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Codi- Assignatura 
770001 – FONAMENTS DE L'ART DE LA COCTELERIA I LA 
BARISTERIA 

Bloc Temàtic Sumilleria Curs 1 

Tipus assignatura  Obligatòria Crèdits 3 ECTS 

Hores presencials 15 hores  
Hores de treball 
autònom 

60 hores 

 

BREU DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

La cocteleria és plena de llegendes, orígens dubtosos i procedències no contrastades. 

En aquest context, resulta imprescindible validar les teories i afirmacions que ens 

proposen els textos i fonts bibliogràfiques, contrastant diferents informacions per a 

proporcionar una visió fiable de les bases la cocteleria i la cafeteria. 

 

D'altra banda, la creació i degustació de còctels i begudes combinades implica el 

domini de l'anàlisi sensorial que, en moltes ocasions, el professional adquireix de forma 

intuïtiva i en definitiva, basant-se en criteris més de caràcter subjectiu que objectiu. 

 

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES 

Capacitat d'anàlisi i síntesi 

 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

Conèixer els orígens i història de la cocteleria i baristeria 

Dominar i entendre la metodologia del tast, la implicació dels sentits en les diferents 

fases i la terminologia específica utilitzada 

Comprendre el caràcter dinàmic i evolutiu en l'elaboració d'alcohols i destil·lats així 

com les tendències de consum de begudes. 
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OBJECTIUS D’APRENENENTATGE 

- Conèixer la història de la cocteleria i de la baristeria. 

- Aprendre els diferents estils de cocteleria. 

- Identificar l’evolució de la coctelería al llarg del temps i el paper social que ha 

tingut en cada cas. 

- Identificar els diferents tipus de tast i les seves característiques. 

- Entendre la metodologia del tast en cadascuna de les seves fases. 

METODOLOGIA D’APRENENTATGE 

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

d'explicacions teòriques i aplicació pràctica, que es materialitza en la realització de 

còctels representatius de cadascuna de les èpoques del món bartender. 

En les sessions d'anàlisi sensorial es realitzaran diferents tastos per aplicar la 

metodologia del tast  i treballar el vocabulari específic. 

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

temes proposats. 

SISTEMA D’AVALUACIÓ 

L'adquisició de coneixements en aquesta matèria s'avaluarà mitjançant els elements 

tradicionals de les proves objectives. Per al mesurament dels resultats d'aprenentatge 

individual, es realitzaran proves escrites de coneixements i exercicis individuals orientats 

a la recerca d'informació, el raonament i l'anàlisi crítica.  

També es tindrà en compte, des d'una perspectiva qualitativa, la participació activa a 

l'aula per part de l'alumne (comentaris i activitats complementàries). 

CONTINGUTS ORIENTATIUS DEL CURS 

1. Història contemporània de la cocteleria i la baristeria: antecedents i evolució 

històrica. Els mites. Primeres aparicions de la terminologia cocktail. El concepte de 

bar modern,  

2. L’actualitat: Globalització, noves tècniques, nous ingredients, nous còctels. 
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3. Tast conceptual: Introducció als sentits, Fisiologia dels receptors. Factors que 

influeixen en la percepció, El procés i la terminologia del tast. Percepció 

multisensorial.  

4. Elements materials: contenidors, copes, estris.  

5. Tast de diferents productes 


