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importància en l'hoteleria.
bàsics i necessaris per tal de comprendre la complexitat del fet gastronòmic i la seva
expressió en les diferents cuines del món.

elaborar una oferta gastronòmica i dissenyarmanera coherent, atenent a criteris
com factors culturals, el potencial dels productes alimentaris o les tendències
gastronòmiques i culinàries del moment.

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES
CG06- Orientar-se al client.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
CE06- Analitzar i avaluar el potencial turístic per al disseny de productes, serveis i
projectes.

CONTINGUTS TEMÀTICS
1.

Concepte de Gastronomia

2. Cuines del món
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3. Desenvolupament de la cuina moderna i contemporània

fonamentalment en sessions expositives acompanyades
regularment de suport escrit o audiovisual (vídeo, PowerPoint etc.).
Es fomentarà de manera especial la participació dels alumnes i la discussió sobre els
temes proposats. Serà fonamental la col·laboració
lectures i exercicis proposats, per tal de contribuir a que la participació a classe sigui
fonamentada i àgil.

manera autònoma, m
dins com fora de classe.

en compte les
diferents competències i continguts de cada assignatura.

Avaluació Contínua: el procés
- aprenentatge
seguiment continu de les activitats realitzades pels estudiants durant el semestre i una
s per tal de ser avaluats
avaluació contínua.
Avaluació Única: aquells estudiants que no poden assistir regularment a classe poden
escollir ser avaluats a través de
- aprenentatge
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