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Codi- Assignatura 770002 – EL BARTENDER: PRODUCTES, PROCESSOS I TECNOLOGIA 

Bloc Temàtic Restauració Curs 1 

Tipus assignatura  Obligatòria Crèdits 12 ECTS 

Hores presencials 84 hores  
Hores de treball 
autònom 

216 hores 

 

BREU DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

 

El Bartender habitualment ha hagut de formar-se de manera autodidacta o 

directament al món laboral, per arribar a unes cotes d'aprenentatge professional 

òptimes. La formació de cocteleria sempre ha estat considerada un apèndix de la 

formació en Sala, i amb freqüència no s'ha aprofundit prou com per poder obtenir 

unes bases sòlides i actualitzades abans de la inserció laboral. 

La cocteleria adquireix cada dia més prestigi, i la formació hauria de contribuir a 

mantenir aquesta tendència a l'alça perquè no esdevingui passatgera, i aprofitar-la 

per assentar unes bases sòlides de coneixement expert que el bartender sigui capaç 

d'experimentar en la seva totalitat. 

Aquesta assignatura pretén cimentar aquestes bases, mitjançant l’ensenyament de les 

tècniques de la cocteleria, partint de les clàssiques i arribant a les més avantguardistes 

de la mà de professionals reconeguts en el sector. Es vol que el participant adquireixi 

una idea pròpia de quines tècniques aplicarà més còmodament, per formar-se així un 

estil propi, basat en tècniques fiables i segures. 

 

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES 

Capacitat d'anàlisi i síntesi 

Capacitat de compromís ètic 

Capacitat de treball en equip 
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COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

Assolir les diferents tècniques de la cocteleria, tant les clàssiques com les noves o 

d’avantguarda. 

Identificar les diferents zones de producció a nivell nacional i internacional i conèixer 

les seves normes reguladores per descriure les característiques dels seus destil·lats i 

licors. 

Aprendre i saber aplicar les tècniques de comunicació i de presencia escènica amb 

els clients 

Saber identificar les variables que intervenen en el procés creatiu de l'oferta de 

cocteleria 

Comprendre i aplicar les tècniques tradicionals i especialment les d'avantguarda en 

l'elaboració de combinats 

Conèixer i dominar l'ús de nous utensilis, aparells i maquinària emprats en una 

cocteleria i una cafeteria 

 

OBJECTIUS D’APRENENENTATGE 

- Conèixer la història, les tècniques, els sistemes i els tipus de destil·lació. 

- Identificar els diferents tipus de destil·lats atenent a diferents criteris: localització, 

sistema de classificació i matèries primeres 

- Conèixer les característiques que imprimeixen les fustes i criances en els diferents 

destil·lats i licors. 

- Identificar mitjançant el tast els paràmetres que marquen la personalitat dels 

diferents destil·lats i licors. 

- Conèixer de manera professional les conseqüències tant positives com negatives 

del consum moderat o immoderat dels destil·lats i licors i la seva acció sobre 

l’organisme. De la mateixa manera, aportar recomanacions sobre el seu consum, 

així com, moments i situacions en les quals no s’ha de consumir. 

- Assolir les tècniques clàssiques i modernes de servei de còctels, juntament amb el 

receptari bàsic de coctelería 

- Conèixer les noves tècniques de cocteleria i les que provenen del món culinari i 

que s’estan adaptant a la coctelería. 
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- Conèixer i tenir present la nostra imatge com a bartenders i la imatge que 

comuniquem, utilitzant les eines de comunicació verbal i no verbal. 

- Conèixer les característiques dels productes que es fan servir a la cocteleria, des 

dels components del gel i l’aigua fins a l’últim dels ingredients més sorprenents i 

especials. 

METODOLOGIA D’APRENENTATGE 

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

pràctica dels conceptes i idees exposades pel ponent durant les seves explicacions. 

Amb aquesta metodologia totalment o en gran part pràctica, es vol estimular l'esperit 

de recerca i documentació i la capacitat de treballar de forma autònoma. 

Es fomentarà de manera especial la participació dels alumnes i la discussió sobre els 

temes proposats. 

SISTEMA D’AVALUACIÓ 

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

coneixement i ús del material didàctic i la realització i superació de les activitats 

d'avaluació proposades, que consistiran en exercicis teòric i / o 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. Destil·lats i licors 

2. Tècniques clàssiques de cocteleria 

3. Tècniques d'avantguarda (Decoració amb fruites i talls de fruita, cocteleria tiki, 

tècniques culinàries, 

4. Cocteleria en moviment  

5. Ingredients complementaris i altres begudes alcohòliques 

6. Processos creatius 

7. Sucs, xarops, mixers i gels. 

8. Presència escènica 

 


