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GRAU DE CIÈNCIES
CULINÀRIES I GASTRONÒMIQUES*
*Programa en procés de verificació per part de l’AQU de la Generalitat de Catalunya per al curs 2014/15

Nou grau interuniversitari (UB-UPC) amb la participació de
la Fundació Alícia

EL GRAU DE CIÈNCIES
CULINÀRIES I GASTRONÒMIQUES

Aquest és el primer grau interuniversitari (UB-UPC) de Ciències Culinàries i Gastronòmiques de
l’Estat espanyol liderat per dues universitats públiques. Neix de la unió, la voluntat i el compromís
de la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Politècnica de Catalunya-Barcelona Tech (UPC),
mitjançant l’Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT-UB (centre adscrit a la Universitat de
Barcelona), el Campus de l’Alimentació de Torribera (UB), on els estudis estan adscrits a la Facultat
de Farmàcia, l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (UPC) i la Fundació Alícia, per oferir la
millor formació d’alt nivell que respongui a les necessitats del sector de la cuina i la gastronomia,
i per impulsar els estudis i la recerca en aquests àmbits.
Avalat per l’experiència acadèmica i el coneixement expert en alimentació, nutrició i dietètica,
ciències agroalimentàries, ciències culinàries i gastronomia d’aquests centres referents del sector
universitari, el nou programa de grau compta, a més, amb l’assessorament gastronòmic i la
col·laboració del reconegut xef català Joan Roca, i la participació en el seu disseny i desenvolupament
dels cuiners i professionals del sector més rellevants del país, així com de la indústria gastronòmica
i de l’alimentació.

L’espectacular desenvolupament que, en les darreres dècades, han experimentat les activitats
relacionades amb la cuina i la gastronomia ha posat en relleu la seva transcendència a tots els nivells,
i en els àmbits social i econòmic. Especialment amb relació a una concepció més global de la nutrició
i la salut, a l’àmbit de la producció agroalimentària i la indústria de la transformació, a l’explosió
d’avantguarda que ha tingut lloc en la restauració comercial amb el guiatge de xefs excepcionalment
creatius que han passat a ser prescriptors d’una nova manera d’entendre l’alimentació i la cuina i,
finalment, al creixement dels desplaçaments i les activitats turístiques vinculades a la gastronomia,
que han potenciat la visibilitat i el desenvolupament territorial de moltes zones geogràfiques.
Així doncs, la necessitat d’una nova dimensió de la formació en cuina i gastronomia, des de la vessant
universitària, ofereix respostes a un sector en plena evolució i permet formar professionals amb una visió
molt completa i capdavantera, i amb les competències que els permetin desenvolupar-se professionalment
amb èxit i alhora transferir coneixement i aportar talent, creativitat i innovació al sector.
La nova titulació interuniversitària (UB-UPC) de Ciències Culinàries i Gastronòmiques, amb la participació de la Fundació Alícia i adscrita a l’EUHT CETT-UB, permetrà als futurs graduats afrontar
nous reptes professionals en tot allò relacionat amb la tècnica aplicada, l’operativa i la gestió
econòmica vinculades a la pràctica culinària, a més d’incloure altres àmbits de creació més recent
com ara la consultoria, la promoció del patrimoni gastronòmic, la comunicació o la investigació.

A més, el disseny del nou grau ha tingut lloc paral·lelament als treballs acadèmics interdisciplinaris
i interuniversitaris de “repensar el procés culinari” al voltant de la Bullipèdia, un projecte liderat
per Ferran Adrià en nom d’elBulliFoundation i desenvolupat a través de la Unitat UB-Bullipèdia.

El grau és una formació universitària homologada i adaptada en la seva totalitat als requeriments
de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). Atès el seu caràcter multidisciplinari i les múltiples
possibilitats de desenvolupament professional que ofereix, el nou grau interuniversitari (UB-UPC)
de Ciències Culinàries i Gastronòmiques presenta un currículum que facilita diferents nivells
d’especialització. Així, permet a l’alumnat triar entre dos itineraris d’especialització: el de Direcció
d’Alta Cuina i Innovació Gastronòmica, i el de Direcció Culinària i Innovació en la Indústria
Alimentària i Col·lectivitats. Les matèries i els objectius d’aquests itineraris responen als reptes
estratègics més importants del sector i, mitjançant un programa flexible, permeten personalitzar
el currículum de l’estudiant en funció dels seus interessos i les seves motivacions.
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"El plantejament del Grau en Ciències Culinàries i Gastronòmiques
és molt important per consolidar uns estudis universitaris i donarlos el pes que la cuina es mereix. La raó d'aquest projecte, que
uneix a moltes entitats, és aconseguir cuiners més ben formats que
nosaltres i que puguin continuar amb la feina feta adquirint nous
coneixements". Joan Roca
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PROJECTE FINAL DE GRAU

El nou grau presencial, impartit majoritàriament al CETT-UB i amb activitats específiques al campus
de l’Alimentació de Torribera (UB), a l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (UPC) i als espais
de la Fundació Alícia, constitueix, doncs, un nou i vital eix docent pel que fa a l’oferta acadèmica
relacionada amb l’agroalimentació, la nutrició i la salut, la tecnologia dels aliments, el turisme,
l’hoteleria i la gastronomia. Alhora, ofereix un programa formatiu que inclou una visió des de les
ciències culinàries i gastronòmiques que permetrà proporcionar a la societat, a l’empresa alimentària
i al sector de la restauració els perfils professionals necessaris per fer front als reptes i les oportunitats
de futur.

RAONS PER ESTUDIAR AQUEST GRAU DE CIÈNCIES
CULINÀRIES I GASTRONÒMIQUES

L’OBJECTIU

Programa innovador

L’objectiu fonamental del grau és formar professionals amb els coneixements en ciències culinàries
i gastronòmiques que els permetin comprendre i visionar el fenomen culinari i gastronòmic des
d’una perspectiva científica, tecnològica, social, cultural i de gestió empresarial, dotant-los de
les competències necessàries per innovar, dissenyar, produir i gestionar serveis en els àmbits de
l’alta cuina, la restauració comercial i col·lectiva, la indústria alimentària i l’hoteleria, així com
desenvolupar projectes d’investigació i de desenvolupament en el camp de les Ciències Culinàries
i Gastronòmiques.

És un grau interuniversitari (UB-UPC) que permet a l’alumnat beneficiar-se de la suma del
coneixement especialitzat, l’experiència formativa i els serveis que ofereixen les reconegudes i
prestigioses institucions i centres que l’han promogut.
És el primer grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques que s’ofereix a Catalunya, un territori
clau a escala mundial pel que fa a la indústria i la producció agroalimentàries, líder d’una cuina
creativa i avantguardista, i una de les primeres potències turístiques que té la gastronomia com
un dels seus recursos més valorats.
Disposa de l’assessorament del xef Joan Roca, la col·laboració de prestigiosos cuiners i personalitats
referents del sector, i el suport del teixit industrial. Incorpora, a més, el coneixement sobre el fet
culinari que s’obté del treball de desenvolupament de la Bullipèdia, el projecte liderat per Ferran
Adrià en el marc d’elBulliFoundation, i dels grups acadèmics interdisciplinaris de la Unitat UBBullipèdia.
Formació aplicada
Ofereix una formació teoricopràctica de primer nivell, amb professorat amb una trajectòria
professional i docent reconeguda, i les millors instal·lacions, laboratoris i equipaments tècnics de
les universitats i les institucions participants.

L’ESTRUCTURA
1r CURS

2n CURS

3r CURS

4t CURS

Introducció als fonaments
culturals, científics,
tecnològics, culinaris,
gastronòmics i
empresarials

Immersió en els fonaments
i la seva aplicació pràctica

Inici de l’especialització
escollida

Consolidació de
l’especialització escollida
i de les competències
vinculades a la creativitat
i a la innovació

Gràcies al seu model formatiu, l’alumnat fa pràctiques als millors restaurants i empreses del sector,
tant nacionals com internacionals.
És una formació internacional que facilita i promou la mobilitat dels estudiants.
Desenvolupament professional

Pràcticum
Mobilitat internacional

Desenvolupa la iniciativa emprenedora.
Projecte Final de Carrera

Permet a l’alumnat gaudir i formar part de la xarxa de relacions de les entitats que ofereixen el
grau.
L’estudiant rep una orientació i una tutoria personalitzades.
És garantia d’aconseguir una carrera professional.

El grau s’estructura en 4 cursos, amb una totalitat de 240 crèdits europeus.

LA METODOLOGIA
La metodologia d’ensenyament i d’aprenentatge del grau segueix un paradigma pedagògic actiu
i basat en l’experiència. Això comporta col·locar l’alumnat com a eix central de qualsevol acció
formativa pensant en les seves necessitats, interessos i inquietuds d’aprenentatge. L’estudiant,
doncs, és la peça clau entorn de la qual es dissenyen les diferents metodologies docents que
respecten els diversos ritmes d’aprenentatge, i que contribueixen a l’avaluació continuada dels
aprenentatges.
D’altra banda, aquest model formatiu combina diferents estratègies didàctiques en les quals té
una gran importància la vessant pràctica i d’aplicació tècnica dels coneixements, així com l’elevat
component comprès pels coneixements teòrics. Així doncs, la formació de Ciències Culinàries i
Gastronòmiques per se requereix poder experimentar i aplicar els aprenentatges, avançant i
construint una sòlida base teòrica i pràctica que permeti a l’alumnat un desenvolupament
professional d’èxit.
Per desenvolupar aquesta metodologia mixta, on teoria i pràctica es complementen, el grau
disposa dels espais i les aules necessaris per afavorir les dinàmiques d’ensenyament i d’aprenentatge
més adients, com ara les aules de cuina, els tallers sensorials, els laboratoris d’experimentació i
els tallers pràctics, on l’alumnat adquireix el màxim protagonisme.
Alhora, dur a terme aquest model formatiu comporta oferir a l’alumnat el màxim nombre
d’experiències formatives diverses. Per aquest motiu es fan conferències per part de professionals
amb reconegut prestigi dins el món culinari i gastronò,ic, així comvisites a empreses del sector, i
oferint a l’estudiant la possibilitat de participar en grups d’estudi, d’investigació i desenvolupament
de coneixement expert en gastronomia, on pot desenvolupar el seu nivell d’expertesa, al mateix
temps que treballa les habilitats interpersonals.
Finalment, cal destacar que la metodologia del grau té en compte totes les competències específiques
i transversals, i que les diverses accions d’ensenyament i d’aprenentatge que es desenvolupen
en aquesta formació tenen com a objectiu ajudar l’alumnat a assolir les competències marcades.

1r CURS (60 ECTS)
2n CURS (60 ECTS)

EL PRÀCTICUM
Aquesta assignatura de formació pràctica es realitza, des del segon curs, en empreses reals del
sector. Aporta a l’alumnat una visió i una experiència úniques, i li proporciona la possibilitat de
contactar amb les millors empreses del sector de l’hoteleria, la restauració i la indústria alimentària,
tant nacionals com internacionals.

Un PFC adaptat a les motivacions de l’estudiant
Individual: l’estudiant desenvolupa un treball de recerca propi sota la tutoria d’un professor.
També pot orientar el seu PFC cap al desenvolupament d’un projecte en empreses, institucions
o bé organitzacions no governamentals (en l’àmbit local o l’internacional).
Col·lectiu: l’estudiant desenvolupa el treball a partir de la seva participació en un grup de recerca,
amb la tutorització directa d’un professor membre de l’equip. També té la possibilitat de participar
en grups interuniversitaris amb alumnat de diferents universitats/països.

ASSIGNATURES

Cultura, Comunicació i
Societat

Antropologia i Psicologia de l’Alimentació i de la Gastronomia (6 ECTS)
Història de la Cuina i la Gastronomia (6 ECTS)
Turisme, Gastronomia i Comunicació (6 ECTS)

Gestió Empresarial

Fonaments de Gestió Econòmica i Financera (6 ECTS)
Economia Aplicada i Sostenibilitat (3 ECTS)

Ciència i Tecnologia

Fisiologia i Bioquímica de la Nutrició (6 ECTS)
Principis de Nutrició i Dietètica (3 ECTS)
Química dels Aliments (6 ECTS)
Bases Físiques i Fisioquímiques dels Productes i Processos Culinaris (6 ECTS)

Cuina i Gastronomia

Sistemes i Processos de Producció en Cuina (6 ECTS)
Tècniques i Elaboracions Culinàries (6 ECTS)

Cultura, Comunicació i
Societat

Art i Cuina (6 ECTS)
Cuina Mediterrània i Cuines del Món (6 ECTS)

Gestió Empresarial

Marc Legal Empresarial i Mediambiental (3 ECTS)
Gestió i Desenvolupament de les Persones i Equips (3 ECTS)

Ciència i Tecnologia

Seguretat Alimentària i Legislació (3 ECTS)

Cuina i Gastronomia

Cuina Dolça: Tècniques i Fórmules (6 ECTS)
Productes d’Origen Animal: Elaborats i No Elaborats (6 ECTS)
Productes d’Origen Vegetal: Elaborats i No Elaborats (6 ECTS)
Estructura Genètica dels Productes Culinaris (3 ECTS)
Agrosistemes del Món (3 ECTS)
Pràctiques d’Iniciació (6 ECTS)

IDIOMES

Anglès Tècnic Aplicat (9 ECTS)

Gestió Empresarial

Màrqueting i Comercialització (6 ECTS)

Ciència i Tecnologia

Alimentació i Salut (3 ECTS)
Ciència i Cuina (6 ECTS)

Cuina i Gastronomia

Elaboració i Tast de Begudes (6 ECTS)
La Cuina Tradicional: de la Local a la Global (6 ECTS)
Planificació i Disseny d’Espais Culinaris (3 ECTS)
Producció Certificada i Marques de Qualitat (3 ECTS)
Pesca i Gastronomia (3 ECTS)

3r CURS (60 ECTS)

El Projecte Final de Carrera representa la culminació de l’aprenentatge de la carrera, on es veuen
reflectides les competències adquirides, així com la seva aplicació i el seu desenvolupament.
Es tracta d’un treball de recerca o d’aplicació en què l’alumnat, en funció dels seus interessos i
motivacions professionals, aprofundeix algun aspecte de l’especialització escollida.

EL PLA D’ESTUDIS

EL PROJECTE FINAL DE CARRERA (PFC)

FONAMENTS

Elaboracions Culinàries en la Restauració
Comercial (6 ECTS)
Processos de Servei de Restauració
(3 ECTS)
Gestió del Coneixement Culinari: el Model
de la Bullipèdia (3 ECTS)
Optimització de Circuits de Producció
(6 ECTS)
Pràctica d’Iniciació en Alta Cuina i
Innovació Gastronòmica (6 ECTS)

La UB i la UPC tenen una llarga tradició de relació i col·laboració amb universitats d’altres països.
Alhora, les aules són un punt de trobada d’alumnat del món sencer, cosa que enriqueix els aspectes
culturals i socials de la vida universitària.
Els estudiants del grau tenen la possibilitat de participar en programes d’intercanvi internacional
i cursar períodes lectius en una universitat estrangera. El programa Erasmus té la major participació
d’alumnat, però també hi ha convenis generals i específics, de condicions similars, que possibiliten
els intercanvis amb universitats europees i d’altres continents. Així mateix, l’alumnat pot fer estades
pràctiques a l’estranger, una experiència que li permet desenvolupar les competències lingüístiques
i adaptar-se a entorns multiculturals, ampliar els coneixements professionals i el creixement
personal, i incorporar un valor afegit al currículum, de gran importància.

4t CURS (60 ECTS)

LA FORMACIÓ INTERNACIONAL

Elaboracions Culinàries en Col·lectivitats
i Indústria Alimentària (6 ECTS)
Logística i Cadena de Subministraments
(3 ECTS)
Gestió del Coneixement Culinari: el Model
de la Bullipèdia (3 ECTS)
Optimització Culinària i Direcció
d’Operacions (6 ECTS)
Pràctica d’Iniciació en Direcció Culinària
i Innovació en la Indústria Alimentària i
Col·lectivitats (6 ECTS)

Gestió Empresarial

Estratègia i Emprenedoria Empresarial (6 ECTS)

Ciència i Tecnologia

Investigació Culinària i Gastronòmica ( 6 ECTS)
Innovació i Desenvolupament de Productes (6 ECTS)
Innovació Tecnològica Avançada (6 ECTS)

Cuina i Gastronomia

Procés Creatiu i Tecnologia Culinària Contemporània (6 ECTS)
Anàlisi Sensorial (6 ECTS)
Innovació Culinària en Tecnologia
d’Avantguarda (6 ECTS)
Gestió de la Producció Culinària:
Planificació i Execució (6 ECTS)
Pràctica de Perfeccionament en Alta Cuina
i Innovació Gastronòmica (6 ECTS)

Grans Produccions Culinàries (6 ECTS)
Pràctica de Perfeccionament en Direcció
Culinària i Innovació en la Indústria
Alimentària i Col·lectivitats (6 ETCS)

Treball Final de Carrera (12 ECTS)
Menció en Direcció d’Alta Cuina
i Innovació Gastronòmica

Menció en Direcció Culinària i Innovació
en la Indústria Alimentària i Col·lectivitats

ÀMBITS I SORTIDES PROFESSIONALS
La diversitat i riquesa de les activitats vinculades als processos culinaris i la gastronomia permeten
al graduat treballar, generar noves oportunitats de negoci i desenvolupar funcions amb diferents
graus de responsabilitat i autonomia en diferents tipologies d'organitzacions i empreses de diversos
subsectors:
-

Restauració comercial.
Restauració col·lectiva o social.
Hoteleria. Serveis de restauració oferts pel sector de l’hoteleria.
Gastronomia i salut.
Indústria alimentària.
Productes i activitats turístiques associats a la gastronomia com a recurs turístic.
Consultoria.
Formació, recerca i innovació en centres públics i privats de R+D+I.

Des d’una perspectiva vertical es contemplen diferents graus de responsabilitat a desenvolupar
en aquests subsectors. Aquest grau capacita, mitjançant la consolidació de les bases competencials
necessàries, per a diferents nivells relacionats amb la gestió d'empreses, la gestió d’operacions i
la direcció de projectes, així com els càrrecs intermedis associats a aquestes posicions. Les
competències vinculades amb la recerca, la innovació i el desenvolupament complementen el
perfil de sortida de la titulació:
-

Director de producció culinària i gastronòmica.
Gestor d’operacions i processos de producció alimentària.
Director de desenvolupament de nous productes alimentaris.
Director executiu de cuina.
Director de restauració.
Director culinari en la indústria alimentària.
Assessor culinari gastronòmic.
Director d'innovacions culinàries.
Responsable de qualitat i seguretat alimentària en restauració.
Responsable de projectes de recerca.
Xef de cuina de restauració comercial.
Xef de cuina de restauració col·lectiva.
Director de F&B.
Director de projectes d’instal·lacions culinàries.
Director d'esdeveniments i activitats gastronòmiques.

L’E3, l’Espai Estudiant Empresa CETT-UB
L’Espai Estudiant Empresa CETT-UB (E3) està format per un equip de cinc professionals que orienta
i ajuda l’alumnat al llarg dels seus estudis, i li facilita el contacte amb les millors empreses per tal
d’afavorir el seu desenvolupament professional i la futura inserció laboral.
Aquest espai es coordina amb els diferents serveis de la resta de centres promotors del grau per
oferir el màxim assessorament i oportunitats en els diferents sectors empresarials.
Els serveis que s’ofereixen a l’alumnat són:
- Orientació professional individualitzada durant tota la trajectòria acadèmica i professional.
- Gestió i coordinació de les pràctiques externes (Pràcticum, programes de carrera, beques
d’empresa i Projectes Final de Carrera a les empreses).
- Borsa de Treball per a l’alumnat i l’antic alumnat.
- Gestió de les estades pràctiques internacionals (pràctiques professionals, Projecte Final de
Carrera, internships, projectes de cooperació, beques…).
- Relació Universitat-Empresa, mitjançant activitats com ara la Trobada Escola+Universitat+Empresa,
visites a empreses, xerrades d’experts, sessions d’orientació, conferències…

ENTITATS COL·LABORADORES DEL GRAU
Empreses restauració i gastronomia:
ABAC
ALKIMIA
APONIENTE
AZURMENDI
BODEGÓN ALEJANDRO
CAELIS
CA L’ISIDRE
CHEZ COCÓ
CALIMA
COMERÇ 24
CAN JUBANY
CAPRITX
CASA GERARDO
CASA MARCIAL
CASA PALOMA
CINC SENTITS
DOS CIELOS
DOS PALILLOS
DRY MARTINI
EL CELLER DE CAN ROCA
EL PORTAL (ECHAURREN)
ELS TINARS
ENOTECA
FERMÍ PUIG
FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA
FREIXA TRADICIÓ
GAIG
GRUP GSR
GRUPO SAGARDI
HISOP
LA CAÑOTA
LA FINCA
LASARTE
LOIDI
MANAIRÓ
MIRAMAR
MIRROR
MOMENTS
MONVINIC
MUGARITZ
NECTARI NEICHEL
NERUA
NI NEU
PAKTA
PASTISSERIA CANAL
PASTISSERIA ESCRIBÀ
PETIT COMITÉ
QUIQUE DACOSTA
RACÓ D’EN CESC
RÍAS DE GALICIA
SAÜC
TANTA
TEN’S
TICKETS
VIA VENETO

Indústria hotelera:
ACCOR HOTELES ESPAÑA
BARCELÓ HOTELS & RESORTS
CORPORACIÓN H10 HOTELS
DERBY HOTELS COLLECTION
DOLCE HOTELS & RESORTS
FOUR SEASONS
GRUPO HOTUSA
HILTON WORLDWIDE
MANDARIN ORIENTAL BARCELONA
MAJESTIC HOTEL GROUP
MELIÁ HOTELS INTERNACIONAL
NH HOTELES
PALLADIUM HOTEL GROUP
PARADORES
RITZ-CARLTON
STARWOOD HOTELS AND RESORTS
JUMEIRAH

Indústria alimentària:
AGUAS DE SANT MARTÍ DE VERI, S.A.
BIMBO, S.A.U.
CADBURY SCHWEPPES BEBIDAS ESPAÑA, S.A.
CHOCOLATES SOLÉ
CONDIS SUPERMERCATS, S.A.
CONSERVES FERRER, S.A.
DALLANT, S.A.
DANONE, S.A.
FERRER MATA, S.L.
INDUSTRIAS CÁRNICAS MONTRONILL, S.A.U.
LABORATORI AGROALIMENTARI GENCAT
KRAFT FOODS SERVICES
NESTLE ESPAÑA, S.A.
NUTREXPA, S.A.
PANRICO, S.A.U.
PASTA FRESCA BARONI, S.L.
PROCELI TURULL, S.L.
PRIELA, S.A.
UNILEVER ESPAÑA

Restauració col·lectiva:
ARAMARK
GRUP SERHS
SERUNION
SODEXO ESPAÑA
CLECE
COMPASS GROUP
GATE GOURMET

Amb la col·laboració de:

I DESPRÉS DEL GRAU…
L’alumnat graduat pot continuar la seva formació mitjançant els diferents programes de postgrau
que ofereixen les universitats participants, alguns dels quals amb la col·laboració de la Fundació
Alícia.

CAMPUS DE L’ALIMENTACIÓ DE TORRIBERA-UB
Adscrit a la facultat de Farmàcia

CAMPUS DE TURISME, HOTELERIA I
GASTRONOMIA CETT-UB

Màster de Seguretat Alimentària (UB, UAB, ACSA-ASPC)
Màster d’Innovació i Desenvolupament Alimentari
Màster de Nutrició i Metabolisme
Màster de Nutrició en l’Activitat Física i l’Esport
(UB, UIB, URV, CAR, INEF)

Especialització:
Nutrició i Dietètica, Farmàcia i Nutrició,
Ciència i Tecnologia dels Aliments,
Seguretat Alimentària

Màster d’Innovació Turística:
Gestió del Patrimoni Culinari i Gastronòmic
Màster de Direcció d’Empreses Hoteleres i de Restauració

GRAU CIÈNCIES
CULINÀRIES I
GASTRONÒMIQUES

Especialització:
Turisme, Hoteleria i Gastronomia

Especialització: Enginyeries
Agroalimentàries i Sistemes de Producció

Màster d’Anàlisis de les Polítiques Agràries, Alimentàries i Mediambientals
CAMPUS DEL BAIX LLOBREGAT / ESAB-UPC

RECERCA, INNOVACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE
CONEIXEMENT CULINARI I GASTRONÒMIC
Les universitats i els centres que han promogut la incorporació dels estudis culinaris i gastronòmics
a la universitat a través del nou grau interuniversitari (UB-UPC) de Ciències Culinàries i
Gastronòmiques desenvolupen amb èxit activitats i projectes de recerca i desenvolupament (R+D+I)
en els àmbits generals de l’agroalimentació, la indústria alimentària, el turisme, l’hoteleria i la
gastronomia. També impulsen la col·laboració en matèria de recerca amb el sector privat i amb
les administracions, i l’establiment d’acords d’investigació conjunta amb altres universitats d’abast
internacional.
En el context de Catalunya com a pionera pel que fa a la revolució creativa i la innovació en la
cuina i la gastronomia, amb una consolidada projecció internacional, aquestes entitats han fet
contínues col·laboracions amb els cuiners dels restaurants reconeguts internacionalment que avui
concentren bona part de la creació de nou coneixement en l’àmbit culinari.
La recerca referent a la repercussió social de l’alimentació i la restauració, la cultura de la cuina i
la gastronomia de les diverses cultures conformen un àmbit transversal que permet relacionar els
investigadors de tots els camps.
A més, la UB i la UPC mantenen lligams amb altres universitats, empreses i organismes públics i
privats de coneixement i investigació que contribueixen significativament al desenvolupament i
la innovació en el sector culinari i gastronòmic. Entre aquests, l’Agència Catalana de Seguretat
Alimentària de l’Agència de Salut Pública, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya;
l’IRTA, Institut d’Investigació i Tecnologia Agroalimentària de la Generalitat, adscrit al Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i la Xarxa Temàtica sobre Innovació,
Investigació i Desenvolupament aplicat a la Gastronomia (INDAGA).

La Fundació Alícia
Recerca i transferència de coneixement culinari
La Fundació Alícia, situada al complex Món Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages (Barcelona), és
un centre pioner i referent en els àmbits nacional i internacional de recerca, expert en la gestió
quotidiana de l’alimentació, la innovació en la cuina i la valoració del patrimoni agroalimentari i
gastronòmic.
Creada l’any 2003, aquesta fundació privada sense ànim de lucre (el seu patronat està format
per la Fundació Catalunya-La Pedrera, la Generalitat de Catalunya i persones de reconegut prestigi
en àmbits relacionats amb l’alimentació) és un projecte amb vocació social i obert a tothom, que
promou la bona alimentació i la creació de coneixement. Per fer-ho, disposa de la complicitat i
la col·laboració de científics destacats i dels millors cuiners, tecnòlegs, nutricionistes, pagesos,
antropòlegs, historiadors i experts, i treballa en projectes de R+D+I amb hospitals, universitats,
centres de recerca, empreses, administracions i productors artesans.
Amb la cuina com a eina i el rigor científic com a mètode, Alícia investiga i desenvolupa solucions
per a les diferents etapes i situacions de la vida, vinculant els productes i la seva elaboració
tecnològica amb la seguretat alimentària, la funcionalitat dietètica i la sostenibilitat ecològica,
sense descuidar els aspectes organolèptics, socials, culturals i emocionals de l’acte de menjar.

La Bullipèdia i la Unitat UB-Bullipèdia
La Bullipèdia és un projecte estratègic d’abast internacional, promogut per Ferran Adrià des
d’elBulliFoundation. El seu principal objectiu és l’estudi del coneixement culinari existent que,
amb una validació acadèmica, pugui ser considerat un material de referència. La BulliPèdia aspira,
doncs, a ser un fons documental viu i interactiu que reculli i ordeni tota la informació sobre
temàtica culinària perquè pugui ser consultada i esdevingui una eina molt útil per al procés creatiu.
Fruit del conveni signat entre la Universitat de Barcelona i Ferran Adrià, i per establir i coordinar
les línies de treball a desenvolupar, s’ha creat un instrument acadèmic denominat Unitat UBBullipèdia, en el qual col·laboren equips d’investigadors i especialistes d’altres universitats i
institucions relacionats amb l’alimentació i la tecnologia dels aliments. Aquest equip humà
contribuirà a la definició i la validació de l’arxiu creatiu dels productes, iniciat amb una classificació
rigorosa i amb base científica dels productes alimentaris perquè puguin ser aplicats pels professionals
de la cuina i dels ensenyaments. Aquesta Unitat, ubicada al campus de l’Alimentació de Torribera
(Santa Coloma de Gramenet), disposa de la Unitat UB-Bullipèdia.CETT, amb autonomia pròpia i
situada a la seu de l’EUHT CETT-UB, a fi de desenvolupar projectes específics.

QUATRE CAMPUS AL SERVEI DE L’ALUMNAT
Per dur a terme les activitats docents, teòriques i pràctiques del grau de Ciències Culinàries i
Gastronòmiques, les institucions promotores de la nova titulació aporten les instal·lacions i
infraestructures corresponents als centres implicats en la titulació -repartits en diferents entorns
i Campus-, així com els serveis de suport acadèmic i universitari, a més de tot allò que aporta la
Fundació Alícia en el marc del complex Món Sant Benet.

UNIVERSITAT DE BARCELONA
1. Campus de Turisme, Hoteleria i Gastronomia CETT-UB. Barcelona.
2. Campus de l’Alimentació de Torribera. Santa Coloma de Gramenet.
La proximitat del Campus de l’Alimentació de Torribera amb el Campus de Turisme, Hoteleria i
Gastronomia CETT-UB permet que s’estableixi una relació estratègica entre ambdós projectes
vinculats a la UB, configurant un pol complementari i altament competitiu en el qual es reforcen
gran part dels recursos humans i materials necessaris per al desenvolupament del grau de Ciències
Culinàries i Gastronòmiques.

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYABARCELONA TECH
3. Campus del Baix Llobregat (CBL-UPC). Escola Superior d’Agricultura de Barcelona. Castelldefels.

FUNDACIÓ ALÍCIA
4. Complex Món Sant Benet. Sant Fruitós de Bages.

Campus de Turisme, Hoteleria i Gastronomia CETT-UB
És l’espai universitari internacional de formació, recerca i transferència de coneixement en hoteleria,
turisme i gastronomia, únic i adscrit a la Universitat de Barcelona, que disposa del centre de
formació universitària, l’EUHT CETT-UB (l’Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT-UB).
Amb una trajectòria de prop de 45 anys, el Grup CETT és un referent internacional d’excel·lència
acadèmica i de serveis, compromès amb el desenvolupament responsable del sector i la societat,
l’aportació de formació, recerca, innovació i coneixement expert, i l’aposta pel creixement personal
i professional de tothom qui en forma part.
Disposa d’un model formatiu propi, pioner i referent en l’aplicació de l’Espai Europeu d’Educació
Superior (EEES), i ofereix tots els diferents nivells de formació -formació professional, universitària
de grau i postgrau, contínua per a professionals en actiu i a mida de les empreses-, mitjançant
un model formatiu propi que té com a base l’aprenentatge i l’experiència real que proporcionen
les Empreses d’Aplicació ubicades al campus CETT -Hotel Alimara (**** estrelles); Àgora BCN,
Residència Universitària Internacional; CETT Consultors; Viatges Century, i BAS (Barcelona Academic
Services)-, així com les aules de tecnologia aplicada -Aula Cuina, Aula Cuina de Demostració,
Aula Tecno-Culinària, Aula Taller de Cuina, Aula de Preelaboracions, quatre aules Sommeliers,
Aula Restaurant, Taller de Restauració, Espai de Creativitat i Innovació, Espai dels Sentits i la Unitat
UB-Bullipèdia.CETT.
El Campus de Turisme, Hoteleria i Gastronomia CETT-UB també disposa d’altres instal·lacions i
serveis per garantir la millor activitat acadèmica: té 28 aules teòriques totalment equipades, onze
aules d’aplicació, tres aules d’informàtica, un centre de recursos amb suports multimèdia i una
biblioteca especialitzada en turisme, hoteleria i gastronomia, l’espai multimèdia, deu sales de
tutoria, un amfiteatre amb capacitat per a 520 persones, bar-cafeteria, restaurant, un hotel amb
156 habitacions i catorze salons amb capacitat màxima per a 600 persones, i una residència
universitària amb 220 habitacions per a estudiants i el professorat.
Pel que fa al nou grau, aquest s’integra plenament en l’itinerari acadèmic de formació integral
en gastronomia que ofereix l’EUHT CETT-UB.
Per a més informació: www.cett.cat

Campus del Baix Llobregat (CBL-UPC).
Escola Superior d’Agricultura de Barcelona
Aquest Campus territorial és un dels vuit de què disposa la Universitat Politècnica de Catalunya
i que acullen les seves 28 escoles i facultats. Ubicat a Castelldefels i integrat en el denominat Parc
Mediterrani de la Tecnologia, el Campus del Baix Llobregat aposta activament per la innovació i
l’excel·lència en la docència, la investigació i la transferència de tecnologia, en els àmbits de les
Enginyeries Agroalimentària, de Biotecnologia, Telecomunicació i Aeronàutica.
L’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB) s’hi ubica des de l’any 2005 i disposa
d’instal·lacions i tecnologies d’última generació per a l’estudi i la investigació de l’àmbit de
l’Enginyeria de Biosistemes. Amb la finalitat de millorar l’oferta docent del nou grau, posa a
disposició dels estudiants les seves infraestructures docents i científiques, que inclouen setze aules,
tres aules informàtiques i trenta laboratoris especialitzats (biotecnologia, microbiologia, biologia,
física, producció animal, producció vegetal, química i edafologia, tecnologia d’aliments, planta
pilot, planta transformadora d’aliments, sala de tasts…). L’ESAB disposa també d’hivernacles i un
espai d’horts a disposició de l’alumnat. A poca distància, a Viladecans, l’ESAB disposa de les
instal·lacions d’Agròpolis, la unitat de recerca en Enginyeria de Sistemes Biològics, que inclou 10
hectàrees de superfície, amb hivernacles de vidre i plàstic dotats dels controls més avançats, així
com un edifici de serveis amb una sala polivalent.
Els estudiants també disposen dels serveis d’atenció i suport situats a l’edifici Campus, que inclou
sales informàtiques, la biblioteca especialitzada, espais per al treball individual i en grup, l’hemeroteca,
el laboratori d’idiomes i el laboratori de recursos docents (la Factoria), a més del restaurant i espais
d’ús lliure per a l’alumnat. Tot el campus està dotat de xarxa Wi-Fi de lliure accés per als estudiants.
El fet que l’ESAB estigui ubicada en un Campus com el del Baix Llobregat, proper als espais
naturals del delta del Llobregat i de la platja, situa l’escola en un entorn privilegiat amb una
creixent i progressiva dinamització de la vida universitària. L’estudiant pot gaudir, al Campus, de
les activitats que ofereixen diverses associacions culturals i lúdiques.
Per a més informació: www.esab.upc.edu

Fundació Alícia. Complex Món Sant Benet
Campus de l’Alimentació de Torribera (UB)
El Campus de l’Alimentació de Torribera és un dels sis Campus de la UB. Ubicat al recinte de
Torribera (Diputació de Barcelona), de 34 hectàrees i que limita amb el Parc Natural de la Serralada
de Marina, a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet, és un entorn universitari de 12.000 m2
dedicats a la docència en ciències relacionades amb l’alimentació, amb ensenyaments de graus i
màsters, la dimensió de recerca coordinada per l’Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat
Alimentària (INSA) de la UB, i amb activitats de transferència i difusió al sector productiu i a la
societat. Les titulacions impartides al Campus de l’Alimentació estan adscrites a la Facultat de
Farmàcia, a través de la secretaria ubicada a l’Edifici Docent i d’Atenció a l’Estudiant (Verdaguer).
El campus té un edifici de 3.600 m2 dedicat íntegrament a laboratoris docents moderns i d’alt
nivell tecnològic destinats als ensenyaments relacionats amb l’alimentació i la nutrició (sector de
la salut), la tecnologia dels aliments (sector de la indústria alimentària) i les ciències culinàries i
gastronòmiques (sector de la restauració).
El campus de l’Alimentació de Torribera disposa de tots els serveis universitaris per acompanyar
l’activitat acadèmica dels estudiants: una biblioteca especialitzada en alimentació (CRAI) amb
espais d’autoaprenentatge, tres sales informàtiques, la sala auditori Les Voltes per a 200 persones,
restaurant, botiga, serveis esportius (piscina d’estiu, pistes de tennis, futbol sala, bàsquet, pàdel),
dotze aules i seminaris, quinze laboratoris especialitzats (cuina, química d’aliments, anàlisi d’aliments,
instrumentació fisicoquímica, microbiologia i parasitologia, tecnologia d’aliments, anàlisi sensorial,
biologia, nutrició i dietètica, laboratori computacional, estudis culinaris), i 1.500 m2 d’hivernacles
i horts de pràctiques. A més, al campus s’ubica la seu acadèmica central de la Unitat UB-Bullipèdia.
Per a més informació: www.ub.edu/campusdalimentacio/ca

La Fundació Alícia s’ubica dins del complex Món Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages (Barcelona),
un conjunt cultural, turístic i de lleure de gran singularitat localitzat en un entorn natural
incomparable.
Alícia és un centre de recerca aplicada a la gastronomia que s’estructura en tres àmbits funcionals:
la recerca i la innovació tecnològica en cuina (estudi i desenvolupament de productes i processos);
la salut i els hàbits alimentaris (promoció de bons hàbits, desenvolupament de respostes culinàries
per a problemàtiques concretes, millora de l’alimentació col·lectiva), i el patrimoni alimentari i la
sostenibilitat (gestió i estudi dels horts de Sant Benet, valorització de productes i territori; patrimoni
històric; proximitat, sostenibilitat i prevenció del malbaratament alimentari), amb la col·laboració
d’un equip multidisciplinari format pels millors experts i les empreses i les entitats del sector.
L’edifici principal de la Fundació, de 2.000 m2, acull una cuina central, l’espai de treball científic
amb els millors aparells de coccions especials i mesuraments, càmeres de refrigeració, congelació
i ultracongelació, la sala de temperatura i humitat controlada, la cuina-auditori de demostració,
la cuina-taller pràctic per a grups, l’espai teòric, la biblioteca pràctica… A més, disposa dels horts
de Sant Benet, de recuperació i valoració de varietats hortofructícoles tradicionals per a la seva
experimentació culinària: l’hort gastronòmic (la parcel·la, de més de 8.200 m2, es divideix en dues
terrasses, destinades als arbres fruiters i a les hortalisses), l’hort didàctic (de més de 3.800 m2) i
el Pomàrium (una parcel·la de més de 5.600 m2, destinada en bona part a la plantació de pomeres
i de pereres).
La Fundació Alícia és, per tant, un espai per crear consciència social sobre la importància de la
gastronomia i l’alimentació com a fet cultural i com a factor educatiu; un lloc on es generen idees
sobre l’alimentació i la cuina, i una experiència sensorial i estimulant que combina tradició i
innovació.
Al nou grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques, hi aporta una experiència de deu anys en
conceptes d’innovació culinària, de transferència de coneixement sectorial i de col·laboració entre
els sectors públic i privat, i entre la restauració i el sector de la indústria alimentària i gastronòmica.
Per a més informació: www.alicia.cat

SERVEIS DE SUPORT DOCENT I D’ATENCIÓ A
L’ESTUDIANT
Les infraestructures de les universitats, les escoles i les institucions que participen en el nou grau
de Ciències Culinàries i Gastronòmiques avalen una formació de qualitat amb espais docents
(aules, tutories, seminaris), laboratoris, cuines, espais de recerca culinària i camps experimentals
de productes. Cadascuna de les quatre unitats promotores del nou títol de grau ofereix als nous
estudiants la millor oferta tecnològica. A més, les institucions posen a disposició de l’alumnat els
serveis de suport docent i d’atenció a l’estudiant que aporten els diferents campus.
Secretaria acadèmica
La secretaria acadèmica del grau es troba situada a l’Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme
CETT-UB. Alhora, les secretaries dels centres implicats disposen de tota la informació necessària
per ajudar els estudiants amb relació a qualsevol activitat acadèmica que hi desenvolupin.
Carnet universitari
L’estudiant d’aquesta titulació interuniversitària té accés a un carnet universitari de cadascuna de
les dues universitats. Amb qualsevol d’aquest carnets, l’alumnat del grau pot accedir a qualsevol
dels espais dedicats a aquesta formació de les quatre unitats acadèmiques.

Serveis d’esports universitaris
La Universitat de Barcelona disposa, al Campus Diagonal, de serveis d’esports per a la comunitat
universitària, i manté acords amb altres institucions esportives. Així, el complex Poliesportiu Llars
Mundet ofereix una àmplia gamma de serveis esportius que poden ser utilitzats pels estudiants
del CETT, mentre que els Serveis Esportius Torribera poden ser utilitzats per la comunitat universitària
ubicada al campus de l’Alimentació de Torribera.
La Universitat Politècnica de Catalunya també disposa d’un servei d’esports que permet gaudir
de diverses instal·lacions esportives, i d’un conjunt d’activitats i competicions esportives.
Allotjament
El Campus CETT disposa de la residència universitària internacional Àgora BCN, que facilita aquest
servei en el mateix lloc on es cursen els estudis, amb avantatges per a l’alumnat del centre.
Per a més informació: www.agorabcn.com
D’altra banda, l’estudiant del grau també disposa d’altres possibilitats d’allotjament vinculades
a les universitats participants.
Per a més informació: www.ub.edu/sae/serveis/allotjament

Serveis d’atenció a l’estudiant
Els estudiants poden gaudir de les activitats i dels instruments del Servei d’Atenció a l’Estudiant
de la UB i de la UPC, els quals es coordinen amb el Servei d’Atenció a l’Estudiant de l’Escola
Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT-UB.
Centres de Recursos per l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI). Biblioteques
Els estudiants disposen dels millors recursos en l’àmbit de la documentació i la bibliografia
especialitzada en alimentació, nutrició, tecnologia d’aliments, ciències culinàries i gastronòmiques,
i agroalimentació, a través dels Centres de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació de la
UB -especialment de la biblioteca del Campus de l’Alimentació de Torribera i de l’Escola Universitària
d’Hoteleria i Turisme CETT-UB-, i de la UPC, a través de la biblioteca de l’escola ESAB, del campus
del Baix Llobregat.

Alumni
Els graduats en Ciències Culinàries i Gastronòmiques es poden adherir a les xarxes Alumni de les
diferents entitats que promouen la formació:
CETT Alumni
Alumni UB
UPC Alumni
Servei de mobilitat i d’internacionalització
L’alumnat té accés a diferents beques i ajuts oficials, que pot desenvolupar en l’àmbit nacional i
internacional. Les beques que es poden sol·licitar per cursar el grau són:
- Beca General i de Mobilitat
- Beca de mobilitat - Sèneca
- Beca de mobilitat - Erasmus
Servei de beques i ajuts a l’estudi
Les entitats que han impulsat el grau interuniversitari (UB-UPC) de Ciències Culinàries i
Gastronòmiques han promogut acords amb diferents entitats públiques i privades per aconseguir
beques i ajuts que facilitin l’accés a la formació de l’alumnat i, en alguns casos, el finançament
dels estudis. Algunes de les beques i els ajuts que es poden sol·licitar per cursar el grau són la
Beca General i la Beca Equitat (Ministerio de Educación, Cultura y Deportes), entre d’altres.
- Beques del CETT i de la Fundació Gaspar Espuña-CETT
- Beques UB
- Beques UPC
- Ajuts Financers: línia de crèdits del BBVA i La Caixa
Aquestes institucions ofereixen diversos tipus de crèdits en règim preferent als estudiants del
CETT.

