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Codi- Assignatura 054405 - Innovació tecnològica avançada 

Matèria Ciència i Cuina Curs 4t 

Tipus assignatura  Optativa Crèdits 6 

Hores presencials 50 h 
Hores de treball 

autònom 
100 h 

 

 

El desenvolupament de la cuina i la gastronomia durant els últims 60 anys ha anat 

introducció de nous aparells i utensilis en la restauració comercial. 

Aquesta assignatura pretén donar una visió històrica de la tecnologia aplicada a la cuina i 

a la restauració i la indústria alimentària. 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

CE16- Informar i assessorar científicament i tècnicament la indústria alimentària i els 

consumidors per dissenyar estratègies d'intervenció i formació en l'àmbit de la ciència 

culinària i gastronòmica. 

NENTATGE 

 Dissenyar el sistema i procés de producció més eficient, determinant la direcció del 

quadre de producció i la distribució, que asseguri el sistema logístic dels centres 

operatius atenent les normes legislatives aplicables.   
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 Adequar el procés logístic al sistema de producció adequat segons la demanda de 

producció per assegurar el proveïment a tots els centres de distribució.   

 Dissenyar el sistema i procés de producció més eficient, determinant la direcció del 

quadre de producció i la distribució, que asseguri el sistema logístic dels centres atenent 

a les normes legislatives aplicables.  

CONTINGUTS TEMÀTICS 

Classes teòriques 

1. Bloc I: Ciència i tecnologia a la indústria alimentària i la restauració comercial.  

1.1. Introducció. 

1.2. Què és la ciència? Què és la tecnologia? 

1.3. Els orígens de la indústria alimentària. 

1.4. Ciència i tecnologia en la restauració gastronòmica comercial. 

2. Bloc II: Tècniques i tecnologies de fermentació. 

2.1. Introducció 

2.2. Bacteris 

2.3. Fongs 

2.4. Llevat 

2.5. Elaboracions 

3. Bloc III: Gastronomia digital. 

3.1. Impressió 3D. 

METODOLOGIA  

Activitats presencials: classes teòriques (30h), pràctiques de laboratori (20h)  
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o mitjançant una avaluació única al final del període establert. 

Avaluació Continuada: consisteix en la valoració -aprenentatge 

aprenentatges que incorpora. Una persona que hagi optat per a seguir aquest tipus 

nica. 

Avaluació Única

a tot aquell estudiant que, per raons justificades, no pot assistir regularment a les classes 

presencials. Aquesta valoració es realitza a partir de les evidències que aquesta assignatura 

té dissenyades a aquests efecte. 

Per acollir-se en aquesta modalitat cal sol·licitar-

 

Sistema de Ponderació de les Qualificacions 

Els conceptes que seran avaluats i el seu pes a la nota final seran els que segueixen: 

 

Sistemes d'avaluació Continuada Única 

Examen parcial Bloc I 20 % --- 

 10 % --- 

Treball Bloc III 20 % --- 

Examen final (Pràctiques i 

teoria Bloc II) 
50 % --- 
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Examen final (Bloc I, II i III) --- 20% 

Examen final (Bloc II)  60% 

Examen final (Bloc III )  20% 

 

REVISIÓ I REAVALUACI  

 que hagin estat 

dissenyades per a la valoració del seu aprenentatge. 

ació, serà imprescindible complir alguna de les següents condicions:  

A) Haver assolit una qualificació igual o superior a 5 de mitjana de les activitats dutes a terme 

al llarg del semestre sense tenir en compte la/es prova/es final/s ( sigui avaluació contínua o 

única) i haver-se presentat a la prova final.  
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