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1. Presentació dels Centres 

Es important destacar en aquesta presentació que aquest és el primer grau interuniversitari 
(UB-UPC) 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, l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (UPC) i la Fundació Alícia, 
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 aquests àmbits.  

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, continua 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 en hoteleria i turisme, mitjançant 
els àmbits de coneixement expert (Turisme, Cultura i Territori, Hoteleria, Alimentació i 
Cuina) i la recerca. 

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

 L’estreta vinculació amb les persones i les empreses del sector turístic. El Consell 
d’Empreses CETT-UB, primer fòrum Universitat-Empresa turística, presidit pel Rector 
de la Universitat de Barcelona. 

 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 
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.  

http://www.esab.upc.edu/
http://www.cett.cat/
http://www.ub.edu/campusalimentacio
http://www.alicia.cat/
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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.” 

Per a més informació sobre el centre es pot consultar la seva pàgina web: www.cett.cat 

 

 

Origen i Trajectòria 

En aquest punt es presenta de forma cronològica l’evolució en el creixement del Grup CETT 
des de la seva creació l’any 1969: 

1970 

- 1969 Neix el CETT  

- 1969 El Ministerio de Información y Turismo concedeix al CETT el títol de  

“Centro no oficial de Enseñanzas Turísticas legalmente reconocido” 

- 1970 S’imparteix el primer curs de TET (Tècnic en Empreses Turístiques) 

1980 

- 1980 S’imparteix el primer curs de TEAT (Tècnic en Empreses i Activitats 

Turístiques)  

- 1982 Es crea la cadena hotelera d’hotels independents: Família Hotels, avui 

dia integrada a HOTUSA. 

- 1983 S’adquireix Viatges Century  

- 1984 1a Edició Premis Alimara  

- 1985 Es crea la Borsa de Treball i Pràctiques del CETT 

- 1986 Es crea l’Escola d’Animació Turística, la primera a Espanya i pionera a 

Europa. 

- 1987 S’internacionalitza Família Hotels amb la creació de la Cadena 

Transeurope Hotels. 

- 1987 Es gestiona el complex turístic de Núria 

1990 

- 1990 Adscripció a la Escola Oficial de Turisme de la Generalitat de Catalunya 

- 1991 Participació activa en la creació del Col·legi Oficial de Tècnics en 

Empreses Turístiques. 

- 1992 Participació en la realització dels Jocs Olímpics de Barcelona’92, 

aportant, d’entre els nostres alumnes, més de 600 voluntaris especialitzats i 

alguns professionals de la casa. 

- 1993 Creació de l’Escola d’hoteleria del CETT a l’Hotel Plaza de Barcelona 

- 1994 Creació de  l’Associació d´ Antics Alumnes del CETT  

http://www.cett.cat/
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- 1995 Obertura de l’Hotel Alimara  

- 1996 Inauguració de les noves instal·lacions  del CETT a la Vall d’Hebrón. 

- 1996 S’incorporen noves formacions: Els Cicles Formatius de Turisme i 

Restauració. 

1997 Aprovació dels estudis de Diplomatura i adscripció a la Universitat de 

Barcelona  

- 1997 Autorització per la impartició oficial dels Cicles Formatius d’Hoteleria i  

Turisme 

- 1998 S’imparteixen els primers Màsters i Postgraus  

- 1999 Placa d’Honor del Turisme de Catalunya al CETT  

2000 

- 2000 Creació de la FUNDACIÓ GASPAR ESPUÑA-CETT  

- Certificat del Distintiu de garantia de qualitat ambiental a l’Hotel Alimara  

- 2001 I Trobada Escola Empresa al CETT  

- 2002 Certificació ISO 9001 a l’EUHT CETT i Certificació ISO 14001 i EMAS de 

gestió ambiental a l’Hotel Alimara  

- 2003 Obertura i gestió del Restaurant Naturalment-e   

- 2005 El Sr. Gaspar Espuña rep la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de 

Catalunya. 

- 2006 Obertura de Àgora BCN – Residència Universitària Internacional  

- 2007 Creació del Consell d’Empreses CETT-UB 

- 2008  Publicació i presentació de la revista d’investigació turística ARA 

- 2009 Nou Grau de Turisme CETT-UB 

2010 

- 2010 Creació de BAS (Barcelona Acadèmic Services) 

- 2011 Primer Màster Universitari en Innovació en la Gestió Turística a 

Barcelona i primer màster oficial a Espanya centrat en l’estudi del patrimoni 

culinari i gastronòmic 

- 2013 Creació de l’ Espai UB-Bullipedia CETT. 

- 2013 Creació de CETTeLearning. 

- 2013 Ampliació de les instal·lacions del CETT. 

- 2013 Inici dels Màster en Direcció Hotelera i de Restauració i del Màster en 

Direcció d’Empreses Turístiques 

- 2014 Inici del Grau Interuniversitari de Ciències Culinàries i Gastronòmiques 

CETT-UB 

- 2014 El Departament d’ Empresa i Ocupació i la Direcció General de Turisme 

atorguen a la Dra. Maria Abellanet i Meya, CEO del Grup CETT, la Medalla del 

Turisme 2014 en la categoria Millora del Coneixement. 

- 2015 Creació de la Càtedra de Turisme, Hoteleria i Gastronomia CETT-UB. 
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- 2015 Els Serveis de Restauració del CETT reben l’ Acreditació AMED.  

- 2016 Adscripció de la Biblioteca del Campus de Turisme, Hoteleria i 

Gastronomia (CETT) a la xarxa del CRAI de la Universitat de Barcelona 

- 2016 Acord entre el CETT i la Universitat de Barcelona per a promoure la 

formació de doctors en turisme. 

 

Després de més de 47 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. 

Campus de l’Alimentació de Torribera-UB 

El campus de l’Alimentació de Torribera, promogut per la Universitat de Barcelona, es 
constitueix com a resultat de l’acord entre la Diputació de Barcelona (recinte de Torribera), 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i la mateixa Universitat per ubicar al recinte de 
Torribera, situat al terme municipal de Santa Coloma i al peu del Parc Natural de la Serralada 
de Marina, un entorn universitari dedicat a les ciències relacionades amb l’alimentació en el 
seu vessant docent, amb ensenyaments de grau i màster, amb la dimensió de recerca 
coordinada per l’Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària (INSA) de la UB i amb 
activitats de transferència i difusió al sector productiu i a la societat en general. 

El campus de l’Alimentació de Torribera es considera un nucli d’activitat acadèmica i de relació 
amb la societat en el camp de les ciències dels aliments, la nutrició, la dietètica i la cultura de 
l’alimentació i la gastronomia. Es complementa amb les activitats pròpies relacionals del 
conjunt de les facultats, en especial la Facultat de Farmàcia, responsable dels ensenyaments 
de grau de Nutrició Humana i Dietètica i de Ciència i Tecnologia dels Aliments. No obstant això, 
de manera transversal també hi participa bona part de les facultats, de les quals destaquen, en 
nutrició, la Facultat de Medicina; en dietètica, l’Escola Universitària d’Infermeria; en ciència 
dels aliments i nutrició, la Facultat de Biologia; en ciència i tecnologia dels aliments, la Facultat 
de Química; en l’àmbit de la cultura de l’alimentació i gastronòmica, la Facultat de Geografia i 
Història i l’Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme (centre adscrit de la UB); en l’àmbit del 
comportament alimentari, la Facultat de Psicologia, i en l’organització i la gestió d’empreses 
alimentàries, la Facultat d’Economia i Empresa. 

Per a més informació sobre el centre es pot consultar la seva pàgina web: 
http://www.ub.edu/campusalimentacio/ca/index.html 

  

http://www.ub.edu/campusalimentacio/ca/index.html
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Escola Superior d’Agricultura de Barcelona – UPC 

L’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona és l’escola d’enginyeria de biosistemes i 
agroalimentària de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).  

Està situada al Campus del Baix Llobregat de la UPC a Castelldefels, on compta amb laboratoris 
i equipaments científics de primer nivell per a la docència, la recerca i la innovació en 
agronomia, tecnologia alimentària, tecnologies ambientals i biotecnologia. 

Els objectius d’aquesta institució són: 

 Formació en Graus, Màsters i Doctorat a l'àmbit de l'enginyeria dels bio sistemes i 
agroalimentària: agricultura, hortofructicultura, jardineria i paisatgisme, indústria 
agroalimentària, viticultura i enologia, biotecnologia, medi ambient, cooperació per al 
desenvolupament i altres tecnologies emergents dins del mateix àmbit. 

  Recerca i transferència de tecnologia lligada a l'àmbit de les seves especialitats. 

  Funció social: Prestació de serveis i assessorament científic i tècnic a entitats 
públiques o privades. Organització d'activitats de promoció cultural i social en els seus 
àmbits. Assolir la igualtat d’oportunitats d’aquelles persones que, des d’alguna 
vessant, tenen vincles amb la institució i servir de model per a la societat.  

Origen i Trajectòria 

1910 
- 1911 Es promou la creació de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona 

- 1912-13. Primer curs lectiu amb set alumnes ingressats 

1920 
- 1922. La Mancomunitat adquireix Torre Marimon a Caldes de Montbui, per a 

les pràctiques de l'Escola 

1930 - 1939. Comença una etapa de marginació per a l'ESAB 

1940 
- 1940. Es crea la "Escuela de Peritos Agrícolas y Superior de Agricultura" i es 

va dona validesa oficial als estudis però amb el títol de Perit Agrícola 

1950 
- 1957. S’estableixen les primeres especialitats amb programes fixats per la 

"Escuela Central" de Madrid. 

1960 

- 1964. Es produeix el canvi estatal de titularitat pel de "Ingeniero Técnico 

Agrícola" amb quatre especialitats i apareix la possibilitat d'accés a les 

Escoles Tècniques Superiors, cursant l'anomenat "curs pont" entrant en el 

quart curs. 

- 1966. l'Escola torna a canviar de nom i s'anomena "Escuela de Ingeniería 

Técnica Agrícola y de Especialidades Agropecuarias" de Barcelona 

1970 
- 1976. l'Escola s'adscriu a la Universitat Politècnica de Catalunya, queda així 

dins l'àmbit universitari català i resta deslligada, doncs, de la "Escuela 
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Central" de Madrid. 

1980 

- 1980. Retorna la situació legal inicials, és a dir, de fundació pública regida per 

un Patronat 

- 1987. La Diputació de Barcelona aprova, a instàncies de la direcció de 

l'Escola, la recuperació del seu nom fundacional, Escola Superior 

d'Agricultura de Barcelona 

- 1989. Es signa el Conveni d'adscripció i de col·laboració acadèmica entre la 

Universitat Politècnica de Catalunya i l'Escola Superior d'Agricultura de 

Barcelona 

1990 

- 1994. S'ordena la publicació dels plans d'estudis d' Enginyer Tècnic Agrícola 

de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona, amb les especialitats d' 

Indústries Agràries i Alimentàries, Explotacions Agropecuàries i 

Hortofructicultura i Jardineria. 

- 1996. El Ple de la Diputació de Barcelona aprova els nous Estatuts de 

l'Organisme Autònom "Escola Superior d'Agricultura de Barcelona". 

- 1999. L’Escola entra a formar part del Consorci Escola Industrial de Barcelona 

2000 

- 2002. Es celebra la posada de la primera pedra del que havia de ser el nou 

edifici de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona, en el Campus del Baix 

Llobregat de la UPC 

- 2005. El nou edifici entra en ple funcionament 

- 2008. Passa a formar part de la UPC com a un centre docent més, amb la 

històrica denominació d'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona de 

manera oficial 

- 2009-10. Implementació dels nous estudis de Grau adaptats a l'Espai 

Europeu d'Educació Superior. 
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1.1. Fitxa Identificativa de l’Ensenyament 

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, aquest nou 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 seu 
disseny i desenvolupament dels cuiners i professionals del sector més rellevants del país, així 
com de la indústria gastronòmica i de l’alimentació.  

El marc de funcionament del present Grau està regulat per un Conveni de Col·laboració 
Interuniversitari entre la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya 
signat en data 20 de desembre de 2013.  

 

Universitat: Universitat de Barcelona 

Centre: Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT-UB 

Dades de Contacte: Av. Can Marcet, 36-38 

08035 BARCELONA 

 

Taula 1. Dades del curs 2015-16 

Titulacions Impartides al Centre Codi RUCT Crèdits 
ECTS 

Any 
Implantació 

Responsable de la 
Titulació 

Grau de Ciències Culinàries i 
Gastronòmiques 

2503006 240 2014-15 Nan Ferreres 

Objectius de la Titulació 

Els objectius generals estan vinculats amb els principals àmbits competencials relacionats amb 
el domini dels processos i la tècnica culinària, el desenvolupament de coneixement i la 
innovació, la gestió empresarial, així com amb la visió més global del fenomen gastronòmic. 

En aquest sentit la definició final dels objectius proposats per a aquesta titulació són els 
següents: 

 • Oferir una doctrina de coneixement culinari-gastronòmic que permeti comprendre 
els processos que tenen lloc en l'activitat culinària, i adquirir les habilitats que facilitin 
avançar en el desenvolupament i la innovació gastronòmica i culinària des d'una 
perspectiva interdisciplinària de les múltiples àrees del saber, del coneixement i de la 
tècnica que hi intervenen. 

http://www.cett.es/html/cat/degreintouri_culiygastrscien_plandeestud_obje.html
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 • Preparar professionals competents per dissenyar, planificar i produir ofertes 
gastronòmiques i serveis culinaris en les diferents empreses dels sectors implicats, 
aplicant i desenvolupant els processos i les tècniques culinàries adequades que donin 
resposta a les necessitats i requeriments dels diferents col·lectius, considerant tant les 
variables socials i culturals que hi intervenen, com els aspectes vinculats amb la 
nutrició i la salut. 

 • Formar professionals capaços de crear nous conceptes gastronòmics i elaboracions 
culinàries d'avantguarda que incorporin innovacions en tecnologia, en l'ús d'aliments i 
productes, en tècniques culinàries contemporànies, i en el desenvolupament de noves 
fórmules i conceptes, integrats en equips multidisciplinaris de treball i d'investigació. 

1.2. Tractament de les Recomanacions  

Data del document oficial d’AQU: 04 de juny de 2014 

Recomanació informe AQU Accions dutes a terme 

Actualitzar la denominació de 
les mencions del  títol: 

 

Es fa una reflexió sobre aquesta proposta i es té en compte el 
plantejar aquesta qüestió a posteriori de la implantació complerta de 
la titulació de manera que es tinguin més arguments a l’hora de 
plantejar qualsevol canvi. 

Reduir el nombre de 
competències específiques:  

Essent conscients del grau  de dificultat que pot suposar el número 
elevat de competències específiques, 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, de totes maneres es valorarà un cop implantat els 4 
anys, per tenir més grau d’informació.  

Ajustar la formulació de les 
competències específiques:  

S’apunta aquesta idea a fi de tenir-ho en consideració en el procés 
d’acreditació. 

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”. 

Revisar el moment en que s’ha 
planificat la impartició 
d’algunes assignatures, com 
Art i Cuina i Experimentació 
Culinària. 

Es recull aquest suggeriment i s’incorpora a una anàlisi més global que 
cal dur a terme en la impartició complerta del pla d’estudis. 

Es fa necessari esperar a la impartició dels quatre cursos abans 
d’abordar qualsevol modificació que repercuteixi en l’expedient dels 
estudiants. 
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2. Informació Publicada 

El conveni de col·laboració entre ambdues universitats per a la impartició d’aquest grau 
estableix en la seva clàusula 4 que el sistema de garantia de qualitat aplicable seria el de 
l’EUHT CETT 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). 

El CETT disposa de la seva pàgina web com a principal espai de comunicació amb el conjunt de 
grups d’interès, i donada la diversitat de la seva activitat, la informació que es proporciona està 
segmentada a dos nivells: d’una banda la informació més general referida al Centre i en un 
espai central destacat l’accés directa a tota la oferta acadèmica del Centre. 

En aquest sentit també 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 la Universitat de Barcelona dedica un espai particular dins de la 
seva pàgina web per a 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. 

2.1. Seguiment i Actualització de la Informació Publicada 

La instrucció de Treball IT01-PGG11 “Publicació i actualització de la informació pública” del 
sistema de qualitat del centre estableix com es revisa i actualitza periòdicament la informació 
sobre les titulacions, els programes formatius, les activitats acadèmiques, així com els 
continguts que han de figurar com a informació pública de les titulacions per tal d’establir els 
mecanismes per assegurar la informació pública i la rendició de comptes als  diferents grups 
d’interès, garantint la seva veracitat i actualització que queda registrada en la data de 
modificació de la pròpia web.  

Respecte a les característiques de les titulacions, la informació pública es realitza mitjançant 
els següents canals: 

1. Espai de la web de la cadascuna de les universitats Universitat de Barcelona-Universitat 
Politècnica de Catalunya, on hi consta la informació que configura la fitxa del títol. La 
informació consta de la presentació de la titulació, el perfil d’accés recomanat, el pla 
d’estudis, els requisits d’accés i les sortides professionals. A partir d’aquest espai els grups 
d’interès també tenen accés a informació clau de la UB i de la UPC.  

 

http://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Procediments/Generals%20de%20Grup/PGG11%20V.3%20Procediment%20General%20de%20Comunicaci%C3%B3.pdf
https://www.cett.es/
http://www.ub.edu/campusalimentacio/es/grado_ciencias_culinarias_gastronomicas.html
http://www.upc.edu/aprender/estudios/grados/ciencias-culinarias-y-gastronomicas-interuniversitario-ub-upc-castelldefels-esab
http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/graus/fitxa/C/G1084/index.html
http://www.upc.edu/aprendre/estudis/graus/ciencies-culinaries-i-gastronomiques-interuniversitari-ub-upc-castelldefels-esab
http://www.upc.edu/aprendre/estudis/graus/ciencies-culinaries-i-gastronomiques-interuniversitari-ub-upc-castelldefels-esab
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2. Espai a la web del CETT,  on hi consta tota la informació rellevant per als diferents grups 
de interès, és a dir: presentació del títol, pla d’estudis (que inclou objectius, metodologia, 
plans docents de les assignatures, informació sobre les pràctiques, i les opcions de cursar 
part dels estudis en una altre universitat estrangera), les sortides professionals de la 
titulació, les empreses col·laboradores, els àmbits de recerca vinculats, opinions de 
graduats i finalment l’accés al catàleg virtual de la titulació. 

A partir de la informació genèrica, és a dir objectius i pla d’estudis, és important destacar 
que el detall de la informació s’estructura també en funció de les diferents mencions amb 
la finalitat de facilitar al lector la identificació dels aspectes més rellevants que configuren 
el programa formatiu en funció de les seves motivacions e interessos acadèmics i 
professionals.  

Respecte a la informació relativa al desenvolupament operatiu de la titulació, des de l’EUHT 
CETT-UB, com a centre coordinador,  es posa a disposició dels estudiants els següents 
instruments:  

1. La principal eina de treball és el Campus Virtual, on l’estudiant té accés a tota la 
informació necessària durant la prestació de la formació. Aquesta informació inclou 
des dels aspectes normatius vinculats amb la universitat, el centre i el nivell de 
formació, així com tots els aspectes vinculats amb el desenvolupament del procés 
d’aprenentatge (Guia Estudiant, aula virtual, cartellera amb noticies, canvis d’horaris, 
ofertes de pràctiques, etc.). A aquest campus també es pot accedir des de l’app del 
CETT disponible per a dispositius mòbils. 

2. Pantalla informativa a la entrada al centre amb informació diària actualitzada de 
interès per als estudiants (visites d’empreses, esdeveniments, etc.). 

3. Enviament de SMS als telèfons mòbils dels estudiants quan s’han de comunicar 
informacions que tenen una incidència immediata en l’operativa de la formació; 
principalment es tracta de la comunicació de canvis de classes de darrera hora (per 
exemple per malaltia d’un professors), evitant desplaçaments innecessaris dels 
estudiants i les molèsties associades.   

2.2. Accés a la informació rellevant dels resultats del 
seguiment  

L’espai web del Sistema Integrat de Qualitat i Medi Ambient (SIQMAC) del CETT, com a centre 
coordinador d’aquesta titulació, és responsable de l’aplicació del sistema de garantia de 
qualitat d’aquest Grau, i disposa d’un apartat en el seu menú principal destinat únicament a 
recollir la informació sobre el Sistema de Verificació, Modificació, Seguiment i Acreditació de 
les Titulacions Universitàries que s’ofereixen en el Centre. 

Respecte als resultats assolits, els diferents grups de interès poden accedir des de la pàgina 
principal de la web del CETT, i des de l’espai destinat a la informació de cadascuna de les 
Titulacions del Centre a la web del SIQMAC on, a part de poder consultar la Política de Qualitat 
i els sistemes i procediments que la desenvolupen, es poden consultar els resultats obtinguts i 

https://www.cett.es/html/cat/degreintouri_culiygastrscien_plandeestud_obje.html
http://www.cett.es/info-euht/ca/
http://www.cett.es/siqmac/ca/
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que es recullen en els diferents informes de seguiment de les titulacions, així com els principals 
indicadors de cada titulació, és a dir, d’accés i matricula, de professorat, de mobilitat, de 
satisfacció dels estudiants, de resultats acadèmics i de inserció laboral.  

L’accés a la informació sobre el Sistema Integrat de Qualitat i Medi ambient del CETT està 
disponible directament des de la pàgina web del Centre, i també s’hi pot arribar des de cada 
titulació a través de l’enllaç corresponent. 

A fi de poder gestionar la informació derivada de la implantació del Sistema de Qualitat, s’ha 
creat una pàgina web particular amb identitat pròpia. La informació està agrupada en cinc 
grans blocs: 

 

Política de 
Qualitat, Medi 
Ambient i 
Responsabilitat 
Social 

En aquest punt hi ha una presentació del que és el Sistema Integrat de 
Qualitat i Medi Ambient del CETT (SIQMAC) amb la presentació dels Grups 
d’Interès del Centre i amb un link a la Política Integrada de Qualitat, Medi 
Ambient i Responsabilitat Social del CETT  

Model de Gestió Es aquest apartat es pot accedir a tota l’estructura documental del 
sistema: 

 Mapa de processos 

 Certificacions que apliquen al SIQMAC:  
o ISO 9001 
o ISO 14001-EMAS 
o Sistema Universitari VSMA 

 Manual del SIQMAC 

 Estructura de Comitès i Comissions de Qualitat 

Documentació del 
Sistema 

 Quadre de Procediments, agrupats en funció de si apliquen a la 
totalitat de la organització, a unitats formatives o a titulacions 
específiques. 

Sistema 
Universitari VSMA 

Apartat específic per a tot el procés de garantia de qualitat de les 
titulacions universitàries: 

 Verificació 

 Seguiment 

 Modificació 

 Acreditació: en aquest darrer apartat es publica tota la informació 
relativa al procés d’acreditació requerida. 

 

El Servei de Qualitat i Medi Ambient del CETT es responsabilitza de l’actualització de tota la 
informació referida al sistema: procediments, manuals, registres...., tal i com es recull en la  i 
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/el-sistema-universitari-vsma/seguiment
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/indicadors-euht-cett-ub
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/indicadors-euht-cett-ub
http://www.cett.es/siqmac/ca/
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3. Anàlisi Valorativa de l’Ensenyament 

A través del Sistema Intern de Qualitat i Medi ambient del CETT (SIQMAC) s’ha elaborat el 
mapa de processos, cosa que ha permès identificar i classificar cada un dels processos clau que 
intervenen en el programa formatiu de l’ensenyament, a més el SIQMAC proposa el 
desplegament gradual d’un conjunt d’indicadors, lligats als diversos processos, fins al moment 
de l’acreditació. 

Una de les tasques dutes a terme les Comissions de Qualitat de l’EUHT és desplegar el SIQMAC  
a través del mapa de processos i els seus procediments associats. D’aquesta manera, des del 
centre s’ha reflexionat sobre qui i com s’ha de fer la tasca de planificació i avaluació dels 
diversos processos. 
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3.1. Planificació de la Formació 

Els Centres participants en la impartició d’aquesta titulació, garanteixen 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 del centre a través del Portal del 
Sistema Intern de Qualitat i Mediambient del CETT (SIQMAC). 

En aquest mateix espai es recull la resolució positiva del Consell d’Universitats. 

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

Dins del procés del seguiment d’aquesta titulació i després del segon any d’implantació es 
detecta un error de forma en la introducció d’alguna dada en l’aplicatiu RUCT. 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 del RUCT no apareix amb el 
seu desplegament temporal, tal i com constava des d’un inici. 

Es pren nota per a poder reincorporar aquesta informació a l’aplicatiu quan s’escaigui. 

Llistat de les Competències de la Titulació 

A continuació es relacionen les competències associades en aquesta titulació tal i com están 
recollides en la memòria de verificació. 

Competències Bàsiques 

CB 1 Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea 

d'estudi que parteix de la base de la educació secundària general, i se sol trobar a un 

nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes 
que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi 

CB2 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació 
d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per 
mitjà de l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins de la seva 
àrea d’estudi 

CB3 Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants 

(normalment dins del seu àrea d'estudi)per emetre judicis que incloguin una reflexiós

obre temes rellevants d'índole social, científica o ètica 

CB4 Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un 

públic tant especialitzat com no especialitzat 

CB5 Que els estudiants  hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries 
per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia 

 

http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/verificacio
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/verificacio
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Competències Generals  

CG1 Ser capaç de desenvolupar-se en situacions complexes o que requereixin el 
desenvolupament de noves solucions 

CG2 Realitzar un esforç addicional per aconseguir una meta o objectiu, emprenent nous 
reptes, projectes .... 

CG3 Resoldre situacions amb iniciativa i autonomia, incorporant un esperit creatiu i 
innovador 

CG4 Implementar, gestionar i avaluar sistemes de qualitat i de gestió mediambiental de 
prevenció de riscos. 

CG5 Organitzar i coordinar equips de treball, assumint el lideratge i aportant solucions a 
possibles conflictes grupals 

CG6 Respondre a necessitats i expectatives dels clients 

CG7 Gestionar moments de pressió de l'entorn laboral 

CG8 Formular hipòtesis, recollir i interpretar informació seguint el mètode científic. 

CG9 Utilitzar la potencialitat de les tecnologies de la informació i la comunicació per a una 
gestió eficient de l'entorn de treball 

CG10 Comunicar-se de forma oral i escrita en la llengua anglesa, utilitzant amb correcció el 
vocabulari propi de l'àmbit de la restauració 

 

Competències Específiques 

CE01 Analitzar l'impacte de la cultura gastronòmica i vitivinícola com a fenomen turístic 

CE02 Identificar i executar les elaboracions més significatives del mapa gastronòmic 
mundial 

CE03 Organitzar, desenvolupar i avaluar els processos de producció culinària, muntatges i 
dissenys de plats 

CE04 Saber liderar el disseny de la creació d'un espai culinari, tenint en compte 
l'optimització de la producció i la normativa legal sanitària 

CE05 Aplicar les tècniques culinàries de avantguarda aportant valor i nous conceptes al 
disseny de l'oferta gastronòmica 
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CE06 Interpretar els processos d'elaboració de begudes i identificar els descriptors 
organolèptics mitjançant el tast sensorial 

CE07 Identificar i classificar les diferents famílies de productes alimentaris elaborats i no 
elaborats per a l'aplicació culinària 

CE08 Utilitzar els processos culinaris de producció i processos bàsics 
d'elaboració,transformació i conservació dels aliments d'origen animal i vegetal. 

CE09 Reconèixer les propietats organolèptiques dels aliments, per la seva interacció i 
combinació en l'aplicació gastronòmica 

CE10 Identificar la procedència geogràfica dels aliments i la influència dels factors locals 
en la seva producció. 

CE11 Interpretar i aplicar la normativa de seguretat alimentària en àmbits culinaris 

CE12 Entendre la importància de l'alimentació com un factor condicionant de l'estat de 
salut i qualitat de vida de la població 

CE13 Interpretar i aplicar en les tècniques culinàries la composició, el valor nutritiu i les 
propietats funcionals dels diferents grups d'aliments, així com en l'atenció de 
col•lectius amb necessitats especials 

CE14 Comprendre les estructures químiques, propietats i transformacions dels 
components dels aliments 

CE15 Aplicar les tècniques, mètodes i instruments utilitzats per a l'anàlisi químic, 
bioquímic,físic i sensorial dels aliments 

CE16 Informar i assessorar científicament i tècnicament a la indústria alimentària i als 
consumidors per dissenyar estratègies d'intervenció i formació en l'àmbit de la 
ciència culinària i gastronòmica. 

CE17 In interpretar la informació rellevant a nivell econòmic-financer de les empreses de 
restauració, per tal de realitzar el diagnòstic i control adequat i adoptar mesures 
correctores susceptibles d'aplicar per garantir la sostenibilitat del negoci. 

CE18 Entendre el marc legal i interpretar els textos jurídics que apliquen al 
desenvolupament de l'activitat empresarial de l'àmbit de la restauració. 

CE19 Comprendre la necessitat d'una adequada planificació i gestió de les persones, 
aplicant les tècniques de gestió organitzacional. 

CE20 Dissenyar els processos de producció culinària determinant l'estructura 
organitzativa i els recursos necessaris, tenint en compte els objectius de l'empresa. 
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CE21 desenvolupar nous processos i productes, generant noves oportunitats en l'àmbit 
culinari i gastronòmic 

CE22 Distingir i aplicar la documentació relacionada amb les unitats de producció de 
cuina,per a realitzar controls pressupostaris, informes .... 

CE23 Elaborar, controlar i cooperar en la planificació de menús i dietes adaptades a les 
col•lectivitats i indústria alimentària 

CE24 Reconèixer i aplicar les principals operacions bàsiques dels processos industrials per 
a garantir el control de processos i de productes destinats al consum humà 

CE25 Conèixer les propietats físiques, químiques i nutritives de les matèries primeres i 
dels aliments  

 

Relació de competències adquirides i avaluades en les diferents matèries 
i assignatures del Grau 

En el quadre adjunt en aquest link es reflecteix la vinculació entre cada una de les assignatures 
que configuren el pla d’estudis, amb les competències corresponents. 

En aquest punt es voldria destacar el treball transversal de dues assignatures del segon 
semestre, la de “Tècniques Culinàries” i la de “Bases Físiques i Fisicoquímiques dels Productes i 
Processos Culinaris”, en que es va establir un treball coordinat de competències, donat que en 
tenim diferents, intercanviant, docents en els diferents campus i fent un treball d’objectiu 
comú on van intervenir les dues disciplines.  

 Val a dir que el resultat ha estat molt positiu, tant per la banda docent i la proximitat de la 
matèria científica aplicada a la tècnica culinària, com per als docents de cuina amb el lligam 
científic d’aquests processos, ja que entendre el fenomen culinari en tots els àmbits és molt 
important per al resultat final d’aquests estudiants, donat que pot garantir la resposta del 
futur professional. 

És aquesta una línia de treball que s’intentarà fer extensiva també en d’altres cursos. 

3.2. Dades d’Accés i Matrícula 

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

  

http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/seguiment/grau-de-ciencies-culinaries-i-gastronomia/gccg-quadre-distribucio-de-competencies
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Informació sobre el perfil dels Estudiants  

Taula 2. Evolució Matrícula 

 

 

 

 

Taula 3. Evolució Estudiants de Nou Ingrés 

Dades Accés 2014-15 2015-16 

Via 0. Batxillerat + PAAUU 54,0% 65,4% 

Via 2. Diplomats i Llicenciats Universitaris 1,6% 0,0% 

Via 4. FP2, MP3 o Cicles Form. de grau sup. o assimil 9,5% 10,3% 

Via 7. PAAU (i Assimilats) amb estud. univ. començats. 25,4% 17,9% 

Via 8. FP2, CFGS + estud. universitaris començats. 4,8% 0,0% 

Via 9. Proves Majors de 25 anys 4,8% 6,4% 

TOTAL 100,0% 100,0% 

 
 

Taula 4. Percentatge Nou Accés per Nota d'Accés 

% Estudiants matriculats de nou accés per intervals 

nota accés 

2014-15 2015-16 

5,00 - 5,99 18,75% 25,64% 

6,00 - 6,99 26,56% 26,92% 

7,00 - 7,99 18,75% 14,10% 

8,00 - 8,99 12,50% 17,95% 

9,00 9,99 7,81% 7,69% 

> 10 15,63% 7,69% 

Grau de Ciències Culinàries i 

Gastronòmiques 2014-15 2015-16

Places Ofertes 60 70

Demanda total 79 120

Demanda en 1a. Opció 69 71

Estudiants de nou accés matri. 1a. Opció 52 56

Nº Estudiants de nou accés matriculats 62 63

Taxa de Matriculació en 1a. Preferència 75,36% 78,87%

% d'accés en matricula a setembre 8,06% 0,00%

Nota de Tall de la Titulació 5 5,62

Nota del Quintil més elevat 9,75 10,03
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3.3. Mecanismes de Coordinació Docent 

A fi de garantir la coordinació de l’oferta formativa i assegurar la qualitat del Grau, el conveni 
de col·laboració contempla la creació dels següents òrgans de govern i mecanismes de 
coordinació del Grau Interuniversitari: 

A. El Consell de Coordinació del Grau, composat per dos representants de cadascun dels 
centres participants, així com un representant de la Fundació ALICIA. Les seves 
funcions principals són: 

a. Proposar els objectius estratègics en la planificació i desenvolupament del 
Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques 

b. Aprovar les possibles modificacions o extincions de la titulació 
c. Aprovar les normes de funcionament específiques per a la seva implantació 
d. Proposar el pressupost específic del material fungible necessari per a la 

impartició de la formació. 
e. Validar la proposta de quadre docent per a la impartició de la titulació. 
f. Establir les relacions institucionals necessàries per a la promoció del Grau 
g. Validar l’estratègia de promoció i comercialització proposada pel Centre. 

 

B. Una Coordinació General del Grau, que assumeix les funcions següents: 
a. Coordinació de les activitats que, vinculades al Grau, realitzin les universitats 

participants. 
b. Gestió diària del Grau. 
c. Vetllar pel funcionament de la Comissió de Coordinació. 

 

C. Un Responsable Acadèmic intern per a cadascun dels Centres, amb les funcions de: 
a. Coordinació del professorat implicat en cada centre i formalitzar l’encàrrec 

docent als departaments implicats. 
b. Gestió de les activitats docents que correspongui a cada centre 
c. Participar en el procés de gestió i avaluació de la qualitat, analitzant els punts 

dèbils i proposant les millores corresponents. 
 

D. La Comissió de Coordinació del Grau: format per la Coordinació General i les persones 
Responsables Acadèmiques de cada centre, essent responsable de: 

a. Garantir el funcionament general del programa, estimular i coordinar la 
mobilitat i analitzar els resultats de qualitat. En aquest sentit aquesta Comissió 
assumeix les funcions de la Comissió de Qualitat establertes dins del SIQMAC 

b. Vetllar pel correcte desenvolupament de les obligacions, els deures i els 
compromisos derivats del contingut del conveni. 

c. Promoure totes les activitat conjuntes que potenciïn el caràcter 
interuniversitari del Grau. 

Així aquesta estructura específica dissenyada per a la impartició del Grau Interuniversitari s’ha 
hagut d’adaptar a les diferents estructures organitzatives que hi participen, tenint present 
però que en el cas de  l’EUHT CETT, com a centre privat adscrit a una Universitat Pública,  com 
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a centre Coordinador de la titulació i per tant responsable de la garantia de la qualitat, 
requereix d’una veritable integració de les estructures de seguiment de la titulació. 

L’EUHT CETT-UB disposa d’un Reglament  aprovat pel Consell d’Administració del CETT, 
autoritzat per la Universitat de Barcelona i per la Junta de Govern de l’EUHT CETT-UB. 

L’EUHT CETT-UB per poder dur a terme amb garanties de qualitat les seves funcions de 
docència, de recerca i de transferència de coneixement, s’estructura de la manera següent: 

Òrgans Col·legiats: 

 Junta de Govern EUHT CETT-UB 

 Consell Acadèmic 

 Comissió de Qualitat  

Òrgans Unipersonals: 

 President/a de la Junta de Govern 

 Delegat/da de la Universitat de Barcelona 

 Director/a de l’EUHT CETT-UB 

 Coordinador/a de Formació de nivell de Grau/Postgrau 

 Director/a de Formació 

 Coordinador/a d’Estudis 

 Director/a de Recerca 

 Responsable de Bloc Temàtic 

 Tutor de Curs 

 Delegat/da de Curs 

En el propi reglament del Centre queden recollides les diverses funcions i responsabilitats de 
cadascun dels òrgans apuntats. En el cas del Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques es 
produeix una adaptació d’aquesta estructura en funció del que recull del conveni, tal i com 
s’especifica al principi d’aquest apartat. 

A fi de que sigui viable el establir el seguiment de la formació, s’identifiquen dos moments: 

• 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 
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 

El Consell Acadèmic de l’EUHT CETT-UB com a òrgan col·legial, es convoca amb la participació 
de la totalitat dels seus membres un cop l’any per a cada un dels nivells de formació (Grau i 
Postgrau) i, a efectes operatius, està conformat pel treball sistemàtic i continuat de diverses 

https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Acreditaci%C3%B3/Reglament%20EUHT%2026FEB15%20Definitiu.pdf
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comissions que, en el seu conjunt, compleixen amb les diferents visions que ha de tenir el 
seguiment de cada una de les formacions: 

 

Comissió d’Avaluació Formació (CAF) 

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. 

Aquesta comissió està composada per les diferents figures: 

- Direcció de l’Escola Universitària (l’EUHT CETT-UB) 

- Coordinació de Formacions de Graus/Postgraus 

- Coordinació d’Estudis General del Grau 

- Responsables Acadèmics de cada un dels Centres 

- Responsables de Blocs Temàtics i Departaments Universitaris associats a la titulació 

Es convoquen dues Comissions d’Avaluació de la Formació a l’any, coincidint amb la finalització 
de cada un dels semestres del curs. 

 

Comissió de 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 

Aquesta comissió està composada per les diferents figures: 

- Direcció de l’Escola Universitària (l’EUHT CETT-UB)   

- Coordinació de Formacions de Graus/Postgraus 

- Coordinació d’Estudis General del Grau 

- Responsables Acadèmics de cada un dels Centres 

- Coordinació Docent i Logística 

- Ordenació Acadèmica 

- Serveis de Secretaria 

- Serveis de  Career Services 

- Serveis de Qualitat 

La Comissió de Processos Acadèmic es reuneix un parell de cops l’any coincidint amb la 
finalització de cada un dels semestres del curs. 
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Pel seu caràcter de composició transversal, una de les funcions associades en aquesta Comissió 
és la de actuar com a Comissió de Qualitat de la Titulació corresponent, amb la responsabilitat 
de recollir la informació derivada de la resta de Comissions i transferir-la en el Informe de 
Seguiment de la Titulació. 

 En aquesta línia, al llarg del curs s’estructuren sessions de treball no plenàries amb membres 
de la Comissió per a la millora en l’eficiència de gestió del temps en el seguiment de la titulació 
i l’elaboració de l’Informe de Seguiment corresponent. 

Es convoquen dues sessions plenàries de la Comissió de Qualitat a fi de validar el seguiment i 
tancament de la Titulació. 

 

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 diferents figures: 

- Responsables Acadèmics de cada un dels Centres 

- Tutors/es de Grup 

- Delegats/des de Grup 

En funció de l’estructura dels grups d’estudiants s’organitzen les sessions de seguiment en la 
participen alumnes i tutors simultàniament, com a mínim un cop per semestre per a cada un 
dels grups, de les que s’evidencia el següent: 

 

Actes Comissions de Delegats Estudiants. Curs 2015-16 

Es van realitzar dues reunions amb els delegats d’estudiants al llarg del curs acadèmic 2015-16. 
La primera al novembre del 2015 i la segona al maig del 2016. De forma genèrica, es comenta 
l’evolució del curs i s’analitzen els principals punts forts i febles o dificultats que han aparegut 
la llarg del curs. No hi ha grans aspectes a comentar, en general els delegats exposen un 
missatge de satisfacció, tot i que es recullen alguns aspectes puntuals a tenir en compte. 

 

Actes Comissions de Tutors de Grups. Curs 2015-16 

Es van realitzar diverses reunions de seguiment amb els diferents responsables de la 
coordinació del màster en els mesos d’octubre i desembre del 2015, durant gener, febrer, 
març, maig i juny del 2016. Es tracten temes de desenvolupament del curs, de gestió i de 
prospectiva de cara als següents cursos. 
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Blocs Temàtics i Departaments Universitaris 

Per la seva condició de Titulació Interuniversitària, el GCCG es caracteritza per la convergència 
d’estructures de gestió de coneixement diferenciades en funció de la naturalesa de cada 
institució participant. 

Així, el Bloc Temàtic és una estructura organitzativa interna de l’EUHT CETT-UB per a la 
planificació, desenvolupament i gestió d’un coneixement concret i la coordinació docent de 
l’equip de professors vinculat . D’aquesta manera, agrupa diverses assignatures afins a un 
àmbit de coneixement específic, responent 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. 

Accés al Quadre d’estructura de Blocs Temàtics del CETT 

El professorat disposa de l’accés d’un espai concret dins del Campus Virtual als diferents Blocs 
Temàtics, espai que es administrat directament pel seu Responsable. 

En el cas dels Departaments Universitaris, per a la gestió del Grau de Ciències Culinàries i 
Gastronòmiques, s’adscriuen en aquesta titulació aquells Departaments que participen en la 
docència assignada a cada una de les institucions. 

3.4. Orientació dels Estudiants 

Les accions d’orientació acadèmica de cadascun dels centres 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, ni tampoc són 
iguals els entorns en els que es desenvolupen les accions d’ensenyament-aprenentatge en 
funció de cadascun dels Campus que participen en aquest Grau Interuniversitari. 

Les accions per a l’orientació acadèmica dels estudiants que participen en les diferents 
titulacions universitàries de l’EUHT CETT-UB es recullen en el procediment del SIQMAC PE-06 
“Orientació a l’Estudiant”, sistema de qualitat que aplica també a la present titulació. 

3.4.1. Orientació Acadèmica 

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. 

http://www.cett.es/euht-professorat/ca/processos-academics/-lestructura-de-blocs-tematics
http://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Procediments/Especifics/PE06%20v.3%20Orientacio%20Estudiant.pdf
http://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Procediments/Especifics/PE06%20v.3%20Orientacio%20Estudiant.pdf
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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 el centre posa 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. 

Les actuacions a l’àmbit personal estan dirigides a treballar els valors i els principis que el CETT 
considera claus en el desenvolupament dels perfils dels estudiants, configurant el seu model 
pedagògic. Les competències genèriques o transversals dels diferents programes formatius del 
centre es defineixen en funció d’aquests valors i principis. 

La coordinació de les accions tutorials es realitza a tres nivells a les titulacions de grau: 

 El primer nivell es desenvolupat pel propi professorat que es triat per a 

desenvolupar les tasques com a tutors de grup 

 el segon nivell es realitzat per la Coordinació d’Estudis de cada ensenyament 

 el tercer nivell és el desenvolupat per cada membre del quadre docent que 

participa en cada grup/assignatura.  

Organització de la tutorització de grups al Grau 

La tutorització dels estudiants des de la l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona-UPC es 
realitza de forma personalitzada a través del correu electrònic o presencial. Els estudiants, en 
funció del curs i quadrimestre, passen un dia o dos en el centre i tenen accés directe a la 
tutora. Quan arriben per primer cop a l’ESAB-UPC, és fa una xerrada on s’expliquen totes les 
qüestions d’interès per ells i la manera de relacionar-se amb la tutora, també en el primer 
quadrimestre del segon curs (quan arriben per primer cop a l’ESAB), les bibliotecàries els fan 
una xerrada on expliquen tots els serveis lligats a la biblioteca (préstec de llibres i documents, 
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de portàtils, lloguer de sales d’estudi, com cercar informació a través de la web i l’accés a 
revistes científiques,  etc.) 

En el cas de la tutoria del Campus de l’Alimentació, es realitza de forma personalitzada a través 
del correu electrònic o presencial. Els estudiants, en funció del curs i quadrimestre, passen un 
dia o dos en el centre i tenen accés directe a la tutora. I a primer curs que ja realitzen classes 
es fa una presentació del Campus amb l’equip directiu i tutora.  

En el cas del Campus CETT-UB, es realitza de forma personalitzada a través del correu 
electrònic o presencial. Els estudiants, en funció del curs i quadrimestre, passen dos o tres dies  
en el centre i tenen accés directe als tutors assignats per curs, també el tutor assignat fa 
reunions grupals a l’aula mínim un cop al mes.  

Accions per a la Orientació Acadèmica dels Estudiants 

Durant els primers dos cursos dels graus, i especialment durant el primer, les accions 
d’orientació han perseguit l’objectiu d’ajudar a l’estudiant de nou accés a integrar-se en el 
sistema universitari i en el funcionament de l’ensenyament. Durant aquesta fase inicial els 
objectius específics perseguits són els següents:   

 Facilitar la incorporació i adaptació del estudiant al nou entorn universitari, amb la 

realització d’accions de benvinguda, tutories per al procés de matriculació, etc. 

 Garantir el rendiment acadèmic dels estudiants, amb l’execució d’accions 

d’orientació sobre l’organització i planificació dels ensenyaments, sobre les 

responsabilitats dels estudiants en el seu propi aprenentatge i gestió del seu 

expedient, sobre informació relativa als sistemes d’avaluació, etc. 

 Proporcionar la informació i orientació necessària per tal que l’estudiant pugui 

desenvolupar el seu propi projecte formatiu i personal,   en funció dels seus 

interessos i motivacions, així com en funció de les seves capacitats;  en aquest 

sentit, es realitzen accions on es presenten i expliquen les especialització que es 

poden realitzar, les sortides professionals associades, les opcions de mobilitat 

internacional, etc.   

Així durant aquests dos primers cursos del Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques, 

durant curs acadèmic 2015-2016 s’han programat les següents activitats de caire formatiu: 

1. Laumont: Sessió informativa sobre bolets i tòfones: temporada, recol·lecció, 

comercialització, zones, mercat i principals espècies. Tast de diferents varietats. 

2. Collverd: Sessió informativa sobre el foie: cria, origen, qualitat, etc. Mostra de diferents 

formes de conservació i preparació. Tast de productes. 

3. Makro: Visita a les instal·lacions de Makro Hospitalet. Especejament de boví i oví. Ronqueo 

de tonyina 

4. Annette Abstoss: Presentació de la línia de Koppert Cress. Tast de productes. 
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5. Triticum: Sessió informativa sobre elaboració de pa. Canal Pastissers. Xerrada sobre tradició 

i innovació. 

6. Fundació Alicia: Visita a la fundació Alicia amb els alumnes de primer curs. Es comparteixen 

els projectes de promoció del patrimoni agroalimentari que ha dut a terme la Fundació Alícia 

en col·laboració amb diverses entitats i administracions en els darrers anys. 

7. Formatgeria de Tòrrec (Noguera): Visita a l’explotació de cabres murcianes i a la 

formatgeria com activitat de l’assignatura Productes d’Origen Animal 

8. Formatgeria Mas d’Eroles (Alt Urgell): Visita a l’explotació de vaques i a la formatgeria com 

activitat de l’assignatura Productes d’Origen Animal 

9. Granja La Selvatana (Cassà de la Selva): Visita a l’explotació ecològica de vaques i al obrador 

com activitat de l’assignatura Productes d’Origen Animal 

10. Formatgeria Mas Marcè (Alt Empordà) : Visita a l’explotació ecològica d’ovelles ripolleses i 

a la formatgeria com activitat de l’assignatura Productes d’Origen Animal 

11. Cal Rovira (Bergadà): Visita a l’explotació de porcs, l’obrador d’embotits i al Restaurant Els 

Casals com activitat de l’assignatura Productes d’Origen Animal 

12. Pirinat (Ripollès): Visita a l’explotació de vaques ecològiques  i l’obradorcom activitat de 

l’assignatura Productes d’Origen Animal 

13. Casa Riera Ordeix (Osona): Visita a l’empresa d’embotits a Vic com activitat de 

l’assignatura Productes d’Origen Animal 

14. Centre de Gallecs (Vallès Oriental): Visita a la farinera de blats com activitat de 

l’assignatura Productes d’Origen Vegetal 

15. Mercabarna: Visita a l’àrea de producte vegetal fresc com activitat de l’assignatura 

Productes d’Origen Vegetal 

16. Parc Agrari del Baix Llobregat: Visita per explicar els sistemes hortícoles periurbans com 

activitat de l’assignatura Agrosistemes del Món 

17. Can Grau (Garraf) i Parc Natural de Collserola: Visita sobre història i diversitat genètica a 

Brassica oleracea L com activitat de l’assignatura Història Genètica de les Plantes 

18. X Trobada Gastronòmica, 11 al 13 d’abril 2016: S’emmarca dins del CREG Catalunya Regió 
Europea Gastronòmica, Sr. Carles Gaig ha presentat la X Trobada als nostres alumnes com el 
futur i que es troben al lloc adequat referint-se al CETT. Ens ha explicat que fa 50 anys que va 
començar amb il·lusió i ganes de fer cuina tradicional catalana. El xef del Restaurant Gaig 
insisteix en la importància del treball en equip, en generar un bon ambient de treball, viatjar, i 
la importància de saber gestionar un negoci i fer-lo rendible, aprendre l’idioma donat que la 
nostra cuina és referent gastronòmic al món. Demostració culinària de la Tonyina de l’Empresa 
Balfegó a càrrec del xef 1* Michelin,Hideki Matsuhisa. Grup El Barri d’Albert Adrià, Restaurant  
Tickets. Food Truck i l'Street Food. Sessió El Celler de Can Roca amb Joan Roca  amb Joan Roca, 
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la sessió com El nostre Univers intangible. Clúster Gourmet: Pep Nogué, Can Bech,  Benfumat, 
Blai Peris, Mas Canpork i  Salgot.  

18. Empreses: com escollir la meva especialitat, les mencions, 1 març 2016 

Van participar l’equip directiu i les coordinacions acadèmiques responsables de cada menció: 
Direcció d’Alta Cuina i Innovació Gastronòmica en la Restauració Comercial i Direcció Culinària i 

Innovació Gastronòmica en la Indústria Alimentària i Col·lectivitats. Van participar en la definició dels 

perfils professionals: Grup Cacheiro – Jordi Marzo, Director d’operacions i processos, Restaurant 

Disfrutar 1*- Mateu Casañas, copropietari i xef,  Grup Sehrs –Josep Marlet, director cuina central Grup 

Sehrs i  Unilever – Jaume Drudis, European Lead Chef  i  Director Culinari a Unilever España, responsable 

del desenvolupament de receptes per a tota Europa. 

3.4.2. Orientació Professional  

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 l’Espai Espai Estudiant Empresa (E3 a partir d’ara) juntament amb 
CETT-Alumni, l’associació d’antics alumnes de CETT-UB, lidera 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 dels diferents formats de pràctiques (“traineeships”), 
els professionals d’E3 a través d’un procediment pautat, assessora i acompanya els alumnes en 
el procés de cerca i intermediació de les posicions de pràctiques (curriculars i extracurriculars).  

Cal tenir en compte que el procés d’intermediació de les pràctiques, esdevé en si mateix una 
experiència d’aprenentatge del que després serà un procés d’intermediació laboral. És des 
d’aquesta perspectiva que E3 gestiona aquest tot aquest procés. 

Així les diferents posicions de pràctiques que rep CETT-UB es publiquen al nostre Campus 
Virtual i és a partir d’aquesta publicació que els professionals d’E3 assessoren els alumnes 
respecte les posicions que millor es poden adequar a les seves preferències, necessitats i 
capacitats en un veritable procés orientador individualitzat.  

Els alumnes apliquen directament a les empreses per les posicions i a partir d’aquí ja s’inicia el 
procés de selecció per part de l’empresa.  

http://www.cett.es/cett-alumni/ca/
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Aquesta orientació individualitzada es complementa amb d’altres sessions d’orientació 
professional grupals, en les què  E3 (en hores reservades per l’acció tutorial), explica als 
alumnes allò que han de tenir en compte a l’hora de valorar una oferta de pràctiques, atenent 
el seu itinerari acadèmic (especialment important en el cas dels màster universitaris) i 
professional (especialment quan es tracta d’alumnes amb un cert bagatge). Per tant,  a banda 
del component orientador de les pràctiques en sí mateixes, CETT-UB desplega  el component 
orientador del procés d’intermediació de les pràctiques.  

Pel que fa als “internships”,  aquests normalment van dirigits a alumnes finalitzadors, tot i que 
quan es tracta de “Corporate Programs” moltes vegades es desenvolupen un cop els alumnes 
ja s’han graduat. 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 
posarà en marxa un event (“Internship Talent Fair”) al primer trimestre que faciliti la 
intermediació (nacional i internacional) d’aquests programes. 

Accions d’Orientació Professional dutes a terme 

Respecte a les accions concretes que en aquest àmbit s’han desenvolupat al llarg del curs 
2015-16, cal destacar que els dies 15 i 16 de febrer de 2016 va tenir lloc la Trobada Escola-
Empresa on els alumnes tenen accés a diferents activitats dissenyades per tal de fomentar 
aquesta relació entre els estudiants i el món laboral, “workshop” de contacte directe amb els 
responsables de selecció de les empreses més representatives del sector i a on 66 empreses 
del sector de la gastronomia, l’hoteleria i el turisme van realitzar més de 2000 entrevistes a 
alumnes dels graus i màsters universitaris. El resultat de les mateixes van ser més de 140 
intermediacions de traineeships i internships i una valoració global per part de les empreses de 
4,09 sobre 5. 

Al llarg del curs acadèmic des dels Serveis d’E3 s’organitzen diverses activitats adreçades al 
conjunt de col.lectius d’estudiants del centre de forma general o de forma particular en funció 
de la naturalesa de l’activitat proposada. Cal destacar que en aquesta organització participa 
activament CETT Alumni, com element important per a tots aquells estudiants que estan 
sobretot en la seva fase de finalització dels estudis. 

En la taula adjunta es pot observar la relació d’activitats que s’han dut a terme durant el darrer 
any acadèmic 2015-2016: 

 

Taula 5.  Activitats d'Orientació Professional 2015-16 

 

  

http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-5.-eficacia-del-sistema-de-suport-a-laprenentatge/taula-512-activitats-orientacio-professional-2015-16


 
 Informe de Seguiment 15-16 

Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques 

 

31 GCCG. Informe de Seguiment 15-16 EUHT CETT-UB.23-gen-19 

 

Grau de Satisfacció dels Estudiants amb els Serveis d’Orientació Professional 

 

3.5. Pràctiques Externes 

Els estudiants de segon curs han realitzat les seves pràctiques d’iniciació en l’àmbit de la 
restauració en  diferents tipologies d’empreses que presenten la següent distribució: 

 

 

La mitjana en la qualificació obtinguda en la realització de les pràctiques ha estat d’un 8,3 

  

                                                         PRIMER SEGON GCCG

Matriculats: N 80 52 132

Bases de resposta 43 25 68

Error de resposta 10% 14% 8%

E3 (Serveis d'Orientació profesional, pràctiques i borsa de treball) 7,48 6,70 7,22

Cortesia del personal d'E3:

Facilitat per accedir a parlar amb el personal d'E3: 7,95 7,64 7,84

Disponibilitat del personal d'E3 a ajudar-te: 8,12 7,96 8,06

Horari d'atenció als alumnes d'E3: 7,88 7,83 7,86

ALLOTJAMENT
17,9%

ALTRES ACTIVITATS
2,6%

CADENES HOTELERES 
I CENTRALS DE 

RESERVES
2,6%

CASINO
5,1%

HOSPITALS
2,6%

RESTAURACIO
69,2%
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3.6. Professorat 

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. 

La titulació de Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques està participada per una 
organització de titularitat privada (el CETT), que té assignada la seva coordinació, i per dos 
centres de titularitat pública (el Campus de l’Alimentació de Torribera de la Universitat de 
Barcelona i l’Escola d’Agricultura de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya), el 
que comporta que la composició contractual del professorat sigui diversa i requereixi d’una 
gestió molt particular per part de l’entitat coordinadora (CETT). 

La singularitat en la gestió del professorat d’un centre adscrit comporta que els requeriments 
per a la categorització de les persones no pugui ajustar-se als paràmetres regulats per al 
sistema educatiu universitari públic. 

En aquest sentit, 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 per a la categorització del professorat en tres 
tipologies principals diferenciades: 

Professorat Titular: Aquell professorat a temps complert al CETT i que s’encarrega de la 
docència i investigació d’una disciplina especialitzada. 

Professorat Associat: Professorat que exercint la seva activitat acadèmica o professional fóra 
del CETT, participa parcial o temporalment en la docència del Centre. 

Professorat Col·laborador: Professionals especialitzats en l’àmbit del sector del Turisme, 
Hoteleria i Gastronomia que participen de forma puntual en la impartició de determinades 
sessions dins de diferents assignatures del Grau. 

La implantació de la titulació de Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques, comporta per la 
seva naturalesa de titulació interuniversitària la convergència de perfils de professorat de 
l’àmbit de la gestió pública amb professorat de gestió d’entitat privada. 

A fi poder mantenir la convivència d’ambdues identitats, s’opta per incorporar dues tipologies 
noves estrictament vinculades a figures acadèmiques de l’àmbit públic: 

Catedràtic: Professorat Catedràtic d’Universitat Pública 

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

Amb aquesta categorització, es presenten les dades requerides per al seguiment de la 
implantació d’aquesta titulació. 
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3.6.1. Qualificació Acadèmica i Professional 

En presentar les dades requerides sobre el perfil del professorat, i donada les particularitats 
organitzacionals de tres entitats amb naturaleses molt diferenciades (públiques i privada), es  
presenta la taula següent considerant la segmentació a la que s’ha fet esment a l’inici d’aquest 
apartat. 

 

Taula 6. Professorat per Categoria i segons Doctorat 

Grau de Ciències 
Culinàries i 
Gastronòmiques 

PDI 

Doctors 
% 

Doctors 

ETC % Temps 
Complert Doctorands 

% 
Doctorands ETC 

% Temps 
Complert 

% 
Professorat 

Acreditat 

Professorat 
Catedràtic 

4 
4 100,0% 

0,70 
200,0% 0 0,0% 

         
0,70    95,7% 12,5% 

Professorat Titular 17 
7 41,2% 

1,09 
36,8% 1 5,9% 

         
1,29    95,7% 16,7% 

Professorat Associat 18 9 
50,0% 

1,43 
92,6% 

1 
5,6% 

         
1,93    61,1% 8,3% 

Professorat 
Investigador 

1 1 
  

0,10 
200,0% 

0 
0,0% 

         
0,10    61,1% 0,0% 

Professorat 
Col.laborador 

5 0 
0,0% 

0,00 
0,0% 

0 
0,0%               -      8,1% 0,0% 

TOTAL 45 21 
46,7% 

2,62 
47,3% 

2 
4,4% 

         
3,32    72,3% 25,0% 

 

 

Taula 7. HIDA segons categoria professorat 

Grau de Ciències 
Culinàries i 
Gastronòmiques 

PDI 

Doctors 
% 

Doctors 

ETC % Temps 
Complert Doctorands 

% 
Doctorands ETC 

% Temps 
Complert 

% 
Professorat 

Acreditat 

Professorat Catedràtic 168,8 168,8 100,0% 0,70 200,0%   0,0% 0,7 200,0% 46,7% 

Professorat Titular 1424 262 18,4% 1,09 36,8% 48 3,4% 1,3 43,5% 43,5% 

Professorat Associat 741 343 46,3% 1,43 92,6% 120 16,2% 1,9 125,0% 20,4% 

Professorat Investigador 24 24 100,0% 0,10 200,0%   0,0% 0,1 200,0% 0,0% 

Professorat Col.laborador 470   0,0% 0,00 0,0%   0,0% 0,0 0,0% 0,0% 

TOTAL 2659 629 23,7% 2,62 47,3% 168 6,3% 3,3 59,9% 29,3% 

 

Qualificació en Recerca del Professorat  

El CETT desenvolupa projectes de recerca, amb l’objectiu d’aportar coneixement expert i 
innovacions de turisme que permetin al sector mantenir i millorar la seva competitivitat, 
mitjançant la recerca aplicada i la transferència de coneixement. També impulsa la 
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col·laboració en recerca amb el sector privat i les administracions turístiques, així com 
l’establiment d’acords d’investigació conjunta amb altres universitats d’abast internacional. 

Els avanços del CETT en matèria de recerca i transferència de coneixement es tangibilitzen en 
la creació de grups de recerca propis. Aquests grups s’han configurat en base dels àmbits 
d’expertesa prioritaris per al centre. En els links que es troben associats a continuació es pot 
ampliar la informació sobre les línies de recerca de cadascun del grups, els membres que hi 
participen amb un petit CV, que proporciona informació sobre el seu perfil d’expertesa. 

• Turisme, Cultura i Territori (GRTCT): el més avançat i desenvolupat dels tres i que està 
vinculat al màster en Innovació de la Gestió Turística, amb la participació de 16 
professors, 8 dels quals són doctors, i 6 doctorands. A la memòria de l’activitat del 
GRTCT del curs 2014 (setembre)-2015 (agost), destaquen les 30 publicacions (llibres, 
capítols de llibre i articles) i les 37 participacions a congressos o jornades. Una dada 
significativa que posa en valor el GRTCT es la presència a 27 notícies de mitjans de 
comunicació (televisió, ràdio, premsa escrita i mitjans digitals), ja sigui perquè s’han fet 
ressò d’alguna actuació del grup o bé han entrevistat algun membre. 

• Hoteleria: realitzant avanços considerables en els 3 darrers anys amb la incorporació 
de nous investigadors i la producció de nous projectes de recerca i transferència, amb 
la participació directa de 11 professors, 3 dels quals són doctors. 

Cuina i Gastronomia: més incipient que els anteriors i potencialment amb gran recorregut  
per la seva la implantació del nou grau de Ciències de Culinàries i Gastronòmiques. 

La raó de ser del Grup de Recerca en Cuina i Gastronomia (GR-CiG) és el manteniment, creació 
i transmissió del coneixement gastronòmic des de la vessant pedagògica, amb la vocació de ser 
un referent en el món de la formació en gastronomia, tant del coneixement gastronòmic del 
nostre país, com d'esdevenir punt d'intercanvi d'altres gastronomies. 

Actualment, Catalunya és reconeguda a nivell mundial per la seva gastronomia. Però la 
gastronomia no només és una activitat hedonista, més o menys massiva, també és un motor 
de manteniment del territori i del patrimoni i, al mateix temps, un dels eixos de creixement de 
l'economia catalana, tant des del punt de vista del sector primari com del sector serveis.  

La cuina és un dels grans atractius. No cal mencionar el gran nombre de prescriptors que 
aquest país té a nivell gastronòmic. Tots amb personalitat pròpia i defensant la seva pròpia 
filosofia, tant a la cuina, com en l'elaboració de productes alimentaris. Entre aquests no podem 
oblidar mencionar el sector vitivinícola. 

Però, en l'acte de menjar, no només la cuina satisfà els desitjos del comensal. Tenim 
reconeguts "mestres d'escena" que controlen com un rellotge suís el moviment a la sala i 
l'acolliment dels comensals, fent de l'acte de menjar un moment únic que es mantindrà a la 
memòria gastronòmica dels afortunats comensals. 

Però per ser justos, com en totes les cultures gastronòmiques que s'han transmès al llarg del 
temps, hi ha, també, personatges anònims que han contribuït, des del paper del comensal, al 
manteniment dels "gustos patrimonials" de la cuina catalana. Just és destacar les opinions dels 

http://www.cett.es/acetct/
http://www.cett.es/gr-hoteleria/html/cat/index.html
https://www.cett.es/ace-cuina/html/cat/index.html
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crítics gastronòmics i dels milers de gastrobloggers de l'actualitat. Així com la feina de 
recuperació de receptaris i productes gràcies als escriptors gastronòmics, en molts casos amb 
una alta dosis de pedagogia. 

Una cuina, per ser rica, necessita d'una matèria primera extraordinària i aquest és el cas, 
també, de Catalunya, amb els productes amb segell de qualitat que esquitxen tot el nostre 
territori i que, en gran part, el modulen i transformen. 

Mantenir, transmetre, fer visible i crear expertesa en el món de la cuina i la gastronomia és la 
finalitat d'aquest grup de recerca, amb l'objectiu de ser un referent pel desenvolupament de 
coneixement culinari i, al mateix temps, un baluard de la tradició i del lligam amb el territori i 
el patrimoni gastronòmic. 

Per poder donar cabuda a tot aquest ventall de coneixement, el Grup de Recerca en Cuina i 
Gastronomia ha centrat els seus esforços a desenvolupar tres línies d'investigació: 

Innovació gastronòmica  

La recerca dins d'aquesta línea d'investigació s'articula al voltant dels següents agents i àmbits 
d'actuació: 

Bullipèdia. A través de la unitat de treball UB-Bullipèdia participem activament en el projecte 
liderant, coordinant i dirigint els continguts relatius a les tècniques culinàries aplicades al 
producte i als processos d'organització i gestió de la restauració. A més a més, el CETT 
assumeix la coordinació del treball de les escoles de cuina d'arreu del món:  

 en Alta Gastronomia. Col·laboracions amb marques del sector o grups empresarials i 
de Restauració. 

 en la Indústria Alimentària. Creació de productes o recerca de noves aplicacions a 
partir de les demandes del mateix sector vehiculades per diferents associacions 
empresarials o clústers amb els quals existeixin convenis de col·laboració. 

 La Salut en l'entorn de la Restauració  

En aquesta línia de treball es despleguen les següents temàtiques: 

HUBc. El CETT col·labora en temes nutricionals i alimentaris amb el Campus de la Salut de la 
Universitat de Barcelona, el HUBc. Aquest és un campus d'excel·lència internacional que té 
l'objectiu d'articular la interacció entre els principals hospitals i instituts de recerca de l'àmbit 
de la salut. 

Necessitats especials. Investigació respecte al·lèrgies i intoleràncies en Restauració. 

 Patrimoni Gastronòmic  

https://www.cett.es/ace-cuina/html/cat/innogastr_intr.html
https://www.cett.es/ace-cuina/html/cat/salres_intr.html
https://www.cett.es/ace-cuina/html/cat/patcul_intr.html
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La recerca al voltant del concepte de Patrimoni Culinari compta amb les següents línies 
temàtiques: 

 Cuina Catalana. Estudia l'evolució dels plats tradicionals a la nova restauració. 

Identitats culinàries a la Mediterrània. Col·laboracions en projectes europeus amb entitats que 
promocionen la dieta mediterrània. 

Càtedra de Turisme, Hoteleria i Gastronomia 

La missió de la Càtedra és connectar el talent, els coneixements i els recursos en Turisme, 
Hoteleria i Gastronomia entre la Universitat, l’Administració i el sector empresarial per 
desenvolupar mecanismes que estimulin la millora de la competitivitat i sostenibilitat turística 
amb la realització de projectes de I+R+D, activitats de formació, així com accions de difusió i 
transferència de coneixement. 

Satisfacció dels estudiants respecte la competència docent del professorat 

 

VALORACIÓ MITJANA DEL PROFESSOR: 7,45 

PARTICIPACIÓ MITJANA: 51,5% 

MITJANA DE L'ERROR PER PROFESSOR: 8 % 

3.7. Gestió dels Recursos Materials i Serveis 

En aquest apartat s’introdueix la informació específica sobre els recursos més significatius de 
que es posen a disposició per a la formació dels estudiants de l’EUHT CETT-UB. 

El Procediment PGF05 de “Gestió de Recursos Materials” del SIQMAC, recull totes les activitats 
relacionades amb la gestió dels recursos materials (identificació de necessitats, adquisició, 
gestió, manteniment, etc.) necessaris pel desenvolupament de l’activitat acadèmica derivada 
de les formacions ofertes pel Grup CETT. 

Espais i Equipaments del Centre 

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, Viatges Century, CETT Consultors, Àgora BCN i Barcelona Academic Services) 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. 

https://www.cett.es/html/cat/catedra_turisme_hoteleria_gastronomia_CETT_UB.html
https://www.cett.es/html/cat/catedra_turisme_hoteleria_gastronomia_CETT_UB.html
http://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Procediments/Generals%20Formacio/PGF05%20v.3%20Gestio%20Recursos%20Materials.pdf
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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 d’Aplicació 

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: 

 

o 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 si es 
treballa amb l’equip de  ElBulli. 

o Aula dels Sentits: Aula de tasts, pensada per a crear l’ambient idoni per despertar els 
sentits. 

L’experimentació  es l’ instrument que permet descobrir gustos, aromes, textures i tots els 
seus matisos. 

L’alumne/a adquireix coneixements per detectar en diferents productes i elaboracions, les 
característiques organolèptiques més representatives.  

o 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.  

El laboratori de Turisme Cultura i Territori,  “TCT Lab” disposa de tot el material i recursos   
necessaris (fonts primàries, mapes, guies i publicacions, objectes d’art, pel·lícules, 
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làmines, fotografies, etcètera.) per introduir i treballar les línies temàtiques del Grup de 
Recerca des d’una nova perspectiva pedagògica on l’experimentació i la vivència en 
primera persona convida a una major motivació per part de l’alumnat, i conseqüentment 
uns millors resultats en l’aprenentatge. 

 

• 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 següents 
programes: 

- PROTEL (PMS - gestió hotels) 

- 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) 

- BERONI/AMADEUS (gestió agències i esdeveniments). 

 

• Aules d’Aplicació 

El centre disposa de 17 aules, d’ús específic tant per a la formació pràctica vinculada  a la 
gastronomia i la restauració, com per a la recerca. En aquest sentit, hi ha espais destinats a 
demostracions i espais destinats a assaigs i desenvolupament d’I+D. 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.   

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

Les aules de demostració disposen de càmeres d’enregistrament fixes per poder realitzar 
videostreamings. Una d’elles disposa de plató per gravacions de productes, spots publicitaris,... 

El Centre de Recursos 

Des dels seus inicis la Direcció del 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 
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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. 

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 en un marc lluminós i acollidor. 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 turístiques, al ser un centre especialitzat es dona 
un especial relleu a tot el que està relacionat amb el  turisme (turisme rural, turisme cultural, 
turisme i cinema...), hoteleria i gastronomia, 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 considera 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 

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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als nostres estudiants, professorat i personal no docent, l’accés a tots els serveis del CRAI: 
recursos electrònics, bases de dades, monografies, etc. 

Grau de Satisfacció dels Estudiants amb el Centre de Recursos 

 

Taula 8. Satisfacció Estudiants amb el Centre de Recursos 

CENTRE DE RECURSOS  2015-16 

MITJANA 6,53 

Cortesia del personal:  6,94 

Facilitat per accedir a parlar amb el personal  7,10 

Disponibilitat del personal a ajudar-te:  7,13 

Horari d'atenció als estudiants:  7,22 

 
La informació de la que es disposa en aquest moment respecte a la satisfacció dels estudiants 
amb el Servei que s’ofereix en el Centre de Recursos és molt correcte. Requereix però d’una 
revisió en quant a la orientació del tipus de consulta, i per això es vincula en el Pla de Millora 
associat al Centre en quant a la revisió de les eines de consulta a utilitzar, donat que en aquest 
cas no recull la pluralitat de tots els Centres que participen en la impartició d’aquest Grau. 

El Campus Virtual 

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

En el disseny de la titulació de GCCG es va acordar que seria aquesta la plataforma que 
utilitzarien estudiants i professorat per al desenvolupament de l’aprenentatge. 

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 del CETT 
- 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 de l’Escola 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. 

https://www.cett.es/campus/
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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. 

Per altra banda,  en quant a la publicació d’activitats, el professorat 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. 

Per altra banda, independentment de la modalitat de la formació, cada professor/a pot 
consultar en quin moment els alumnes han accedit als materials de l’assignatura. 
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Altres Espais i Serveis de suport a l’aprenentatge i a la titulació 

 

Serveis de Tecnologies de la Informació i Comunicació 

El Servei de Tecnologies de la Informació i Comunicació  (STIC) dona suport a:  l’equip docent, 
als estudiants de les diferents formacions que s’ofereixen, així com en la gestió acadèmica i en 
la gestió general del propi centre.  

Tots els espais del centre tenen accés a la Xarxa Wifi i també es disposa de 98 punts fixes de 

treball per a l’aprenentatge distribuïts en diferents entorns: 

- Aula d’informàtica 1.1: 14 ordinadors  
- Aula d’informàtica 1.2: 20 ordinadors 
- Aula d’informàtica 1.4: 31 ordinadors (pròximament) 
- Aula d’informàtica 4.1: 21 ordinadors  
- Centre de Recursos (Biblioteca): 12 ordinadors + Impressora targeta 

Al campus virtual, els usuaris disposen de manuals de funcionament de les diferents eines 
informàtiques.  

 

Sala d’Actes 

El CETT compta amb un dels Salons, amb una capacitat de 420 persones,  de l’Hotel Alimara, 

hotel que forma part del Grup CETT. En aquest sentit, el saló fa la funció de Sala d’Actes per 

tots aquells esdeveniments o activitats vinculades  a la formació (sessions informatives, actes 

institucionals com inauguració de curs, ... )que requereixin un espai de dimensions més grans. 

 

Sala de Tutorització d’Estudiants 

En tot l’edifici es disposa de 7 sales destinades a tutories individuals o grupals  per a ús del 
professorat i estudiants. 

 

Sala de Professorat 

Espai acondicionat perquè hi puguin treballar simultàniament 25 professors/es. Equipat amb 
12 ordinadors, així com connexions per poder treballar amb equips propis i amb impressora. 
També disposa d’un total de 60 armaris/guixeta perquè els docents de les diferents formacions 
puguin guardar el material necessari per la preparació, impartició i avaluació de les 
assignatures a impartir. 

 

Servei de Secretaria 

Espai situat a la planta baixa del Centre per a l’atenció de les necessitats dels estudiants en 
totes aquelles qüestions que requereixen de tràmits o informació acadèmica. 

https://www.cett.es/campus/html/cat/stic.html
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Tanmateix en aquest entorn està habilitat un espai especial per a l’atenció dels estudiants de 
nou accés. 

 

Serveis de Restauració  

L'Aula Restaurant CETT té les mateixes característiques que un restaurant gastronòmic real i 
ofereix una oferta gastronòmica concebuda i dissenyada pensant en el client i en l'època de 
l'any, el producte i les necessitats del servei més actual i exigent.  

Nivell de Satisfacció d’Infraestructures i Serveis  

Taula 9. Satisfacció Estudiants amb Infraestructures i Serveis 

 

3.8. Resultats 

El Sistema Integrat de Qualitat i Medi ambient del CETT que és el que s’aplica en la implantació 
de Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques,  contempla dins del seu mapa de processos 
els procediments necessaris per a garantir la qualitat en la impartició d’una titulació, 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 

                                                         PRIMER SEGON GCCG

Matriculats: N 80 52 132

Bases de resposta 43 25 68

Error de resposta 10% 14% 8%

Infraestructures i Recursos pedagogics
Adequació de les instalacions (comoditat, sonotritat, temperatura, il.luminació,...):7,56 6,28 7,09

Equips de suport audiovisual de l'aula: 7,74 7,00 7,47

Higiene de les instalacions (aula, WC,...): 8,30 8,08 8,22

Qualitat dels ordinadors de les aules d'informàtica: 7,78 7,00 7,48

Disponibilitat dels ordinadors de les aules d'informàtica: 7,48 5,65 6,81

Horari de les aules d'informàtica: 7,28 6,18 6,89

Oferta disponible de llibres, revistes, treballs, etc. en el Centre de Recursos: 7,72 6,71 7,36

Aula bar (qualitat, varietat, preu, eficància del servei,...): 6,98 6,08 6,65

Suport a la formació del Campus Virtual: 7,65 6,67 7,30

Facilitat de trobar informació al Campus Virtual: 7,79 6,92 7,47

Eficàcia com a eina de comunicació del Campus Virtual: 7,84 6,88 7,49

Campus virtual com a suport a la formació 8,12 7,00 7,71

Qualitat de les aules tècniques de cuina i restauració 8,26 7,40 7,94
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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. 

aprenentatge, així com dels resultats obtinguts tant des del punt de vista de qualificació 
acadèmica com d’inserció laboral. 

3.8.1. Satisfacció de l’Estudiants 

A continuació es detalla el nivell de satisfacció dels estudiants de primer i segon curs en el 
seguiment del curs 2015-16 del present grau: 

 

Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques 1r.   2n.  TOTAL 

Satisfacció global: 7,58 5,32 6,75 

Satisfacció global respecte als estudis que estàs cursant 7,33 6,08 6,87 

Satisfacció global respecte a les infraestructures: 8,14 6,72 7,62 

Satisfacció global respecte a l'atenció rebuda: 7,84 5,96 7,15 

Si haguessis de tornar a començar, tornaries a realitzar aquests 
estudis? 

7,60 5,88 6,97 

Tornaries a matricular-te? 7,88 4,84 6,76 

3.8.2. Rendiment Acadèmic 

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 següent 
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 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 
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 10. Evolució dels Resultats Globals del Primer Curs 

Grau CCG. Primer curs 2014-15 2015-16 

Taxa de Rendiment 86,75% 79,30% 

Taxa d'Eficiència 104,15% 104,05% 

Taxa de Graduació ------ ------ 

Taxa d'Abandonament Inicial 17,50% 23,40% 

 

Donat que es destaca que hi ha una taxa d’abandonament inicial una mica alta, es duu a terme 
l’anàlisi dels motius pel que els estudiants han decidit deixar aquests estudis. En aquest sentit 
els motius són molt diversos, des de malalties que han coincidit en el temps de la impartició 
del curs, i també el cas d’alguns estudiants que es troben molt còmodes amb la cuina aplicada i 
consideren que el grau té un caire massa científic per a ells i per tant han preferit canviar la 
seva matricula per a cursar el Tècnic Superior de Cuina. 

4. Valoració i Propostes de Millora 

4.1.1. Estat de les Propostes de Millora establertes en els 
Informes de Seguiment 

En aquest apartat es presenta un resum de les diferents propostes de millora que s’han anat 
identificant al llarg del seguiment durant l’any anterior. 

Com a element de suport per a un seguiment adient del desenvolupament d’aquestes 
propostes, el SIQMAC disposa d'una base de dades. 

D'altra banda s'incorporen les descripcions de les accions a dur a terme per assolir les 
propostes de millora/objectius de qualitat, amb l'assignació del Responsable i l'estat a la que 
es troba ( assolit, en procés d'implementació, pendent). 
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4.1.2. Seguiment d’Accions de Millora dels Cursos Anteriors. 

Acció Responsable de la 
Implantació de la 
Millora al Centre 

Caràcter de la Millora Calendari Estat de la proposta de millora/resultat assolit 

Planificació i Gestió Docent   

PGD14008 

Coordinació d’Estudis Millorar l'assoliment d'objectius de 
l'assignatura de Química 

Juny de 2016 

El nivell d'exigència de la professora és molt alt, s'ha parlat amb el 
professorat incorporant un acompanyament extra als estudiants  i 
la taxa de rendiment ha millorat notablement, passant d’un 
61,29% a un 81,32% aquest curs. 

PGD14009 Coordinació d’Estudis 
Revisar el professorat de l'assignatura 
d'Economia Setembre de 2015 

S’ha dut a terme la substitució del professorat al càrrec d’aquesta 
assignatura i la valoració del nou professor ha estat d’un 9 sobre 
10 

PGD14010 Coordinació d’Estudis Millorar la metodologia i sistema d'avaluació 
de l'Assignatura de Turisme, Gastronomia i 
Comunicació Setembre de 2015 

Es parla amb la professora i s’acorda revisar i millorar la 
metodologia i augmentar la rigorositat. 

Al juliol de 2016, s’obtenen millors resultats i comentaris dels 
estudiants amb l'assignatura. 

PGD14014 Coordinació d’Estudis 

Ordenació Acadèmica 

Millorar la redacció de les competències del 
GCCG 

Juny de 2016 

S'ha considerat més apropiat derivar aquesta acció en el moment 
en que s'hagi de presentar alguna modificació de la titulació, lligat 
també al fet que el procés de Verificació demanava reduir el 
nombre de competències i es  
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Resultats de rendiment acadèmic i de satisfacció d’estudiants   

RAS13002 
Serveis de Qualitat i 
Mediambient 

Assolir una representació d' un mínim del 40% en totes 
les enquestes de satisfacció per homogeneïtzar i 
millorar la retroalimentació del client 

Maig de 2016 

Es constata que el canvi de la utilització del paper a la 
plataforma tecnològica del Campus ha tingut un impacte 
negatiu en quant a la participació en la resposta de les 
enquestes a nivell de totes les titulacions, és per aquesta 
raó que s’obre un objectiu general a nivell de centre per 
al curs 2016-17 (P18C1301) que contempli una revisió 
del  procediment. 
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4.1.1. Propostes de Millora per al curs 2016-17 

Acció Responsable de la 
Implantació de la 
Millora al Centre 

Caràcter de la Millora Calendari Evidència de la Millora 

Curs 2016-17 

Qualitat del Programa Formatiu  

P09C1301 

Coordinació de Graus 

Coordinació Postgraus 

Ordenació Acadèmica 

Crear un entorn de gestió per al disseny de Plans 
Docents al Campus Virtual, que faciliti també 
l’adaptació pedagògica del professorat 

Setembre 2017 Programa Informàtic de Gestió dels Plans Docents 

P09T1401 

Coordinacions d’Estudis 

Ordenació Acadèmica 
Millorar la redacció de les competències del GCCG Juny 2019 

Nou quadre de relació de les competències associades a 
la titulació de Grau. 

P13C1601 

Direcció EUHT 

Ordenació Acadèmica 

Serveis de Qualitat i 
Medi Ambient 

Articular un sistema que garanteixi la implantació del 
seguiment de les diferents titulacions fins aconseguir la 
pròpia inèrcia en el funcionament del sistema 

Juliol 2017 
Calendari del Sistema Implantat amb les evidències 
documentals corresponents. 
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Eficàcia del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SIQMAC)   

P18C1301 
Serveis de Qualitat i 
Mediambient 

Assolir una representació d' un mínim del 50% en totes 
les enquestes de satisfacció per homogeneitzar i 
millorar la retroalimentació del client 

Octubre de 2017 Aconseguir el nivell de participació especificat. 

P11T1637 Coordinació d’Estudis 
Revisió de l’assignació d’hores i de continguts de 
pràctiques culinàries. 

Juny 2017 
Valoració dels resultats de les enquestes als estudiants 
del curs 2016/17 

 

 

P13T1635 Coordinacions d’Estudis 
Millorar el treball de seguiment amb els tutors i més 
incidència a les aules 

Juny 2017 
Valoració final dels tutors i evidències documentals de 
les sessions fetes. 

P11T1636 Coordinacions d’Estudis Revisar la coherència entre l’avaluació contínua i única 
entre tots els programes de les diferents assignatures 

Setembre 2016 
Programes de les assignatures revisats 
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5. Sistemes d’Assegurament Intern de la Qualitat 

El sistema de qualitat i medi ambient del grup va néixer, fa més d’una dècada, com a resultat 
d’una línia de treball derivada de la revisió estratègica de la política del Grup CETT i que cal 
considerar com l’autèntic motor i origen de la visió del sistema de garantia de qualitat actual.  

El Sistema Integrat de Qualitat i Medi Ambient del CETT (SIQMAC) és un sistema dinàmic, que 
ha evolucionat al llarg dels anys, permetent una visió i pilotatge integrat del desenvolupament 
del CETT i de la seva adaptació continua a l’entorn. 

El CETT té certificat el Sistema Integrat de Qualitat i Medi Ambient segons el compliment dels 
requisits de la normativa ISO 9001:2008 ( als productes formatius i  els serveis de suport a la 
formació) i normativa ISO 14001:2004,  Reglament EMAS a l’Hotel Alimara.  

En el moment actual i com a conseqüència dels canvis normatius, s’està treballant en 
l’adaptació de les noves normatives ISO9001 i ISO 14001 a l’última versió  del 2015.       

D’altra banda el sistema de gestió de qualitat segueix les directrius del  sistema  desenvolupat 
per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), amb l'objectiu 
d'orientar i avaluar la implantació de les titulacions universitàries, seguint els paràmetres 
propis dels Sistemes Interns de Qualitat de les Universitats. 

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 CETT 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 del CETT 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  

El model de gestió del Sistema Integrat de Qualitat i Medi Ambient del CETT (SIQMAC), està 
basat en la gestió per 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.   

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. 

Tots aquests documents són consultables en el apartat de “Documentació del Sistema” del 
SIQMAC.  

https://www.cett.es/
https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/CertificatISO14001.pdf
https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/EMAS%202015.pdf
http://www.cett.es/siqmac/ca/politica-de-qualitat-medioambient-i-responsabilitat-social
http://www.cett.es/siqmac/ca/politica-de-qualitat-medioambient-i-responsabilitat-social
http://www.cett.es/siqmac/ca/
http://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Mapes%20Processos/Mapa%20de%20Processos.jpg
http://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/MA01_v5_Manual_SIQMAC.pdf
http://www.cett.es/siqmac/ca/documentacio-del-sistema/quadre-de-procediments
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La particularitat en l’estructura documental del SIQMAC respon a la necessitat d’organització 
de processos diversos en funció de les unitats de negoci i als requeriments normatius vinculats 
als diferents sistemes de garantia de qualitat. 

Actualment, s’està treballant en l’elaboració del Manual de Processos que contempla una 
revisió i millora del desplegament de totes les activitats que es porten a terme a cada procés i 
les seves interrelacions, aquest serà públic per a tota l’organització. Amb aquesta consideració 
s’incorpora com a un pla de millora associat en aquest estàndard. 

En referència a l’aplicació del sistema en l’entorn de l’EUHT CETT-UB, el SIQMAC disposa dels 
següents 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 

 

Les fitxes dels processos identificats formen part del treball que tal i com ja s’ha comentat, 
s’està desenvolupant actualment com a nova fase del procés d’implantació del SIQMAC. 

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 de l’EUHT CETT-UB en el 
marc VSMA( Verificació, Seguiment, Modificació, Acreditació). 

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 RSC,  
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, adequació, eficàcia 
la seva adequació i eficàcia, així com definir  les oportunitats de millora i les necessitats 
de realitzar canvis en el SIQMAC.  

https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Procediments/Generals%20Formacio/PGF01%20V.5Disseny%20de%20Productes%20Formatius.pdf
https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Procediments/Especifics/PE07%20v4%20Procediment%20de%20Seguiment%20del%20Proc%C3%A9s%20d%E2%80%99Ensenyament-Aprenentatge.pdf
https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Procediments/Especifics/PE07%20v4%20Procediment%20de%20Seguiment%20del%20Proc%C3%A9s%20d%E2%80%99Ensenyament-Aprenentatge.pdf
https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Procediments/Especifics/PE07%20v4%20Procediment%20de%20Seguiment%20del%20Proc%C3%A9s%20d%E2%80%99Ensenyament-Aprenentatge.pdf
http://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Procediments/Especifics/PE08%20v.3%20An%C3%A0lisi%20de%20Resultats%20Formacio.pdf
http://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Procediments/Especifics/PE20%20Rev.0%20Gesti%C3%B3%20dels%20Programes%20Formatius%20VSMA.pdf
http://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Procediments/Especifics/PE20%20Rev.0%20Gesti%C3%B3%20dels%20Programes%20Formatius%20VSMA.pdf
http://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Procediments/Especifics/PE20%20Rev.0%20Gesti%C3%B3%20dels%20Programes%20Formatius%20VSMA.pdf
http://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Procediments/Generals%20de%20Grup/PGG05%20%20v.3%20Revisi%C3%B3%20per%20la%20Direcci%C3%B3.pdf
http://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Procediments/Generals%20de%20Grup/PGG05%20%20v.3%20Revisi%C3%B3%20per%20la%20Direcci%C3%B3.pdf
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 Les Auditories Internes planificades i realitzades per l’equip intern auditor del CETT   
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 de les Unitats de Negoci 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, ISO 
14001 i EMAS.  

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

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. 

 

http://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Procediments/Generals%20de%20Grup/PGG10%20V.4%20Auditoria%20Interna.pdf
http://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Procediments/Generals%20de%20Grup/PGG13%20V.4%20No%20Conformitats%20Accions%20Correctives%20i%20Oportunitats%20de%20Millora.pdf
http://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Procediments/Generals%20de%20Grup/PGG13%20V.4%20No%20Conformitats%20Accions%20Correctives%20i%20Oportunitats%20de%20Millora.pdf

