa i el seu desenvolupament operatiu, dels resultats acadèmics i de 
satisfacció de la titulació, així com de la seva política de qualitat, els processos del SGIQ i els 
elements que se’n deriven per a la rendició de comptes, que inclouen els resultats del 
seguiment i de l’acreditació. 
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3.3. Estàndard 3: Eficàcia del Sistema de Garantia Interna de la 
Qualitat de la Titulació (SIQMAC) 

“La institució disposa d’un sistema de garantia interna de la qualitat formalment establert i 
implementat que assegura, de manera eficient, la qualitat i la millora contínua de la titulació.” 

 

El conveni de col·laboració interuniveristària per a la realització conjunta del Grau de Ciències 
Culinàries i Gastronòmiques, estableix en la seva clàusula 4.2., que “els sistemes de garantia de 
la qualitat seran els de l’EUHT CETT-UB”. 

Així, el CETT té certificat el Sistema Integrat de Qualitat i Medi Ambient (SIQMAC) segons el 
compliment dels requisits de la normativa ISO 9001:2015 ( als productes formatius i  els serveis 
de suport a la formació), les directrius del sistema desenvolupat per l'Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), i que és el que aplica per a la gestió de la titulació 
de Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques. 

D’ acord amb la filosofia, principis i valors que conformen l’ identitat de  l’organització, la 
Direcció General del CETT es compromet a fonamentar les seves actuacions en una Política 
Integrada  de Qualitat, Medi Ambient i Responsabilitat Social, de consulta pública, i  
incorporant a la planificació estratègica la gestió de la qualitat i del medi ambient com a 
principis vertebradors del projecte i estratègies empresarials.   

El sistema estableix els mecanismes per assegurar la informació pública i la rendició de 
comptes als diferents grups d’interès i de la societat a través de l’espai públic al web de la 
titulació tal i com queda recollit a la Instrucció de Treball del Sistema IT01-PGG11 “Publicació i 
Actualització de la Informació Pública” 

Accés al web del SIQMAC  

La web del SIQMAC recull tota la informació documental del sistema que aplica a la totalitat de 
les unitats de negoci de la organització i contempla un espai específic per al Sistema de 
Qualitat Acadèmica, que inclou per a cada una de les titulacions tota la informació de 
memòries, informes de seguiment, indicadors, plans de millora... 

Durant aquests dos darrers anys s’ha dut a terme algunes accions per a la millora en la 
implantació del Sistema de Qualitat, i en aquest sentit a continuació es fa un anàlisi de l’estat 
de la qüestió. 

3.3.1. El Sistema implementat facilita el procés de disseny, 
aprovació, seguiment, modificació i acreditació de la titulació. 

El model de gestió del Sistema Integrat de Qualitat i Medi Ambient del CETT (SIQMAC), està 
basat en la gestió de processos, essent un sistema interrelacionat de processos orientats a 
generar valor afegit en la diversitat de productes i serveis que s’ofereixen al CETT i a la 
satisfacció dels seus grups d’interès.   

https://www.cett.es/siqmac/ca/
https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Certificat%20ISO%209001_2015AENOR.pdf
http://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Pol%C3%ADtica%20Integrada%20de%20Qualitat%20Medi%20Ambient%20i%20Responsabilitat%20Social.pdf
http://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Pol%C3%ADtica%20Integrada%20de%20Qualitat%20Medi%20Ambient%20i%20Responsabilitat%20Social.pdf
http://www.cett.es/siqmac/ca/
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques
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Per al desenvolupament i implantació de les activitats dels processos , el sistema consta d’una 
estructura documental específica que es fonamenta en el Mapa de Processos, Manual de 
Processos i  en el Manual de Qualitat i Medi Ambient del CETT,  englobant  una estructura 
documental que consta de Procediments Generals de Grup (PGG), Procediments Generals de 
Formació ( PGF) i els Procediments Específics de les Unitats de Negoci (PE), així com altra 
informació documentada derivada dels mateixos. 

En aquest sentit, cal assenyalar que, en el cas de la titulació de Grau de Ciències Culinàries i 
Gastronòmiques, donat el seu caràcter interuniversitari, s’ha dut a terme un treball de 
simplificació de la informació de la documentació del sistema que aplica en aquesta titulació a 
fi de facilitar la seva aplicació a la resta de Centres que participen en la impartició de la 
formació. 

En referència a l’aplicació del sistema, el SIQMAC disposa dels seg ents processos relacionats 
amb el disseny, aprovació, seguiment, modificació i acreditació de les titulacions:   

Processos Procediments Associats 

Procés de disseny  de l’Oferta formativa  PGF01 Disseny de Productes Formatius 

Procés de Seguiment de l’Ensenyament-
Aprenentatge 

PE07 Seguiment del procés d'ensenyament- 
aprenentatge   

Procés de Validació Producte-Servei PE08 Anàlisi dels resultats del programa formatiu 

 

Directament lligat en aquests processos i responent als requeriments del sistema de qualitat 
de les formacions universitàries, durant el curs 2015-16 es va incorporar el Procediment PE20  
“Gestió dels programes formatius en el marc de la verificació, el seguiment, la modificació i 
l’acreditació (VSMA)”, que estableix  i descriu de forma sistemàtica les accions i els 
mecanismes que garanteixen la qualitat dels programes formatius en el marc VSMA ( 
Verificació, Seguiment, Modificació, Acreditació). 

Val a dir però que en aquest moment s’està en un procés de millora d’aquest procediment, 
considerant que la seva adequació passa per convertir aquest procediment en quatre 
procediments diferents que donin una millor resposta a les necessitats de cada procés, i 
d’aquesta manera es fa constar en el Pla de Millores del Centre. 

La condició de Grau Interuniversitari comporta la creació d’una estructura àdhuc per al 
seguiment del sistema intern de qualitat, així es constitueix la Comissió de Qualitat del GCCG 
conformat per representants dels diferents Centres Participants en la impartició del Grau. 

Aquesta Comissió té entre les seves funcions principals totes aquelles derivades de la validació 
dels processos VSMA, fent menció especial al seguiment i propostes de millora associades a la 
titulació. 

  

https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MenuItems/21867/Mapa%20de%20Processos%20pel%20GCCG2.pdf
https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/MA01%20v.8%20SIQMAC0%20Manual%20SIQMAC.pdf
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/siqmac
https://www.cett.es/siqmac/ca/guia-siqmac/info-documentada/documentacio-del-sistema/generals-de-formacio/PGF01
https://www.cett.es/siqmac/ca/guia-siqmac/info-documentada/documentacio-del-sistema/especifics-unitat-de-negoci/pe07
https://www.cett.es/siqmac/ca/guia-siqmac/info-documentada/documentacio-del-sistema/especifics-unitat-de-negoci/pe07
https://www.cett.es/siqmac/ca/guia-siqmac/info-documentada/documentacio-del-sistema/especifics-unitat-de-negoci/pe08
https://www.cett.es/siqmac/ca/guia-siqmac/info-documentada/documentacio-del-sistema/especifics-unitat-de-negoci/pe20
https://www.cett.es/siqmac/ca/guia-siqmac/info-documentada/documentacio-del-sistema/especifics-unitat-de-negoci/pe20
https://www.cett.es/siqmac/ca/guia-siqmac/info-documentada/documentacio-del-sistema/especifics-unitat-de-negoci/pe20
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/informacio-general-de-centre/pla-de-millores-euht
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/evidencies/gccg-comissio-de-qualitat
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3.3.2. El SIQMAC garanteix la recollida d’informació i de resultats 
rellevants per a la gestió eficient de  la titulació. 

El Sistema Intern de Garantia de la Qualitat disposa d’una sistemàtica implantada  i 
mecanismes que permeten recollir i analitzar la informació i la revisió i millora de les 
titulacions. 

El SIQMAC té una estructura de processos vinculats a la gestió i resultats com a garantia de la 
recollida d’informació per a la gestió eficient de la titulació: 

o Procés de Comercialització  

o Procés de Planificació de la Formació  

o Procés de Admissió i Matriculació  

o Procés de Impartició de la Formació  

o Procés d’Orientació i Carrera Professional  

o Procés de Seguiment de l’Ensenyament-Aprenentage  

o Procés de Validació Producte-Servei  

o Procés de Satisfacció dels Grups d’interès  

Un cop finalitzat el cicle complert de la titulació es fa una valoració global de tot el procés 
d’ensenyament-aprenentatge analitzant els resultats obtinguts en funció del disseny inicial de 
la titulació de referència. 

El seguiment dels resultats derivats de l’anàlisi dels indicadors de cada curs acadèmic, recollit 
en el procediment PE07 Seguiment del Procés d’Ensenyament-Aprenentatge amb l’edició de 
l’Informe de Seguiment corresponent, i les seves propostes de millora continuada, són el 
primer element de referència per a la garantia de l’assoliment d’aquests resultats 
d’aprenentatge.  

Els diferents informes de seguiment elaborats, incorporen els resultats i anàlisi d’indicadors de 
cadascun dels processos  i  permeten fer seguiment de la titulació  envers a aspectes 
acadèmics rellevants, com ara el rendiment acadèmic dels estudiants, satisfacció dels 
estudiants, planificació i gestió docent, orientació dels estudiants, etc.  

El Sistema de Qualitat (SIQMAC) també disposa d’una sistemàtica per a la recollida de les 
queixes i els suggeriments dels agents  implicats en el programa formatiu, que queda descrit al 
PGG 14 Gestió de Queixes i Suggeriments, complimentat per la IT18-PGG14 Pautes d’Actitud 
per a les Queixes del Clients  

El procediment PGG14 “Gestió de Queixes i Suggeriments” ha sofert un procés d’anàlisi i 
revisió, amb l’objectiu de dotar d’una sistemàtica automatitzada que agilitzi el procés des de la 
seva entrada, gestió i resolució quedant inclòs al Pla de Millora, i que s’ha traduït en la creació 
d’un espai d’accés, per a facilitar la participació de tots els grups d’interès. 

En quant a dades de satisfacció dels grups d’interès, el sistema contempla la  realització 
d’enquestes de satisfacció de forma periòdica i planificada, adreçades als grups d’interès 
concrets i els resultats són disponibles als Informes de Seguiment de cada titulació i a la pròpia 
pàgina de gestió de processos de la titulació. 

https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Procediments/Especifics/PE07%20v.4%20Seguiment%20del%20proc%C3%A9s%20aprenentage.pdf
https://www.cett.es/sqacademic/ca/el-sistema-universitari-vsma/seguiment
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/indicadors-grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques
https://www.cett.es/siqmac/ca/guia-siqmac/info-documentada/documentacio-del-sistema/generals-de-grup/pgg14
https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/Informaci%C3%B3%20Documentada/Documentaci%C3%B3%20del%20Sistema/Generals%20de%20Grup/Instruccions/IT18-PGG14%20Pautes%20Actitud%20Queixes%20dels%20Clients.pdf
https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/Informaci%C3%B3%20Documentada/Documentaci%C3%B3%20del%20Sistema/Generals%20de%20Grup/Instruccions/IT18-PGG14%20Pautes%20Actitud%20Queixes%20dels%20Clients.pdf
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/informacio-general-de-centre/pla-de-millores-euht
https://www.cett.es/siqmac/ca/bustia-cett
https://www.cett.es/siqmac/ca/presentacio/comprensio-de-lorganitzacio-i-el-seu-context
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/indicadors-grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques
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Dels resultats obtinguts  de les diferents enquestes s’extreu l’anàlisi de resultats que són  
traslladats a les diferents Comissions (com ja s’ha descrit en l’apartat 3.1.4. “Mecanismes per a 
la Coordinació Docent”)  per al seu anàlisi i implementació de millores necessàries, que són 
revisades en cadascuna de les sessions de treball que s’organitzen al llarg del curs.  

Els principals instruments per a la recollida de dades de satisfacció dels diferents grups 
d’interès són: 

Taula 8. GCCG.3.1. Relació Instruments Recollida Informació 

En el cas de la titulació del Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques, s’identifiquen unes 
necessitats de millora en la recollida de satisfacció dels estudiants respecte a les mencions 
cursades, i en aquest sentit s’han inclòs com a proposta de millora en el corresponent pla de la 
Titulació. 

3.3.3. El SIQMAC es revisa periòdicament per analitzar-ne 
l’adequació. 

El SIQMAC  té definit el procés  estratègic de Desenvolupament, Revisió i Millora del Sistema 
de Gestió i el procés de suport de Gestió del Sistema Integrat de Qualitat, Medi Ambient i 
Responsabilitat Social Corporativa, que tenen la funció d’assegurar que s'estableixen, 
implanten i mantenen els processos necessaris garantint la millora continuada del SIQMAC. 

El Procés de Desenvolupament, Revisió i Millora del Sistema de Gestió vetlla per la revisió, 
adequació i defineix les oportunitats de millora  i les necessitats de realitzar canvis en el 
sistema de gestió de qualitat de les titulacions.  

A continuació es detallen les activitats portades a terme en aquests procés en relació a la 
revisió del SIQMAC i el Pla de Millora: 

 La revisió de la implantació del SIQMAC està recollida al procediment del PGG05 
Revisió per la Direcció, el seu objectiu és garantir la conveniència, la seva adequació i 
eficàcia, així com definir  les oportunitats de millora i les necessitats de realitzar canvis 
en el SIQMAC.  

 Les Auditories Internes planificades i realitzades per l’equip intern auditor, garanteixen 
una continua revisió de l’adequació del sistema i el seu grau d’eficàcia i compliment 
amb els diferents requisits normatius al que està sotmès.  

Tal i com s’estableix  al procediment PGG10 Auditoria Interna, la periodicitat de les 
auditories internes  és anual, tot i que la temporalitat màxima de revisió tots els 
processos del sistema es fixa en 3 anys  i es realitzen coincidint, si es possible, amb el 
període entre la finalització i l’ inici dels cursos acadèmics.  

 Les Auditories  Externes de Certificació que acrediten que el seu sistema de gestió de 
la qualitat i medi ambient  compleixen els requeriments normatius  ISO 9001, AQU, ISO 
14001 i EMAS .  

Les auditories externes de certificacions  són dutes a terme per una entitat 
independent mitjançant la qual es manifesta que, productes, processos i serveis, 
compleixen amb  els requisits definits per les normatives de referència. 

https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/la-gestio-dels-processos/relacio-instruments-recollida-informacio
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/informacio-general-de-centre/pla-de-millores-euht
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/informacio-general-de-centre/pla-de-millores-euht
https://www.cett.es/siqmac/ca/guia-siqmac/info-documentada/documentacio-del-sistema/generals-de-grup/pgg05
https://www.cett.es/siqmac/ca/guia-siqmac/info-documentada/documentacio-del-sistema/generals-de-grup/pgg05
https://www.cett.es/siqmac/ca/guia-siqmac/info-documentada/documentacio-del-sistema/generals-de-grup/pgg10
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El Servei de Qualitat i Medi Ambient, s’encarrega de l’obertura  de les No conformitats, 
Accions Correctives i Oportunitats de Millora provinents de les auditories interna/externa tal i 
com s’estableix al procediment PGG13 No Conformitats, Accions Correctives i Oportunitats de 
Millora. Per al seguiment es disposa d’una Base de Dades  on es recull tota la informació des 
de l’obertura de la No Conformitat fins al seu tancament.  

 

El CAI considera que el progrés del compliment dels requisits d’aquest estàndard és realitza 
vers l’excel·lència, donat que  es disposa d’un procés implementat que permet al centre revisar 
de forma periòdica i completa l’adequació del mateix sistema de qualitat. Aquesta revisió es 
recull en un informe amb reflexions sobre el seu funcionament  i el seguiment dels canvis 
realitzats. Així mateix, el Sistema Integrat de Qualitat i Medi Ambient disposa d’un procés per a 
la recollida de resultats rellevants, amb l’existència d’un quadre d’indicadors amb informació 
completa, destacant l’estructuració de la informació pública sobre els indicadors acadèmics 
amb la seva corresponent evolució temporal. 

  

https://www.cett.es/siqmac/ca/guia-siqmac/info-documentada/documentacio-del-sistema/generals-de-grup/pgg13
https://www.cett.es/siqmac/ca/guia-siqmac/info-documentada/documentacio-del-sistema/generals-de-grup/pgg13
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3.4. Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu 

“El professorat que imparteix docència a les titulacions del centre és suficient i adequat, 
d’acord amb les característiques de les titulacions i el nombre d’estudiants” 

 

La identificació del quadre de professorat que participa en aquesta titulació presenta una 
particularitat que cal destacar a fi d’entendre la informació aportada en aquest apartat. 

A la titulació de Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques participen dos centres de 
titularitat pública: el Campus de l’Alimentació de Torribera de la Universitat de Barcelona i 
l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya, i per l’ 
EUHT CETT-UB,  organització de titularitat privada que té assignada la funció de centre 
coordinador, el que comporta que la composició contractual del professorat sigui diversa i 
requereixi d’una gestió molt particular per totes les  parts. 

Aquest fet obliga a un primer exercici d’adequació del personal docent donat que la 
singularitat en la gestió del professorat d’un centre adscrit comporta que els requeriments per 
a la categorització de les persones no encaixin amb els paràmetres regulats pel sistema 
educatiu universitari públic. 

En aquest sentit, considerant d’una banda l’experiència en altres processos d’acreditació i a 
partir del treball fet des de l’Associació de Centres Adscrits a Universitats Públiques de 
Catalunya (CAUP), que recomana seguir les pautes recollides en la “Resolución de 4 de julio de 
2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el XIII Convenio 
Colectivo de Ámbito Estatal para los Centros de Educación Universitaria e Investigación”, des 
de l’EUHT CETT-UB s’ha optat en tots aquests processos per a la categorització del professorat 
considerant les tipologies recolides en aquest conveni col.lectiu, tenint en compte a més que, 
en el cas d’aquesta titulació cal fer convergir perfils de professorat de l’àmbit de la gestió 
pública amb professorat de gestió d’entitat privada. 

En presentar les dades requerides sobre el perfil del professorat, i tenint en compte les 
particularitats organitzacionals de tres entitats amb naturaleses molt diferenciades (públiques i 
privada), es  presenta la relació següent considerant una segmentació de la categoria de 
professorat que és inclusiva de les tres estructures funcionals: 

Catedràtic: Professorat Catedràtic d’Universitat Pública. 

Professorat Titular: Aquell professorat a temps complert a l’EUHT CETT-UB  i que s’encarrega 
de la docència i investigació d’una disciplina especialitzada o aquell professorat amb aquesta 
categorització dins d’una Universitat Pública. 

Professorat Associat: Professorat que exercint la seva activitat acadèmica o professional fóra 
del EUHT CETT-UB  o que té aquesta consideració en el cas del professorat vinculat 
contractualment a una Universitat Pública, participa parcial o temporalment en la docència del 
Centre. 

Investigador: Personal contractat d’Universitat Pública amb plaça d’Investigador 

Professorat Col·laborador: Professionals especialitzats en els diferents àmbits de la titulació 
contractats per a participar en la impartició de formació específica en diferents assignatures 
del Grau. 
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3.4.1. El professorat del Centre té els requisits de nivell de 
qualificació acadèmica exigits per  la titulació, i té suficient i valorada 
experiència docent, investigadora, i professional. 

Pel que fa a la qualificació acadèmica del professorat que participa en aquesta titulació, 
l'oferta docent corresponent als departaments universitaris de la UB es troba participada entre 
les Facultats de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació i Geografia i Història.  

No obstant això, és el Departament de Nutrició,  Ciències de l’Alimentació i Gastronomia de la 
Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació el que adquireix la major importància tal com 
ja és habitual en les dues titulacions de Nutrició Humana i Dietètica (NHD) i de Ciència i 
Tecnologia dels Aliments (CTA). 

El professorat de l’ESAB que imparteix docència en el GCCG, pertany al Departament 
d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia 

El professorat de l’EUHT CETT-UB que imparteix docència al GCCG es relaciona amb les àrees 
de coneixement especialitzat del centre en Turisme, Hoteleria i Gastronomia, associades als 
respectius Blocs Temàtics. És el professorat responsable de les matèries directament 
relacionades amb la pràctica culinària en espais professionals i tallers, així com de les matèries 
de contextualització gastronòmica i gestió d’empreses.  

En la taula que s’adjunta es mostra un resum del perfil del professorat que participa en 
aquesta titulació en la seva versió més actualitzada de la memòria en l’any 2019. 

Taula 9. GCCG 4.0. Quadre Perfil Professorat 

El CAI valora molt positivament l’experiència acadèmica i professional relacionada amb els 
àmbits de l’agroalimentació,  la nutrició i  la salut,  la tecnologia dels aliments, la cuina i la 
gastronomia, el turisme i l’hoteleria. 

Les assignatures de caràcter més teòric, on es construeixen les bases conceptuals del grau i els 
pilars del coneixement aplicat i pràctic, són impartides principalment per a professorat titular 
amb un currículum acadèmic ampli. Una part important d’aquest quadre docent és doctor i 
participa en projectes de recerca aplicada al sector gastronòmic i culinari. 

Respecte a les assignatures optatives, de caràcter més aplicat i vinculades amb les respectives 
mencions, cal destacar que una part  important del professorat titular del grau ha treballat en 
els àmbits professionals vinculats amb la titulació.  

Aquesta composició del quadre docent esdevé un tret diferencial del model pedagògic del grau 
i un dels principals eixos de desenvolupament de la seva proposta d’excel·lència acadèmica. 

A la pàgina web de la titulació, els grups d’interès tenen accés a la informació sobre el perfil 
acadèmic-professional del quadre docent que imparteix el grau, a partir de la configuració d’un 
resum esquemàtic dels principals trets rellevants de cada docent. 

  

https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/evidencies/gccg-taula-perfil-professorat
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Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT-UB 

En relació a l’equip docent de l’EU que participa en el grau, aquests participen en els grups de 
recerca del CETT que desenvolupen les següents línies de investigació: 

- Turisme, Cultura i Territori 

- Allotjaments Turístics i Restauració 

- Cuina i Gastronomia 

El Grup de Recerca en Turisme, Cultura i Territori (TURCiT), reconegut com a grup de recerca 
emergent per AGAUR (Agència d’Ajuts Unversitaris i de Recerca) de la Generalitat de Catalunya 
desenvolupa entre altre línies de recerca, la línia de Turisme Enagostronòmic, estretament 
vinculada amb l’especialització del grau. 

El Grup de Recerca  en Allotjaments Turístics i Restauració (GRATiR), també reconegut com a 
grup de recerca emergent per AGAUR, desenvolupa dues línies vinculades amb el grau: (1) 
Estratègia, Rendiment i Productivitat en Allotjaments Turístics i Restauració i (2)  Sostenibilitat 
en Allotjaments Turístics i Restauració 

I finalment,  el Grup de Recerca de Cuina i Gastronomia (GRCiG), el grup més estretament 
vinculat amb la present titulació, desenvolupa la seva activitat investigadora en les següents 
línies de recerca: (1) Innovació Gastronòmica ,(2) La Salut en l'entorn de la Restauració i (3) 
Patrimoni Gastronòmic. Aquesta activitat investigadora la duen a terme un equip de 
professorat expert en cadascun dels àmbits tècnics (cuina, pastisseria, sommelier, cocteleria) 
treballant conjuntament amb investigadors (tecnòlegs d’aliments, enginyers i químics), la 
majoria dels quals formen part del professorat assignat al Grau de Ciències Culinàries i 
Gastronòmiques. 

Per dur a terme l’activitat de recerca el GRCiG, té a la seva disposició 3600 m2,entre els quals hi 
ha 10 aules tècniques, que permeten: a) la transmissió de coneixement amb la realització de 
demostracions culinàries, i treball pràctic; b) la recerca aplicada en un àmbit gastronòmic.  

A destacar, des de la vessant de tast de productes, l’Aula Sensorial, instal·lació que està 
homologada per realitzar anàlisi sensorial segons la norma ISO /UNE 87-004-79, amb 24 places 
efectives. També, per facilitar la generació de coneixement es disposa d'un espai dedicat 
exclusivament a la recerca aplicada en gastronomia, l’aula Laboratori Gastronòmic, preparat i 
condicionat amb maquinaria i utensilis que permet fer recerca en tècniques innovadores 
aplicades. 

 

Campus de l’Alimentació de Torribera-UB. Facultat de Farmàcia i Ciències de 
l’Alimentació 

Pel que fa al professorat implicat en la docència del Grau provenint del Campus de 
l’Alimentació de Torribera, la qualificació de la recerca especialitzada en el campus és molt 
elevada. Pel que fa a la Universitat de Barcelona, una de les funcions principals, juntament 
amb la docència, del Campus de l’Alimentació de Torribera és la recerca, activitat per la qual 
està dotat de més de 2.000m2 de tallers i laboratoris en l’edifici Gaudí, majoritàriament 
gestionada i coordinada per l’Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària (INSA). 

https://www.cett.es/ca/recerca/grups-de-recerca/turisme-cultura-i-territori/presentacio
https://www.cett.es/ca/recerca/grups-de-recerca/allotjaments-turistics-i-restauracio/presentacio
https://www.cett.es/ca/recerca/grups-de-recerca/cuina-i-gastronomia/presentacio
http://insa.ub.edu/
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El professorat vinculat al Campus de l’Alimentació de Torribera amb adscripció docent al Grau, 
desenvolupen las seva activitat de recerca en els següents grups/línies de recerca: 

 Aromes i factors de qualitat d'aliments 

 Enantioselecció i la seva aplicació a la seguretat alimentària 

 Equip de Recerca en Nutrició Aplicada (GRAFIS-GRNA) 

 Polifenols naturals i altres components bioactius presents en els aliments. 

 Senyalització Cel·lular 

 Lípids i compostos bioactius (LIBIFOOD) 

 Compostos bioactius dels aliments 

 Biomarcadors i Metabolómica Nutricional i dels Aliments 

 Biologia Computacional i Disseny de Fàrmacs 

 Observatori de l'Alimentació (ODELA) 

 Gastronomia Computacional 

 Ciència i Cuina 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona – UPC 

En quan a la Escola Superior d’Agricultura de Barcelona de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, la recerca també és una de les seves funcions principals, com a centre universitari 
que és.  

L’Escola disposa de laboratoris ben equipats al mateix edifici i de la unitat Agròpolis a 
Viladecans, unitat cientificotècnica nascuda amb l’objectiu de donar acollida al 
desenvolupament de Projectes de Recerca,  especialitzada en els àmbits de l’enginyeria 
agroalimentària, l’enginyeria biotecnològica i l’enginyeria del medi ambient i del paisatge, que 
presta servei a grups de recerca de la UPC, així com a empreses i altres institucions externes.  

El professorat vinculat a l’ESAB amb adscripció docent al Grau, desenvolupen activitats de 
recerca en les següents àrees: 

 Enginyeria agroambiental 

 Gestió Integrada de Nematodes Fitoparàsits i dels Efectes sobre el Rendiment i 
Qualitat de la Collita 

 Millora i obtenció de varietats de productes vegetals d’interès local 

 Modelització i simulació de sistemes biològics, producció vegetal i matèria orgànica del 
sol 

 Aqüicultura, biologia de peixos, peixos plans 

 Anàlisi sensorial de productes alimentaris 

El professorat assignat al Grau per part de l’ESAB és pertinent d’acord amb les característiques 
de la titulació. Més del  70 % del professorat és estable, TU, PAgregat o PCol·laborador/doctor i 
la impartició de la docència dins del Grau es troba fortament vinculada al conjunt de la seva 
activitat docent i de recerca. Al portal FUTUR UPC es pot consultar la producció científica dels 
investigadors de la UPC i, en particular, del professorat del Grau.  

 

 

  

http://futur.upc.edu/
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Respecte als indicadors sobre el professorat que participa en aquesta titulació, a continuació 
es recull la informació requerida sobre el seu perfil i hores de dedicació a la docència. 

 

Taula 10. GCCG 4.1. Professorat per Categoria i segons Doctorat 

Amb la inclusió d’un nou curs del pla d’estudis s´ha incrementat el quadre docent en 26 
persones, que a més ha implicat un increment de 10 professorat doctor, malgrat en el còmput 
total ha suposat un 3% menys de docència impartida per doctors respecte a l’any anterior. 

El percentatge de docència impartida en el Grau per professors associats o col·laboradors és 
significativa, donat el seu caràcter multidisciplinari i els seus objectius de formació. La 
aportació d’experiència i coneixement per part par de col·laboradors procedents del món del 
sector agroalimentari,  les empreses de gastronomia o restauració, o de l’àmbit de la recerca 
són fonamentals en la formació dels estudiants. 

 

Taula 11. GCCG.4.2. HIDA segons categoria professorat 

De manera introductòria, en la presentació i valoració de la informació de les taules 4.1 i 4.2 
des del CAI es realitza la reflexió sobre l’impacta dels ratis de mesura,  donat que poden oferir 
resultats molt divergents segons la seva aplicació i interpretació. Així en les dades presentades 
en aquestes taules, el nombre d’hores de formació està directament relacionat amb el nombre 
d’estudiants/grup per assignatura i que en funció de la seva tipologia implica les mitjanes 
següents: 

Taula 12. GCCG.4.4a. Característiques de les assignatures seleccionades 

Taula 13. GCCG.4.4b. HIDA segons tipologia del professorat a les assignatures seleccionades 

Taula 14. GCCG.4.5. Relació d’estudiants equivalents a temps complert per PDI equivalent a 
temps complert 

Es posa doncs de manifest que la política de qualitat del grau en assumir una estructura de la 
formació en grups de classe de pocs estudiants, obliga a assumir una càrrega superior d’hores 
de professorat, i per tant un major requeriment en l’aplicació del rati de professorat doctor. 

No obstant, i amb aquesta consideració i tal i com es reflexa en aquests taules, el percentatge 
de doctors equivalents a temps complert del darrer curs en aquestes circumstàncies, és de 
5,97, el que comporta en aquest moment un 38,4% de la totalitat requerida. Cal afegir que 
anualment s’incorpora nou professorat ja doctorat, com a política del Centre i que es manté 
com a pla de millora fins a l’assoliment complet del requeriment de referència. 

En aquest sentit s’està treballant en articular un conveni de col·laboració amb AQU per al 
reconeixement de la recerca del professorat, com a primer pas necessari per poder sol·licitar 
una acreditació per a la docència. 

El percentatge de docència impartida en el Grau pel professorat associat o col·laborador és 
significativa, donat el seu caràcter multidisciplinari i els seus objectius de formació. La 
aportació d’experiència i coneixement per part de col·laboradors procedents del sector 
agroalimentari,  les empreses de gastronomia o restauració, o de l’àmbit de la recerca aplicada 
són fonamentals en la formació dels estudiants. 

https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/indicadors-grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/indicadors-grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/evidencies/gccg-taules-professorat-assignatures-seleccionades
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/evidencies/gccg-taules-professorat-assignatures-seleccionades
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/indicadors-grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/indicadors-grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/informacio-general-de-centre/pla-de-millores-euht
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El CAI realitza una valoració positiva dels requeriments vinculats al ratis d’hores impartides per 
al  doctors donat que es considera que la joventut d’aquesta titulació dificulta que existeixin 
professors, especialment a l’àmbit culinari, que tinguin la titulació de doctor. A mesura que els 
graduats de la titulació amb vocació investigadora aconsegueixen aquesta titulació, el grau 
podrà incorporar-los al seu quadre docent d’acord amb les seves polítiques d’atracció i 
retenció del talent. 

 

Taula 15. GCCG.6.6. Satisfacció del Professorat               

Podem destacar que donada la complexitat del grau interuniversitari i la seva coordinació 
entre els tres campus, els resultats són més que notables. A més a més, el professorat està 
content amb la seva participació en aquesta titulació i el seu alumnat. 

3.4.2. El professorat és suficient i disposa de la dedicació adequada 
per exercir les seves funcions i atendre els estudiants. 

Criteris d’assignació de la docència al GCCG 

L’assignació de docents en aquesta titulació, donat el seu caràcter interuniversitari, s’acorda 
entre els Responsables Acadèmics de cada Campus tenint en compte l’expertesa en la 
temàtica a impartir, l’experiència docent, i l’equip de professorat en una mateixa assignatura, i 
així en cada cas, cada Centre articula el procés atenent a les seves particularitats 
organitzatives: 

Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT-UB 

L’EUHT CETT-UB té definits els criteris d’assignació de la docència en el procediment específic 
de “Planificació de la Formació de l’Escola Universitària“. Seguidament es recullen les 
principals característiques d’aquest procés. 

L’assignació de la docència contempla dos moments diferenciats: quan es tracta de la 
implantació de nous plans d’estudis i en el cas de titulacions que ja estan en actiu. 

En el cas de l’assignació de docència en nous plans d’estudi, els passos previs que es duen a 
terme són els següents: 

 Elaboració de la memòria de disseny i verificació del títol 

 Assignació de l’assignatura al Bloc Temàtic corresponent 

 Definició de l’oferta docent i comunicació pública si s’escau. 

 Elecció del candidat entre els possibles potencials 

 Elaboració del pla docent i programa de l’assignatura. 

En el cas de titulacions que ja estan en funcionament, en la part final del curs acadèmic, es 
duen a terme els passos següents: 

https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/indicadors-grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques
https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Procediments/Especifics/PE01%20v.3%20%20Planificacio%20de%20la%20Formaci%C3%B3.pdf
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 Indicadors i resultats acadèmics. En aquest àmbit, s’apliquen els criteris 

relacionats amb valoració del professorat per part dels estudiants, els resultats 

acadèmics assolits (taxa de rendiment i èxit) i el compliment dels 

procediments organitzatius establerts (compliment horaris, lliurament en 

temps de la documentació requerida –exàmens, actes, etc. -). 

 Realització de la previsió de grups i assignatures per al curs següent 

 Identificació de l’expertesa necessària per a la impartició de cada assignatura. 

 Assignació del professorat entre la força del docent de l ‘EUHT CETT-UB . En 

cas de necessitat, comunicació pública de l’oferta. 

En base a la pertinença d’una assignatura a un pla d’estudi i matèria concrets, i prèvia 
assignació d’aquesta a un Bloc Temàtic determinat, els criteris generals d’assignació de la 
docència són els següents: 

 Grau acadèmic del professorat (graduat, màster, doctor).  

 Àmbit de coneixement i expertesa 

 Experiència i qualificació docent, investigadora i, si s’escau, professionals dels àmbits 

relacionats amb la titulació.  

 Règim de dedicació al centre 

 Càrrega docent en funció perfil i criteris del Pla de Dedicació del Professorat de l’ EUHT 

CETT-UB . En aquest sentit, es considera si el professor té altres encàrrecs assignats, 

com tasques de gestió. 

 Caràcter de l’assignatura (obligatòries, bàsiques, optativa, TFG, idiomes).  

Campus de l’Alimentació de Torribera-UB. Facultat de Farmàcia i Ciències de 
l’Alimentació 

Tal com estableix el Conveni específic de col·laboració interuniversitària i la normativa 
específica de la UB que es deriva dels seus estatuts, la docència és assignada pel Responsable 
Acadèmic del Campus de l’Alimentació de Torribera-UB (Coordinador de la UB-Campus 
Torribera) als departaments que cobreixen les àrees de coneixement de les assignatures 
assignades a la UB. Un cop assignada la docència als departaments, els respectius consells de 
departament escullen els coordinadors de les assignatures entre el professorat tenint en 
compte els criteris que marca la normativa interna de cada departament. 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona – UPC 

S'encarrega la docència dels continguts de cada matèria als professors més adients pel seu 
currículum, línia de treball i disponibilitat. Es comença per adjudicar la coordinació de les 
matèries als docents més relacionats amb elles o als que puguin relacionar millor els diferents 
blocs docents de les mateixes. 
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Criteris específics d’assignació de la docència al primer curs del GCCG 

Tenint en compte el caràcter interuniversitari, val a dir que el primer any de grau, el 
professorat que participa és el professorat amb més experiència en la impartició d’aquest tipus 
de titulacions. En el primer curs la formació s’imparteix en només dos dels Campus: Campus de 
l’Alimentació UB, en el recinte de Torribera, i al Campus CETT-UB.  

Les assignatures impartides, al primer semestre són de 12 crèdits al Campus de l’Alimentació 
UB, i 15 cr. al Campus CETT-UB.  

En el segon semestre, 15 crèdits al Campus de l’Alimentació UB, i 18 cr. al Campus CETT-UB.  

En quan a l’assignació de docents, en el cas del Campus de l’Alimentació UB, es fa des del 
departament de Nutrició, Ciències de l’Alimentació i Gastronomia.  

I en el cas del Campus CETT-UB des de Direcció de l’EUHT CETT-UB, la coordinació general del 
grau i el responsable acadèmic del CETT-UB, tenint en compte els Blocs Temàtics, és a dir, 
l’àrea d’expertesa del professorat.  

Altres factors que es tenen en compte, que preferiblement el professorat sigui coneixedor 
d’aquest nou grau, així com, l’experiència en el sector culinari i gastronòmic, el domini de la 
llengua anglesa i competències amb metodologies innovadores.  

 

Professorat de Pràctiques Externes Obligatòries 

En l’assignatura de Pràctiques Externes el professorat el conformen, per una part, el tutor de 
les pràctiques externes a l’empresa on l’estudiant realitza les pràctiques en q estió, i per altra 
part, el tutor acadèmic de les pràctiques al centre, figura que en aquest cas encapçala el 
departament de Career Services. 

Segons la NORMATIVA DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES DELS ESTUDIANTS DE LA 
UNIVERSITAT DE BARCELONA (Aprovada per la Comissió Acadèmica el 27 d’abril del 2012) 
(Aprovada pel Consell de Govern el 8 de maig del 2012), en el seu article 11, s’estableix el 
següent: 

“Article 11. Tutories i requisits per exercir-les Per a la realització de les pràctiques els alumnes disposen 
d’un tutor de l’empresa o institució i d’un tutor acadèmic.  

1. El tutor de l’empresa o institució  

El tutor d’empresa o institució ha de ser una persona vinculada i designada per aquesta, amb experiència 
professional en l’àrea en què l’estudiant desenvolupi les pràctiques, i amb els coneixements necessaris 
per dur a terme una tutela efectiva. El tutor de l’empresa o institució i el tutor acadèmic no poden ser la 
mateixa persona.  

2. El tutor de la Universitat de Barcelona 

 El tutor acadèmic ha de ser designat pels procediments establerts per la Universitat de Barcelona, i ha 
de ser preferentment un professor que imparteixi docència en la mateixa branca de coneixement de la 
titulació cursada per l’estudiant.”  

Pel que fa al tutor a l’empresa externa, aquest és designat per part de l’empresa en funció de 
l’àrea o departament en el que farà les pràctiques l’estudiant, tenint en compte la seva 
experiència i coneixement de les tasques a realitzar, així com la capacitat de realitzar la tutela 
efectiva de l’estudiant en el seu procés d’aprenentatge. El procés estableix que l’estudiant, un 
cop ha entrat en contacte amb l’empresa i supera el procés de selecció oportú, acorda amb 
l’empresa el contingut del pla formatiu, així com una sèrie de dades rellevant a efecte 
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d’elaborar el conveni de pràctiques i assegurar que l’aprenentatge pràctic a l’empresa es durà 
a terme de forma oportuna i apropiada. Entre aquestes dades es troba la concreció del 
professional que assumirà el paper de tutor d’empresa. 

Pel que fa al tutor acadèmic, el departament de Career Services n’assumeix el rol donada la 
seva tasca de coneixement del sector des de la vessant de l’ocupabilitat i l’orientació 
professional, i la seva responsabilitat de mantenir un contacte proper amb les empreses que hi 
operen. Tanmateix, és el departament encarregat de realitzar els tràmits formals per a que 
l’estudiant pugui realitzar les pràctiques. 

Les persones concretes que poden actuar com a tutor acadèmics apareixen com a professorat 
al Campus Virtual, i ambdues persones compten amb experiència professional prèvia al sector, 
i un contacte directe amb les empreses on l’estudiant realitza les seves pràctiques. 

Pel que fa a les tutoritzacions que es fan de les pràctiques externes, aquetes es realitzen en 
diferents moments del curs, un cop l’estudiant ha matriculat l’assignatura del Pràcticum.  

En un primer moment es realitza quan l’estudiant requereix d’orientació per la recerca de les 
seves pràctiques externes, posteriorment mitjançant les reunions de seguiment (es poden dur 
a terme de manera presencial o virtual) i finalment, un cop finalitzada l’estada de pràctiques a 
l’empresa.  

L’elecció de les pràctiques es fa en funció dels interessos de l’estudiant, així com de la menció 
escollida en el cas d’alumnes matriculats a l’assignatura Pràcticum II.  

Com a part de la valoració final de les pràctiques, els estudiants indiquen el seu grau de 
satisfacció envers  diversos aspectes. Val a dir que aquesta dada es correspon a la mitjana de 
totes les respostes obtingudes de totes les assignatures de pràctiques que s’imparteixen a la 
formació del grau universitari en Ciències Culinàries i Gastronòmiques. 

Pel que fa a aspectes més qualitatius, la satisfacció amb la feina del tutor d’empresa i del tutor 
acadèmic experimenta una lleu millora el curs 18-19 vs el curs 17-18, si bé el salt més 
qualitatiu es dóna en la satisfacció amb l’aprenentatge assolit a l’empresa. Segons les 
respostes dels estudiants, aquest increment es deu en gran mesura a un millor coneixement 
del perfil professional dels estudiants per part de l’empresa, i per tant, a un programa de 
pràctiques més alineat amb els coneixements i habilitats dels estudiants.  

Aquests últims valoren el grau d’autonomia obtingut al llarg de les pràctiques, el pertànyer a 
un equip, el nivell d’aprenentatge pràctic assolit, el bon ambient i el bon tracte rebut en 
l’entorn empresarial, i el contacte adquirit amb el món laboral i la possibilitat d’aplicar els seus 
coneixements en un entorn real. 

Val a dir que a finals del curs 2017-18 es va afegir un camp en el que es preguntava a 
l’estudiant en referència a algun aspecte que es podria millorar. En particular, es sol·licitava 
informació qualitativa en relació a l’empresa, millores a nivell d’aprenentatge, i millores pel 
que fa al tutor acadèmic. 

A nivell d’empresa demanden millor organització interna, més suport del tutor de pràctiques i 
millorar la comunicació. Pel que fa a l’aprenentatge, els estudiants suggereixen major 
recolzament del tutor/a, opcions de desenvolupar tasques de major responsabilitat o que 
impliquin creativitat, varietat de coneixements, més tecnologia o creativitat, entre altres. 

Finalment, a nivell de millores en relació al tutor acadèmic, esmenten poder rebre un 
seguiment més freqüent en relació a les seves practiques, i una ampliació de les ofertes de 
practiques, específicament en relació a col·lectivitats i industria alimentària. 

https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/indicadors-grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/indicadors-grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques
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Professorat del Treball Final de Grau 

Els grups de recerca dels diferents campus proposen Treballs Finals de Grau (en endavant TFG) 
a partir de les seves línies de recerca. Es tracta de temes plantejats per professorat i 
professorat-investigador en les seves especialitats.  

En el cas del Campus de l’Alimentació de Torribera i l’ESAB, són els Responsables Acadèmics 
els que s’encarreguen de recollir aquestes propostes i enviar-les a la persona responsable de la  
Coordinació dels TFG del GCCG. Des de l’EUHT CETT-UB, la recollida de les propostes es realitza 
entre les coordinacions dels diferents Grups de Rercerca de la institució i la Coordinació dels 
TFG.  

Existeix també la possibilitat, si la naturalesa del TFG ho exigeix, d’oferir una doble tutorització 
fet que és habitual en investigacions de caràcter científic on s’afegeix una vessant 
gastronòmica a l’estudi. Aquesta tendència ha anat augmentant curs rere curs.  

Pel que fa als TFG a iniciativa de l’estudiant vinculats a línies de recerca, són els estudiants els 
que proposen un tema d’investigació en el que estiguin interessats i des dels grups de recerca 
dels diferents campus s’atenen aquestes sol·licituds, sempre que hi hagi alguna coincidència 
entre els interessos dels estudiants, els grups de recerca i el professorat que es fa càrrec de la 
seva tutorització.  S’estudia tanmateix la coherència de les propostes plantejades pels alumnes 
i la idoneïtat de l’estudiant per assolir uns resultats d’acord amb els objectius plantejats. En 
aquests casos, és el professorat qui, de manera individual i tenint en compte la seva 
disponibilitat, accepta les propostes dels alumnes. 

En els TFG vinculats a l’empresa, es produeix una doble tutorització: la empresa assigna un 
tutor que facilita als alumnes la consecució dels objectius proposats en aquesta investigació, 
habitualment de caire pràctic; i el Centre assigna un tutor acadèmic, que orienta els alumnes 
en qüestions formals i vetlla pel compliment dels requisits acadèmics de la investigació. En 
aquest cas, el criteri principal per triar al tutor acadèmic és la seva idoneïtat segons el seu 
àmbit de docència i segons la seva disponibilitat. El procediment quan hi ha una proposta 
individual per part de l’estudiant vinculada a una empresa, és el propi estudiant qui fa el 
contacte amb l’empresa per proposar un tema d’investigació.   

A l’hora de conformar els tribunals d’avaluació, el criteri primordial per triar els membres és 
l’especialització en el tema de la investigació que es defensa. Així mateix, es te en compte la 
càrrega avaluadora que tenen els membres dels tribunals i la disponibilitat.  

Amb la intenció de facilitar la conformació dels tribunals, s’intenten organitzar les defenses 
dels TFG en franges horàries de temàtiques similars, de manera que els membres del tribunal 
tinguin les defenses concentrades en un mateix dia. Aquest criteri s’aplica amb més exigència 
pels membres dels tribunals aliens al grup CETT, ja que és a la seu del grup on es desenvolupen 
les defenses. 

3.4.3. El Centre ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat 
de l’activitat docent del professorat  

Els Centres participants disposen de diverses línies i programes de suport a la docència i 
formació del professorat per millorar la seva competència docent. 
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Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT-UB 

D’acord amb la voluntat de situar a les persones com a centre de la perspectiva 
d’aprenentatge, s’estableix com una de les prioritats estratègica la millora de la capacitació de 
l’equip docent, a fi de donar resposta d’una banda als requeriments normatius del sistema 
universitari, i per altra a contribuir amb una major aportació de valor a la docència. 

El CETT disposa de diverses línies i programes de suport a la docència i formació del 
professorat per millorar la seva activitat docent. A continuació es detallen les accions 
desenvolupades al llarg del darrer curs acadèmic (2018-19): 

 Congressos, jornades i accions formatives per a la millora de l’especialització del 

professorat i del seu perfil investigador 

El CETT estimula l’assistència del professorat a aquells esdeveniments professionals i 
acadèmics (jornades, congressos, etc.) que els hi permetin actualitzar els seus coneixements 
així com millorar el seu perfil investigador. El centre es fa càrrec dels costos derivats per a 
assistir-hi (matricula, desplaçaments, temps, etc.). 

Aquestes ajudes són atorgades per CETT prèvia sol·licitud  per part del professorat, éssent 
concedides de manera personalitzada i individual,  en funció de l’alineació dels objectius de 
l’acció formativa amb els objectius en matèria de recerca i desenvolupament de coneixement 
expert. 

 Seminaris sobre els criteris de desenvolupament i avaluació del TFG 

Anualment, el centre organitza sessions formatives dirigides als tutors dels TFG amb la finalitat 
facilitar els coneixements i les competències necessàries per al seu desenvolupament, així com 
compartir les millors pràctiques associades. Aquestes accions estan dirigides especialment al 
professorat més novell en la tutorització dels TFG. 

 Seminaris sobre la definició i desplegament de projectes de recerca i transferència de 

coneixement 

El centre té un programa d’impuls de la recerca entre el seu professorat a temps complert. 
Amb la finalitat de compartir les diferents recerques que el professorat de l‘EUHT CETT-UB  
està realitzant, i en concret, les etapes i metodologies seguides en el seu desenvolupament, es 
realitzen sessions amb aquest contingut (GRH Workshops de recerca) 

 Organització de jornades i seminaris de debat i discussió sobre diferents aspectes 

relacionats amb el desenvolupament i polítiques del turisme i l’hoteleria. 

Al llarg del curs acadèmic s’organitzen diferents jornades i observatoris oberts a tot el 
professorat com espais de reflexió, debat i discussió de temes i problemes directament 
vinculats a temàtiques de turisme i gastronomia. La valoració és molt positiva donat que es 
proporciona al professorat l’oportunitat d’estar al dia sobre diferents aspectes clau i la 
possibilitat de traslladar a l’aula les conclusions dels debats i les reflexions efectuades 
(Observatori CETT) 

 Participació en xarxes de treball 

El centre impulsa la participació activa dels docents en xarxes de treball en turisme i 
gastronomia amb l’objectiu d'estimular activitats de treball internes i externes amb la 

https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/evidencies/gccg-accions-formatives-professorat-cett
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/evidencies/gccg-accions-formatives-professorat-cett
https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MenuItems/21575/programa%20Jornada%20Recerca%20CETT%202019.pdf
http://observatoricett.blogspot.com.es/
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col·laboració amb grups i professorat d’altres universitats, fundacions i empreses dels sectors 
implicats (memòria 2018-19). 

 Formació de Doctorat 

En els darrers anys, la política de formació i acompanyament del professorat que s’ha dut a 
terme ha impulsat l’assoliment del grau de Doctorat i al foment del treball en recerca dels seus 
docents. 

Durant aquests darrers anys el Centre ha facilitat aquesta formació amb polítiques de 
flexibilitat horària, atorgament de permisos especials per a l’estudi i subvenció dels costos 
derivats de la formació del personal docent. 

Així en la taula que s’inclou a continuació es mostra l’evolució en el procés d’assoliment del 
grau de doctors del professorat a ple temps de l’EUHT CETT-UB des del moment de la 
implantació de la titulació de Grau en Ciències Culinàries i Gastronòmiques. 

 

  2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

DOCTORANDS 17 17 12 14 13 

DOCTORS 5 8 11 11 11 

Total  22 25 23 25 24 

 

És important assenyalar el nombre de doctorands que estan en el procés d’assolir la seva 
titulació el que contribuirà a millorar la dedicació d’aquest professorat a la titulació . 

 

Campus de l’Alimentació de Torribera-UB. Facultat de Farmàcia i Ciències de 
l’Alimentació 

Pla de formació del PDI: programes i activitats de suport de la Universitat de Barcelona  

El Pla de formació del PDI dona resposta a les necessitats d’actualització de les competències 
docents lligades al desenvolupament professional del professorat i a les expectatives de la UB 
de disposar d’una plantilla de professorat qualificada i preparada per assumir els reptes 
promoguts per l’EEES.  

La Secció d’Universitat de l’ICE és responsable de programar el Pla de formació del professorat 
de la UB, per complir el precepte estatutari que recull com a dret del PDI «tenir accés a la 
formació permanent, amb la finalitat de garantir la constant millora de la tasca docent i 
investigadora». L’activitat de formació adreçada al professorat de la UB s’aplica tant a la 
docència i la gestió com a la recerca i la transferència del coneixement, i compta amb la 
participació dels centres per mitjà del Consell de Coordinació de Formació de Centres. 

L’objectiu general és impulsar la professionalització del professorat i contribuir a la millora de 
la qualitat de la docència universitària, a través del disseny, l’organització i la gestió de la 
formació permanent, i de l’assessorament, la informació i l’assistència tècnica al PDI. 

1. Formació permanent 

https://www.cett.es/ca/recerca/grups-de-recerca/cuina-i-gastronomia/memories
http://www.ub.edu/ice/sites/default/files/docs/pladeformaciodelprofessoratub2015_5.pdf
http://www.ub.edu/ice/uni/forcentre
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1.1. Pròpia de l’ICE: l’objectiu de la formació per al professorat de la UB de tipus generalista, 
específica o monotemàtica, en competències docents metodològica, de planificació i gestió de 
la docència, comunicativa, interpersonal, de treball en equip, d’innovació, oferta general de 
tallers presencials, semipresencials i en línia; jornades d’intercanvi d’experiències; bones 
pràctiques docents.  

1.2. A demanda dels centres: formació i assessorament a facultats i departaments de la UB que 
plantegen necessitats específiques. Les demandes es canalitzen per mitjà dels 
coordinadors de formació de centre. 

1.3. Actuacions especials: formació i assessorament per atendre necessitats institucionals de 
centre, departaments o grups de recerca.  

 

2. Formació en tutoria 

En aquest programa s’ofereix formació, recursos i assessorament als coordinadors dels PAT i al 
professorat tutor, per facilitar-los el seguiment dels estudiants des de la transició secundària-
universitat fins a les sortides professionals. 

 

3. Formació en idiomes 

Dissenyat per proporcionar recursos i suport al professorat que ja imparteix o es prepara per 
impartir docència en anglès i millorar les competències en llengua anglesa del nostre 
professorat.  

 

Programa de formació en recerca i transferència 

Amb l’objectiu de proporcionar recursos i formació per a la recerca al col·lectiu d’investigadors 
novells de la UB: personal contractat, becari o tècnic de suport a la recerca, en fase 
predoctoral o postdoctoral recent. 

 

Programa de formació en gestió 

Programa que ofereix formació en tècniques de gestió en l’entorn universitari i, per extensió, 
en educació superior a càrrecs acadèmics i professorat UB amb responsabilitat en gestió 
acadèmica o en recerca. 

El professorat que segueix els programes de formació de l’ICE obté un certificat. Els programes 
de formació del professorat s’avaluen periòdicament per mitjà de l’Agència de Polítiques de 
Qualitat de la UB amb el suport del Servei de Qualitat Academicodocent. 

 

Pla de formació del PDI propi de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació 

La Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació i la UB disposen de programes de suport a la 
docència i formació del professorat per millorar l’activitat docent. A la Facultat de Farmàcia i 
Ciències de l’Alimentació es materialitza en l’Aula de Formació de Professorat, que organitza 
de manera regular activitats de formació per al professorat i aglutina els grups d’innovació 
docent de la Facultat, alguns dels quals desenvolupen projectes als ensenyaments de la 
Facultat tant de grau com de màster. L’Aula de Formació de Professorat de la Facultat de 

http://www.ub.edu/ice/node/59
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Farmàcia i Ciències de l’Alimentació és la que s’encarrega d’atendre les necessitats 
específiques de formació del professorat, així de manera periòdica es demana opinió al 
professorat sobre les inquietuds en formació, o bé amb la direcció del centre es planifica 
l’oferta anual de sessions específiques que es consideren d’interès, bé per ampliar 
coneixements sobre noves aplicacions, noves tendències o per apropar el món professional als 
docents. L’Aula va rebre a l’any 2011 la distinció Vicens Vives de la Generalitat de Catalunya a 
la Qualitat Docent per la seva innovació en la formació continuada del professorat. 

El professorat que ha seguit els cursos de formació participa en totes les titulacions a acreditar, 
tal com es pot observar a les taules següents. Els resultats són coherents amb els percentatges 
de tipologia de personal docent i investigador, i són les figures de contractació a temps 
complet les que fan un nombre total més elevat d’hores.  

 

Formació en docència rebuda per professors de la UB que participen al grau  

Un parell de professors/es han participat cada un d’ells en aquestes activitats formatives al 
llarg del curs acadèmic 2018-19 

 

 31821 Jornada sobre pràctiques acadèmiques externes 

 24826 Semipresencialitzem? Formació semipresencial a l'educació superior 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona – UPC 

L´Institut de Ciències de l´Educació (ICE) de la UPC elabora una proposta quadrimestral d’oferta 
general de formació del PDI basada en les necessitats que ha detectat i les propostes de 
millora que són fruit del procés d’avaluació del professorat.  

A la proposta inicial s’hi incorporen els encàrrecs institucionals per part del consell de direcció i 
els que realitzen les unitats bàsiques, així com la informació relativa als ajuts a la formació 
externa.  

Pel que fa a aquest darrer punt, a partir de les peticions del professorat i d’acord als recursos 
disponibles, es determina el pressupost a assignar als diferents àmbits i els criteris de 
priorització a utilitzar. Aquest conjunt d’actuacions previstes configuren el Pla de formació del 
PDI. Com que no es tracta d’un pla tancat, durant la seva execució s’incorporen els encàrrecs 
addicionals del consell de direcció i/o de les unitats.  

L'Equip directiu i de coordinació promouen la participació del PDI en les activitats ofertes per 
l'ICE i/o sol·licita a l'ICE una programació d’activitats de formació específiques en aquestes 
temàtiques. Una part important del professorat de l'Escola ha participat durant aquests 
darrers anys en els cursos i activitats oferts per l'ICE de la UPC. El nombre mitjà de participants 
és d’uns 20 professors. Considerant la composició total del PDI de l’escola, la participació en 
activitats de formació es considera adequada i no es realitzen propostes de millora en aquest 
àmbit. 

El conjunt d’ actuacions previstes configuren el Plà de Formació del PDI, aprovat per la direcció 
de l’ ICE. Al seg ent enllaç es pot consultar l’ oferta formativa del darrer curs acadèmic: 

http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2011/09/008.html


 

52 GCCG. Autoinforme d’Acreditació. 2019_V3 

 

https://www.ice.upc.edu/ca/professorat-upc/formacio-continuada 

 

El CAI valora molt positivament el perfil del professorat participant en aquesta titulació, i el 
valor que aporta la suma de coneixement especialitzat i  de recerca dels centres participants.  

L’evolució del professorat respecte a la seva qualificació i reconeixements es considera 
positiva, així com també es valora la seva experiència docent i professional. El CAI considera 
important treballar per a l’acompliment amb excel·lència d’aquest estàndard  com a eix 
fonamental per garantir la qualitat de les diferents formacions. Aquesta evolució s’ha de 
realitzar sense perjudicar el valor que proporciona la participació de professorat i professionals 
col·laboradors que, en contacte directe amb la realitat professional dels sectors relacionats 
amb la titulació, proporcionen a les aules un nivell de excel·lència i expertesa molt necessari en 
l’assoliment dels objectius competencials del grau. 

Lligat a aquest propòsit, s’introdueix la inquietud de revisar i millorar les accions que es puguin 
dur a terme per afavorir el reconeixement de la tasca docent, contemplant tant l’experiència 
docent i professional, com la trajectòria investigadora. En aquest sentit, també es considera la 
possibilitat d’obrir un debat sobre la revisió de la normativa actual sobre els criteris i 
procediments definits per l’acreditació del professorat dels Centres Adscrits. 

Respecte al compliment dels criteris necessaris per a l’assignació de docència, aquests estan 
definits i l’estructura de la plantilla del professorat i el nombre de professors són suficients per 
impartir la titulació; així mateix, ens consta que l’alumnat està satisfet amb la competència 
docent del professorat del grau, i la seva l’atenció en el seu procés d’aprenentatge. 

Per últim fer constar que el professorat d’ aquest grau disposa del suport dels centres 
participants per al desenvolupament de les seves funcions i per a la millora de la qualitat de la 
seva activitat docent i investigadora. 

 

  

https://www.ice.upc.edu/ca/professorat-upc/formacio-continuada
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3.5. Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 

“La institució disposa de serveis d’orientació i recursos adequats i eficaços per a l’aprenentatge 
de l’alumnat”. 

3.5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el 
procés d’aprenentatge i que els serveis d’orientació professional 
faciliten la incorporació al mercat laboral. 

Les accions d’orientació acadèmica de la titulació estan dissenyades per ajudar a l’estudiant en 
cada fase del seu procés d’aprenentatge, donat que no són igual les necessitats dels estudiants 
de nou ingrés que les necessitats dels alumnes finalitzadors. A continuació es detalla les 
accions que s’articulen en aquesta funció orientativa.  

La tutoria és una actuació que té com a principal finalitat donar suport als estudiants durant el 
procés de formació per a afavorir el seu aprenentatge i l’assoliment de les competències 
planificades, així com el seu desenvolupament i inserció laboral. 

Per tant, la tutorització de l’alumne es centra principalment en dos tipus d’ accions: aquelles 
adreçades en garantir l’adaptació dels estudiants a la universitat i la consecució dels objectius 
d’aprenentatge previstos; i aquelles accions enfocades a orientar i assessorar a l’estudiant tant 
en les possibilitats de desenvolupament professional i acadèmica. 

Els àmbits d’actuació es defineixen d’acord amb les competències i objectius dels programes 
formatius del centre; aquests àmbits són: (1) àmbit acadèmic, (2) àmbit professional, i (3) 
àmbit personal. 

Les actuacions a l’àmbit acadèmic es centren en proporcionar informació i orientar als 
estudiants en tot allò relatiu a: 

 La institució: història, organització, principis i valors, etc. 

 El programa formatiu: competències, objectius, metodologies formatives, sistemes 

d’avaluació, distribució dels crèdits, itineraris d’especialització, etc. 

 El sistema i entorn universitari: normatives acadèmiques, responsabilitats i deures 
dels estudiants, serveis de suport a la formació disponibles, etc., dins d’aquest 
entorn és fa un treball d’orientació en els estudiants que estan en una situació de 
vigilància per no complir amb la normativa de permanència de la universitat.  

Les actuacions a l’àmbit professional estan enfocades a: 

 Donar a conèixer els diferents àmbits professionals del sector turístic, hoteler i 
gastronòmic, tan des d’una perspectiva vertical com horitzontal, mostrant-los els 
diferents perfils professionals. 

 Explicar-los les diferents possibilitats que els Centres posen a l’abast dels 
estudiants per realitzar pràctiques, desenvolupar estudis conjunts, etc. 

 Assessorar-los sobre les accions i estratègies a realitzar per a desenvolupar una 
carrera professional i assolir els reptes personals associats. 
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Les actuacions a l’àmbit personal estan dirigides a treballar els valors i els principis que la 
titulació considera claus en el desenvolupament dels perfils dels estudiants, configurant el seu 
model pedagògic. Les competències genèriques o transversals del programa formatiu es 
defineixen en funció d’aquests valors i principis. 

Totes les actuacions han estat formalitzades en l’elaboració d’un Pla d’Acció Tutorial , tal i com 
es recollia en el Pla de Millores de la Titulació. 

Orientació  Acadèmica als estudiants 

La comissió del Grau fa l’assignació dels tutors del curs per centre durant el mes de juliol. Hi ha 
un tutor general per curs  que serà el responsable d’elaborar els informes de seguiment de 
grup per quadrimestre,a partir del recull de tota la informació a la qual té accés el centre 
coordinador.  

L’ organització dels tutors de curs permeten cobrir les necessitats de l’estudiant en aquest 
àmbit del seu desenvolupament tenint en compte l’amplitud professional de la cuina, la 
gastronomia i la indústria alimentària tant des d’una perspectiva vertical com horitzontal. 

 S’organitzen diferents fases d’orientació i seguiment de l’estudiant, amb Tutoria de 
benvinguda, durant el primer dia de classe les direccions dels 3 centres, juntament amb els 
responsables acadèmics així com també els diferents responsables dels serveis que els ofereix 
el centre, donen la benvinguda als nous estudiants. A continuació  els estudiants tenen una 
reunió amb el seu tutor del Centre coordinador, qui els proporcionarà informació clau per a la 
seva adaptació, així com aclarir possibles dubtes. Així mateix es realitza una benvinguda el 
primer dia lectiu a cada centre per part del respectiu responsable acadèmic del mateix, 
introduint-los als espais i serveis dels centres.  

Tutoria individual: es tracta d’entrevistes personals que realitza el professor tutor amb 
l’estudiant per iniciativa pròpia o a petició de l’estudiant, i on es tracten els temes que siguin 
motiu de la reunió.   

Tutoria entre iguals: és una reunió que es realitza entre el delegat/da del grup (representant 
dels estudiants) i els estudiants del grup on es valora la marxa del curs. D’aquestes reunions, 
els delegats obtenen la informació que subministren a la direcció del centre per a l’avaluació i 
millora permanent de la formació i dels serveis associats.  

Tutoria grupal: reunió que realitza el professor/tutor amb el grup assignat per comentar i 
treballar els aspectes i qüestions que més preocupen als estudiants. 

Anualment es duu a terme una sessió per a l’assessorament dels estudiants de 2n. curs en 
l’elecció de la menció a cursar a partir del tercer any del grau, en aquest sentit s’organitza una 
sessió en la que participen diferents professionals del sector a fi d’apropar diferents realitats 
per al desenvolupament del seu aprenentatge. 

La Trobada Gastronómica 

Anualment des de l’Escola Técnica Professional del CETT s’impulsa una edició de la Trobada 
Gastronòmica, que en la seva darrera edició de l’any 2019 s’emmarcà dins del III Congrés 
Català de la Cuina. Uns dies plens d’activitats que tenen com a objectiu principal apropar 
l’actualitat del sector als futurs professionals de la cuina i la restauració. 

https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/informacio-general-de-centre/pla-de-millores-euht
https://www.cett.es/ca/sala-de-premsa/noticies/detall/378714
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A banda de conèixer l’opinió dels experts en la matèria, l’alumnat té accés a demostracions 
culinàries, tastos de vins i productes gourmet, que els permet conèixer de primera mà les 
últimes novetats del sector, en un entorn pedagògic. 

A fi de donar un sentit més identitari a totes les accions que es duen a terme per a l’orientació 
dels estudiants, s’inclou en el Pla de Millora de la titulació l’edició d’un document com a Pla 
d’Acció Tutorial. 

Mobilitat Acadèmica dels Estudiants 

Pel que es refereix a la política de l’EUHT CETT-UB i en relació a eixos estratègics del Centre, 
aquests darrers anys s’ha considerat convenient la creació d’una estructura pròpia de gestió de 
la mobilitat internacional dels estudiants de la que participen els estudiants del Grau de 
Ciències Culinàries i Gastronòmiques. 

La pràctica en la implantació de programes de mobilitat acadèmica en el cas dels estudiants 
d’aquesta titulació es trasllada a únicament tres anys d’experiència, el que implica que s’està 
en un procés de consolidació de l’oferta d’universitats relacionades en aquest àmbit disciplinar 
tant específic que dificulta el poder disposar de les mateixes possibilitats que en altres 
disciplines. 

Malgrat tot, des de la implantació del programa de mobilitat s’ha ampliat aquestes possibilitats 
oferint actualment una diversitat interessant per a l’estudiant, tal i com s’evidencia en la guia 
de l’estudiant. 

La normativa aplicable segons el Conveni de Col·laboració Interuniversitària correspon a la que 
aplica la  Universitat de Barcelona i en concret al Centre responsable de la seva coordinació. 

Així des de l’EUHT CETT-UB es fomenta la mobilitat acadèmica dels estudiants a partir de 
diferents accions que contribueixin a augmentar el nombre d’alumnes que participin en aquest 
tipus de programes. 

Des de la pàgina web de la Guia de l’Estudiant, els/les alumnes disposen de la informació 
respecte a totes les possibilitats per a participar en un programa de mobilitat i dels tràmits 
necessaris per a dur a terme les sol·licituds. 

Aquesta informació és dinàmica i activa, donat que d’un curs a un altre es modifica la proposta 
de destinacions a les que l’estudiant pot accedir. 

El procés d’orientació dels estudiants que participen en programes de mobilitat acadèmica 
correspon al Servei de Desenvolupament Internacional de l’EUHT CETT-UB i està recollit en el 
procediment PE-04 “Gestió de Mobilitat d’Estudiants”., que en aquest moment està en procés 
de revisió i actualització. 

En aquest procediment s’explicita els processos per a facilitar l’adaptació dels estudiants 
“incomings” i l’assessorament als estudiants “outgoing” que participen de la titulació de Grau 
de Ciències Culinàries i Gastronòmiques. 

El Servei de Desenvolupament Internacional és un àrea que gestiona tots els convenis i 
estableix contactes amb les diferent universitats internacionals per oferir tot l’assessorament i 
acompanyament necessari per a dur a terme els tràmits corresponents, així com el seguiment 
posterior durant l’estada dels estudiants tant els “incoming” com els “outgoing”. 

https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/informacio-general-de-centre/pla-de-millores-euht
https://www.cett.es/info-euht/es/movilidad/grado-de-ciencias-culinarias-y-gastronomicas/relacion-de-universidades
https://www.cett.es/info-euht/es/movilidad/grado-de-ciencias-culinarias-y-gastronomicas/relacion-de-universidades
http://www.cett.es/info-euht/ca/mobilitat
http://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Procediments/Especifics/PE04%20v.3%20Gesti%C3%B3%20Mobilitat%20Estudiants.pdf
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Cal assenyalar que donada la implantació recent de la titulació, no es disposa d’un històric més 
enllà de dos cursos per a poder fer una valoració en quant a la implantació d’aquest programa, 
malgrat tot anualment es fa  arribar un qüestionari als participants a fi conèixer el grau de 
satisfacció de l’experiència de mobilitat acadèmica.  

En aquest sentit, el CAI valora positivament els resultats de les enquestes de satisfacció dels 
estudiants del centre que han participat en programes de mobilitat dels cursos  donat que el 
els estudiants en els out estant satisfets amb aquesta experiència, i també la recomanarien a la 
resta d’estudiants. 

També destaca la qualitat de les universitats d’acollida reflectida també en les valoracions que 
els estudiants realitzen de les mateixes: 

Taula 16. GCCG.5.1a. Estudiants en Mobilitat Acadèmica 

Taula 17. GCCG.5.1bc. Satisfacció Estudiants Incoming i Outgoing 

Orientació Professional als Estudiants per a la Inserció i la Ocupabilitat 

L’orientació és un procés continuat en el temps en el que es proporciona informació (selectiva 
i rellevant) per tal que l’estudiant (o el futur estudiant) prengui les seves pròpies decisions 
respecte la seva trajectòria formativa i professional. 

En aquest marc conceptual el Servei de Career Services del CETT, conjuntament amb els 
Responsables Acadèmics de la resta de Centres, planifica i gestiona l’orientació professional 
com un instrument bàsic per a millorar l’ocupabilitat dels egresats i el seu progrés professional. 

Quatre són els àmbits a través dels quals es desplega l’Orientació Professional:  

1.- Gestió i acompanyament en el Pràcticums curriculars i pràctiques extracurriculars 
(“traineeships”).  

2.- Gestió i acompanyament en els “internships” (nacionals i internacionals).  

3.- Servei d’intermediació laboral (ofertes de treball). 

4.- Formació instrumental per a la recerca d’ocupació (“Key Skills”). 

Pel que fa a la gestió i acompanyament al llarg de les pràctiques, els professionals de Career 
Services, a través d’un procediment pautat, assessora i acompanya els alumnes en el procés de 
cerca i intermediació de les posicions de pràctiques que millor s’escauen segons el perfil de 
l’estudiant, la menció escollida, i les expectatives d’aprenentatge del mateix/a. Cal tenir en 
compte que el procés d’intermediació de les pràctiques, esdevé en si mateix una experiència 
d’aprenentatge del que després serà el món professional.  

Així les diferents posicions de pràctiques que es reben es publiquen al Campus Virtual i és a 
partir d’aquesta publicació que els professionals de Career Services assessoren a l’alumnat. En 
el cas que hi hagi algun estudiant interessat/da en realitzar les seves pràctiques a una empresa 
diferent, els professionals de Career Services procedeixen a fer el contacte oportú per tal 
d’explorar la possibilitat de que l’empresa publiqui una vacant. 

Una altra funció que realitzen els professionals de Career Services és la prospecció i recerca de 
nous negocis i potencials empreses a les que plantejar la opció de publicar les seves vacants de 
pràctiques al nostre Campus Virtual. 

https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/indicadors-grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/indicadors-grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques
https://www.cett.es/ca/cett-i-empresa/career-services/qui-som
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Un cop l’estudiant identifica una posició o posicions de pràctiques en les que està 
interessat/da, el mateix es posa en contacte directament amb l’empresa. A partir d’aquí 
s’inicia el procés de selecció per part de l’empresa, que conclourà amb un acord entre empresa 
i estudiant pel que fa a programa de tasques i altres condicions relatives a les pràctiques.  

L’orientació que des de Career Services es pot fer a nivell individual es complementa amb 
d’altres sessions d’orientació professional grupals. Ens aquestes darreres, Career Services 
tracta temes tals com: elevator pitch, com fer el CV, competències clau (amb especial èmfasi 
en les softskills), com realitzar la recerca d’oportunitats a través de plataformes o portals de 
feina, com fer la recerca d’informació de les empreses a les que volen presentar la seva 
candidatura, entre d’altres. Tanmateix, aquestes sessions es fan servir per a facilitar la 
presentació d’empreses del sector, i afavorir el contacte directe entre aquestes i els 
estudiants, o bé entre alumni professionals i els estudiants. La idea és propiciar la creació d’un 
network o xarxa de contactes que pugui ser útil per l’orientació i ocupabilitat dels nostres 
estudiants. 

Pel que fa programes de desenvolupament o graduate jobs/programs, moltes vegades es 
desenvolupen un cop els alumnes ja s’han graduat, o bé al llarg del darrer curs de formació 
(dirigits a estudiants finalitzadors). Aquests programes tenen especial rellevància en el sector 
de cara a la futura ocupabilitat dels alumnes i egresats. És per aquest motiu que a partir del 
curs 2016-2017 es posà en marxa un event (“Internship Talent Fair”) al primer trimestre que 
facilita la intermediació (nacional i internacional) d’aquests programes. Aquest esdeveniment 
ha sofert una evolució i actualment la proposta és fer difusió d’aquests programes en el marc 
de la fira Go Abroad que promou la mobilitat acadèmica i professional, tant nacional com 
internacional. 

Pel que fa a les accions concretes que han estat desenvolupades amb l’objectiu de fomentar 
específicament la futura inserció laboral i ocupabilitat dels nostres estudiants, s’esmenta el 
següent: 

- En el cas de 3r curs i 4t curs, es detecta una certa preocupació per les pràctiques 
externes de la menció de Direcció Culinària i Innovació Gastronòmica en la Indústria 
Alimentària i Col·lectivitats, i es decideix reforçar l’orientació i oferta amb el 
Departament de Career Services, així com el treball amb el coordinador acadèmic i 
responsable de pràctiques de la menció, en aquest sentit s’integra en el Pla de Millores 
de la Titulació. 

- Al llarg de la implantació de la Titulació des de Career Services, i en col·laboració amb 
els Responsable Acadèmics, s’han organitzat diverses activitats adreçades al conjunt 
de col·lectius d’estudiants de la titulació.  

- Fins a la data s’han organitzat dos actes d’inauguració amb caràcter anual  convidant 
representants d’empreses del sector de la gastronomia, restauració, col·lectivitats i 
indústria alimentària, adreçant la invitació a departaments de RRHH, xefs i F&B 
Managers. L’estructura de l’acte pretén presentar el grau universitari (englobant la 
presentació i intervenció dels 3 campus), aportar el testimoni d’estudiants, i explicant 
la dinàmica dels TFG. Els actes conclouen amb un espai de networking on estudiants 
de 4t curs i representants d’empreses poden interactuar. 

- Addicionalment,  s’ha organitzat sessions dirigides a estudiants de 1r curs del grau 
universitari per parlar-los del funcionament del mercat laboral, normativa de 
pràctiques, i de com preparar-se pels processos de selecció. En la majoria de casos 
estem davant d’estudiants que desconeixen completament com s’han de moure i 

https://www.cett.es/es/cett-y-empresa/career-services/internship-talent-fair
https://www.cett.es/ca/sala-de-premsa/noticies/detall/243899
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/informacio-general-de-centre/pla-de-millores-euht
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/informacio-general-de-centre/pla-de-millores-euht
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preparar per la imminent recerca de pràctiques professionals, i agraeixen una breu 
sessió  introductòria en la que solucionar les seves primeres pors i inquietuds.  

En referència al Servei d’intermediació laboral, aquest es duu a terme des de la Borsa de 
Treball del CETT, àrea també integrada per professionals de Career Services. En coordinació 
amb la feina d’orientació, gestió i acompanyament dels estudiants duta a terme des del 
departament al llarg dels estudis, Borsa de Treball es focalitza en prospectar i difondre 
oportunitats laborals pels egresats i professionals amb més experiència (Alumni).  

D'altra banda, durant el darrer any La Trobada es torna a celebrar en una nova edició molt més 
interactiva i innovadora, co-creada amb un grup d'estudiants, el que garantia un format fresc i 
més orientat a respondre a les inquietuds dels estudiants. 479 estudiants inscrits en el conjunt 
de les titulacions que s’ofereixen des del CETT, i més de 1900 entrevistes amb 72 empreses, 
van ser algunes xifres destacades. 

Tanmateix, promou l’organització de processos de selecció ad hoc per part d’empreses del 
sector, fent que els nostres egresats i alumni tinguin una posició privilegiada de contacte 
personal i directe amb els reclutadors. Aquests processos de selecció es poden dur a terme 
presencialment a les instal·lacions del CETT, o bé de forma virtual. En qualsevol cas, i 
coordinats amb CETT Alumni, es fan difusió a través del Campus Virtual, xarxes socials i 
enviaments d’email personalitzats en funció del perfil professional, la formació realitzada al 
CETT i les inquietuds professionals individuals, en el cas que sigui un alumni junior (egresat) o 
premium.  

Finalment, en referència a la formació instrumental per a la recerca d’ocupació, el creixement 
personal i professional i la potenciació del networking professional, aquesta és organitzada i 
coordinada per CETT Alumni, àrea també integrada per professionals de Career Services.  

Amb caràcter anual es programen algunes activitats, sessions i/o trobades responen a un triple 
propòsit: aportar valor a la nostra comunitat d’alumni, fomentar el network entre ells, i 
respondre a les necessitats formatives, interessos i inquietuds personals i professionals per tal 
de ser un partner de valor en les seves carreres professionals. A algunes de les activitats que es 
programen es convida a que conflueixin tant estudiants finalitzadors com alumni, de manera 
que també es busca la interacció i intermediació laboral a partir de la mateixa comunitat 
d’alumni. Per més informació sobre CETT Alumni es pot consultar la web . 

3.5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre 
d’estudiants i a les característiques de la titulació. 

La naturalesa de titulació interuniversitària en la que els estudiants cursen part dels seus 
estudis en cadascun dels tres centres participants, implica que aquests disposen d’un ampli 
accés a diferents recursos proporcionats per a cada un dels Centres i que també responen a 
l’àmbit d’expertesa disciplinar de cadascun d’ells. 

Es per aquesta raó que en l’anàlisi del present subestàndard es presenta la informació 
segmentada en funció de cada un dels centres participants. 

  

https://www.cett.es/ca/campus-cett/cett-events/trobada-gastronomica
https://www.cett.es/cett-alumni/ca/que-es-cett-alumni/historia
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Campus de l’Alimentació de Torribera-UB. Facultat de Farmàcia 

El Campus de l’Alimentació de Torribera és resultat del conveni de 25 d’abril de 2007 entre la 
UB i la Diputació de Barcelona, amb la finalitat de cedir en usdefruit per 75 anys l’edifici 
Verdaguer (2.028 m2), Marina (3.268 m2), Gaudí (2.025 m2) i la Masia (1.400 m2), per a 
finalitats docents i de recerca, transferència i innovació. Aquests edificis es distribueixen en un 
entorn de 34 hectàrees que limiten amb el Parc Natural de la Serralada de Marina, que és 
gestionat per un consorci presidit per la Diputació de Barcelona.  

A més de les aules i laboratoris docents, el Campus de l’Alimentació disposa d’aules 
convencionals, aules de treball, aules d’informàtica, seminaris i laboratoris docents integrals. 
Les aules i laboratoris docents ubicades en aquest campus, s’han vist recentment ampliades 
amb la construcció del nou aulari provisional amb un total de 4 aules que juntament amb la 
resta d’aules donen cabuda a un total de 850 alumnes. Es disposa d’un total de 3 aules 
d’informàtica amb una capacitat total de 76 alumnes, les quals estan dotades amb el 
maquinari i programari adequat per cobrir totes les necessitats, tant docents com de recerca. 
A més a més, el Campus disposa d’espais de recerca on desenvolupen la seva tasca grups de 
recerca. 

Menció especial mereixen els laboratoris biològics i químics, l’ús de les quals es gestionen des 
de la Unitat de Laboratoris Docents (ULD), que des del febrer del 2013 té el Segell de 
Compromís cap a l’Excel·lència 200+ (ULD). També va obtenir la distinció Vicens Vives de la 
Generalitat de Catalunya 2008 a la Innovació en Docència.  

Aquesta Unitat, al Campus de l’Alimentació de Torribera està formada per 12 laboratoris 
situats principalment en l’edifici Marina, si bé la Sala de Cuina es troba ubicada a l’edifici de la 
Masia.  

Aspectes com la definició d’objectius, la potenciació, l’adequació, l’actualització, la coordinació 
i la integració dels procediments de qualitat de les pràctiques de l’ensenyament són d’especial 
rellevància per a una docència de qualitat; però ho són també l’optimització dels recursos, el 
fet de disposar d’unes instal·lacions i equipaments adequats i d’un sistema organitzatiu que 
possibiliti assolir tots aquests objectius.  

Aquesta instal·lació ha estat reconeguda amb el Segell de Qualitat atès que s’introdueix en 
aspectes pràctics de la gestió de la qualitat proporcionant als estudiants una formació 
addicional i necessària en uns continguts que difícilment seran transmesos per mitjà de la 
docència teòrica de les diferents assignatures. 

Així mateix, el centre posa a disposició dels estudiants espais polivalents d’estudi o de lleure 
per dinar o descansar (a l’interior i també a l’exterior una zona de pícnic ) equipats amb 
microones, i màquines de cafè/aigua, etc.), així com una zona de restauració. 

Des del 2014, la Comissió de Política Lingüística de la Facultat en col·laboració amb els Serveis 
Lingüístics de la UB, ha posat a disposició de l’alumnat i de forma pública l’eina Rebotiga 
lingüística que ofereix eines, recomanacions i recursos per elaborar treballs i divulgar en català 
el coneixement científic amb eficàcia, adequació i qualitat. 

Els estudiants tanmateix tenen accés al CRAI, (Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la 
Investigació). 

http://www.ub.edu/campusalimentacio/ca/docencia_aules_i_lab.html
http://www.ub.edu/campusalimentacio/ca/docencia_aules_i_lab.html
http://www.ub.edu/campusalimentacio/ca/docencia_aules_i_lab.html
http://www.ub.edu/campusalimentacio/ca/recerca_campus.html
https://www.ub.edu/portal/web/farmacia/uld
https://www.ub.edu/portal/web/farmacia/altra-oferta-formativa
http://www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/la_ub_avui/premis/curs2008-2009/Premis/djaume.html
http://www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/la_ub_avui/premis/curs2008-2009/Premis/djaume.html
https://www.ub.edu/portal/web/farmacia/espais/-/galeria/12-%20sales%20estudis%20-%20office
https://www.ub.edu/portal/web/farmacia/espais/-/galeria/17-%20jardins%20i%20zona%20picnic
https://www.ub.edu/portal/web/farmacia/espais/-/galeria/15-%20restauraci%C3%B3
http://www.ub.edu/sl/facultat/farmacia/
http://www.ub.edu/sl/facultat/farmacia/
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El CRAI Biblioteca de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació ofereix els fons bibliogràfics de 
suport als programes docents i de recerca dels ensenyaments impartits a la Facultat. El CRAI 
biblioteca té dues seus: la situada a l’edifici B de la Facultat de Farmàcia i Ciències de 
l’Alimentació del Campus Diagonal, que aplega la documentació sobre el medicament en tots 
els seus vessants, i la que es troba a l’edifici Verdaguer del Campus de l’Alimentació de 
Torribera, ubicat a Santa Coloma de Gramenet, que recull la documentació centrada en les 
ciències de l’alimentació. 

La Biblioteca del Campus de l’Alimentació de Torribera ocupa un espai de 306,38 metres 
quadrats, equipat amb 310,38 metres lineals de prestatgeria de lliure accés i 396,20 metres 
lineals de prestatgeria de magatzem. A més a més, disposa d’una sala de treball en grup per a 
14 persones i una aula d’informàtica amb capacitat per a 36 estudiants. Ofereix també 81 
punts de consulta individual, 65 punts de connexió a la xarxa elèctrica, connexió a la xarxa Wi-
Fi o Eduroam, 3 ordinadors portàtils per al préstec i 1 fotocopiadora d’ús públic. 

El fons bibliogràfic d’aquest servei, compta amb una col·lecció de 10.700 monografies i 19 
títols de revistes en paper, en el Campus de l’Alimentació, amb col·leccions en temàtiques de 
ciència i tecnologia dels aliments,  química, nutrició, entre d’altres.  

La Biblioteca del Campus de l’Alimentació de Torribera dona servei a un nombre aproximat de 
1.120, majoritàriament membres de la comunitat universitària. Aquests usuaris poden fer les 
seves consultes tant físicament en els espais destinats a la biblioteca com consultar tots els 
recursos d’informació electrònics (revistes, llibres i bases de dades) contractats pel CRAI de la 
Universitat de Barcelona.  

Cal remarcar també que el CRAI de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació ofereix 
formació en aspectes com cerca d’informació científica, maneig de bibliografia, etc.  

En la informació que recull la pròpia UB s’evidencia un increment de cursos impartits per part 
del personal del CRAI en aquests darrers anys el que indica que el CRAI ofereix un bon servei 
en quan als cursos de formació i que cada cop més es necessita de la seva expertesa en el 
camp de la bibliografia i totes les plataformes, bases de dades, etc. 

Cal destacar que el CRAI de la Universitat de Barcelona ha rebut el Segell d’Excel·lència 
Europea EFQM 500+, reconeixement atorgat pel Club Excelencia en Gestión (CEG), entitat que 
representa a la European Foundation for Quality Management (EFQM). 

Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT-UB 

El model formatiu del CETT, desenvolupat en els espais tècnics d’aprenentatge i a les aules de 
tecnologia aplicada, en les empreses pròpies d’aplicació del campus CETT (Hotel Alimara 
Barcelona, CETT Consultors, Àgora BCN) i en el sector, proporciona una experiència 
d’aprenentatge activa i única. A més, posa al servei de l’alumnat un centre de recursos 
multidisciplinar especialitzat en turisme, hoteleria i gastronomia, el campus virtual i servei de 
Wi-Fi. 

  

http://crai.ub.edu/
http://www.clubexcelencia.org/
https://www.cett.es/ca/sobre-el-cett/installacions-del-campus-cett-ub/centre-de-formacio-cett/edifici
https://www.cett.es/ca/sobre-el-cett/installacions-del-campus-cett-ub/centre-de-formacio-cett/edifici
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Aules 

El CETT compta amb un total de 56 aules, tipificades, de forma genèrica en 3 grans grups: 

 Aules Teòriques 

 Aules d’Informàtica 

 Aules Tècniques  

Totes elles disposen d'equipament per projectar continguts ja sigui des de l’ordinador instal·lat 
a la pròpia aula o bé amb l’aplicació de qualsevol altre dispositiu del propi professorat.  

D’aquestes, 11 disposen de canons interactius que també permeten el registre i posterior 
publicació de la informació escrita a la pissarra, permetent a més que els estudiants interactuïn 
simultàniament amb la mateixa imatge projectada, fomentant així un aprenentatge de 
col·laboració. 

 Aules Teòriques 

El CETT disposa de 36 aules teòriques, amb una capacitat mitja de 40 alumnes. Les aules amb 
capacitat més reduïda són les utilitzades prioritàriament pels grups d’idiomes i/o assignatures 
optatives. De les 36 aules, 10 són panel·lables, oferint, si l’activitat així ho requereix (sessions 
conjuntes, realització d’exàmens,...), una ampliació de capacitat que en alguns casos pot 
arribar a les 90 places. 

Entre les aules teòriques hi trobem tres aules específiques anomenades: 

Aula UB-Bullipèdia: Espai creat per a  fomentar la reflexió i  treballar el procés creatiu a la hora 
de desenvolupar la recerca de productes, tècniques i  elaboracions culinàries. 

Compta amb els  recursos idonis  per a desenvolupar temes de creativitat de forma individual i 
també grupal, tant si se treballa a nivell intern amb professorat como s’ha treballat amb 
l’equip de  ElBulli. 

Aula de Creativitat i Innovació: Amb un disseny que acompanya al desenvolupament de noves 
dinàmiques i metodologies docents; l’espai compta amb la incorporació de diversos recursos i 
materials didàctics que permeten treballar i analitzar el sector turístic d’una manera més 
atractiva i motivadora per a l’estudiant. Es concep doncs aquesta aula com un espai 
d’innovació pedagògica aplicada al Grup de Recerca de Turisme Cultura i Territori (TCT), al 
mateix temps que se li ha dona una estètica dinàmica i viva.  

Aules Informàtica 

Es disposa de 4 aules d’informàtica, amb una capacitat mitja de 44 alumnes. Totes elles 
equipades amb canó de projecció, ordinadors connectats a xarxa, pantalla i equip de so. 
Disposen de programari específic per impartir els continguts vinculats a les diferents 
formacions. 

A nivell de docència, pel que fa al programari de gestió especialitzada es disposa dels 
programes SELZ i REVO (RMS - gestió informatitzada del restaurant -comandes dels clients i de 
cuina que es recullen en tauletes a les aules d’aplicació Aula Restaurant i Fòrum-Aula Bar) 

 Aules Tècniques 

El centre disposa de 17 aules, d’ús específic tant per a la formació pràctica vinculada  a la cuina  
la restauració i la recerca. En aquest sentit, hi ha espais destinats a demostracions i espais 
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destinats a assaigs i desenvolupament d’I+D de gastronomia. Són aules totalment equipades 
amb la maquinària i utillatges de darrera tecnologia.  

D’aquestes 17 aules, 11 estan vinculades a aspectes de cuina , 4 a restauració i 4 a sumilleria.   

Aules de sumilleria: disposen de tot el material necessari per a la pràctica del tast. Cada aula 
disposa de material específic, com és un armari per a refredar vins, una pica i l’utillatge per als 
tast (copes, vins,...) 

Aula Sensorial:  es va dissenyar amb una doble vocació: docent i de recerca. Per aconseguir 
l’objectiu es va construir sota les normes de la norma ISO /UNE 87-004-79, que defineix els 
espais per dur a terme anàlisis sensorials que puguin ser homologats per activitat 
investigadora. I es va dotar de 24 cabines sensorials individuals de 50 x 90 cm, amb llum 
individual regulable en intensitat, amb tres colors (blanc, vermell i verd), de fàcil neteja. Però, 
al mateix temps, les estacions de tast són regulables en alçada per poder desenvolupar una 
activitat de tast individual, però també, un tast dirigit amb una vocació més pedagògica. La 
seva proximitat a les aules tècniques (cuines) fa molt fàcil la preparació de mostres. Al mateix 
temps, com qualsevol aula també té eines pedagògiques (pissarra, projector, ordinador, 
connexió internet) que faciliten el normal desenvolupament de l’activitat docent. 

Aules culinàries demostratives: són aules equipades per a les demostracions culinàries i 
classes il·lustratives de tècniques i de productes. Aquestes disposen de càmeres per visualitzar 
i enregistrar per poder realitzar videostreamings.  

Aules tècniques culinàries:  són aules adequades a una metodologia pràctica i de caràcter 
individual i grupal, on l’estudiant te autonomia d’aprenentatge amb l’equipació individual per 
elaborar i practicar les elaboracions culinàries pertinents en funció del nivell i els objectius de 
la matèria. Hi ha de diferents tipus per poder oferir unes metodologies diverses en funció de 
les competències a treballar per a cada curs i assignatura. L’equipació d’aquestes aules són 
molt completes i d’un alt nivell qualitatiu.        

Laboratori gastronòmic: espai dedicat exclusivament a la recerca aplicada en gastronomia, 
aquesta aula està preparada i condicionada amb la maquinària precisa i d’alta tecnologia  i 
utensilis que permet fer recerca en tècniques innovadores aplicades.          

El Centre de Recursos 

Des dels seus inicis el CETT va tenir un especial interès en que els estudiants i professorat 
tinguessin al seu abast les eines més adients i actuals, per tal de dur a terme la seva tasca, 
docent i investigadora.  

Així, des d’un inici es va crear una incipient biblioteca que amb el pas del temps s’ha anat 
ampliant i millorant. Des de la informatització, primer amb un programa creat per la 
Universitat Politècnica de Barcelona, que es deia MDUP i més endavant amb el Programa 
Biblio 3000 i la catalogació amb MARC 21. Això ha permès al nostre Centre afrontar tots el 
reptes amb més garantia: plans Bolonya, millores pedagògiques vinculades a les noves 
tecnologies, accés a la xarxa global, ús d’eines electròniques i major visibilitat i connectivitat: 
campus virtual, TIC, etc.  

El Centre de Recursos disposa d’un fons documental de gairebé 6000 llibres i 35 subscripcions  
especialitzats en temes relacionats amb el sector turístic, hoteler i gastronòmic. 
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Dins del fons documental cal fer referència a la donació feta pel crític gastronòmic i gran 
gourmet Luís Bettonica. Consta de molts volums que tracten tots els aspectes de la 
gastronomia i la cuina. 

Aquest fons es renova i s’amplia amb les aportacions que fan el nostre professorat i 
professionals que assisteixen a cursos, seminaris i congressos del sector, i s’aprofiten aquestes 
sinèrgies per posar al dia tot el nostre material, a través d’adquisicions de llibres, programes i 
revistes, és per això que el nostre centre és dinàmic i creix tenint en compte les noves 
tendències com pot ser l’economia col·laborativa, l’street food, gastronomia i ciència, etc. 

 

Característiques del Centre de Recursos 

Situat a la quarta planta de l’edifici , consta d’una sala de treball amb 23 ordinadors, una sala 
gran amb capacitat per a 100 persones i ordinadors. 

Tot el material està classificat per matèries específiques, al ser un centre especialitzat es dona 
un especial relleu a tot el que està relacionat amb el  turisme, hoteleria i gastronomia (en 
especial molt material relacionat amb cuina), però al mateix temps es potencien totes aquelles 
matèries que són fonamentals en el món de la gestió empresarial (màrqueting, qualitat i medi 
ambient, economia, recursos humans, etc.). 

Els principals serveis que ofereix el Centre són: 

-Préstec de material.  

-Fotocopiadora impressora d’autoservei. 

-Portal de consulta amb enllaços i informació del sector turístic, hoteler i de restauració, 
ofereix informació de:  

 Revistes especialitzades del sector turístic i hoteler, tant en format paper com 
electrònic. Hi ha tots els enllaços a les publicacions a les quals estem subscrits. 

 Premsa diària seleccionada, relativa al sector turístic, gastronòmic i de formació. 

 Anunci de les últimes adquisicions del Centre de Recursos. 

 Selecció d’articles de revistes especialitzades 

 Enllaços a les webs de les principals institucions turístiques i hoteleres: OMT, 
Turespaña, Generalitat de Catalunya, etc. 

Durant el curs 2015-16, i a fi de millorar la qualitat del servei que ofereix el Centre de Recursos, 
es considerà convenient integrar-lo en el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i 
Investigació de la Universitat de Barcelona (CRAI), per a un millor desenvolupament funcional 
dels recursos, a partir d’un acord de col·laboració amb aquesta universitat. 

Amb aquesta integració els usuaris d’ambdues institucions tenen accés a la informació 
documental i bibliogràfica a fi i efecte de compartir coneixement científic i tècnic. Això permet 
als nostres estudiants, professorat i personal no docent, l’accés a tots els serveis del CRAI: 
recursos electrònics, bases de dades, monografies, etc. 

Espai de “EIDOS” 

Més enllà de totes les possibilitats d’interacció tecnològica que actualment estan a l’abast dels 
estudiants, des de l’EUHT CETT-UB es té inquietud per l'adquisició de competències 
transversals, competències que requereixen d’un desenvolupament situacional determinat 
que afavoreixi la pràctica i reflexió individual o en equip. 

https://www.cett.es/cenrec/
http://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio
http://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio
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Així, i vinculat a un nou procés d’actualització de les instal·lacions del CETT, dins de l’entorn del 
Centre de Recursos s’habilità un espai destinat principalment a afavorir el treball cooperatiu i 
col·laboratiu dels estudiants. 

Cooperació i col·laboració són termes que porten implícita la necessitat de posar part d’un 
mateix en l’assoliment d’una tasca o objectiu específic a on participen d’altres persones, i 
aquest tipus d’aprenentatge és fonamental per a que els estudiants puguin desenvolupar les 
habilitats de treballar en equip. 

L’Espai “Eidos” està dissenyat doncs amb un mobiliari que afavoreix aquest tipus d’activitats, 
per al seu ús lliure, amb elements que cerquen també el desenvolupament del treball creatiu, 
com parets senceres en format de pissarra que poden contribuir a generar noves respostes, 
originals i valuoses, davant d’una situació determinada. És un entorn afavoreix un ambient 
dinàmic, creatiu i flexible. 

En general és un espai pensat per a contribuir no tan sols al rendiment acadèmic dels 
estudiants, sinó a més per estimular i millorar les seves capacitats intel·lectuals i de 
socialització, afavorint la interacció amb la resta de persones i fomentant el desenvolupament 
de la intel·ligència social. 

En la seva valoració general el CAI comenta la necessitat de treballar en la identificació 
d’alguns indicadors associats a la utilització de l’espai del Centre de Recursos que fins ara no 
s’han contemplat, i s’incorpora com una proposta dins del Pla de Millora. 

El Campus Virtual 

El Campus Virtual és una eina de suport a la formació tant presencial com no presencial 
desenvolupat en un plataforma desenvolupada des del CETT.  Disposa d’una versió d'escriptori 
i també mòbil per mitjà de les corresponents Apps en plataformes Android i IOS. 

Les principals funcions d’aquest entorn virtual d’aprenentatge són: 

- Donar suport a la formació presencial i a distancia. 
- Permetre la comunicació amb els integrants de la comunitat acadèmica 
- Informar d’esdeveniments que es realitzen a l’escola i de notícies del sector  
- Realitzar tasques de gestió acadèmica 

Amb aquesta eina, els alumnes poden en tot moment, posar-se en contacte amb els diferents 
serveis mentre disposin d’un dispositiu connectat a Internet.  A més, en aquelles situacions en 
les que per l’execució d’unes pràctiques, raons laborals o malaltia no sigui possible venir a 
l’escola, el Campus permet minimitzar el problema permetent accedir als materials 
d’aprenentatge, lliurar activitats o fer una consulta al professor/a. 

L’aula virtual és l’espai dedicat a l’aprenentatge configurat d’una estructura flexible de cara al 
professorat, és a dir,  permet organitzar els diferents espais de forma exclusiva per 
assignatura/grup o bé compartir l’espai entre diferents grups d’una mateixa assignatura. El 
treball col·laboratiu entre diferents professors de la mateixa formació també es fa evident en 
aquesta estructura flexible. 

El campus està dissenyat pensant en facilitar al professorat l’autonomia necessària per tal 
d’organitzar l’aula virtual segons necessitats.  Els professors són els qui publiquen materials del 
tipus documents, enllaços a diferents adreces web o bé editen textos directament en diferents 
espais de l’aula. 
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Per altra banda,  en quant a la publicació d’activitats, el professor pot definir diferents 
tipologies per les modalitats d’avaluació continua o única amb calendaris de lliurament 
diferent, així com activitats d’ampliació o consolidació, de tal manera que l’alumne només 
visualitza les que li corresponen.  A més, disposa d’un sistema per lliurar les activitats i rebre 
notificacions en el moment que el professorat publica les notes i comentaris d’avaluació a 
nivell individual. 

A més de la recepció de documents com a evidència de l’aprenentatge, es disposa d’altres 
eines com els fòrums per a generar debats, el xat individual o grupal, i l’elaboració de test per 
a la resposta on line.  

Tenint en compte que l’equip docent va més enllà de la figura del professor/a,  existeixen 
altres perfils d’usuaris que disposen d’eines i permisos concrets segons les seves funcions. 
D’aquesta manera ens podem trobar amb els ‘tutors’ amb accés de comunicació a tots els 
alumnes que tutoritzen, amb els ‘responsables d’assignatura’ que coordinen la dinàmica de 
cada assignatura en la que hi participen diferents professors, els ‘gestors’ que realitzen tasques 
d’administració acadèmica, els ‘col·laboradors externs’ que participen puntualment en una 
formació, els ‘tutors i correctors de projectes’ que accedeixen a l’espai de lliurament i defensa 
de projectes o els ‘coordinadors’ d’un pla formatiu que accedeixen com a visitants a totes les 
aules virtuals del pla formatiu que coordinin. 

Anualment, a partir de les avaluacions i propostes realitzades pels alumnes, professorat i 
gestors, es realitza un informe per analitzar les diferents propostes rebudes i, si és el cas,  
implementar-les en la plataforma.  Com el campus és una eina dinàmica, hi té configurat un 
espai de comunicació a la pàgina d’inici del campus que permet fer-ne la comunicació 
immediata de les novetats segons el perfil afectat.  També hi ha disponible un apartat on es 
publica un manual d’ús dirigit al professorat i un altre dirigit als alumnes.  Periòdicament, es 
planifiquen sessions presencials de formació interna per al nou professorat i/o presentar noves 
funcionalitats a la resta.  En qualsevol cas,  des del servei de sistemes i tecnologies de la 
informació i comunicació,  es disposa d’un servei de consulta i ajuda permanents. 

A l’igual que en el cas del Centre de Recursos, el CAI comenta la necessitat de treballar en la 
identificació d’alguns indicadors associats a la utilització del Campus que fins ara no s’han 
contemplat, i s’incorpora com una proposta dins del Pla de Millora 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona – UPC 

El procés del Sistema de Garantia Intern de la Qualitat propi de la institució, defineix com 
l´ESAB gestiona els recursos econòmics, els equipaments i les infraestructures per tal que els 
seus programes formatius es desenvolupin correctament. 

Biblioteca 

A partir de les dades del sistema, s’observa que el nombre de persones físiques que entren a la 
Biblioteca ha evolucionat de forma decreixent aquests darrers anys. En canvi, les visites a 
Bibliotècnica i UPCommons i les consultes al catàleg i als recursos electrònics ha augmentat.  

Aquest comportament ens indica que cada vegada la tendència a utilitzar el servei de 
Biblioteca és a través de l’accés remot. Els estudiants que, generalment, no utilitzen la 
biblioteca ho fan majoritàriament perquè la informació que necessiten ja la troben per 
internet. Com a contraposició s’ha de destacar que l’evolució de l’ús de les sales de treball en 

https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/informacio-general-de-centre/pla-de-millores-euht
https://esab.upc.edu/ca/escola/espais
https://gpaq.upc.edu/lldades/indicador.asp?index=5_4
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grup és altament positiva, i indica que l’alumnat està estimulat en la realització de treballs o 
estudi en grup. 

En quant a les dades específiques que té disponibles el Centre, bé de la Biblioteca del Campus 
de Castelldefels, bé del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius. En general, les dades es 
mantenen des de l’any 2013, excepte el nombre de persones que accedeix a la biblioteca, 
nombre de préstecs de documents i nombre d’assistents a les sessions de formació impartides 
per la biblioteca, que decreix. També s’observa que el nombre de préstecs de portàtils ha 
davallat, possiblement degut a l’augment de portàtils propis. 

Aules i laboratoris 

Els estudiants del Grau de Ciències Culinàries i Gastronomia ocupen les  aules 15/16  del centre 
els matins dels dimecres (4rt curs) i dijous (segon curs) durant el període lectiu de tardor i de 
dijous i divendres durant primavera (segon i tercer curs).  

Puntualment, també utilitzen una aula informàtica, dotada amb suficients ordinadors (nombre 
d’ordinadors > estudiants presencials a l’aula) i alguns laboratoris de l’ESAB sobre tot el 306-7 i 
el 206-7).  

La dotació de laboratoris de l’ESAB i el seu tipus d’especialització es suficient per a poder-hi 
desenvolupar les pràctiques amb total normalitat. Aquests darrers anys l’ESAB ha invertit en el 
reforçament de la wifi.  

L’ESAB compta amb una planta pilot vinculada a la temàtica de tecnologia d'aliments, 
vinculada a línies de recerca. 

 

Finca experimental Agròpolis 

Aquesta finca serveix tant per a la recerca com per a desenvolupar-hi TFG. 

 

 

INDICADORS GRAU DE SATISFACCIÓ DELS ESTUDIANTS SOBRE ELS SERVEIS DE SUPORT 

El sistema de qualitat que s’aplica per a vetllar pel bon funcionament del Grau, té establert el 
procediment per a recollir la informació sobre la satisfacció dels estudiants sobre els Serveis de 
Suport a l’Aprenentatge 

El caràcter interuniversitari de la titulació en que els estudiants comparteixen el seu 
aprenentatge en els tres centres de referència, obliga a demanar per a la satisfacció sobre 
aquests serveis distingint entre les prestacions que s’ofereixen en cada un d’ells. 

Derivat de l’anàlisi d’aquests indicadors, cal destacar que s’observa que els estudiants no 
coneixen el suficient la potencialitat de l’accés als recursos electrònics que es proporciona des 
del CRAI-UB, i es per això que es proposen accions de millora. 

Pel que fa al Centre de l’ESAB, els recursos materials, instal·lacions docents i entorns virtuals 
de l´ESAB es considera que són els adequats per al nombre d'estudiants de l´ESAB tant 

https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/informacio-general-de-centre/indicadors-de-centre


 

67 GCCG. Autoinforme d’Acreditació. 2019_V3 

 

d’estudis propis com compartits, com en el cas del Grau de Ciències Culinàries i 
Gastronòmiques, i són ben valorats pels seus usuaris. 

En quant al treball operatiu que es duu a terme des de Career Services, s’està revisant la 
categorització de les empreses per  facilitar l’ajustament de les recerques d’ofertes possibles, i 
també s’està millorant en l’accés de les empreses a la informació publicada. 

També derivat de l’anàlisi de les enquestes als estudiants, s’han observat algunes millores que 
s’incorporen al Pla de Millores del Centre (com a Centre coordinador): 

Centre de Recursos: 

 Redefinició del concepte de Centre de Recursos i establir la comunicació corresponent als 
diferents grups d’interès 

 Millorar l’atenció al client garantint la implantació de la Instrucció de treball pautes 
d’actitud per les queixes dels clients (IT18-PGG14) 

 Millorar l’atenció en llengua anglesa per als estudiants internacionals. 

 Proporcionar als alumnes una correcta actualització del fons bibliogràfic 

 Millorar el grau d’ús dels recursos electrònics del servei CRAI-UB 

Servei de Tecnologies de la Informació 

 S’està treballant en l’increment de la simultaneïtat de les connexions wifi dins del centre, 
per a millorar la cobertura. 

 S’està treballant en afegir una notificació d’entrada de missatges a la icona de la APP del 
campus virtual a fi de facilitar la comunicació als estudiants. 

 Millora de la velocitat d’accés a continguts multimèdia a partir d’incrementar l’BW de 
descàrrega definida a la QoS del Firewall 

Servei de Secretaria 

 Millora de la definició i comunicació dels tràmits que els estudiants poden fer des de 
Secretaria 

 Automatització de processos acadèmics 

 Redefinició del concepte/espai/funcions de Recepció i Secretaria de l’escola 

 Millora en les competències ling ístiques en llengua estrangera per a l’atenció i el servei a 
l’estudiant internacional 

Servei de Career Services 

 S’està treballant en diferents accions per a introduir millores a la Borsa de Treball a fi de 
satisfer les inquietuds d’estudiants en recerca d’ofertes de feina, alumnes finalitzadors i 
alumni. 

Servei de Coordinació Docent i Logística 

 S’ha canviat de mobiliari  de totes les aules que tenien cadires de braç per taules i cadires, 
a petició de professorat i estudiants. 

 S’ha millorat la falta d’endolls a les aules antigues per facilitar la càrrega de diferents 
dispositius 

https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/informacio-general-de-centre/pla-de-millores-euht
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El CAI considera que aquest estàndard s’assoleix àmpliament, amb progrés vers l’excel·lència. 
Es remarca que l’alumnat disposa dels recursos de suport a l’aprenentatge dels tres campus 
participants, una suma de recursos vinculats amb l’orientació, els recursos materials,  en 
especial les instal·lacions especialitzades i tecnològiques com laboratoris i cuines 
d’experimentació i aplicació, que proporcionen una experiència de formació d’alt nivell. 

Així mateix, destaquen les activitats d’orientació acadèmica i professional realitzades i la seva 
adequació i el grau de satisfacció dels estudiants amb aquestes activitats. 
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3.6. Estàndard 6: Qualitat dels Resultats del Programa Formatiu 

 “Les activitats de formació i d’avaluació són coherents amb el perfil de formació de la titulació. 
Els resultats d’aquests processos són adequats tant pel que fa als assoliments acadèmics, que 
es corresponen amb el nivell del MECES de la titulació, com pel que fa als indicadors acadèmics, 
de satisfacció i laborals.” 

 

El Sistema Integrat de Qualitat i Medi ambient del CETT contempla dins del seu mapa de 
processos els procediments necessaris per a garantir la qualitat de les diferents titulacions 
impartides, entenent d’una banda la necessitat de fer el seguiment de tot el procés 
d’ensenyament-aprenentatge a través del procediment PE07 “Seguiment del Procés d’ 
Ensenyament-Aprenentatge”, que té com a objecte descriure la forma de procedir respecte a 
la recollida de dades i l’anàlisi de les mateixes, a fi d’establir la revisió i millora continua de la 
qualitat en la planificació i impartició dels programes formatius; i de l’altra del procediment 
PE08 “Anàlisi de Resultats del Programa Formatiu”, en aquest sentit s’entén per resultat del 
programa formatiu els resultats de l’aprenentatge, de la inserció laboral i de la satisfacció dels 
grups d’interès. Així aquest procediment complementa l’anterior, suposant la culminació 
valorativa del que s’espera que els estudiants siguin capaços de demostrar en finalitzar els seus 
estudis. 

En abordar la reflexió sobre la qualitat dels programes formatius objecte d’avaluació, es fa 
necessari fer referència als diferents moments en que s’han dut a terme els processos de 
verificació de les titulacions, donat que cadascun dels processos ha tingut requeriments 
diferents en funció del moment en que s’han dut terme, el que pot ajudar a comprendre les 
divergències en la forma de desplegar i implantar els plans d’estudis de cadascuna de les 
titulacions referides. 

Així en un primer apartat, s’argumenta la tria de les assignatures acreditables considerant a 
més el context de la titulació en la que s’emmarca que pot condicionar el desplegament del 
seu programa formatiu. 

A continuació seguint els paràmetres de la Guia per a l’Acreditació es fa una reflexió sobre la 
coherència entre les activitats de formació i els resultats d’aprenentatge perseguits en la 
titulació, sobre la fiabilitat dels sistemes d’avaluació utilitzat i el indicadors acadèmics 
relacionats que contribueixen a facilitar el seguiment del procés d’ensenyament-aprenentatge, 
així com dels resultats obtinguts tant des del punt de vista de qualificació acadèmica com 
d’inserció laboral. 

3.6.1. Les activitats de formació són coherents amb els resultats 
d’aprenentatge pretesos, que corresponen al nivell del MECES de la 
titulació  

Tal i com ja s’ha fet esment en l’apartat de l’estàndard 3 sobre el sistema de garantia de 
qualitat, es disposa d’un procediment per al desplegament e implantació de les titulacions 
derivat de la memòria de verificació, PE-20 “Gestió dels Programes Formatius VSMA” 

https://www.cett.es/siqmac/ca/guia-siqmac/info-documentada/documentacio-del-sistema/especifics-unitat-de-negoci/pe20
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Així a partir d’aquest primer document que emmarca i dona estructura a tot el procés, grups 
de treball diferents en funció de l’àmbit disciplinar més adient a cadascuna de les matèries, 
s’encarreguen de determinar quina ha de ser l’assignació de les competències d’una 
determinada matèria a cadascuna de les assignatures que es contempla com a proposta dins 
de la memòria inicial. 

En aquesta assignació es té en consideració el assegurar que entre totes les assignatures que 
configuren una matèria es treballin la totalitat de les seves competències 

Les assignatures seleccionades 

La selecció s’ha realitzat tenint present els requeriments de la Guia per a l’Acreditació de les 
Titulacions Universitàries de Grau i Màster V_3.0 (octubre 2016), cercant al màxim la pluralitat. 
Cal tenir present però que estem tractant una formació de caràcter interuniversitari raó per la 
que, en la selecció de les assignatures s’ha tingut present el cobrir una representació del 
conjunt dels Centres que participen en la impartició de la titulació. 

Tanmateix, i seguint els mateixos requeriments, en el cas de les mencions per al Grau, també 
han estat triades les assignatures que han de ser cursades necessàriament pels estudiants que 
vulguin assolir les competències de cadascun dels itineraris. 

També s’han incorporat les assignatures de pràctiques externes curriculars i aquelles 
corresponents al Treball Final de Grau. 

A fi de facilitar l’accés a les evidències i cercant al màxim la traçabilitat en la configuració del 
funcionament de les assignatures objecte d’avaluació, a continuació es presenta un quadre-
resum de les assignatures triades amb un link que dóna accés a una fitxa que recull totes les 
evidències requerides en aquest procés: 

- Pla Docent  
- Programa de l’Assignatura 
- Quadre explicatiu de la organització del procés ensenyament-aprenentatge 
- Perfil del Professorat 
- Resum valoratiu del professor/a sobre el funcionament de l’assignatura durant el 

darrer curs. 

A continuació s’inclou un quadre que permet classificar les evidències d’activitats d’avaluació 
de quatre tipologies considerant els requeriments del procés i que s’han identificat de la forma 
següent: 

 

+++ ++ + - 

Estudiant amb la 
qualificació “excel.lent”  

Estudiant dins del rang 
de “notable”   

Estudiant dins del rang 
d’”aprovat”   

Estudiant amb la 
qualificació suspesa  
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Característiques de les assignatures seleccionades              

 

Centre Assignatura Tipus Curs Descripció 

CAMPUS 
ALIMENTACIÓ 
TORRIBERA-UB 

Principis de 
Fisiologia i 
Bioquímica 

Formació 
Bàsica 

1er. 

L'assignatura vol, d'una banda, donar a conèixer 
els principals principis immediats dels aliments, 
així com els principals productes del 
metabolisme vegetal que poden aportar 
propietats olfactives, gustatives o tecnològiques 
als aliments preparats. D'altra banda vol oferir 
el coneixement necessari perquè els estudiants 
puguin entendre com l'ésser humà gaudeix del 
menjar, com transforma els aliments en 
nutrients, com aquests són absorbits i finalment 
utilitzats per generar energia i mantenir 
l'estructura corporal 

EUHT CETT-UB 
Tècniques i 
Elaboracions 
Culinàries 

Obligatòri
a 

1er. 

 Els coneixements de l’assignatura es poden 
agrupar en 3 blocs vertebradors. Un primer bloc 
on l’alumne es formarà en els coneixement 
teòrics i pràctics necessaris per dur a terme les 
tècniques de cocció dels aliments i els processos 
a seguir per obtenir les elaboracions culinàries 
bàsiques. Un segon bloc on es descriurà com 
confeccionar i presentar les elaboracions en el 
moment del servei. I finalment, el tercer bloc, 
posarà en valor els condicionants nutricionals i 
per a l’atenció de col·lectius amb necessitats 
especials.  

L’assignatura és fonamental per completar els 
coneixements inicials en la Técnica culinària. 

EUHT CETT-UB 
Economia 
Aplicada i 
Sostenibilitat 

Obligatòri
a 

1er. 

El curs té com a objectiu proporcionar una 
introducció a la microeconomia i a la 
macroeconomia i la seva relació amb el sector 
de la restauració i de la indústria alimentària. 
Pel que fa a la microeconomia, s’analitzen 
conceptes com els principis bàsics de 
l'economia, l'oferta i la demanda, l'equilibri de 
mercat, el comportament de les empreses i els 
consumidors, i el monopoli i la competència 
monopolística entre d'altres. Pel que fa a la 
macroeconomia, s’estudien conceptes com el 
producte interior brut, els sistemes monetaris, 
la inflació, la desocupació i l’economia 
globalitzada, entre d'altres. Tots aquests temes 
es relacionen amb el sector de la restauració i 

https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/evidencies/evidencies-assignatures
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/evidencies/evidencies-assignatures
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/evidencies/evidencies-assignatures
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/evidencies/evidencies-assignatures
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/evidencies/evidencies-assignatures
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/evidencies/evidencies-assignatures
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/evidencies/evidencies-assignatures
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/evidencies/evidencies-assignatures
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/evidencies/evidencies-assignatures
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de la indústria alimentària, analitzant el possible 
impacte que tenen aquests dos importants 
sectors a l’economia i a la sostenibilitat d’un 
territori. 

ESAB-UPC 

Productes 
d’Origen 
Vegetal: 
Elaborats i no 
Elaborats 

Formació 
Bàsica 

2n. 

L’objectiu principal és estudiar els productes 
vegetals, abans i després de la seva elaboració. 
Es treballa el coneixement de les espècies 
cultivades per  l’obtenció dels diferents 
productes vegetals frescos i els seus grans tipus 
i varietats. En ella s’estudien els diferents 
sistemes de producció vegetal per a conèixer les 
principals tècniques de producció i com 
influencien els diversos factors de producció 
sobre el rendiment i la qualitat comercial, 
sanitària, organolèptica i culinària del producte 
fresc. També es tracten els processos i 
tècniques d’extracció utilitzats per a l’obtenció 
dels productes d’origen vegetal elaborats més 
importants. 

EUHT CETT-UB 
Màrqueting i 
Comercialització 

Formació 
Bàsica 

2n. 

 Màrqueting és una de les àrees rellevants de la 
gestió de les organitzacions que, juntament 
amb les altres: finances, recursos humans, 
producció (o servucció), control de gestió etc., 
conformen els mecanismes que permeten a 
l'organització assolir els seus objectius.  

Cadascuna d'aquestes àrees té un paper 
concret. La incidència en el resultat final depèn 
del model de negoci de cada activitat. La funció 
bàsica de Màrqueting és la de mantenir la 
relació entre l'organització i el seu mercat, i això 
requereix activitats en tots dos sentits: d'una 
banda, recollir informació del mercat per 
analitzar-la i descobrir els seus desitjos, la seva 
evolució, el comportament dels competidors ..., 
i per una altra, informar de la nostra oferta de 
serveis, facilitar l'accés a ells, conèixer el grau 
en què cobrim les expectatives ...  

Aquesta assignatura pretén dotar l'alumne de 
les competències clau per entendre i aplicar 
aquesta filosofia del màrqueting. 

EUHT CETT-UB 
Pràctiques 
d’Iniciació 

Pràctique
s Externes 

2n. 

L’assignatura de pràctiques d’iniciació, ha de 
permetre a l’estudiant el primer contacte amb 
les empreses del sector, amb l’inici de la  
socialització professional. L’estudiant serà capaç 
d’identificar l'estructura, l'organització i les 

https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/evidencies/evidencies-assignatures
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/evidencies/evidencies-assignatures
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/evidencies/evidencies-assignatures
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/evidencies/evidencies-assignatures
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/evidencies/evidencies-assignatures
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/evidencies/evidencies-assignatures
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/evidencies/evidencies-assignatures
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/evidencies/evidencies-assignatures
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/evidencies/evidencies-assignatures
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condicions de treball d’una empresa real 
relacionant-les amb les activitats que realitza; 
organigrama, procediments, competències del 
lloc de pràctiques i el treball en equip. Així com, 
consolidar les competències tècniques bàsiques 
pròpies de les elaboracions i el procés culinari i 
aplicar les normes de prevenció de riscos 
laborals i la normativa higiènic sanitària.  

CAMPUS 
ALIMENTACIÓ 
TORRIBERA-UB 

Elaboracions 
Culinàries en 
Col.lectivitats i 
en la Indústria 
Alimentària 

Optativa 
Menció 

3r. 

 Les empreses de la restauració de col·lectivitats 
i de la indústria alimentària demanden 
professionals i prescriptors en 
cuina/gastronomia., formats i que coneguin les 
característiques del seu sector.  

Conèixer els seus mètodes i els sistemes de 
producció per a volums importants, els canvis 
que es produeixen durant els processos de 
preparació, cocció, emmagatzematge, etc. És 
fonamental per poder dissenyar i portar a 
terme les elaboracions culinàries adequades a 
aquests entorns. Adquirir competències és 
fonamental per al futur professional que vulgui 
desenvolupar la seva tasca en aquest àmbit.  

Assignatura teòric-pràctica estructurada en dos 
bloc temàtics, la restauració de col·lectivitats i 
la indústria alimentària. 

EUHT CETT-UB 

Elaboracions 
Culinàries en la 
Restauració 
Comercial 

Optativa 
Menció 

3r. 

Aquesta assignatura es centra en el 
desenvolupament de les elaboracions culinàries 
vinculades als diferents tipus d’empreses de 
restauració i a les diverses ofertes que aquestes 
acostumen a proposar, amb la finalitat 
d’optimitzar la seva execució i capacitar a 
l’alumne per a l’organització del seu servei en la 
cuina. Així mateix, contempla les normes 
essencials per a la confecció de menús, la 
composició de plats i el seu muntatge. 

CAMPUS 
ALIMENTACIÓ 
TORRIBERA-UB 

EUHT CETT-UB 

ESAB-UPC 

Treball Final de 
Grau 

Treball 
Final Grau 

4rt. 

El TFG és una eina formativa útil on l’estudiant 
ha de reflectir l’assimilació del conjunt de 
coneixements i competències relatives al grau 
en format d’un treball integrador i original. 
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Taula 18. GCCG.6.1. Relació de Competències Treballades i Avaluades 

Taula 19. GCCG.6.2. Plans Docents de les Assignatures 

3.6.2. Activitats Formatives, la Metodologia Docent i el Sistema 
d’Avaluació són adequats i pertinents. 

En aquest punt es fa una agrupació de la informació a tres nivells diferents: 

 Activitats Formatives i d’Avaluació de les Assignatures  

 Satisfacció dels Graduats amb l’experiència global de la titulació 

 Satisfacció del Professorat amb el desplegament de l’ensenyament. 

En un apartat final dins d’aquest punt es refereix al procediment per a facilitar l’adquisició del 
nivell B2 de llengua estrangera. 

El procés metodològic seguit per a la impartició de les diferents assignatures que constitueixen 
la titulació de Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques, es caracteritza per la pràctica de 
“learning by doing”, focalitzat en l’experimentació aplicada de les ciències i les tècniques 
culinàries combinades amb activitats experiencials d’especialistes del sector. 

Així durant el darrer curs 2018-19 s’han dut a terme fins a més de 30 experiències 
d’aprenentatge aplicades, tal i com es pot evidenciar en la taula següent. 

Una de les activitats d’aprenentatge destacable d’aquesta titulació es du a terme en el darrer 
any de la carrera. El “Pop-Up Gastronòmic” es realitza amb alumnes del 4rt. Del GCCG i conta 
d’una part de treball teòric i conceptual, de creació de l’esdeveniment, que es desenvolupa 
durant el primer quadrimestre del curs, vinculat a les assignatures de Procés Creatiu i 
Tecnologia Culinària Contemporània, d’una banda; i Gestió de la Producció Culinària: 
Planificació i Execució, de l’altra. 

La durada d’aquesta activitat es de tres dies equivalents a tres equips de treball en que es 
divideix l’assignatura Innovació Culinària en Tecnologia de Avantguarda, i cada un d’ells es 
responsabilitza de la creació, desenvolupament i execució d’un “pop-up” diferent, dirigit i crear 
per ells. 

El desenvolupament teòric i la seva posada en pràctica és un treball obligatori de l’assignatura. 
El resultat de l’esdeveniment forma part de l’avaluació de l’estudiant. 

També, en aquest apartat s’incorpora la relació entre, d’una banda les activitats formatives 
referents a cadascuna de les matèries de les que formen part les assignatures seleccionades i 
la seva correlació amb les assignatures corresponents; i de l’altra les metodologies 
d’aprenentatge identificades en la memòria de verificació i la seva correlació també amb les 
diferents assignatures. 

Es fa el mateix exercici però per a les eines emprades per a l’avaluació dins de cada 
assignatura. 

El sistema d’avaluació que aplica a les diferents titulacions del Grau de Ciències Culinàries i 
Gastronòmiques ve regulat per la normativa acadèmica corresponent d’”Avaluació i 
Qualificació” com a procés de valoració del grau d'assoliment dels aprenentatges per part de 
l'estudiant en relació a les competències pròpies d'una assignatura. L'avaluació es duu a terme 

https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/evidencies/competencies-assignatures-acreditacio
https://www.cett.es/ca/oferta-academica/cursos/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/pla-destudis/assignatures
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/evidencies/gccg_taula-activitats_2019
https://www.cett.es/info-euht/ca/graus/informacio-i-normatives-academiques/normativa-avaluacio-i-qualificacio
https://www.cett.es/info-euht/ca/graus/informacio-i-normatives-academiques/normativa-avaluacio-i-qualificacio
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a partir d'evidències objectives i quantificables, amb criteris transparents comunicats 
degudament. 

Taula 20. GCCG.6.5. Satisfacció dels Estudiants amb l’Acció Docent i Formativa 

El grau de satisfacció dels estudiants envers la formació ha esta força  satisfactòria en els  
cursos desplegats. L’evolució en quan a resultats de la  qualitat de l’activitat docent valorada 
sobre 10, ha estat  del 16/17 amb un 7,3, 17/18 amb un 7,1 i el 18/19 amb un 7,3, podríem dir 
que la mitja és un valor notable amb la formació, i es manté força uniforme. Cal detectar la 
baixada de satisfacció en el curs 18/19 dels estudiants de tercer, aquests han estat més crítics 
en general, i s’obra proposta de millora per pujar la satisfacció i seguiment d’aquests. Tenint 
en compte que la participació en el 18/19 ha estat força alta amb un 43%, i s’obté un marge 
d’error del 2%, per tant la mostra és molt significativa per treure conclusions.  

En quan als resultats del procés formatiu, encara que els resultats es mantenen força 
constants des del curs  16/17, cal destacar que hi ha una tendència més negativa, fet que fa 
mantenir l’alerta i seguir i obrir amb noves propostes de millora.  En quan a la qualificació 
global de satisfacció, 16/17 6,64, 17/18 6,65 i 18/19 6,61, tenint en compte el grup de 3r curs, 
que és el que més penalitza la formació.  

Derivat de l’anàlisi de les enquestes dels estudiants sobre la docència, s’obren en el 
corresponent Pla de Millores algunes noves propostes relacionades amb: 

 La satisfacció dels estudiants del darrer curs de la carrera 

 La planificació i publicació del calendari d’exàmens 

 La satisfacció global de l’estudiant amb el centre de l’EUHT CETT-UB  

 

Taula 21. GCCG.6.6. Satisfacció del Professorat 

Respecte a la satisfacció del professorat, es passa una enquesta on-line a tots els docents 
participants 

En les taula 6.6. es pot observar la valoració de cadascun dels ítems presentats agrupats en 
funció de tres àmbits: 

 Organització i Programa Docent 

 Desenvolupament de l’Activitat Docent 

 Serveis, Instal·lacions i Recursos Generals 

Donada la complexitat de ser un grau interuniversitari i que la docència s’imparteix en tres 
campus diferents i amb professorat de disciplines diverses, els resultats són molt bons amb 
l’activitat docent desenvolupada.  

El CAI vol destacar que en el primer curs de la carrera s’ha plantejat una activitat 
interdisciplinar entre diferents assignatures amb un resultat molt positiu al poder  
interaccionar el professorat tècnic culinari amb el científic de manera que l’alumne es pot 
implicar i veure l’aplicació directa de la ciència en el món culinari.  

Tanmateix la programació d’activitats complementàries en forma de demostracions...., es 
valora molt positivament pels estudiants en les sessions de seguiment que es duent a terme 
amb els delegats de cada curs. 

En el darrer curs, i també fruit del contacte continuat amb els estudiants,  es proposen algunes 
millores, que s’incorporen en el Pla corresponent: 

https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/indicadors-grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/indicadors-grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/informacio-general-de-centre/pla-de-millores-euht
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 S’ha fet una millora en la distribució dels exàmens entre els diferents campus 
participants, sobretot tenint present els estudiants repetidors d’una assignatura. 

 En la mateixa línia s’han adequat els horaris de les classes en diferents campus. 

 S’està dut a terme una revisió en l’assignació de les funcions de les persones que es 
responsabilitzen de la coordinació des del centre d’ESAB i s’han assignat noves 
responsabilitats 

 S’ha revisat la informació sobre el sistema d’avaluació de les diferents assignatures 

Treball Final de Grau (TFG) 

Durant el curs 2017-18 s’implanta per primera vegada l’assignatura de TFG dins de la titulació, 
i a fi d’ajustar l’aprenentatge dels estudiants a la realitat de la titulació i sector s’opta per 
concentrar la docència d’aquest semestre entre els mesos de gener a març, deixant des del 
març fins al  mes de Juny per a poder concentrar-se en la realització del Projecte. 

Paral·lelament es varen fer unes sessions de formació a possibles tutors, en una primera fase, i 
a correctors un cop varen ser definits els Tribunals corresponents. 

Es va fer una oferta prou extensa que va deixar sense cobrir algunes propostes de Treballs. Els 
estudiants han valorat la satisfacció amb el desenvolupament aquest aprenentatge un 7,33 
sobre 10 i és un aspecte destacable el valorar que el nombre de TFG que no s’han presentat ha 
estat molt baix. 

Taula 22. GCCG.6.10a. Llista dels Treballs Finals de Grau 

Taula 23. GCCG.6.10b. Satisfacció dels Estudiants sobre el TFG 

Des del punt de vista de millores observables es considera convenient millorar el disseny de la 
guia de TFG que es proporciona a les empreses de manera que sigui més visual i atractiva. 

Pràctiques Externes Cursades 

Pel que fa al volum de convenis de pràctiques externes subscrits, s’experimenta un increment 
del 27,9% en el número de convenis de pràctiques curriculars, i un increment del 19,2%  en el 
cas dels extra-curriculars, el que ve motivat per l’inici de l’assignatura Pràcticum III per part de 
la primera promoció del Grau en el curs 2017-18 

En la Taula que s’adjunta a continuació es relaciona la relació dels Centres en que els 
estudiants de Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques han desenvolupat les seves 
pràctiques durant els cursos 2016-17 i 2017-18, amb la qualificació obtinguda en l’assoliment 
de l’assignatura.2  

Taula 24. GCCG.6.11a. Pràctiques Externes Cursades al Grau 

Taula 25. GCCG.6.11b. Satisfacció Estudiants Pràctiques Cursades 

                                                           
2
 En el cas de que en un mateix Centre de Pràctiques hagi estat més d’un estudiant la qualificació obtinguda és el 

resultat promig de tots els alumnes que han anat en aquell centre. 

https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/evidencies/llista-dels-treballs-finals-de-grau
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/indicadors-grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/evidencies/relacio-dels-centres-de-practiques-externes
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/indicadors-grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques
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Taula 26. GCCG.6.11c. Satisfacció dels Ocupadors Pràctiques Cursades 

La valoració de l’experiència i aprenentatge adquirit en el marc de les pràctiques cursades pels 
estudiants del Grau el curs 2017-18 és globalment positiva, fins i tot s’experimenta un lleuger 
increment de la valoració global respecte del curs 2016-17. 

Respecte a la valoració que fan els ocupadors sobre els estudiants que participen en les 
pràctiques en les seves empreses la valoració es manté estable per sobre del 8,5 el que suposa 
una bona opinió de les competències dels estudiants. 

Procediment Adquisició del nivell B2 de llengua estrangera per part dels estudiants 
graduats 

La Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic estipulava l'obligació d'acreditar el coneixement d'una llengua estrangera en acabar els 
estudis universitaris de grau en una universitat catalana al final del curs acadèmic 2017-2018. 
Segons la modificació de l'article 211 d’aquesta Llei s’ha establert un ajornament de quatre 
anys de la seva entrada en vigor, i per tant no tindrà efecte durant aquest període de temps. 

Per contra, aquesta modificació també estableix que els estudiants que iniciïn els estudis 
universitaris de grau en una universitat catalana el curs 2018-2019 i posteriors han d'acreditar, 
en acabar els estudis, el coneixement d'una llengua estrangera d'entre les establertes en les 
proves per a l'accés a la universitat (PAU), amb un nivell equivalent al B2 del Marc europeu 
comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d'Europa. 

3.6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats a les 
característiques de les titulacions 

Els indicadors acadèmics que es recullen en les taules següents segueixen els criteris establerts 
pel sistema universitari. En aquest sentit i a fi de facilitar la interpretació d’aquestes dades, es 
considera convenient incorporar les següents definicions conceptuals: 

 Taxa de Graduació: Percentatge d'alumnes de la cohort que han completat el 100% 
dels crèdits necessaris per finalitzar els estudis en com a màxim un any més del temps 
establert al pla d'estudis origen (t+1). 

 Taxa d'Eficiència: Relació percentual entre el nombre total de crèdits establerts en el 
pla d’estudis i el nombre total de crèdits en què s’han hagut de matricular al llarg dels 
seus estudis el conjunt d’estudiants graduats en un determinat curs acadèmic. 

 Taxa de Rendiment: Percentatge de crèdits ordinaris superats respecte del total de 
crèdits ordinaris matriculats pel conjunt d’estudiants matriculats a l’ensenyament. 

 Taxa d'Abandonament Inicial: Percentatge d'alumnes de nou accés que abandonen els 
estudis en el primer any de carrera i no es matriculen a l’any seg ent 

 Taxa d'Abandonament: Percentatge d'alumnes que sense haver completat el 100% 
dels crèdits necessaris per finalitzar els estudis no s'han matriculat a l'ensenyament el 
curs en el qual havien de completar els estudis segons el pla d'estudis ni el curs 

https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/indicadors-grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques
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següent. És a dir si t és el temps establert al pla d'estudis origen percentatge 
d'alumnes que no havent finalitzat els estudis no s'han matriculat el curs t ni el curs 
t+1. 

Taula 27. GCCG.6.7. Evolució dels Indicadors de Rendiment Acadèmic 

Com es pot observar en la taula, el rendiment acadèmic ha estat alt, el valor més alt des de la 
realització del Grau, amb un 87% de la taxa de rendiment, tenint en compte com a valor 
negatiu la taxa d’abandonament que al 2016-17 ha estat del 21.92% i al 2017-18 ha pujat al 
32.50% essent una dada molt significativa, però fent un anàlisi qualitatiu de les baixes, es pot 
observar que la majoria són per motius personals, i fins i tot malalties. En el 2016-17, des 
d’estudiants que van trobar un nivell massa alt i molt científic, a malalties i problemes 
personals. En el 2017-18, des de problemes personals, malalties i alguns que han trobat el grau 
amb un nivell massa alt. La majoria de baixes es concentra a 1r curs en els dos cursos 
acadèmics.   

La taxa del rendiment acadèmic del 2018-19, és el més baix del grau amb un 72.50%, encara 
que cal destacar que ha oscil·lat entre el 79- 72.50%, i els podem donar per vàlids. Es posa de 
manifest que el nivell de baixes és alt, i tenint en compte que l’indicador és del 22%, el 
superem, al fer seguiment qualitatiu de les baixes la informació que tenim constata que un 
percentatge alt de les baixes tenen vincles personals i altres acadèmics i es proposa fer el 
seguiment amb la proposta de millora de l’acció tutorial del curs 2019/20. 

 

Taula 28. GCCG.6.8. Evolució dels Resultats Globals del Primer Curs 

En quan a l’evolució dels resultats de primer curs, estem en uns paràmetres correctes, amb 
una millora de la taxa de rendiment del 2016-17 al 2017-18, passant del 72,91% al 79,80%. Els 
valors han estat estables durant els primers cursos del grau, cal observar que els estudiants del 
curs 2018-19 ha baixat a 72.50% , aquest fet ha succeït per la baixa taxa de rendiment de 
l’assignatura de nutrició i dietètica que està en el 48,1%. Es farà seguiment en el curs 2019-20 
per tal de veure l’evolució d’aquesta.  

 

Taula 29. GCCG.6.9. Qualificacions Assignatures 

En general, la mitja de resultats és bona, cal destacar o tenir en compte que es repeteix en les 
assignatures de “Principis de nutrició” i “Gestió econòmica financera”, durant els dos cursos 
amb valors més baixos entre el 66% -75%. Cal destacar la millora de la taxa d’èxit de 
l’assignatura de “Turisme, gastronomia i comunicació” entre el 66% al 79%.  

Treball Final de Grau (TFG) 

Respecte a l’avaluació  del Treball Final de Grau aquesta ha de respondre  al nivell d’assoliment 
dels objectius especificats en el disseny de la matèria: 

Avaluar el nivell de competències que l’estudiant ha assolit durant la seva formació, 
comprovar la maduresa de l’estudiant, la seva capacitat per a aplicar autònomament aquestes 
competències i, desenvolupar els mètode d’investigació i de resolució de problemes propis de 
l’àmbit de l’especialització del Grau de Turisme triada. 

https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/indicadors-grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/indicadors-grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/indicadors-grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques
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Aquesta funció, es realitza mitjançant el desenvolupament d’aprofundiment i síntesis dels 
coneixements i aptituds adquirits en les matèries cursades durant el Grau de Turisme. 

Per a poder dur a terme aquest tipus d’avaluació s’ha dissenyat un sistema combinat 
d’evidències, cadascuna d’elles responent a diferents nivells al grau d’assoliment de diferents 
ítems relacionats amb l’objectiu de l’assignatura. 

Taula 30. GCCG.6.10. Llista dels Treballs Finals de Grau 

Pràctiques Externes Cursades 

Els Pràcticums de la titulació de Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques són tres: una de 
caràcter obligatori i dues optatives vinculades a cadascuna de les mencions de la titulació. Els 
principals objectius d’aquesta formació pràctica és: 

• Completar la formació teòrica amb experiència. 
• Conèixer la realitat del sector de la cuina i la indústria de l’alimentació. 
• Aprofundir en els coneixements, habilitats, actituds i competències professionals. 
• Adquirir estratègies necessàries per la futura professionalització. 
• Desenvolupar la capacitat de reflexió i observació.  

En la Taula que s’adjunta a continuació es relaciona la relació dels Centres en que els 
estudiants de Grau de Turisme han desenvolupat les seves pràctiques al llarg dels anys 
d’implantació, amb la qualificació obtinguda en l’assoliment de l’assignatura.3  

Taula 31. GCCG.6.11a. Pràctiques Externes Cursades al Grau 

El ventall de pràctiques que s’oferten al grau són molt àmplies i diverses, i es realitzen en 
funció dels objectius de l’assignatura o com a pràctiques extracurriculars, tenint en compte 
l’itinerari de l’estudiant així com la menció del grau. Aquestes pràctiques es duen a terme en 
entitats col·laboradores, enteses com empreses o entitats i institucions tant privades com 
públiques i que constitueixen més de  900.  

Aquestes pràctiques dels darrers cursos les empreses han fet unes valoracions molt positives 
en el curs 2017-18  amb un 8,6 i el 2018-19 amb un 8,9. Aquestes destaquen competències 
amb rigor, responsabilitat així com tècnica i creativitat.  

3.6.4. Els valors d’inserció laboral són adequats a les 
característiques de la titulació 

Aquesta titulació amb les dues mencions, permet una oferta de perfils àmplies i en subsectors 
dins de les àrees de cuina, gastronomia i indústria alimentària i col·lectivitats, fet que s'està 
fent evident amb l'anàlisi dels perfils de sortida dels egressats en les primeres promocions del 
grau.  

                                                           
3
 En el cas de que en un mateix Centre de Pràctiques hagi estat més d’un estudiant la qualificació obtinguda és el 

resultat promig de tots els alumnes que han anat en aquell centre. 

https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/evidencies/llista-dels-treballs-finals-de-grau
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/evidencies/relacio-dels-centres-de-practiques-externes
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Des de Career Services s’ha dut a terme una recollida d’informació dels estudiants que s’han 
graduat en les dues primeres cohorts. 

Taula 32. GCCG.6.12. Satisfacció de la inserció laboral dels titulats 

Del total d'enquestats un 86% afirma estar empleat actualment, i un 14% en recerca activa de 
feina, el que mostren uns resultants d'ocupabilitat realment bons, responent així a les 
expectatives que es van fixar quan es va dissenyar el nou grau. Pel que fa l'anàlisi del perfil 
laboral dels egressats, hem detectat una major correspondència dels perfils de la graduats el 
curs 18-19 (segona promoció) amb els perfils de sortida que es varen marcar inicialment. 
Trobem alumni en càrrecs dins dels departaments de qualitat, I+D, alta cuina, col·lectivitats, 
xefs comercials o assessors culinaris, product managers i tècnics en l'àrea de Food & Beverage, 
entre d’altres. Així mateix destaquem que trobem graduats en àrees com l'educació i els 
recursos humans, i d'altres que han iniciat carreres professionals internacionals dins del sector 
de la cuina i la gastronomia. 

 

Respecte al darrer estàndard, el CAI realitza una valoració positiva respecta el compliment dels 
requisits d’aquest estàndard i considera que aquest s’assoleix.  

Les evidències documentades dels assoliments dels estudiants del grau demostren un adequat 
nivell de formació de l’alumnat i satisfan suficientment els requisits del nivell especificat en el 
MECES per a la titulació. Es considera que la metodologia i les activitats docents estan ben 
dissenyades per assolir els resultats d’aprenentatge, així com els sistemes i criteris d’avaluació 
utilitzats per mesurar els resultats de l’aprenentatge. Els indicadors vinculats són coherents 
amb la tipologia d’alumnat i les titulacions equivalents. 

Així mateix, tots els TFG tracten sobre una temàtica afí amb els grups i les línies de recerca o de 
transferència de coneixement del professorat i el grau de referència. En el mateix sentit, les 
pràctiques externes es desenvolupen en empreses o entitats afins als àmbits acadèmics i 
professionals de la titulació. 

 

  

https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/indicadors-grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques
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4. Pla de Millores. Seguiment i Actualització 

Tal i com ja ha estat indicat, el conveni de Col·laboració Interuniversitari estableix que el 
sistema de qualitat aplicable en la gestió d’aquesta titulació serà el del Centre Coordinador que 
correspon a l’EUHT CETT-UB. 

En aquest sentit cal tenir present que les propostes de millora que es relacionen tenen una 
categorització atenent al seu abast: 

 Propostes a Nivell de Centre 

 Propostes a Nivell de Titulació de Grau 

 Propostes a Nivell de la Titulació de Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques. 

La proposta de noves millores així com el seguiment de les que han estat presentades al llarg 
d’aquests anys segueix el procediment establert i eines dissenyades per aquest sistema intern 
de qualitat. 

Una proposta de millora es registra al sistema identificada amb una codificació relacionada 
amb procés al que afecta/ implica segons Mapa de Processos. 

La base de dades incorpora una fitxa descriptiva amb la següent informació: 

 L'any acadèmic i titulació a la que fa referència la proposta de millora 

 Definició de la  Millora i Descripció  

 Data Prevista de Finalització, Estat i Data real de finalització. 

 Identificació del Responsable  

 S’assenyala si implica modificació o no 

 Evidència que demostra el seu assoliment 

 El grau d’assoliment 

 .... 

D'altra banda s'incorporen les accions que es preveuen dur a terme per assolir les propostes 
de millora, amb l'assignació del Responsable i l'estat a la que es troba ( assolit, en procés 
d'implementació, pendent). 

Per al seguiment de les propostes de millora existeix un apartat específic on es registra la data 
del seguiment, l'estat de les accions i observacions.  

Els Responsables de les diferents Propostes de Millora treballen directament amb la base de 
dades pel que fa al seguiment d'accions, sota la supervisió dels gestors de la base de dades per 
donar per finalitzada l'acció de millora. 

A continuació s’adjunta un link que permet veure les diferents propostes de millora que s’han 
anat treballant al llarg d’aquests cursos acadèmics. 

Taula 33. T.4. Estat Propostes de Millora  

  

https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/informacio-general-de-centre/pla-de-millores-euht
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5. Quadre Resum Evidències Presentades 

La següent taula mostra la llista amb la relació de les evidències que es presenten vinculades a 
cada estàndard: 

Núm

. 
Evidència Localització / Institució que 

l’aporta 

1 
Acta de constitució del CAI Acta de Reunió de Constitució del 

CAI 

3 
Acta de revisió i validació del CAI del primer 
esborrany de l’Autoinforme 

 Acta CAI publicació informe 

4 
Acta d’aprovació de l’autoinforme pel Consell 
de Coordinació del Grau 

Acta Consell Coordinació del Grau  

(pendent) 

5 
Acta derivada de la revisió dels comentaris a 
l’autoinforme fruit de l’audiència pública de la 
Comissió Permanent del CAI 

Acta CAI tancament informe 

Estàndard 1. Qualitat del programa formatiu 

6 
Conveni de Col·laboració Interuniversitària 
entre la Universitat de Barcelona y la 
Universitat Politècnica de Catalunya 

Accés al Conveni 

7 
Estructura Organitzativa del Grau Accés al disseny organitzatiu 

8 
Memòries actualitzades per a la verificació de 
la titulació  

Accés a la informació portal 
SIQMAC 

9 
Documents d’aprovació del Consell 
d’Universitats 

10 
Informes de verificació  

11 
Informes de Seguiment 

12 
Informe de Modificació 

13 
Quadre de distribució de competències de la 
titulació 

Accés al quadre de competències 

14 
Actes de les reunions de coordinació portades Accés al calendari de seguiment 

https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/acreditacio/comite-davaluacio-intern-cai
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/acreditacio/comite-davaluacio-intern-cai
https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MenuItems/21168/Acreditaci%C3%B3/7.%20CAI_Acta%20Reuni_CETT_%2028Oct19.pdf
https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MenuItems/21168/Acreditaci%C3%B3/8.%20CAI_Acta%20Reuni_CETT_%2009%20des19.pdf
https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MenuItems/21166/Ci%C3%A8ncies%20Culin%C3%A0ries%20i%20Gastron%20(Conveni%20signat%20UB_UPC).pdf
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/evidencies/gccg-estructura-organitzativa
https://www.cett.es/sqacademic/ca/el-sistema-universitari-vsma/seguiment
https://www.cett.es/sqacademic/ca/el-sistema-universitari-vsma/seguiment
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/verificacio/gccg-quadre-competencies
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/seguiment/gccg-calendari-seguiment


 

83 GCCG. Autoinforme d’Acreditació. 2019_V3 

 

a terme durant el curs 2018-19  

15 
Estructura organitzativa interna per a la 
planificació, desenvolupament i gestió d’un 
coneixement concret i la coordinació docent 
de l’equip de professors vinculat 

Accés a la taula 

 

16 
Normatives Acadèmiques Normativa d’Avaluació i 

Qualificació 

Normativa de Permanència 

Normativa de Reconeixement de 
Crèdits  

Normativa de Pràctiques de Grau  

Normativa Treball Final de Grau 

Normes d’actuació en els 
laboratoris docents del Campus de 
l’Alimentació 

Normes bàsiques de funcionament 
als laboratoris de l’ESAB 

Normes d’ús d’Espais Cuina CETT-
UB 

Estàndard 2. Pertinència de la informació pública 

17 
Informació de les institucions accessos a la 
web 

Campus de l’Alimentació de 
Torribera-Facultat de Farmàcia 

CETT  

Escola Superior d’Agricultura de 
Barcelona 

18 
Informació de la Titulació Grau de Ciències Culinàries i 

Gastronòmiques 

19 
Guies d’Informació Acadèmica Guia Estudiants 

Guia Professorat 

20 
Informació sobre el SGIQ del Centre Sistema Integrat de Qualitat i Medi 

Ambient (SIQMAC) 

21 
Informació sobre els Indicadors  Accés als principals indicadors de la 

titulació 

22 
Documentació lligada als processos del 
SIQMAC sobre informació pública, recollida 
d’informació i retiment de comptes  

Instrucció de Treball “Publicació i 
Actualització de la Informació 
Pública” 

https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/evidencies/gccg-blocs-tematics-i-departaments
https://www.cett.es/info-euht/ca/graus/calendari-i-normatives-academiques/normativa-avaluacio-i-qualificacio
https://www.cett.es/info-euht/ca/graus/calendari-i-normatives-academiques/normativa-avaluacio-i-qualificacio
https://www.cett.es/info-euht/ca/graus/calendari-i-normatives-academiques/normativa-permanencia
https://www.cett.es/info-euht/ca/graus/calendari-i-normatives-academiques/reconeixement-de-credits/normativa
https://www.cett.es/info-euht/ca/graus/calendari-i-normatives-academiques/reconeixement-de-credits/normativa
https://www.cett.es/info-euht/ca/graus/grau-de-turisme/practicum
https://www.cett.es/info-euht/ca/graus/grau-de-turisme/projecte-final-de-grau
https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MenuItems/10681/2019.GCCG.Laboratoris%20docents%20tec%20culinaries.pdf
https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MenuItems/10681/2019.GCCG.Laboratoris%20docents%20tec%20culinaries.pdf
https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MenuItems/10681/2019.GCCG.Laboratoris%20docents%20tec%20culinaries.pdf
https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MenuItems/10680/2019.Normes%20Laboratoris%20ESAB%20UPC.pdf
https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MenuItems/10680/2019.Normes%20Laboratoris%20ESAB%20UPC.pdf
https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MenuItems/10921/2019.GCCG_Normativa%20Cuines_CAT.pdf
https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MenuItems/10921/2019.GCCG_Normativa%20Cuines_CAT.pdf
http://www.ub.edu/campusalimentacio/ca/index.html
http://www.ub.edu/campusalimentacio/ca/index.html
http://www.cett.es/?idIdioma=ca
https://esab.upc.edu/ca
https://esab.upc.edu/ca
https://www.cett.es/ca/oferta-academica/cursos/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/presentacio/introduccio
https://www.cett.es/ca/oferta-academica/cursos/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/presentacio/introduccio
https://www.cett.es/info-euht/default.aspx?uri=/info-euht/ca/
https://www.cett.es/euht-professorat/ca/
http://www.cett.es/siqmac/ca/
http://www.cett.es/siqmac/ca/
http://winddat.aqu.cat/ca/universitat/4/unitat/4080703011/estudi/77218/
http://winddat.aqu.cat/ca/universitat/4/unitat/4080703011/estudi/77218/
https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/Informaci%C3%B3%20Documentada/Documentaci%C3%B3%20del%20Sistema/Generals%20de%20Grup/Instruccions/IT01-PGG11%20Informaci%C3%B3%20P%C3%BAblica.pdf
https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/Informaci%C3%B3%20Documentada/Documentaci%C3%B3%20del%20Sistema/Generals%20de%20Grup/Instruccions/IT01-PGG11%20Informaci%C3%B3%20P%C3%BAblica.pdf
https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/Informaci%C3%B3%20Documentada/Documentaci%C3%B3%20del%20Sistema/Generals%20de%20Grup/Instruccions/IT01-PGG11%20Informaci%C3%B3%20P%C3%BAblica.pdf
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Estàndard 3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació 

 
Informació lligada al SIQMAC Política Integrada  de Qualitat, 

Medi Ambient i Responsabilitat 
Social 

 Manual de Qualitat i Medi 
Ambient 

Mapa de Processos 

Comissió de Qualitat del GCCG 

23 
Documentació lligada als processos del 
SIQMAC sobre el disseny, l’aprovació, el 
seguiment i l’acreditació de les titulacions 

PE20  “Gestió dels programes 
formatius en el marc de la 
verificació, el seguiment, la 
modificació i l’acreditació (VSMA)” 

24 
Documentació lligada als processos del 
SIQMAC sobre la revisió del mateix SIQMAC 

PGG05 Revisió per la Direcció 

PGG10 Auditoria Interna 

25 
Gestió de Queixes i Suggeriments PGG 14 Gestió de Queixes i 

Suggeriments 

26 
Pla de millora de la titulació  T.4. Estat Propostes de Millora  

27 
Instruments de recollida de les dades sobre la 
satisfacció dels grups d’interès  

GCCG.3.1. Relació Instruments 
Recollida Informació 

Estàndard 4. Adequació del professorat al programa formatiu 

28 
Perfil del professorat del centre  GCCG 4.0. Quadre Perfil 

Professorat 

 GT.4.1. Professorat per Categoria i 
segons Doctorat 

 GT.4.2. HIDA segons categoria 
professorat 

29 
Perfil del professorat responsable del TFG Docència del TFG 

30 
Perfil del professorat responsable de les 
pràctiques externes 

Docència Pràctiques Externes 

31 
Indicadors de satisfacció dels estudiants sobre 
el professorat 

Indicadors Satisfacció 

32 
Pla de formació del professorat o altres 
documents vinculats amb el suport que rep el 

EUHT CETT-UB 

Campus de l’Alimentació de 

http://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Pol%C3%ADtica%20Integrada%20de%20Qualitat%20Medi%20Ambient%20i%20Responsabilitat%20Social.pdf
http://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Pol%C3%ADtica%20Integrada%20de%20Qualitat%20Medi%20Ambient%20i%20Responsabilitat%20Social.pdf
http://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Pol%C3%ADtica%20Integrada%20de%20Qualitat%20Medi%20Ambient%20i%20Responsabilitat%20Social.pdf
https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/MA01%20v.8%20SIQMAC0%20Manual%20SIQMAC.pdf
https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/MA01%20v.8%20SIQMAC0%20Manual%20SIQMAC.pdf
https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MenuItems/21867/Mapa%20de%20Processos%20pel%20GCCG2.pdf
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/evidencies/gccg-comissio-de-qualitat
https://www.cett.es/siqmac/ca/guia-siqmac/info-documentada/documentacio-del-sistema/especifics-unitat-de-negoci/pe20
https://www.cett.es/siqmac/ca/guia-siqmac/info-documentada/documentacio-del-sistema/especifics-unitat-de-negoci/pe20
https://www.cett.es/siqmac/ca/guia-siqmac/info-documentada/documentacio-del-sistema/especifics-unitat-de-negoci/pe20
https://www.cett.es/siqmac/ca/guia-siqmac/info-documentada/documentacio-del-sistema/especifics-unitat-de-negoci/pe20
https://www.cett.es/siqmac/ca/guia-siqmac/info-documentada/documentacio-del-sistema/generals-de-grup/pgg05
https://www.cett.es/siqmac/ca/guia-siqmac/info-documentada/documentacio-del-sistema/generals-de-grup/pgg10
https://www.cett.es/siqmac/ca/guia-siqmac/info-documentada/documentacio-del-sistema/generals-de-grup/pgg14
https://www.cett.es/siqmac/ca/guia-siqmac/info-documentada/documentacio-del-sistema/generals-de-grup/pgg14
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/informacio-general-de-centre/pla-de-millores-euht
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/la-gestio-dels-processos/relacio-instruments-recollida-informacio
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/la-gestio-dels-processos/relacio-instruments-recollida-informacio
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/evidencies/gccg-taula-perfil-professorat
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/evidencies/gccg-taula-perfil-professorat
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/indicadors-grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/indicadors-grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/indicadors-grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/indicadors-grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/indicadors-grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/evidencies/gccg-accions-formatives-professorat-cett
http://www.ub.edu/ice/sites/default/files/docs/pladeformaciodelprofessoratub2015_5.pdf
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professorat  Torribera-Facultat de Farmàcia 

Escola Superior d’Agricultura de 
Barcelona 

Estàndard 5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 

 

33 
Pla d’acció tutorial Accés al PAT 

34 
Mobilitat Acadèmica  Fira Go Abroad 

GCCG.5.1a. Estudiants en Mobilitat 
Acadèmica 

GCCG.5.1bc. Satisfacció Estudiants 
Incoming i Outgoing 

35 
Activitats Orientació Acadèmica  

36 
Satisfacció dels estudiants amb les accions 
d’orientació acadèmica i professional 

Accés als resultats enquestes Graus 
i Màsters 

37 
Pla d’actuació institucional per facilitar la 
inserció laboral 

Servei de Career Services 

Internship Talent Fair 

La Trobada 

38 
Indicadors de satisfacció sobre les tutories 
acadèmiques, les accions d’orientació 
professional, instal·lacions i serveis de suport 

Indicadors de Satisfacció Serveis de 
Suport  

39 
Procés SIQMAC sobre el suport i l’orientació a 
l’estudiant  

PFG-03 Career Services 

40 
Procés del SIQMAC sobre el procés de gestió 
de les pràctiques 

PE05 Gestió Pràctiques Externes. 

41 
Procés del SIQMAC sobre els recursos 
materials i els serveis  

PGF05 de Gestió de Recursos 
Materials 

42 
Espais i Serveis de Suport a l’Aprenentatge EUHT CETT-UB 

Campus de l’Alimentació de 
Torribera-Facultat de Farmàcia 

Escola Superior d’Agricultura de 
Barcelona 

43 
Indicadors de Satisfacció Infraestructures i 
Serveis 

Accés als indicadors 

https://www.ice.upc.edu/ca/professorat-upc/formacio-continuada
https://www.ice.upc.edu/ca/professorat-upc/formacio-continuada
https://www.cett.es/info-euht/ca/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/pla-daccio-tutorial
https://www.cett.es/ca/sala-de-premsa/noticies/detall/243899
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/indicadors-grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/indicadors-grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/indicadors-grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/indicadors-grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques
https://www.cett.es/ca/cett-i-empresa/career-services/qui-som
https://www.cett.es/es/cett-y-empresa/career-services/internship-talent-fair
https://www.cett.es/ca/campus-cett/cett-events/trobada-gastronomica
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/informacio-general-de-centre/indicadors-de-centre
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/informacio-general-de-centre/indicadors-de-centre
https://www.cett.es/siqmac/ca/guia-siqmac/info-documentada/documentacio-del-sistema/generals-de-formacio/PGF03
https://www.cett.es/siqmac/ca/guia-siqmac/info-documentada/documentacio-del-sistema/especifics-unitat-de-negoci/pe05
https://www.cett.es/siqmac/ca/guia-siqmac/info-documentada/documentacio-del-sistema/generals-de-formacio/PGF05
https://www.cett.es/siqmac/ca/guia-siqmac/info-documentada/documentacio-del-sistema/generals-de-formacio/PGF05
https://www.cett.es/ca/sobre-el-cett/installacions-del-campus-cett-ub/centre-de-formacio-cett/edifici
http://www.ub.edu/campusalimentacio/ca/docencia_aules_i_lab.html
http://www.ub.edu/campusalimentacio/ca/docencia_aules_i_lab.html
https://esab.upc.edu/ca/escola/espais
https://esab.upc.edu/ca/escola/espais
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/informacio-general-de-centre/indicadors-de-centre
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Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius 

44 
Plans docents assignatures escollides  

Accés a tota la informació 
assignatures seleccionades 

 

 

45 
Competències/resultats d’aprenentatge 
rellevants de les assignatures seleccionades 

46 
Activitats formatives de les assignatures 
seleccionades 

47 
Sistemes d’avaluació en les assignatures 
seleccionades 

48 
Qualificacions de les assignatures 
seleccionades 

49 
Perfil del professorat que imparteix les 
assignatures escollides 

50 
Mostra de les execucions dels estudiants. 
Exemples de proves avaluadores dels 
estudiants que cobreixin l’espectre de 
qualificacions. 

51 
Treball Final de Grau GCCG.6.10a. Llista dels Treballs 

Finals de Grau 

GCCG.6.10b. Satisfacció dels 
Estudiants sobre el TFG 

52 
Pràctiques Externes GCCG.6.11a. Pràctiques Externes 

Cursades al Grau 

GCCG.6.11b. Satisfacció Estudiants 
Pràctiques Cursades 

GCCG.6.11c. Satisfacció dels 
Ocupadors Pràctiques Cursades 

53 
Satisfacció del Professorat amb el 
desplegament de l’ensenyament 

GCCG.6.6. Satisfacció del 
Professorat   

54 
Indicadors de Rendiment Acadèmic GCCG.6.7. Evolució dels Indicadors 

de Rendiment Acadèmic 

GCCG.6.8. Evolució dels Resultats 
Globals del Primer Curs 

GCCG.6.9. Qualificacions 
Assignatures 

https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/evidencies/evidencies-assignatures
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/evidencies/evidencies-assignatures
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/evidencies/llista-dels-treballs-finals-de-grau
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/evidencies/llista-dels-treballs-finals-de-grau
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/indicadors-grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/indicadors-grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/evidencies/relacio-dels-centres-de-practiques-externes
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/evidencies/relacio-dels-centres-de-practiques-externes
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55 
Valors Inserció Laboral GCCG.6.12. Satisfacció de la 

inserció laboral dels titulats 

PROPOSTES DE MILLORA 

56 
Pla de Millores T.4. Estat Propostes de Millora  

 

https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/indicadors-grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/graus/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques/indicadors-grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomiques
https://www.cett.es/sqacademic/ca/escola-universitaria/informacio-general-de-centre/pla-de-millores-euht

