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Codi- Assignatura 770003 – EL BARISTA: FONAMENTS I TECNOLOGIA 

Bloc Temàtic Restauració Curs 1 

Tipus assignatura  Obligatòria Crèdits 3 ECTS 

Hores presencials 21 hores  
Hores de treball 
autònom 

54 hores 

 

BREU DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

En l’actualitat. tant el cafè com el còctel experimenten un procés de creixement 

similar, i de vegades també complementari. La cultura del cafè està creixent en la 

nostra societat, i els consumidors coneixen cada dia millor el producte, i el saben 

valorar cada vegada més. 

 

En moltes formacions de cocteleria s'ha deixat de banda la part del barista, tot i ser tan 

important a la barra, i tenint en compte que gran part de les tècniques que li són 

pròpies es poden extrapolar actualment a la cocteleria. La cafeteria ha estat 

apartada injustament de l’àmbit  més visible i atractiu de la barra, però des de fa uns 

anys s'està revaloritzant amb el sorgiment i el reconeixement de la figura del barista, i 

amb l'adequada valoració que el client realitza en l'actualitat de la seva feina. 

 

Aquesta assignatura pretén introduir l'alumne en el coneixement del cafè, com a 

matèria primera i producte essencial de la cafeteria, en les habilitats del tast 

organolèptic, en les tècniques i processos correctes d'elaboració i servei del cafè, i en 

les pràctiques de cafeteria pròpies del barista, que poden ser aplicades a l'activitat 

contemporània del bartender. 

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES 

Capacitat de treball en equip 

 

Capacitat d'organització i planificació 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

Saber identificar una bona execució i manipulació, i un bon origen del producte del 

cafè. 
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Conèixer i dominar l'ús de nous estris, aparells i maquinària emprats en una cocteleria i 

una cafeteria. 

Identificar les diferents zones de producció del cafè a nivell nacional i internacional, i 

conèixer les seves normes reguladores. 

 

OBJECTIUS D’APRENENETATGE 

- Identificar i conèixer els diferents orígens del cafè verd, les seves zones de 

producció, i les característiques d'aroma, sabor i altres propietats organolèptiques 

de cadascuna d'elles. 

- Conèixer la història, les tècniques, els sistemes i els tipus de cultius del cafè 

- Conèixer i dominar el "guió" de tast tenint en compte l'origen, alçada, varietat, el 

torrat, etc. 

- Dominar el vocabulari del tast: sinònims, antònims, expressions, etc. 

- Adquirir les tècniques clàssiques i modernes de servei del cafè, juntament amb el 

receptari bàsic del barista 

- Identificar les tècniques del barista que seran de més ajuda a l'hora de fer còctels 

com bartenders 

 

METODOLOGIA D’APRENENTATGE 

La metodologia d'aprenentatge de l'assignatura està basada fonamentalment en la 

pràctica dels conceptes i idees exposades en la part més teòrica de l'assignatura, 

donant molta importància a aquesta practicitat i fent el més dinàmic possible el 

procés d’aprenentatge. 

Es fomentarà de manera especial la participació dels alumnes a classe i la discussió 

sobre els temes proposats. 

Amb una metodologia total o en gran part pràctica, es vol estimular l'esperit de 

recerca i documentació i la capacitat de treballar de forma autònoma, mitjançant 

l'elaboració d'exercicis i treballs per part de l'alumne, tant dins com fora de classe. 
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SISTEMA D’AVALUACIÓ 

L'avaluació de l'assignatura comporta el seguiment constant de la matèria, el 

coneixement i ús de la bibliografia i la realització i superació de les activitats 

d'avaluació proposades, que consistiran en exercicis teorico-pràctics realitzats de 

forma autònoma per l'estudiant. 

Per a l'obtenció de la nota final es tindrà en compte, des d'una perspectiva qualitativa, 

la participació activa a l'aula (comentaris i activitats complementàries). 

CONTINGUTS ORIENTATIUS DEL CURS 

1. Anàlisi sensorial del cafè: influència de l'origen i varietats del cafè. Anàlisi de l'aigua. 

El cafè verd i el cafè torrat. Tècniques de tast del cafè; Perfils del torrat i defectes. 

2. Mètodes d'infusió del cafè. Noves tècniques d'infusió del cafè. 

3. Ciència d'extracció de l'espresso.  

4. Taller Latte Art.  

5. Infusions. Varietats, característiques i serveis. 

 

 

 


