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PRESENTACIÓ

Enguany, el nostre centre estrena nom i renova il·lusió i compromís per la docència i la recerca de qualitat.
La que fins abans d’ahir hem conegut com a Escola Politècnica Superior pren el nou nom oficial de Facultat
de Ciències i Tecnologia de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), tot just
després de celebrar el seu 25è aniversari. El nom emfatitza el caràcter ben especial del centre, ja que
combina amb pesos ben similars la recerca, la transferència de coneixement i la docència en biociències i
en enginyeria. A partir d’ara, doncs, la nostra estimada EPS passarà a anomenar-se UST, acrònim d’U
Science Tech, nom amb el què volem impulsar una de les característiques del centre en els propers anys: la
seva elevada internacionalització.

Amb un centre de recerca i dues càtedres vinculades i amb quatre grups de recerca, dos a cada àmbit del
coneixement, que acullen investigadors, professors i alumnes interessats en realitzar-hi pràctiques i estades,
la renovada Facultat es posiciona com a referent d’ambició pel coneixement a la Catalunya Central. No
debades, i segons l’Observatori de Recerca de la Catalunya Central de la UPC, la UVIC-UCC és la institució
d’aquesta àrea geogràfica que més ha crescut en resultats d’investigació els darrers anys. I dins la
universitat, el rol de la UST en aquesta millora ha estat central. A més, les diverses visions que incorpora la
Facultat li donen un ampli espectre d’opcions de cara a col·laborar amb el món empresarial en transferència
de coneixement i posicionament dels seus alumnes. Dos exemples d’aquest èxit són les beques "estudio i
treballo", popularment conegudes com "beques Sí-Sí", que permeten els estudiants de combinar estudis i
treball en una empresa associada al seu grau, o els contractes de doctorat industrial per als estudiants de
tercer cicle, qui poden accedir a fer la seva tesi doctoral amb nosaltres mentre treballen en l’entorn
empresarial o professional. En el primer cas, la UVIC-UCC ha estat pionera en la implementació d’aquest
model de formació dual, i en el segon cas la nostra universitat i, en particular, la nostra facultat, mostra els
resultats proporcionalment més rellevants de tot el sistema universitari català.

Finalment, la nostra aposta decidida per una docència de qualitat i que explori metodologies innovadores
alhora que posi l’estudiant davant del nostre projecte, ha donat una marca d’identitat exclusiva a la UST.
Graus de satisfacció molt alts que ens entestem a mantenir elevats amb molt d’esforç però també recerca i
empenta en impulsar noves formes d’ensenyar. El curs 14-15 ha vist, per exemple, la implementació de la
metodologia basada en problemes i projectes. Enguany aquest model d’ensenyament estarà plenament
implementat als dos primers cursos dels graus. També cal destacar la potenciació de l’ús de dispositius
portàtils per a seguir les classes que necessitin programari en aquests dos primers cursos i a tots els del
grau de Multimèdia. T’encoratjo a consultar els vostres coordinadors per conèixer les característiques
recomanades dels equips que heu d’adquirir.

Aquesta guia virtual ha estat dissenyada per a orientar-te en diferents aspectes acadèmics i organitzatius
dels estudis universitaris que es cursen a la UST. Hi trobaràs informació sobre l’estructura organitzativa del
centre, el calendari acadèmic del curs i l’organització de tots els ensenyaments.

En el context d’adaptació dels estudis universitaris al nou Espai Europeu d’Educació Superior (EEES),
l’oferta formativa de la UST posa l’accent en quatre elements: la metodologia del crèdit europeu, el suport
virtual, la mobilitat internacional i la inserció laboral posterior.

Pel que fa a la introducció de la metodologia del crèdit europeu, totes les assignatures de totes les
titulacions incorporen la definició de les competències que han d’assolir els estudiants per tal de ser
habilitats per a l’exercici de la professió, així com la planificació del treball de l’estudiant (tant a l’aula
com fora d’ella) a través del pla docent de cada assignatura. 
Amb l’objectiu de millorar el teu procés d’aprenentatge, el professorat de la UST ha elaborat continguts
de les assignatures en suport virtual a la plataforma on-line de la UVic-UCC, el Campus Virtual. Aquest
suport permet el seguiment específic dels plans de treball, la comunicació permanent amb el
professorat i la resta de l’alumnat fora de l’aula física i, en el cas de titulacions en format
semipresencial, la compatibilització de l’activitat acadèmica amb una activitat professional paral·lela. 
Per a la UST la mobilitat internacional dels seus estudiants és una de les claus de l’èxit en les seves
carreres professionals. En aquest sentit, la Facultat ofereix la possibilitat de fer el treball final de carrera
Grau, o de cursar totalment o parcialment les assignatures dels cursos avançats, a les universitats
estrangeres amb qui té establerts convenis de col·laboració. Informa-te’n des de l’inici del curs. 
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Finalment, les pràctiques obligatòries dels estudiants en empreses o institucions externes
-formalitzades a través de convenis de cooperació educativa-, els treballs de final de Grau i de Màster, els
projectes de transferència tecnològica i els projectes de recerca permeten establir el primer contacte entre
els estudiants i un entorn de treball afí als estudis, afavorint una bona inserció laboral posterior. En aquest
sentit, el programa Sí-Sí (sisi@uvic.cat) representa el millor exemple de la vocació de la UST, i de la
UVic-UCC en general, per vetllar per l’accés dels seus titulats al mercat laboral. Després d’una selecció que
té en compte l’expedient acadèmic de l’estudiant i de forma rellevant, les entrevistes amb els responsables
del programa i de l’empresa, un bon nombre d’estudiants es poden beneficiar de pràctiques remunerades
durant tota l’extensió dels seus estudis a la UST des del primer dia dels estudis. 
I si et tiba la recerca, acosta’t als nostres grups i centres de recerca i a les nostres càtedres. De ben
segur trobaràs un lloc on desenvolupar les teves aptituds i començar a entrar en el món acadèmic.

És bo que sàpigues que tota l’oferta acadèmica de la UST, i també tota la seva activitat de recerca i de
transferència de coneixement pivota al voltant de tres grans àrees de coneixement: 1) les biociències 2) les
enginyeries i 3) la multimèdia. En aquest marc, s’han dissenyat uns itineraris curriculars complets (graus,
màsters universitaris i programes de doctorat) que pretenen oferir una formació integral als estudiants que
ho desitgin.

En el cas dels graus (ensenyaments de quatre anys de durada -240 crèdits ECTS: European Credit Transfer
System- que posen l’accent principal en l’aprenentatge de l’estudiant, i són adequats per a la inserció laboral
posterior), a la UST s’ofereixen el Grau en Biologia, el Grau en Biotecnologia, el Grau en Ciències
Ambientals i el Grau en Tecnologia i Gestió Alimentària (a l’àrea de Biociències) i el Grau d’Enginyeria
Mecatrònica, el Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, el Grau en Enginyeria d’Organització
Industrial, el Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials, el Grau en Enginyeria Biomèdica (a l’àrea
d’Enginyeries) i el Grau en Multimèdia. Enguany introduïm la novetat dels dobles graus CCAA/Biologia i
Mecatrònica/Electrònica. Informa-te’n.

Pel que fa als estudis de postgrau (els màsters universitaris), regulats també seguint les directrius de
l’EEES, aquest curs s’imparteixen a la UST el màster en Anàlisi de Dades Òmiques / Omics Data Analysis,
el màster en Aplicacions Mòbils i Jocs / Mobile Applications and Games i el màster en Prevenció de Riscos
Laborals. Aquests màsters, així com qualsevol altre màster oficial d’arreu d’Europa, donen entrada a
qualsevol programa de doctorat del sistema europeu, inclòs el PhD Program in Experimental Sciences and
Technology per a aquells estudiants que s’orientin per una carrera professional investigadora en els àmbits
de coneixement tecnològics i científics. Cal afegir, abans d’acabar, l’oferta en formació contínua de la UST,
amb màsters i postgraus diversos en tots els nostres camps d’expertesa.

Ja veus que la UST fa una forta aposta per tu. Tot desitjant-te èxit en els teus estudis et dono, en nom de tot
l’equip humà de la Facultat, la benvinguda al nou curs (tant si enguany encetes o continues els teus estudis
a la UVic-UCC). Estem convençuts que el projecte acadèmic de la UST et permetrà assolir un perfil
professional complet i competent en la titulació que hagis triat. Les instal·lacions, els equipaments i el
personal de la U Science Tech estem a la teva disposició per ajudar-te a fer-ho possible.

Direcció de la US T
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FACULTAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA

Estructura

La Facultat de Ciències i Tecnologia (UST) de la UVic-UCC imparteix, el curs 2015/16, els següents estudis
de Grau:

Grau en Biologia 
Grau en Biotecnologia 
Grau en Ciències Ambientals 
Doble grau en Biologia/ Ciències Ambientals 
Grau en Tecnologia i Gestió Alimentària 
Grau en Enginyeria Mecatrònica 
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 
Doble Grau en Enginyeria Mecatrònica/ Enginyeria Electrònica, Industrial i Automàtica 
Grau en Enginyeria d’Organització Industrial 
Grau en Multimèdia 
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 
Grau en Enginyeria Biomèdica 
Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals  
Màster Universitari en Anàlisi de Dades Òmiques 
Màster Universitari en Aplicacions Mòbils i Jocs

Paral·lelament a la implantació dels estudis de Grau, s’està en procés d’extinció dels estudis de segon cicle
d’Enginyeria d’Organització Industrial (presencial i semipresencial) no adaptat a l’Espai Europeu d’Educació
Superior (EEES).

Departaments

Les unitats bàsiques de docència i recerca de la Facultat són els departaments, que agrupen el professorat
d’una mateixa àrea disciplinària. Al capdavant de cada departament hi ha un professor o professora que
exerceix les funcions de director de Departament.

Els Departaments de la UST són:

Departament de Biociències

Departament de Biologia de Sistemes 
Departament d’Indústries Agroalimentàries i Ciències Ambientals

Departament d’Enginyeries

Departament de Tecnologies Digitals i de la Informació 
Departament d’Organització Industrial

Els responsables de dirigir aquests departaments consten a l’apartat "Consell de Direcció".

Òrgans de govern

Consell de Direcció
És l’òrgan col·legiat de govern de la Facultat. Els seus membres consten a l’apartat "Consell de Direcció".
La gestió ordinària en el govern de la UST correspon al degà/na, el qual delega les qüestions d’organització
docent en el cap d’estudis.
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Consell de Govern
El Consell de Govern es troba, dins de l’organigrama, immediatament per sota del Consell de Direcció però
és més extens, comptant amb la representació del PAS, PDI i estudiants, a més a més d’incloure la direcció
del Campus Professional i la del centre BETA (Tecnio). Tots els membres del CG tenen veu i vot.

Claustre del Centre
Està constituït per:

El degà/na de la Facultat, que el presideix 
La resta de professorat amb dedicació a la Facultat 
El personal no docent adscrit a la Facultat 
Dos estudiants de cada titulació
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CALENDARI ACADÈMIC

Calendari Acadèmic 2015-2016

GRAUS

 a) Primer curs

Primer semestre

Docència: del 28 de setembre al 22 de gener

Avaluacions finals i 1a. recuperació: del 25 de gener al 5 de febrer

2a.recuperació: del 8 al 12 de febrer

Segon semestre

Docència: del 15 de febrer a l’1 de juny

Avaluacions finals i 1a. recuperació: del 2 al 10 de juny

2a.recuperació: del 16 al 23 de juny

b) Cursos 2n, 3r, 4t

Primer semestre

Docència: del 14 de setembre al 20 de desembre

Avaluacions finals i 1a. recuperació: del 11 al 22 de gener

2a.recuperació: del 8 al 12 de febrer

Dipòsit Treballs finals de grau: 13 de gener

Defensa Treballs finals de grau: 21 i 22 de gener

Segon semestre

Docència: del 25 de gener al 20 de maig

Avaluacions finals i 1a. recuperació: del 30 de maig al 10 de juny

2a.recuperació: del 13 al 23 de juny

Dipòsit Treballs finals de grau: 2 de juny

Defensa Treballs finals de grau: 14 i 15 de juny

 

ENGINYERIA ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL (2n.cicle) 

Primer semestre

1ra convocatòria d’exàmens: del 8 al 22 de gener

2na convocatòria d’exàmens: del 9 al 18 de març

5GUIA DE L’ESTUDIANT 2015-2016  GRAU EN TECNOLOGIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA



Dipòsit Treballs finals de carrera: 13 de gener

Defensa Treballs finals de carrera: del 22 al 29 de gener

Segon semestre

1ra convocatòria d’exàmens: del 18 de maig al 3 de juny

2na convocatòria d’exàmens: de l’1 al 16 de setembre

Dipòsit Treballs finals de carrera: 2 de juny // 2 de setembre

Defensa Treballs finals de carrera: de 16 al 23 de juny // del 5 al 9 de setembre

 

DIES FESTIUS

Dilluns, 12 d’octubre de 2015 - el Pilar
Dilluns, 7 de desembre de 2015 - pont de la Immaculada
Dimarts, 8 de desembre de 2015 - la Immaculada
Dissabte, 23 d’abril de 2016 - Sant Jordi (Festa UVic)
Diumenge, 1 de maig de 2016 - Festa del Treball
Dilluns, 16 de maig de 2016 - Segona Pasqua (festiu pendent d’aprovació)
Divendres, 24 de juny de 2016 - Sant Joan
Dimarts, 5 de juliol de 2016 - Festa Major de Vic
Diumenge, 11 de setembre de 2016 - Diada Nacional de Catalunya

VACANCES

Nadal: del 24 de desembre de 2015 al 10 de gener de 2016, ambdós inclosos
Setmana Santa: del 19 de març al 28 de març de 2016, ambdós inclosos
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ORGANITZACIÓ DE L’ENSENYAMENT

Objectius generals

Forma professionals capaços d’assumir càrrecs intermedis en la indústria alimentària gran i mitjana, però
capaços també d’assumir la gerència de petites empreses alimentàries característiques del sector. 
Per arribar a aquest objectiu es reforcen les àrees del trinomi tecnologia-gestió-seguretat alimentària. Això
requereix formació específica en les següents àrees:

Tecnologia i control de processos 
Gestió de l’empresa, màrqueting i comercialització 
Gestió ambiental 
Seguretat alimentària 
Qualitat i control de qualitat

Metodologia

Els crèdits ECTS

El crèdit ECTS (o crèdit europeu) és la unitat de mesura del treball de l’estudiant en una assignatura. Cada
crèdit ECTS equival a 25 hores que inclouen totes les activitats que realitza l’estudiant dins d’una
determinada assignatura: assistència a classes, consulta a la biblioteca, pràctiques, treball de recerca,
realització d’activitats, estudi i preparació d’exàmens, etc. Si una assignatura té 6 crèdits vol dir que es
preveu que el treball de l’estudiant haurà de ser equivalent a 150 hores de dedicació a l’assignatura (6 × 25).

Les competències

Quan parlem de competències ens referim a un conjunt de coneixements, capacitats, habilitats i actituds
aplicades al desenvolupament d’una professió. Així doncs, la introducció de competències en el currículum
universitari ha de possibilitar que l’estudiant adquireixi un conjunt d’atributs personals, habilitats socials, de
treball en equip, de motivació, de relacions personals, de coneixements, etc., que li permetin desenvolupar
funcions socials i professionals en el propi context social i laboral.

Algunes d’aquestes competències són comunes a totes les professions d’un determinat nivell de
qualificació. Per exemple, tenir la capacitat de resoldre problemes de forma creativa, o de treballar en equip,
són competències generals o transversals de pràcticament totes les professions. És de suposar que un
estudiant universitari les adquirirà, incrementarà i consolidarà al llarg dels seus estudis, primer, i, després,
en la seva vida professional.
Altres competències, en canvi són específiques de cada professió. Un biotecnòleg o biotecnòloga, posem
per cas, ha de dominar unes competències professionals molt diferents de les que ha de dominar un
enginyer o enginyera. L’adquisició de les competències es realitza avaluant els aprenentatges en cada 
assignatura.

L’organització del treball acadèmic

Les competències professionals plantegen l’ensenyament universitari més enllà de la consolidació dels
continguts bàsics de referència per a la professió. Per tant, demana unes formes de treball complementàries
a la transmissió de continguts i és per això que en els ensenyaments en modalitat presencial parlem de tres
tipus de treball a l’aula o en els espais de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, que en el
seu conjunt constitueixen les hores de contacte dels estudiants amb el professorat:

Les sessions de classe s’entenen com a hores de classe que imparteix el professorat a tot el grup.
Aquestes sessions inclouen les explicacions del professorat, les hores de realització d’exàmens, les
conferències, les projeccions, etc. Es tracta de sessions centrades en algun o alguns continguts del
programa. 
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Les sessions de treball dirigit s’entenen com a hores d’activitat dels estudiants amb la presència del
professorat (treball a l’aula d’ordinadors, correcció d’exercicis, activitats en grup a l’aula, col·loquis o debats,
pràctiques de laboratori, seminaris en petit grup, etc.) Aquestes sessions podran estar dirigides a tot el grup,
a un subgrup o a un equip de treball. 
Les sessions de tutoria són aquelles hores en què el professorat atén de forma individual o en petit grup
els estudiants per conèixer el progrés que van realitzant en el treball personal de l’assignatura, orientar o
dirigir els treballs individuals o grupals o per comentar els resultats de l’avaluació de les diferents activitats.
La iniciativa de l’atenció tutorial pot partir del professorat o dels mateixos estudiants per plantejar dubtes
sobre els treballs de l’assignatura, demanar orientacions sobre bibliografia o fonts de consulta, conèixer
l’opinió del professorat sobre el propi rendiment acadèmic o aclarir dubtes sobre els continguts de
l’assignatura. La tutoria és un element fonamental del procés d’aprenentatge de l’estudiant.

Dins el pla de treball  d’una assignatura també s’hi preveuran les sessions dedicades al treball personal dels
estudiants que són les hores destinades a l’estudi, a la realització d’exercicis, a la recerca d’informació, a la
consulta a la biblioteca, a la lectura, a la redacció i realització de treballs individuals o en grup, a la
preparació d’exàmens, etc.

Consulteu els plans de treball de les assignatures de les titulacions que s’imparteixen també en modalitat
online per veure com s’organitza el treball acadèmic en aquesta modalitat.

El Pla de treball

Aquesta nova forma de treballar demana planificació per tal que l’estudiant pugui organitzar i preveure la
feina que ha de realitzar a les diferents assignatures. És per això que el Pla de treball esdevé un recurs
important que possibilita la planificació del treball que ha de fer l’estudiant en un període de temps limitat.
El Pla de treball reflecteix la concreció dels objectius, continguts, metodologia i avaluació de l’assignatura
dins l’espai temporal del semestre o del curs. Es tracta d’un document que guia per planificar temporalment
les activitats concretes de l’assignatura de forma coherent amb els elements indicats anteriorment.
Aquest Pla és l’instrument que dóna indicacions sobre els continguts i les activitats de les sessions de
classe, les sessions de treball dirigit i les sessions de tutoria i consulta. En el Pla de treball s’hi concreten i
planifiquen els treballs individuals i de grup i les activitats de treball personal de consulta, recerca i estudi
que caldrà realitzar en el marc de l’assignatura.

El Pla de treball se centra bàsicament en el treball de l’estudiant i l’orienta perquè planifiqui la seva activitat
d’estudi encaminada a l’assoliment dels objectius de l’assignatura i a l’adquisició de les competències 
establertes.
L’organització del pla de treball pot obeir a criteris de distribució temporal (quinzenal, mensual, semestral,
etc.) o bé pot estar organitzat seguint els blocs temàtics del programa de l’assignatura (o sigui, establint un
pla de treball per a cada tema o bloc de temes del programa).

En els Plans de treball hi ha especificats quins resultats d’aprenentatge s’avaluen en cadascuna de les
activitats d’avaluació plantejades.

Procés d’avaluació

Segons la normativa de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, ?els ensenyaments oficials
de grau s’avaluaran de manera continuada i hi haurà una única convocatòria oficial per matrícula. Per
obtenir els crèdits d’una matèria o assignatura s’hauran d’haver superat les proves d’avaluació establertes
en la programació corresponent?.

L’avaluació de les competències que l’estudiant ha d’assolir en cada assignatura requereix que el procés
d’avaluació no es redueixi a un únic examen final. Per tant, s’utilitzaran diferents instruments per poder
garantir una avaluació continuada i més global que tingui en compte el treball que s’ha realitzat per assolir
els diferents tipus de competències. És per aquesta raó que parlem de dos tipus d’avaluació amb el mateix
nivell d’importància:
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Avaluació de procés:  Seguiment del treball individualitzat per avaluar el procés d’aprenentatge
realitzat durant el curs. Aquest seguiment es pot fer amb les tutories individuals o grupals, el lliurament
de treballs de cada tema i la seva posterior correcció, amb el procés d’organització i assoliment que
segueixen els membres d’un equip de forma individual i col·lectiva per realitzar els treballs de grup, etc.
L’avaluació del procés es farà a partir d’activitats que es realitzaran de forma dirigida o s’orientaran a la
classe i tindran relació amb la part del programa que s’estigui treballant. Alguns exemples serien:
comentari d’articles, textos i altres documents escrits o audiovisuals (pel·lícules, documentals, etc.);
participació en debats col·lectius, visites, assistència a conferències, etc. Aquestes activitats s’avaluaran
de forma continuada al llarg del quadrimestre. 
Avaluació de resultats:  Correcció dels resultats de l’aprenentatge de l’estudiant. Aquests resultats
poden ser de diferents tipus: treballs en grup de forma oral i escrita, exercicis de classe realitzats
individualment o en petit grup, reflexions i anàlisis individuals en les quals s’estableixen relacions de
diferents fonts d’informació més enllà dels continguts explicats pel professorat a les sessions de classe,
redacció de treball individuals, exposicions orals, realització d’exàmens parcials o finals, etc.

Les darreres setmanes del semestre estaran dedicades a la realització de proves i activitats de recuperació
per als estudiants que no hagin superat l’avaluació continuada. Els estudiants que no superin la fase de
recuperació hauran de matricular i repetir l’assignatura el proper curs.

A més de les activitats d’avaluació incloses dins del període de docència, cada assignatura disposarà de
dos períodes posteriors:

Període d’avaluació final:  Seran les dues setmanes consecutives a la finalització del semestre. Aquest
període permetrà realitzar les darreres activitats d’avaluació i recuperar les que s’hagin indicat com a
recuperables. Es recomana que aquestes darreres activitats d’avaluació no superin el 20% de la nota
final de l’assignatura. 
Període de recuperació:  Permetrà una 2a recuperació de l’assignatura. Seran en les dues setmanes
posteriors al període d’avaluació final. L’avaluació en aquest segon període no pot suposar més del
50% de la nota final de l’assignatura. En aquest període d’avaluació es pot accedir-hi per millorar la 
nota.
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PLA D’ESTUDIS

Tipus de matèria Crèdits

Formació Bàsica (FB) 72

Obligatòria (OB) 120

Optativa (OP) 30

Treball de Fi de Grau (TFG) 12

Pràctiques Externes (PE) 6

Total 240

PRIMER CURS

Crèdits Tipus

Biologia 6,0 FB

English 6,0 FB

Fonaments de Física 6,0 FB

Matemàtiques I 6,0 FB

Química I 6,0 FB

Biologia Animal 6,0 FB

Biologia Vegetal 6,0 FB

Bioquímica 6,0 FB

Matemàtiques II 6,0 FB

Química II 6,0 FB
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SEGON CURS

Crèdits Tipus

Bioestadística 6,0 FB

Genètica 6,0 OB

Introducció a la Programació 6,0 FB

Microbiologia General 6,0 OB

Tècniques Instrumentals Bàsiques 6,0 OB

Fonaments d’Enginyeria 6,0 OB

Fonaments de Gestió Empresarial 6,0 OB

Legislació Alimentària 6,0 OB

Microbiologia Alimentària 6,0 OB

Projecte Integrat I 6,0 OB

TERCER CURS

Crèdits Tipus

Bromatologia I 6,0 OB

Enginyeria Alimentària 6,0 OB

Finançament i Inversió 6,0 OB

Processament d’Aliments I 6,0 OB

Producció de Matèries Primeres 6,0 OB

Bromatologia II 6,0 OB

Gestió de la Qualitat Alimentària 6,0 OB

Processament d’Aliments II 6,0 OB

Projecte Integrat II 6,0 OB

Toxicologia i Higiene Alimentària 6,0 OB
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QUART CURS

Crèdits Tipus

Control de Qualitat 6,0 OB

Gestió Ambiental 6,0 OB

Treball de Fi de Grau 12,0 TFG

Pràctiques Externes I 6,0 PE

Optatives 30,0 OP

OPTATIVES - SENSE ITINERARI

Crèdits

Canvi Global 6,0

Energies Renovables 3,0

Indústries Càrniques 6,0

Indústries dels Cereals i Panificació 6,0

Tractament i Gestió de Residus Sòlids 6,0

Gestió de la Innovació 6,0

Indústries Làcties 6,0

Tractament i Gestió de Residus Líquids 6,0

Pràctiques Externes Optatives 6,0
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ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES DE TERCER CURS
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Bromatologia I

Bromatologia I

Tipologia: Obligatòria (OB)

Crèdits: 6,0

Llengua d’impartició: Català

PROFESSORAT

Jordi Viver Fabregó

OBJECTIUS:

Que l’estudiant:

1.  Conegui la composició, les propietats i el valor nutritiu dels diferents tipus d’aliments. 
2.  Conegui els tipus d’alteracions i modificacions que es poden produir als aliments, i els canvis a que

poden estar sotmesos en funció del tractament que rebin, la manipulació, l’embalatge i
l’emmagatzemament. 

3.  Tingui les eines i raonaments que possibilitin la interpretació de problemes reals en la composició dels
aliments, com l’anàlisi de components majoritaris i minoritaris, elements traça, additius i residus
contaminants. 

4.  Prengui consciència de la gestió ambiental, de la producció d’aliments i de la gestió dels residus
alimentaris. 

5.  Aprengui les tècniques i els mètodes característics en l’anàlisi físicoquímica i sensorial dels aliments.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

1.  Coneix els tipus, funcions i propietats dels nutrients alimentaris. 
2.  Identifica coadjuvants i additius alimentaris i sap quan es poden i quan s’han d’utilitzar. 
3.  Coneix i sap executar les etapes experimentals del procés analític aplicades a l’anàlisi d’aliments. 
4.  Sap aplicar mètodes instrumentals d’anàlisi per determinar la composició dels aliments i la presència de

residus contaminants. 
5.  És capaç d’interpretar els canvis nutritius i organolèptics que sofreix un aliment al ser transformat per la

indústria alimentària.

COMPETÈNCIES

Generals

Capacitat crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi.
Capacitat per adaptar-se a situacions noves.
Capacitat per aplicar el coneixement a la pràctica.
Capacitat per aprendre.
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Capacitat per avaluar alternatives.
Capacitat per prendre decisions.
Capacitat per resoldre problemes.
Capacitat per treballar amb autonomia.
Capacitat per treballar en equip.

Específiques

Capacitat d’assessorar en l’àmbit científic i tècnic.
Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en la tecnologia i gestió 
alimentària.
Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d’enginyeria i operacions bàsiques d’aliments.
Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de tecnologia dels aliments.
Capacitat per desenvolupar nous processos i productes.
Capacitat per obrir noves vies d’investigació i desenvolupament en el camp agroalimentari.
Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps, i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la 
tecnologia.

CONTINGUTS:

1.  Components dels aliments: Nutrients, aigua, components tecnològics, contaminants 
2.  Modificacions químiques dels aliments: Proteïnes, carbohidrats, lípids, vitamines, minerals. 
3.  Anàlisi fisicoquímica dels aliments: Composició percentual, anàlisi instrumental, mètodes immunològics 
4.  Anàlisi sensorial

AVALUACIÓ:

L’avaluació de l’assignatura  tindrà en compte haver adquirit les competències i els resultats d’aprenentatge.
L’avaluació es basarà en un seguiment continu del treball acadèmic de l’estudiant al llarg del curs.
S’avaluarà l’assistència activa a l’aula i al laboratori; la realització de proves per escrit; la resolució
d’exercicis i informes.
A partir de les accions d’avaluació s’obtindrà la nota final de la següent manera:

Exàmens de conceptes                 60% 
Exercicis i treballs                        20% 
Informe i assistència a pràctiques  20%

L’avaluació contempla dos períodes diferents d’avaluació:

1.  el període ordinari: integrat al procés formatiu i dins del període lectiu. La nota s’obtindrà com s’ha
exposat anteriorment. Les diferents notes fan mitjana sempre i quan siguin iguals o superiors a 5.Els
exercicis i els informes faran mitjana amb qualsevol nota. 

2.  el període complementari: l’estudiant podrà ser avaluat de nou d’aquelles activitats recuperables que no
s’hagin superat satisfactòriament en el marc del període ordinari avaluable. L’avaluació en aquests cas
no pot superar més del 50% de la nota final de l’assignatura.

S’ha de tenir en compte:

Les activitats recuperables són els exàmens de conceptes.
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BIBLIOGRAFIA:

Bàsica

Belitz,H.D.; Grosch,W. Química de los alimentos. Saragossa: Acribia, 2012 
Fennema,O.R. Química de los alimentos. Saragossa: Acribia, 2000. 
Badui D, S. Química de los alimentos. México: Pearson Educación, 2006

Complementària

AENOR. Análisis sensorial: Alimentación. Madrid: AENOR, 2011. 
Codex alimentarius. 
Lück, E. Conservacion química de los alimentos, características, usos, efectos. Saragossa: Acribia,
1999. 
Primo Yufera, E. Química de los alimentos. Madrid. Síntesis. 1998. 
Romain, Jeanet et all. Ciencia de los alimentos: Bioquímica, microbiologia, processos i productos.
Volumen 1: Estabilización biológica y físico química. Saragossa: Acribia, 2010. 
Astiasaran, I. Alimentos: composicion y propiedades. Madrid: McGraw Hill, 2000. 
Sancho Valls, J. Introducción al análisis sensorial de los alimentos. Barcelona. Ed. UB. 1999

16GUIA DE L’ESTUDIANT 2015-2016  GRAU EN TECNOLOGIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA



Enginyeria Alimentària

Enginyeria Alimentària

Tipologia: Obligatòria (OB)

Crèdits: 6,0

Llengua d’impartició: Català

PROFESSORAT

Lídia Raventós Canet

OBJECTIUS:

Aplicar els coneixements de fonaments d’enginyeria per poder comprendre, dissenyar i calcular operacions
bàsiques i els processos més freqüents que tenen lloc en els processos industrials.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Conèixer, comprendre i utilitzar els principis d’enginyeria i operacions bàsiques dels aliments 
Resoldre problemes de balanços de matèria, energia i quantitat de moviment correctament utilitzant la
metodologia adequada 
Calcular correctament equips de l’enginyeria alimentària 
Aplicar les operacions bàsiques utilitzades per al disseny d’un procés alimentària

COMPETÈNCIES

Generals

Capacitat d’anàlisi i síntesi.
Capacitat per resoldre problemes.

Específiques

Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d’enginyeria i operacions bàsiques d’aliments.

CONTINGUTS:

Operacions bàsiques amb reacció química: M4- Els reactors 
Operacions bàsiques de transferència de energia: M5- Els evaporadors 
Operacions bàsiques amb transferència de quantitat de moviment: M6- Llits fixos, llits fluiditzats i
filtració. 
Operacions bàsiques de transferència de matèria: M7- Els extractors.
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AVALUACIÓ:

La nota final de l’assignatura serà una mitjana ponderada:

Examen I: M4, M5. 35% de la nota final.  Prova escrita, recuperable. (*)

Examen II: M6, M7. 35% de la nota final. Prova escrita, recuperable.(*)

Tasques:  30% de la nota final. Resolució d’un exercici per mòdul, proposats per la professora. No 
recuperable

(*) Constarà de dues parts, un test de teoria i resolució de problemes. Promitja a partir de 4.

BIBLIOGRAFIA:

Bàsica

Calleja, G. Introducción a la ingeniería química. Síntesis, 1999. 
Couldson; Richardson. Ingeniería química. Volums I-IV. Barcelona: Reverté. 
Doran, P. Principios de ingeniería de los bioprocesos. Saragossa: Acribia, 1998. 
Foust, A.S. et al. Principios de operaciones unitarias. CECSA. 
Godia Casablancas. Ingeniería bioquímica. Madrid: Síntesis, 1998. 
Lomas, M. C. (2002). Introducción al cálculo de los procesos tecnológicos. Saragossa: Acribia. 
McCabe, W.L. Operaciones básicas de ingeniería química. Barcelona: Reverté. 
Ocon. Problemas de ingeniería química. Aguilar. 
Perry. Manual del ingeniero químico. Volums I-III. McGraw-Hill. 
Singh, R.P.; Heldman, D.R. (2009). Introducción a la ingeniería de los alimentos. Saragossa: Acribia. 
Vian, A.; Ocon, J. Elementos de ingeniería química.

Complementària

 Fellows, P.(2000). Tecnología del procesado de los alimentos: principios y práctica. Saragossa: Acribia.
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Finançament i Inversió

Finançament i Inversió

Tipologia: Obligatòria (OB)

Crèdits: 6,0

Llengua d’impartició: Català

PROFESSORAT

Carles Torres Feixas

OBJECTIUS:

Els objectius principals són saber analitzar la situació econòmica i financera d’una empresa a partir dels
estats comptables, conèixer i saber utilitzar els diferents instruments que permeten obtenir finançament per
portar a terme activitats econòmiques i, finalment, entendre i utilitzar els mercats financers tradicionals i els
mercats de derivats.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Prendre decisions per aconseguir la supervivència d’una empresa en termes economicofinancers. 
Realitzar el càlcul de compte de resultats. 
Realitzar el balanç i calcular els principals ràtios financers i ser capaç de fer un diagnòstic de la situació
econòmica, financera i patrimonial de l’entitat. 
Calcular els principals indicadors per a l’estudi de la viabilitat economicofinancera de projectes 
d’inversió.

COMPETÈNCIES

Generals

Capacitat d’anàlisi i síntesi.

Específiques

Capacitat per estudiar la viabilitat de projectes d’inversió per a prendre decisions que permetin el
creixement i la supervivència del negoci.
Coneixement adequat del concepte d’empresa i del marc institucional i jurídic de l’empresa;
coneixements d’organització i gestió d’empreses.

CONTINGUTS:
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Anàlisis econòmica i financera de l’empresa a partir dels estats comptables 
Finançament empresarial. Conceptes i instruments 
Mercats financers tradicionals 
Mercats de derivats

AVALUACIÓ:

Examen primer mòdul / Treball: 30%
Examen segon mòdul / Treball: 25 %
Examen del tercer mòdul / Trebal: 20%
Examen de quart mòdul / Treball: 25 %
Els treballs son optatius i tenen un pes d’un 25% en cada mòdul.

Els exàmens aprovats són alliberatoris

BIBLIOGRAFIA:

Amat i Salas, Oriol. Ratios de las empresas más rentables. Barcelona: Gestió 2000, 2000.
Burton G. Malkiel. Un paseo aleatorio por Wall Street. Madrid: Alianza Editorial, 2001.
Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial. Guia de finançament per a empreses. Barcelona:
Generalitat de Catalunya, CIDEM.
Suárez Suárez, Andrés S. Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa. Madrid: Pirámide, 
1996.
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Processament d’Aliments I

Processament d’Aliments I

Tipologia: Obligatòria (OB)

Crèdits: 6,0

Llengua d’impartició: Català

PROFESSORAT

Lídia Raventós Canet

OBJECTIUS:

Es pretén donar a conèixer les tecnologies més habituals en el processament dels aliments. Com funcionen,
com afecten als aliments,quins avantatges i desavantatges tenen respecte altres tècniques  i quines són les
seves aplicacions a la indústria alimentaria.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la tecnologia dels aliments 
Conèixer, comprendre i utilitzar els principis del processament de diferents sectors de les indústries
alimentàries 
Conèixer bé les característiques fisicoquímiques, valor nutritiu i composició de diferents productes
alimentaris 
Conèixer, comprendre els processos de producció relacionats amb diferents aliments 
Ser capaç d’integrar els coneixements teòrics i pràctics adquirits per formular i elaborar diferents
aliments 
Conèixer, comprendre els principis de l’envasament i embalatge dels aliments 
Comprendre els principis bàsics de la biotecnologia alimentària

COMPETÈNCIES

Generals

Capacitat d’anàlisi i síntesi.

Específiques

Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la tecnologia i processos d’envasat dels 
aliments.
Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de tecnologia dels aliments.
Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis dels processos en les indústries alimentàries.
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CONTINGUTS:

Part I: L’alteració dels aliments 
M1- L’aigua en els aliments 
M2- Enfosquiment enzimàtic 
M3- Enfosquiment no enzimàtic 
M4- Oxidació de lípids

Part II: Processament dels aliments 
M5- Processos de preparació de les matèries primeres 

Processos de condicionament 
Processos de conversió d’aliments

M6- Processos de conservació dels aliments 
Processament d’aliments amb aplicació de calor. 
Processament d’aliments per eliminació de calor 
Processament d’aliments per control de la activitat d’aigua.

M7- Processament d’aliments per transformació. 
Processament per transformació amb aplicació de calor 
Extrusió i texturització 
Altres processaments

AVALUACIÓ:

Els ítems que serviran per avaluar l’assignatura, són els següents:

25% examen Part I: Prova escrita, recuperable. 
55% examen Part II: Prova escrita, recuperable. 
20% Treball. No recuperable 
Tasques avaluables. No recuperables. Per millorar nota

Els exàmens consistiran en un test teòric per al qual no es podrà utilitzar documentació.
Les Tasques Avaluables no es poden recuperar.
La nota de cadascun dels exàmens ha de ser igual o superior a 4.0 punts sobre 10.

BIBLIOGRAFIA:

Bàsica

Barbosa, G.V.; Pothakamuri, U.R.; Palou, E. Conservación no térmica de alimentos. Saragossa: Acribia, 
1998.
Casp, A., Abril, J. Procesos de conservación de alimentos. Madrid: AMV, 1999.
Cheftel, JC. Introducción a la bioquímica y tecnología de los alimentos. Zaragoza: Acribia, 1976.

Derosier, N.W. Elementos de tecnología de alimentos. CECSA, 1983

Complementària
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Producció de Matèries Primeres

Producció de Matèries Primeres

Tipologia: Obligatòria (OB)

Crèdits: 6,0

Llengua d’impartició: Català

OBJECTIUS:

En aquesta assignatura es proporcionen els coneixements sobre la producció i la caracterització qualitativa
de les matèries primes objecte de manipulació, condicionament i / o transformació en la indústria 
agroalimentària

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Conèixer les bases de la producció vegetal i animal i del tipus d’indústria associada 
Conèixer la producció i la caracterització de les matèries primeres de la indústria alimentària 
Conèixer els requisits de qualitat de les matèries primeres de la indústria alimentària 
Analitzar críticament els resultats obtinguts 
Consolidar i interrelaciona conceptes de diverses matèries 
Tenir habilitat per comprendre i analitzar la informació de diferents fonts

COMPETÈNCIES

Generals

Capacitat d’anàlisi i síntesi.

Específiques

Coneixement de la composició dels aliments i les matèries primeres, així com del seu valor nutritiu i 
funcionalitat.
Coneixements sobre la producció i caracterització qualitativa de les matèries primeres objecte de
manipulació, condicionament o transformació en la indústria agroalimentària.

CONTINGUTS:

Indústries agràries i indústries agroalimentàries. 
Tipus d’indústries. 
Matèries primeres. 
Estadístiques. 
Superfícies. 
Produccions. 
Introducció a la producció vegetal. 
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Factors climàtics i edàfics. 
Tècniques de producció i reproducció. 
Introducció a la producció animal. 
Producció de llet, carn i ous.

AVALUACIÓ:

La nota final de l’assignatura serà una mitjana ponderada de l’avaluació de les
activitats acadèmiques de l’estudiant, amb uns pesos de l’ordre:

Avaluació de proves objectives per escrit: 60% - 80% 
Avaluació de participar en les activitats acadèmiques: 10%

BIBLIOGRAFIA:

Bàsica

Oretga Bernaldo de Quirós, E. 2011. Producción de materias primas alimentarias: I.Material vegetal.
Granada: Universidad de Granada.

Complementària

Caraurbano Terrón, P. 2002. Fitotecnia. Ingenieria de la Produccion Vegetal. Madrod: Mundi-Prensa
Libros. 
Rodríguez, F. i altres. 2003. Bases de la producción animal Sevilla: Publicacs Universidades de Sevilla
y Córdoba.
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Bromatologia II

Bromatologia II

Tipologia: Obligatòria (OB)

Crèdits: 6,0

Llengua d’impartició: Català

PROFESSORAT

Anna M. Dalmau Roda

OBJECTIUS:

Que l’estudiant:

1.  Conegui la composició, les propietats i el valor nutritiu dels diferents tipus d’aliments. 
2.  Conegui els tipus d’alteracions i modificacions que es poden produir als aliments, i els canvis a que

poden estar sotmesos en funció del tractament que rebin, la manipulació, l’embalatge i
l’emmagatzemament. 

3.  Tingui les eines i raonaments que possibilitin la interpretació de problemes reals en la composició dels
aliments, com l’anàlisi de components majoritaris i minoritaris, elements traça, additius i residus
contaminants. 

4.  Prengui consciència de la gestió ambiental, de la producció d’aliments i de la gestió dels residus
alimentaris. 

5.  Aprengui les tècniques i els mètodes característics en l’anàlisi físicoquímica i sensorial dels aliments.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

1.  Coneix les principals característiques dels aliments bàsics. 
2.  Ha adquirit una visió  global de la transformació que pot realitzar un aliment fresc per augmentar la seva

vida útil 
3.  Es capaç de buscar i analitzar informació científica per completar els continguts de l’assignatura 
4.  Aplica els coneixements teòrics a la realització d’exercicis i  pràctiques. 
5.  Interpreta correctament els resultats obtinguts al laboratori.

COMPETÈNCIES

Específiques

Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d’anàlisi d’aliments.
Coneixement de la composició dels aliments i les matèries primeres, així com del seu valor nutritiu i 
funcionalitat.
Coneixement de les propietats físicoquímiques dels aliments.
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CONTINGUTS:

1.  Aliment
     

Aliments bàsics d’origen animal

2.  Carns i productes carnis

3. Productes de la pesca i derivats

4. Ous i productes derivats

5. Llets i productes derivats

 

Aliments bàsics d’origen vegetal

6. Cereals i productes derivats

7. Hortalisses i productes derivats

8. Llegums i productes derivats

9. Fruites carnoses, fruits secs i productes derivats

 

AVALUACIÓ:

L’avaluació de l’assignatura  tindrà en compte haver adquirit les competències i els resultats d’aprenentatge.
L’avaluació es basarà en un seguiment continu del treball acadèmic de l’estudiant al llarg del curs.
S’avaluarà  la realització de les proves  escrites; dels informes de pràctiques , la resolució d’exercicis i
l’assistència activa al laboratori;
A partir de les accions d’avaluació s’obtindrà la nota final de la següent manera:

Exàmens de conceptes   60% 
Exercicis, informes,....     40%

L’avaluació contempla dos períodes diferents d’avaluació:

el període ordinari: integrat al procés formatiu i dins del període lectiu. La nota obtinguda s’obtindrà com
s’ha exposat anteriorment. Les diferents notes fan mitjana sempre i quan siguin iguals o superiors a 4,5.
Excepcionalment els exercicis i els informes  faran mitjana encara que no s’arribi a 4.5. 
el període complementari: l’estudiant podrà ser avaluat de nou d’aquelles activitats recuperables que no
s’hagin superat satisfactòriament en el marc del període ordinari avaluable. L’avaluació en aquests cas
no pot superar més del 50% de la nota final de l’assignatura.

S’ha de tenir en compte:

Les activitats recuperables són els exàmens de conceptes. 
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BIBLIOGRAFIA:

Bàsica

Astiasaran. Alimentos, composicion y propiedades. McGraw Hill. 2000. 
Belitz, H.D.; Grosch,W. Quimica de los alimentos. Saragossa: Acribia. 2012 
Fenema, O.R. Quimica de los alimentos. Saragossa: Acribia, 2000. 
Romain, Jeanet et al. Ciencia de los alimentos: Bioquímica, microbiologia, processos i productos.
Volumen 2: Tecnologia de los productos alimentarios. Saragossa: Acribia, 2010. 
Vollmer, G.; Josst, G.; Schenker, D.; Sturn, N. Elementos de bromatologia descriptiva. Saragossa:
Acribia, 1995.

Complementària

AENOR. Análisis sensorial: Alimentación. Madrid: AENOR. 2011. 
Alais, CM. Ciencia de la leche. Principios de tecnica lechera. Saragossa: Acribia, 1988. 
Astiasaran, I. Alimentación y salud pública. Madrid. McGraw Hill interamericana. 2002. 
Carballo, B. Tecnologia de la carne y de los productos cárnicos. Madrid. AMV. Mundi Premsa. 2001. 
Ciurana, J. Els olis de Catalunya. Barcelona: S.C. Publicacions de la Generalitat. 1981. 
Codex alimentarius. Volumen 12. Leche y productos lacteos. 2001. 
Comisión del Codex Alimentarius. Frutas y hortalizas frescas: Suplemento 1 al volumen 5B [del] Codex 
Alimentarius. Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias.  1996. 
Hoseney, R. C. Principios de ciencia y tecnologia de los cereales. Saragossa: Acribia. 1991 
Instituto internacional del frio. Alimentos congelados, processado y distribucion. Saragossa: Acribia,
1990. 
Lück. Conservacions química de los alimentos, características, usos, efectos. Saragossa: Acribia, 1999. 
Madrid. Legislación alimentaria: codigo alimentario español y disposiciones complementarias. Madrid:
Tecnos, 2006. 
Primo Yufera, E. Química de los alimentos. Madrid. Síntesis. 1998. 
Romain, Jeanet et al. Ciencia de los alimentos: Bioquímica, microbiologia, processos i productos.
Volumen 1: Estabilización biológica y físico química. Saragossa: Acribia, 2010. 
Southgate, David. Conservación de frutas y hortalizas. Saragossa: Acribia, 1992. 
Walstra, P. Ciencia de la leche y tecnologia de los productos lacteos. Saragossa: Acribia, 2001.
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Gestió de la Qualitat Alimentària

Gestió de la Qualitat Alimentària

Tipologia: Obligatòria (OB)

Crèdits: 6,0

Llengua d’impartició: Català

PROFESSORAT

M. Mercè Molist López

OBJECTIUS:

L’objectiu principal és introduir els alumnes en els aspectes bàsics de la Gestió i el control de la Qualitat a la
Indústria Agroalimentaria, desenvolupant alguns models de gestió com el sistema APPCC.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Coneix i implanta Sistemes de Gestió de la Qualitat (SGQ). Dissenya i planifica la implantació de SGQ a
la indústria alimentària. 
Coneix i implanta el Sistema d’Anàlisi de Riscos i Punts de Control Crítics (PCC) en diferents sectors. 
Sap avaluar els perills alimentaris a partir de la seva gravetat, probabilitat i detecció. Aplica les
metodologies com l’AMFE per a la prevenció de perills. 
Coneix i aplicar els programes de prerequsits ens els diferents sectors dins la indústria alimentària. 
Coneix, comprèn i utilitza els principis de traçabilitat. 
Sap integrar sistemes com el Sistema de Gestió de la Qualitat (SGQ), Sistemes de Gestió de la
Seguretat Alimentària (SGSA), Sistemes de Gestió Medioambiental i de Riscos Laborals.

COMPETÈNCIES

Generals

Capacitat d’anàlisi i síntesi.
Capacitat d’organitzar i planificar.
Capacitat per resoldre problemes.
Lideratge, iniciativa i esperit emprenedor.
Preocupació per la qualitat.

Específiques

Capacitat d’assessorar en l’àmbit científic i tècnic.
Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de gestió, control i avaluació de la qualitat i
seguretat alimentària.
Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de traçabilitat.
Capacitat per realitzar controls de qualitat (físic, organolèptic i microbiològic) en les indústries 
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agroalimentàries.
Habilitat per dissenyar i realitzar tasques de formació i educació alimentària.

CONTINGUTS:

Mòdul 1. La Gestió de la Qualitat Total
1.1 Concepte de qualitat. Qualitat i sostenibilitat. Responsabilitat social corporativa. Qualitat i Seguretat 
alimentària
1.2 Gestió basada en processos 
1.3 Costos de qualitat
Mòdul 2. Gestió del risc
2.1. Introducció a l’anàlisi del risc
2.2. Gestió del risc
2.3. Avaluació del risc
2.4. Comunicació del risc
Mòdul 3.Sistemes de gestió de la qualitat a la Indústria Alimentària . 
3.1. La gestió de la seguretat alimentària. 
3.2. Principals sistemes de gestió de la seguretat alimentària: Normes ISO 22000. Normes IFS. 
3.3. Normes BRC.
3.4. Certificacions Halal i kosher
Mòdul 4. Programes de prerequisits 
4.1. Disseny i construcció d’equipaments i locals
4.2. Ingrés de materials
4.3. Contaminacions creuades
4.4. Prerequisits bàsics
4.5. Comunicació client
4.6. Defensa alimentària, biovigilància, bioterrorisme
Mòdul 5. Sistema APPCC
5.1. Introducció
5.2. Passos preliminars
5.3. Anàlisi i avaluació de perills i determinació de mesures preventives
5.4. Identificació dels punts de control crític. Determinació de paràmetres i límits crítics
5.5. Determinació de les accions correctores a emprendre en cas de superació dels PCCs
5.6. Documentació de registres 
5.7. Procediments de validació i verificació
5.8. Revisió dels sistemes resultants, per als exemples d’aplicació
5.9. Simplificació del sistema, per a petites i mitjanes empreses
Mòdul 6. Sistema AMFE
6.1. Elaboració d’un AMFE
6.2. Anàlisi i millora del disseny amb l’AMFE
6.3. Tipus d’AMFE
Mòdul 7. Auditories de qualitat
7.1. Les Auditories de la Qualitat
7.2. Tipus d’Auditories 
7.3. Qualificació dels Auditors 
7.4. Planificació de les Auditories 
7.5. Etapes de l’auditoria 
Mòdul 8. Gestió de crisis alimentàries
8.1. L’Administració i el marc legal
8.2. Gestió de crisi d’Una Empresa
8.3. Comunicació
8.4. Avaluació
8.5. Gestió de la post-crisi
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AVALUACIÓ:

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ que representen el 100% de la Nota Final (N.F.)
? Activitat 1: Proves escrites - (50% de N.F.) 
    o Examen final (50% de NF). Nota mínima de l’Activitat: 5 ? Recuperable
    NOTA: L’examen final consta d’una part teòrica (30%) que es realitza sense apunts i una part d’exercicis
pràctics (20%) que es realitza amb apunts i ordinador i/o calculadora. 
? Activitat 2 ? Pràctiques 
   o Treball 1: Qualitat i sostenibilitat (10% de N.F.) - No recuperable
   o Treball 2 : Gestió del risc (10% de N.F.)-No recuperable
   o Treball 3 : Normes IFS (15% de N.F.)-No recuperable
   o Treball 2 : PCC (15% de N.F.)-No recuperable

CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ DE LA FACULTAT:

? La tinença de telèfons mòbils o similars (smartphones, tauletes, etc.) durant la realització de les proves
comporta un zero en la prova. 
? La no compareixença o no presentació dins els terminis establerts d’alguna de les activitats d’avaluació
atorga una nota de zero a la mateixa. Aquesta qualificació es tindrà en compte en el moment de calcular la
nota final de l’assignatura. 
? S’obtindrà la nota de l’assignatura ponderant, amb els percentatges respectius, les mitjanes aritmètiques
de les diferents activitats.
? L’estudiant tindrà l’opció de tornar-se a examinar de les proves recuperables suspeses. Les proves de
recuperació es realitzaran en les últimes setmanes del semestre destinades a aquesta funció, no podent
recuperar més del 50% de l’assignatura.
? Si es renuncia a accedir a la prova de recuperació es mantindrà la nota assolida en primera instància.
? En les activitats No Recuperables no s’exigeixen notes mínimes per poder calcular la nota final de 
l’assignatura.
? Només es qualificarà l’assignatura com a "No presentat" quan no s’hagi comparegut a cap prova avaluable
ni obtingut una nota en cap de les activitats de l’assignatura.

BIBLIOGRAFIA:

Bàsica

Aragonés, L. et. al. Guia per a l’aplicació de l’autocontrol basat en el sistema d’Anàlisi de Perills i Punts
de Control Crític. Barcelona: Agència Catalana de Seguretat Alimentària. Generalitat de Catalunya,
2004. 
Lelieveld, H. L. M. (2003 ). Hygiene in food processing . Cambridge: Woodhead. 
Mata i Albert, Eduard (2007 ). La Seguretat alimentària a Catalunya . Barcelona: Generalitat de
Catalunya Agència Catalana deSeguretat Alimentària. 
Mortimore, Sara (2013 ). HACCP : a practical approach (3rd ed.). London, [etc.]: Springer. 
Crosby, P. Hablemos de calidad. Madrid: McGraw-Hill, 1990. 
Douglas, C. Montgomery Control Estadístico de la Calidad. Mèxic: Grupo Editorial Iberoamérica, 1991.

Complementària

Feigenbaum, Armand V. Control total de la calidad. Compañía Editorial Continental. 
Fernández, M.A. Control, fundamento de la gestión por procesos y la calidad total. Madrid: Esic 
Ediciones,1996.
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Processament d’Aliments II

Processament d’Aliments II

Tipologia: Obligatòria (OB)

Crèdits: 6,0

Llengua d’impartició: Català

PROFESSORAT

Lídia Raventós Canet

OBJECTIUS:

En aquesta assignatura es pretén donar a conèixer d’una manera didàctica algunes de les tecnologies
emergents més interessants per a la indústria alimentària.
Es pretén fer reflexionar els estudiants i futurs professionals dins del sector alimentari del perquè d’algunes
noves tecnologies. Com sorgeixen, com funcionen, quins avantatges i desavantatges tenen respecte altres
tècniques convencionals i quines són les seves possibles aplicacions a la indústria alimentaria.
Al mateix temps es pretén que l’alumne conegui les eines bàsiques de disseny higiènic, seguretat i neteja de
les instal·lacions així com també es donen opcions per a un tractament adequat dels subproductes i residus
generats en aquest tipus d’indústries.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la tecnologia dels aliments 
Conèixer, comprendre i utilitzar els principis del processament de diferents sectors de les indústries
alimentàries 
Conèixer les característiques fisicoquímiques, valor nutritiu i composició de diferents productes
alimentaris 
Conèixer, comprendre els processos de producció relacionats amb diferents aliments 
Ser capaç d’integrar els coneixements teòrics i pràctics adquirits per formular i elaborar diferents
aliments 
Conèixer, comprendre els principis de l’envasament i embalatge dels aliments 
Comprendre els principis bàsics de la biotecnologia alimentària i sap aplicar-los

COMPETÈNCIES

Generals

Capacitat crítica i autocrítica.
Capacitat crítica i autocrítica.
Capacitat d’organitzar i planificar.
Capacitat per aplicar el coneixement a la pràctica.
Capacitat per avaluar alternatives.
Capacitat per prendre decisions.
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Capacitat per resoldre problemes.
Capacitat per treballar en equip.
Preocupació per la qualitat.

Específiques

Capacitat d’assessorar en l’àmbit científic i tècnic.
Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d’aplicacions de la biotecnologia en la
indústria agroalimentària.
Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la tecnologia i processos d’envasat dels 
aliments.
Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de tecnologia dels aliments.
Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis dels processos en les indústries alimentàries.
Capacitat per desenvolupar nous processos i productes.
Capacitat per integrar coneixements de la tecnologia i els avenços científics per l’aportació i
desenvolupament de la innovació tecnològica.
Capacitat per obrir noves vies d’investigació i desenvolupament en el camp agroalimentari.

CONTINGUTS:

Noves tecnologies en el processament d’aliments
L’objectiu d’aquesta unitat és donar a conèixer d’una manera didàctica algunes de les tecnologies
emergents més interessants per a la indústria alimentària. Es pretén fer reflexionar els estudiants i futurs
professionals dins del sector alimentari del ¿per què "Tecnologies Emergents"? Com sorgeixen, com
funcionen, quins avantatges i desavantatges tenen respecte a altres tècniques convencionals i quines són
les seves possibles aplicacions a la indústria alimentaria.

Sistemes de neteja i desinfecció
L’objectiu d’aquesta unitat és la de donar a conèixer d’una manera molt bàsica els mètodes de neteja i
desinfecció que es fan servir a les indústries alimentaries així com la d’identificar l’ús adequat de detergents
i desinfectants i avaluar-ne la seva eficàcia.

Envasat, envasos i productes de condicionament
L’objectiu d’aquest unitat didàctica es conèixer els diferents tipus d’envasos d’aliments i lesseves
característiques, així com els diferents materials de que estan composats per saber escollir per cada aliment
o presentació el material més adient i conèixer les característiques de qualitat dels envasos com a matèria
primera de la indústria alimentària.

Tractament de subproductes i residus
L’objectiu d’aquest unitat és la de conèixer d’una manera general com donar sortida als múltiples residus
que es rebutgen a les industries alimentàries ja sigui com a font d’energía, aplicacions agrícoles o creació de
nous productes o aliments.

 

AVALUACIÓ:

Els ítems que serviran per avaluar l’assignatura, són els següents:

50% examens. Recuperable  
20% Tasques avaluables. No recuperable 
30% Treball. No recuperable
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Els exàmens consistiran en un test teòric per al qual no es podrà utilitzar documentació.
La nota dels exàmens ha de ser igual o superior a 4.0 punts sobre 10.

BIBLIOGRAFIA:

Bàsica

Raventós, M. Industria alimentaria. Tecnologias emergentes. Edicions UPC. Marzo 2005 
Barbosa, G.V.; Pothakamuri, U.R.; Palou, E. Conservación no térmica de alimentos. Acribia, 1998. 
Casp, A., Abril, J. Procesos de conservación de alimentos. Madrid: Eds. AMV, 1999.

Complementària

Alcaina Miranda, M.A. Tecnologia de membranas en la industria alimentaria. Congrés de Tecnologia de
Membranes. Barcelona, 5 de junio de 2001. 
Arroyo, G.; Préstamo, G. Respuesta de los microorganismos contaminantes de productos vegetales a la
acción de las altas presiones. Alimentaria, junio de 1996. 
Betz Lab. Betz Handbook of Industrial Water Conditioning. Trevose, Pennsilvània, 1962
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Toxicologia i Higiene Alimentària

Toxicologia i Higiene Alimentària

Tipologia: Obligatòria (OB)

Crèdits: 6,0

Llengua d’impartició: Català

OBJECTIUS:

Els principals objectius de l’assignatura són:

1.  Conèixer i comprendre els conceptes i premisses bàsics sobre els quals se sustenta la seguretat
alimentària. 

2.  Conèixer els orígens dels processos de transmissió alimentària, la seva epidemiologia i els factors
contribuents. 

3.  Conèixer els diferents perills d’origen biòtic i abiòtic que poden vehicular-se a través de la cadena
alimentària. 

4.  Conèixer i aplicar els diferents mecanismes i sistemes en el comandament i prevenció dels agents de
risc. 

5.  Comprendre la importància de la neteja i la desinfecció en la reducció dels riscos d’origen alimentari. 
6.  Conèixer i aplicar els sistemes d’autocontrol (APPCC) a la indústria alimentària

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Tenir una visió actualitzada de l’epidemiologia de les malalties de transmissió hídrica i alimentària 
Conèixer els instruments en què es fonamenta la investigació dels brots epidèmics de transmissió
alimentària 
Conèixer els principals factors contribuents en relació amb els brots de toxiinfeccions alimentàries 
Identificar els principals perills biòtics i abiòtics que poden comprometre la seguretat alimentària i les
circumstàncies que poden facilitar la seva presència en els aliments 
Ser capaç de seleccionar i implementar les mesures de control i prevenció més adequades per evitar la
presència de perills que amenacin la salubritat dels aliments

COMPETÈNCIES

Generals

Capacitat d’anàlisi i síntesi.
Capacitat per a la comunicació oral i escrita.

Específiques

Coneixements de toxicologia alimentària.
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CONTINGUTS:

Epidemiologia de les infeccions i intoxicacions de transmissió hídrica i/o alimentària. 
Factors contribuents en les toxiinfeccions alimentàries. 
Principis de toxicologia alimentària. 
Tòxics naturals i biotoxines en els aliments. 
Compostos tòxics formats durant el processat dels aliments. 
Residus i contaminants abiòtics en la cadena alimentària. 
Contaminació biòtica en els aliments: fongs i micotoxines, infeccions i intoxicacions d’origen bacterià,
virus entèrics de transmissió alimentària, prions. 
El control i la prevenció de les toxiinfeccions alimentàries.

AVALUACIÓ:

La nota final de l’assignatura serà una mitjana ponderada de l’avaluació de les activitats acadèmiques de
l’estudiant, amb uns pesos de l’ordre:

Avaluació de proves objectives per escrit: 60% -80% 
Avaluació de participar en les activitats acadèmiques: 10% -20% 
Avaluació del treball individual o en grup: 10% -20%

BIBLIOGRAFIA:

Bàsica

Repeto, M. (2009). Toxicologia Fundamental. Madrid: Díaz de Santos.

Recomanada

Krska, R. (2012). Romer Labs. Guide to micotoxins. Romer Lab.
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ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES DE QUART CURS
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Control de Qualitat

Control de Qualitat

Tipologia: Obligatòria (OB)

Crèdits: 6,0

Llengua d’impartició: Català

PROFESSORAT

M. Mercè Molist López

OBJECTIUS:

L’objectiu principal és introduir els alumnes en els aspectes bàsics del control de la Qualitat a la Indústria
Agroalimentaria, desenvolupant tècniques de control estadístic de la qualitat com disseny de plans de
control de recepció, control estadístic del procés i calibratge.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Saber aplicar metodologies de control estadístic de procesos (CEP) al control dels PCC. 
Saber interpretar els gràfics de control. 
Saber dissenyar plans de mostratge pel control de recepció i/o el control dels aliments. 
Saber realitzar els diferents controls de qualitat dels aliments (fisic, organolèptic i microbiològic) a les
indústries alimentàries.

COMPETÈNCIES

Generals

Capacitat d’anàlisi i síntesi.
Capacitat per resoldre problemes.
Preocupació per la qualitat.

Específiques

Capacitat d’assessorar en l’àmbit científic i tècnic.
Capacitat per a la resolució de problemes estadístics que puguin plantejar-se en la tecnologia i gestió 
alimentària.
Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de gestió, control i avaluació de la qualitat i
seguretat alimentària.
Capacitat per realitzar controls de qualitat (físic, organolèptic i microbiològic) en les indústries 
agroalimentàries.
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CONTINGUTS:

1. Introducció al control de qualitat
2. Anàlisi modal de fallades i efectes.
3. Control estadístic de processos.
4. Control de recepció
5. Calibratge.
6. Disseny d’experiments.
7. Tècniques de control de qualitat en la indústria alimentària.

AVALUACIÓ:

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ que representen el 100% de la Nota Final (N.F.)
? Activitat 1: Proves escrites - (60% de N.F.) 
o Examen final (60% de NF). Nota mínima de l’Activitat: 5 ? Recuperable
NOTA: L’examen final consta d’una part teòrica (30%) que es realitza sense apunts i una part de problemes
(30%) que es realitza amb apunts i ordinador i/o calculadora. 
? Activitat 2 ? Pràctiques (40% deN.F.)
o Treball: Control estadístic del procés (20% de N.F.) - No recuperable
o Treball: Control de recepció (20% de N.F.)-No recuperable

CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ DE LA FACULTAT:
? La tinença de telèfons mòbils o similars (smartphones, tauletes, etc.) durant la realització de les proves
comporta un zero en la prova. 
? La no compareixença o no presentació dins els terminis establerts d’alguna de les activitats d’avaluació
atorga una nota de zero a la mateixa. Aquesta qualificació es tindrà en compte en el moment de calcular la
nota final de l’assignatura. 
? S’obtindrà la nota de l’assignatura ponderant, amb els percentatges respectius, les mitjanes aritmètiques
de les diferents activitats.
? L’estudiant tindrà l’opció de tornar-se a examinar de les proves recuperables suspeses. Les proves de
recuperació es realitzaran en les últimes setmanes del semestre destinades a aquesta funció, no podent
recuperar més del 50% de l’assignatura.
? Si es renuncia a accedir a la prova de recuperació es mantindrà la nota assolida en primera instància.
? En les activitats No Recuperables no s’exigeixen notes mínimes per poder calcular la nota final de 
l’assignatura.
? Només es qualificarà l’assignatura com a "No presentat" quan no s’hagi comparegut a cap prova avaluable
ni obtingut una nota en cap de les activitats de l’assignatura.

BIBLIOGRAFIA:

Bàsica

Douglas, C. Montgomery Control Estadístico de la Calidad. Mèxic: Grupo Editorial Iberoamérica, 1991.

Complementària

Feigenbaum, Armand V. Control total de la calidad. Compañía Editorial Continental.
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Gestió Ambiental

Gestió Ambiental

Tipologia: Obligatòria (OB)

Crèdits: 6,0

Llengua d’impartició: Català

PROFESSORAT

Enric Comas Mora
M. Mercè Molist López

OBJECTIUS:

Aquest curs pretén donar a conèixer com s’implanta i es desenvolupa un sistema de gestió ambiental, a
través dels requeriments que estableixen les normes ISO14001 i el Reglament EMAS. També es fa
referència a altres sistemes de gestió ambiental més específics com per exemple l’ecodisseny, inventari
d’emissions, petjada de carboni, Agenda 21 i l’eficiència energètica.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Desenvolupar i aplicar la legislació ambiental. Assessorar en l’adequació de processos i projectes a la
legislació ambiental. 
Adquirir l’habilitat per comprendre i analitzar la informació de diferents fonts. 
Saber desenvolupar, implantar i auditoria de sistemes de gestió ambiental i de qualitat. 
Elaborar i aplicar l’Agenda Local 21. 
Analitzar críticament els resultats obtinguts. 
Plantejar i resoldre problemes en equip. 
Consolidar i interrelacionar conceptes de diverses matèries. 
Calcular valors de les magnituds rellevants en els processos físics de grans masses d’aire. 
Identificar els factors que condicionen el clima terrestre. 
Manejar models simples per fer balanços d’energia a la Terra. 
Analitzar i interpretar informació meteorològica i climatològica (règim tèrmic, precipitacions, vents,
insolació, humitat relativa, mapes de superfície, altres dades climàtiques, etc.). 
Conèixer els processos que originen el canvi global i les seves conseqüències. 
Tenir consciència de les dimensions temporals i espacials dels processos ambientals. 
Gestionar models de dispersió i xarxes de control de contaminants. 
Saber fer una comunicació oral i escrita amb contingut cientificotècnic per un públic no expert, en
llengua materna i en anglès.

COMPETÈNCIES
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Generals

Capacitat d’anàlisi i síntesi.
Capacitat d’organitzar i planificar.
Capacitat per aplicar el coneixement a la pràctica.
Capacitat per avaluar alternatives.
Capacitat per prendre decisions.
Capacitat per resoldre problemes.
Capacitat per treballar en equip.
Lideratge, iniciativa i esperit emprenedor.
Preocupació per la qualitat.
Preocupació per la qualitat.

Específiques

Capacitat d’assessorar en l’àmbit científic i tècnic.
Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de gestió i aprofitament de residus,
subproductes i recursos.
Capacitat per desenvolupar nous processos i productes.
Capacitat per obrir noves vies d’investigació i desenvolupament en el camp agroalimentari.

CONTINGUTS:

Realitzar la gestió ambiental en qualsevol organització, tenint present el concepte integral de medi
ambient. Prevenir i controlar els aspectes i riscos ambientals. 
Dissenyar, planificar, implantar polítiques ambientals.

AVALUACIÓ:

L’assignatura la conformen dos tipus d’activitats:

1.  Les activitats obligatòries, seran la realització dels exercicis proposats, la redacció del treball de
l’assignatura i l’exposició oral d’aquest mateix treball. L’avaluació dels coneixements adquirits per part
de l´alumne es farà mitjançant una única nota que sortirà de la suma de dues variables: la qualificació
dels exercicis presentats (30% de la nota), el 70% restant de la nota final, sortirà de la puntuació
obtinguda en el treball escrit a desenvolupar sobre un cas real (50%) proposat pel professorat. El 20%
que falta per completar la nota sortirà de la puntuació obtinguda en l’exposició oral d’aquest mateix
treball. 

2.  Les activitats no obligatòries o voluntàries, consistiran en l’assistència a la visita guiada a una empresa
que tingui implantat un SGA, més la realització de lectures recomanades.

Qui durant el semestre lectiu obtingui més d’un 5 en la puntuació de les activitats obligatòries no haurà de
realitzar l’avaluació final o primera recuperació de l’assignatura. En cas de suspendre, l’alumne haurà de
superar, en la primera recuperació, l’avaluació d’aquella part de la matèria que el professorat consideri
oportú, és a dir, exercicis o treball.

BIBLIOGRAFIA:

Bàsica
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Departament de Medi Ambient (2000). Guía Pràctica para la implantación de un sistema de gestión
ambiental. Manuales de ecogestión 2. (Generalitat de Catalunya) 
CIDEM (2004). Sistemes Integrats de Gestió. (Departament de Treball i Industria de la Generalitat de
Catalunya). 
Conesa Fernandez-Vitoria, V (1995). Auditorías Medioambientales. Guía Metodologica. (Ediciones
Mundi-Prensa, Bilbao). 
Betancor, Andrés (2001), EMAS: Anàlisis, experiencias e implantación (Ed. Ecoiuris). 
Norma UNE-EN ISO 14001 (2004), Editada per AENOR.

Complementària

AENOR (2004). Sistemas de Gestión ambiental. Requisitos co orientación para su uso (ISO 
14001:2004). Madrid: AENOR. 
AENOR (1996). Sistemas de Gestión Medioambiental. Especificaciones y directrices para su utilización
(ISO 14001:1996). Madrid: AENOR. 
AENOR (2000). Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos co orientación para su uso (ISO 
9001:2004). Madrid: AENOR. 
LGAI Centro de Certificación (2001), La Norma ISO 14001 (Gestión 2000).

Legislació i Normatives

Diari Oficial de les Comunitats Europees. 
Boletín Oficial del Estado (BOE). 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
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Treball de Fi de Grau

Treball de Fi de Grau

Tipologia: Treball de Fi de Grau (TFG)

Crèdits: 12,0

Llengua d’impartició: Català,Anglès

PROFESSORAT RESPONSABLE

Anna M. Dalmau Roda

OBJECTIUS:

El Treball de Final de Grau és indispensable per obtenir el títol de grau en qualsevol especialitat i s’ha de
realitzar en la part final dels estudis.

Té com a objectiu que l’estudiant desenvolupi un treball acadèmic que, d’una banda, li permeti relacionar els
coneixements impartits d’acord amb el pla d’estudis que ha cursat i que, de altra, l’encari a la seva futura
tasca professional.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

1.  Dissenya i desenvolupa un pla de treball a partir d’unes instruccions prèvies de l’expert. 
2.  Coneix i aplica els mecanismes de treball en equip i comunicació. 
3.  Analitza críticament els resultats obtinguts en els experiments i problemes que van apareixent al llarg

del treball. 
4.  Planteja i resol problemes en equip. 
5.  Consolida i interrelaciona conceptes científics de diverses matèries. 
6.  Planifica i gestiona correctament el desenvolupament del projecte. 
7.  Exposa eficaçment de forma oral els resultats obtinguts en el treball. 
8.  Coneix perfectament la dedicació i constància que requereix el treball científic.

COMPETÈNCIES

Generals

Capacitat d’anàlisi i síntesi.
Capacitat d’organitzar i planificar.
Capacitat per a la comunicació oral i escrita.
Capacitat per dissenyar i dirigir projectes.
Capacitat per treballar amb autonomia.
Coneixement de la llengua anglesa.
Habilitat en l’ús de la informació.
Habilitats de recerca.
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Específiques

Coneixement de l’anglès necessari per poder comunicar-se en la majoria de situacions quotidianes,
però també en el propi context acadèmic o camp d’especialització.

CONTINGUTS:

Realització del Treball
El treball ha de tenir uns objectius clars i ben definits i conduir-se, ja sigui a la universitat o en un centre
extern cap a la consecució d’uns resultats o conclusions coherents. 
En el cas de realitzar part del treball en un centre extern, caldrà la signatura prèvia d’un conveni amb
l’Escola Politècnica Superior. 
Confecció de la Memòria
En la memòria s’haurà d’exposar el procés d’elaboració del Treball i els resultats obtinguts.
Defensa del Treball
L’estudiant haurà de defensar el seu Treball davant el tribunal en un acte públic (o tancat en el cas d’existir
compromisos de confidencialitat específics si el treball s’ha realitzat per a una empresa).

AVALUACIÓ:

L’avaluació del TFG serà individual i estarà basada en tres elements:

El desenvolupament del Treball de Fi de Grau 
La memòria 
La defensa pública

BIBLIOGRAFIA:

Refworks : eina de gestió bibliogràfica gratuïta pels estudiants UVic. Tutorials i informació a la web de la
biblioteca: http://www.uvic.cat/node/660
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Pràctiques Externes I

Pràctiques Externes I

Tipologia: Pràctiques Externes (PE)

Crèdits: 6,0

Llengua d’impartició: Català,Anglès

PROFESSORAT RESPONSABLE

Anna M. Dalmau Roda

OBJECTIUS:

L’assignatura de Pràctiques externes I te com a objectius:

que l’estudiant aprofundeixi en l’estructura organitzativa d’una empresa o institució
que l’estudiant faci pròpies les tasques pròpies d’un Biòleg
que l’estudiant apliqui el coneixement a la seva pràctica professional 
que l’estudiant aprofundeixi i relacioni conceptes científics i tecnològics de diverses matèries
que l’estudiant participi i s’impliqui en les situacions pròpies d’una activitat professional.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Dissenya i desenvolupa un pla de treball a partir d’unes instruccions prèvies de l’expert. 
Coneix i utilitza els instruments de laboratori rutinaris per desenvolupar les pràctiques correctament. 
Coneix i aplica els mecanismes de treball en equip i comunicació. 
Analitza críticament els resultats obtinguts en els experiments i exercicis desenvolupats a les
pràctiques. 
Planteja i resol problemes en equip. 
Redacta correctament un informe de pràctiques utilitzant la terminologia adequada. 
Coneix perfectament la dedicació i constància que requereix el treball científic. 
Actua en les situacions habituals i les que són pròpies de la professió amb compromís i responsabilitat 
Resol problemes i situacions pròpies de l’activitat professional amb actituds emprenedores i
innovadores.  
És desenvolupa correctament en l ?us general de les TIC i en especial en els entorns tecnològics propis
de l’ àmbit professional.  
Recopila i interpreta dades i informacions sobre les quals fonamentar les seves conclusions incloent, les
reflexions sobre aspectes de índole social, científica o ètica. 
Identifica les seves necessitats formatives i organitza el seu propi aprenentatge amb un alt grau d’ 
autonomia.

COMPETÈNCIES
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Generals

Capacitat per adaptar-se a situacions noves.
Capacitat per aplicar el coneixement a la pràctica.
Capacitat per treballar en equip.

Específiques

Capacitat per desenvolupar nous processos i productes.
Capacitat per realitzar controls de qualitat (físic, organolèptic i microbiològic) en les indústries 
agroalimentàries.
Habilitat per al treball de laboratori i la instrumentació bàsica dels aliments.

CONTINGUTS:

L’assignatura es pot realitzar en qualsevol dels dos quadrimestres del curs i també en periode no lectiu (a
l’estiu), amb els únics requisits d’haver estat matriculada i signar, abans d’iniciar-la, conveni i Annex  amb
l’empresa on es realitzaran.

L’assignatura consta de dues parts: l’estada al centre o la institució de pràctiques i l’elaboració de la
memòria de pràctiques.

L’accés a les pràctiques es pot fer per dues vies:

1.  Places proporcionades per la UVic. Aquestes s’assignaran tenint en compte les característiques pròpies
de la plaça proposada, l’interès per part de l’alumne i el seu currículum acadèmic. El coordinador/a de
pràctiques es cuidarà d’ajudicar les places i fer-ho públic. 

2.  Places que aporti l’estudiant. El coordinador/a de  pràctiques estudiarà, i en el seu cas acceptarà, la
proposta tot iniciant els tràmits de signatura del conveni i l’annex per tal de formalitzar la plaça.

 

AVALUACIÓ:

El mecanisme de tutorització de les pràctiques estarà descrit en l’Annex del conveni, on hi constaran també
els tutors/es (de l’empresa o institució i de la Universitat). El tutor de la Universitat vetllarà pel compliment
del programa de pràctiques, en farà el seguiment i demanarà a l’empresa o institució una valoració de la
pràctica realitzada per l’estudiant.

El tutor acadèmic de la Universitat posarà la nota final tenint en compte els següents ítems:

1.  Valoració del tutor extern       60 % 
2.  Memòria de Pràctiques           20 % 
3.  Valoració del Tutor Acadèmic  20 %

 

BIBLIOGRAFIA:

No hi ha bibliografia específica per aquesta assignatura
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Canvi Global 

Canvi Global 

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 6,0

Llengua d’impartició: Anglès

PROFESSORAT

Josep Ayats Bansells

OBJECTIUS:

This course intends to introduce the concepts and basic laws of physics of the atmosphere and climate
system to discover the main evidences of climate change impacts. The course also will focus on major
expectations of climate change on many fields: agriculture, biodiversity, natural hazards, public health,
economic resources, social behavior, environmental governance…
To know the general evolution of earth’s climate will be the first step to understand the nowadays situation.
Afterwards, the student will be introduced to major recent scientific research on that field to become familiar
with the general facts about climate change that new policies have to deal with. They will have to assess the
current knowledge on anthropogenic climate change and learn to global efforts to combat.
Finally, the student will have to study an overview of how different climatic zones of the world are going to be
affected by global change

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Identifies the factors that influence the Earth’s climate. 
Calculates values of relevant variables in the physical processes of large air masses. 
Handles simple models for energy balance on Earth. 
Analyzes and interpret weather and climate information (thermal regime, rainfall,winds, sunshine,
relative humidity, surface maps, other climate data, etc.) 
Has ability to assess the impact of human activities on air pollution 
Manages dispersion models and pollution control networks 
Is aware of the temporal and spatial dimensions of environmental processes 
Meets the processes that cause global change and its consequences 
Knows how to make a written and oral communication with scientific and technical content for a
non-expert, and English language 
Consolidates and interrelated concepts of various subjects

COMPETÈNCIES

Generals
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Capacitat per avaluar alternatives.
Capacitat per generar noves idees (creativitat).
Capacitat per prendre decisions.
Coneixement de la llengua anglesa.
Habilitat en l’ús de la informació.

Específiques

Capacitat d’assessorar en l’àmbit científic i tècnic.
Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de presa de decisions mitjançant l’ús dels
recursos disponibles per al treball en grups multidisciplinaris.
Coneixement de l’anglès necessari per poder comunicar-se en la majoria de situacions quotidianes,
però també en el propi context acadèmic o camp d’especialització.

CONTINGUTS:

Introduction. Climate System.  
History of climate. 
Evidences,internal and external causing factors. 
Cimate models and scenarios. 
Social impacts, mitigation and adaptation.  
International politics.

AVALUACIÓ:

Introduction. Climate System.  
History of climate. 
Evidences,internal and external causing factors. 
Cimate models and scenarios. 
Social impacts, mitigation and adaptation.  
International politics.

BIBLIOGRAFIA:

Basic readings

Archer, D. Global Warming: Understanding the Forecast, 2nd Edition. Chicago, Wiley Publishing, 2011. 
Boada, M.; Saurí, D. El canvi global. Barcelona: Rubes, 2002. 
Houghton, J. Global Warming: The Complete Briefing, 4th Edition. Cambridge University Press, 2009.     
Llebot,  J.E. El cambio climático. Barcelona: Rubes, 1998. 
Ruddiman, W.F. Earth’s climate: Past and Future, 2nd Edition. NewYork: W. H. Freeman, 2008.

Additional readings

Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the IPCC. Cambridge University
Press, 2007. 
Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the IPCC. Cambridge University
Press, 2007. 
Segon Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya; Institut d’Estudis Catalans, Generalitat de
Catalunya, 2010.
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Indústries Càrniques 

Indústries Càrniques 

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 6,0

Llengua d’impartició: Català

PROFESSORAT

Lídia Raventós Canet

OBJECTIUS:

L’objectiu d’aquesta assignatura és conèixer les principals característiques de la carn així com del seu
processat i productes derivats, des d’un punt de vista teòric i pràctic

RESULTATS D’APRENENTATGE:

1. Conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la tecnologia dels aliments
2. Conèixer, comprendre i utilitzar els principis del processat del sector càrnic
3. Coneix bé les característiques fisicoquímiques, valor nutritiu i composició de la carn
4. Coneix i comprèn els processos de producció relacionats amb la carn
5. Ser capaç d’integrar els coneixements teòrics i pràctics adquirits per formular i elaborar productes carnis

CONTINGUTS:

La carn: composició, característiques físico-químiques, valor nutritiu. ingredients i additius carnis.  
Processos d’elaboració dels diferents productes carnis: frescos, curats, amb tractament tèrmic, fumats. 

AVALUACIÓ:

Els ítems que serviran per avaluar l’assignatura, són els següents:

50% Prova escrita, recuperable.
50% Pràctiques. No recuperable. Es faran durant les sessions presencials que seran quatre dies 
consecutius.
Els exàmens consistiran en un test teòric per al qual no es podrà utilitzar documentació.
Les notes, per poder promitjar han de ser igual o superior a 4.0 punts sobre 10.
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BIBLIOGRAFIA:

.
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Indústries dels Cereals i Panificació 

Indústries dels Cereals i Panificació 

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 6,0

Llengua d’impartició: Català

PROFESSORAT

M. Mercè Molist López

OBJECTIUS:

L’objectiu d’aquesta assignatura és conèixer les principals característiques dels cereals així com del seu
processat i productes derivats, des d’un punt de vista teòric i pràctic.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

1. Conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la tecnologia dels aliments
2. Conèixer, comprendre i utilitzar els principis del processat del sector cerealista i de la panificació
3. Coneix bé les característiques fisicoquímiques, valor nutritiu i composició de dels cereals i productes 
derivats
4. Coneix i comprèn els processos de producció relacionats amb els cereals
5. Ser capaç d’integrar els coneixements teòrics i pràctics adquirits per formular i elaborar productes de fleca

COMPETÈNCIES

Generals

Capacitat d’anàlisi i síntesi.
Capacitat per a la comunicació oral i escrita.

Específiques

Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis dels processos en les indústries alimentàries.
Coneixement de les propietats físicoquímiques dels aliments.
Coneixements sobre la producció i caracterització qualitativa de les matèries primeres objecte de
manipulació, condicionament o transformació en la indústria agroalimentària.

CONTINGUTS:

Tema 1: Els cereals: composició, característiques físic químiques, valor nutritiu.
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1.2 Matèries primeres: cereals, lleguminoses, tubercles. Classificació.
2.2 Additius i altres auxiliars.

Tema 2. Processat dels cereals i dels productes derivats dels cereals

2.1. Procés d’elaboració de farines:
2.2. Matèries primeres: cereals, lleguminoses, tubercles. Classificació.
2.3. Additius i altres auxiliars. 
2.4. Farines i sèmoles com a producte acabat. Característiques.
2.5. Processos tecnològics. Paràmetres de qualitat.
2.6. Documentació del procés: diagrames de procés. Fulls de fabricació.
2.7. Reglamentació tècnico-sanitària i normativa aplicable a molineria.

Tema 3. El pa: composició, característiques físic químiques, valor nutritiu. Ingredients i additius de
panificació. processos de elaboració dels diferents productes de fleca.

3.1 Procés d’elaboració de derivats de cereals i afins:
3.2 Matèries primeres: farines, sèmoles. Altres ingredients. 
3.3 Additius i altres auxiliars.
3.4 Productes: pasta, pa comú i especialitats de pa; rebosteria, pastisseria, galetes; purés. Cereals
d’esmorzar i productes extrudits.
3.5 Productes per a alimentació animal (pinsos).
3.6 Tecnologia dels derivats de cereals. Definició. 
3.7 Processos tecnològics.

AVALUACIÓ:

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ que representen el 100% de la Nota Final (N.F.)
? Activitat 1: Proves escrites - (50% de N.F.) 
     o Parcial 1: Test cereals (10% de N.F.)- Nota mínia de l‘’Activitat: 5 - Recuperable
     o Parcial 2:  (40% de NF).  Nota mínima de l’Activitat: 5 - Recuperable  

? Activitat 2 - Exposició de treball pa (10% de N.F.) - No Recuperable
? Activitat 3 ? Pràctiques 
    o Treball el pa (20% de N.F.) - No recuperable
    o Treball farines (20% de N.F.)-No recuperable

CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ DE LA FACULTAT:
? La tinença de telèfons mòbils o similars (smartphones, tauletes, etc.) durant la realització de les proves
comporta un zero en la prova. 
? La no compareixença o no presentació dins els terminis establerts d’alguna de les activitats d’avaluació
atorga una nota de zero a la mateixa. Aquesta qualificació es tindrà en compte en el moment de calcular la
nota final de l’assignatura. 
? S’obtindrà la nota de l’assignatura ponderant, amb els percentatges respectius, les mitjanes aritmètiques
de les diferents activitats.
? L’estudiant tindrà l’opció de tornar-se a examinar de les proves recuperables suspeses. Les proves de
recuperació es realitzaran en les últimes setmanes del semestre destinades a aquesta funció, no podent
recuperar més del 50% de l’assignatura.
? Si es renuncia a accedir a la prova de recuperació es mantindrà la nota assolida en primera instància.
? En les activitats No Recuperables no s’exigeixen notes mínimes per poder calcular la nota final de 
l’assignatura.
? Només es qualificarà l’assignatura com a "No presentat" quan no s’hagi comparegut a cap prova avaluable
ni obtingut una nota en cap de les activitats de l’assignatura.
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BIBLIOGRAFIA:

Bibliografia bàsica

Gil Hernández, Ángel. 2010. Libro blanco del pan. Madrid : Médica Panamericana, cop. 
Stanley, C i Joung, Linda. 2006. Productos de Panadería. Ciencia Tecnología y Práctica". Ed. Acribia
http://cytcereales.blogspot.com.es/ (consulta: setembre de 2015)

53GUIA DE L’ESTUDIANT 2015-2016  GRAU EN TECNOLOGIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA



Pràctiques Externes Optatives

Pràctiques Externes Optatives

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 6,0

Llengua d’impartició: Anglès,Català

OBJECTIUS:

L’assignatura de Pràctiques externes I te com a objectius:

que l’estudiant aprofundeixi en l’estructura organitzativa d’una empresa o institució 
que l’estudiant faci pròpies les tasques pròpies d’un Tecnòleg d’aliments 
que l’estudiant apliqui el coneixement a la seva pràctica professional  
que l’estudiant aprofundeixi i relacioni conceptes científics i tecnològics de diverses matèries 
que l’estudiant participi i s’impliqui en les situacions pròpies d’una activitat professional.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Dissenya i desenvolupa un pla de treball a partir d’unes instruccions prèvies de l’expert. 
Aprofundeix en els instruments de laboratori per desenvolupar les pràctiques correctament. 
Aplica els mecanismes de treball en equip i comunicació.  
Analitza críticament els resultats obtinguts en els experiments i exercicis desenvolupats a les
pràctiques.  
Planteja i resol problemes en equip.  
Redacta correctament un informe de pràctiques utilitzant la terminologia adequada.  
Coneix perfectament la dedicació i constància que requereix el treball científic.  
Actua en les situacions habituals i les que són pròpies de la professió amb compromís i responsabilitat. 
Resol problemes i situacions pròpies de l’activitat professional amb actituds emprenedores i
innovadores  
És desenvolupa correctament en l ?us general de les TIC i en especial en els entorns tecnològics propis
de l’ àmbit professional  
Recopila i interpreta dades i informacions sobre les quals fonamentar les seves conclusions incloent, les
reflexions sobre aspectes de índole social, científica o ètica 
Identifica les seves necessitats formatives i organitza el seu propi aprenentatge amb un alt grau d’
autonomia. 
Planifica i gestiona tasques encomanades per desenvolupar a l’empresa, diferents, o bé
complementàries, a les tasques realitzades en l’assignatura de Pràctiques externes I. 
Participa i s’implica en seccions , departaments, tecnologies o àmbits de l’empresa amb els quals no
s’ha encarat en l’assignatura de Pràctiques externes I.

COMPETÈNCIES
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Generals

Capacitat per adaptar-se a situacions noves.
Capacitat per aplicar el coneixement a la pràctica.
Capacitat per treballar en equip.

Específiques

Capacitat per desenvolupar nous processos i productes.
Capacitat per realitzar controls de qualitat (físic, organolèptic i microbiològic) en les indústries 
agroalimentàries.
Habilitat per al treball de laboratori i la instrumentació bàsica dels aliments.

CONTINGUTS:

L’assignatura es pot realitzar en qualsevol dels dos quadrimestres del curs i també en periode no lectiu (a
l’estiu), amb els únics requisits d’haver estat matriculada i signar, abans d’iniciar-la, conveni i Annex amb
l’empresa on es faran.

L’assignatura consta de dues parts: l’estada al centre o la institució de pràctiques i l’elaboració de la
memòria de pràctiques.

L’accés a les pràctiques es pot fer per dues vies:

1.  Places proporcionades per la UVic. Aquestes s’assignaran tenint en compte les característiques pròpies
de la plaça proposada, l’interès per part de l’alumne i el seu currículum acadèmic. El coordinador/a de
pràctiques es cuidarà d’ajudicar les places i fer-ho públic. 

2.  Places que aporti l’estudiant. El coordinador/a de pràctiques estudiarà, i en el seu cas acceptarà, la
proposta tot iniciant els tràmits de signatura del conveni i l’annex per tal de formalitzar la plaça.

AVALUACIÓ:

El mecanisme de tutorització de les pràctiques estarà descrit en l’Annex del conveni, on hi constaran també
els tutors/es (de l’empresa o institució i de la Universitat). El tutor de la Universitat vetllarà pel compliment
del programa de pràctiques, en farà el seguiment i demanarà a l’empresa o institució una valoració de la
pràctica realitzada per l’estudiant.

El tutor acadèmic de la Universitat posarà la nota final tenint en compte els següents ítems:

1.  Valoració del tutor extern       60 % 
2.  Memòria de Pràctiques           20 % 
3.  Valoració del Tutor Acadèmic  20 %

BIBLIOGRAFIA:

No hi ha bibliografia específica per aquesta assignatura.
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Tractament i Gestió de Residus Líquids 

Tractament i Gestió de Residus Líquids 

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 6,0

Llengua d’impartició: Català

PROFESSORAT

Julita Oliveras Masramon

OBJECTIUS:

L’assignatura mostra la diferència entre l’aigua residual a partir dels seus orígens i els possibles
tractaments. També treballa l’aspecte de la qualitat de l’aigua apta per a consum humà.
Els objectius es poden trobar en dos àmbits diferenciats:

1.  Conèixer els aspectes bàsics de la depuració de les aigües residuals d’origen domèstic, industrial, etc 
2.  Comprendre la qualitat de l’aigua apta per a consum humà

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Atès que la problemàtica de les aigües residuals és cada dia més apressant i econòmicament important:

es relaciona com i què han de tenir present tant l’usuari domèstic com l’industrial 
es fa la descripció de les tècniques més utilitzades en els sistemes de depuració. 
es comprèn el tema de la qualitat de les aigües aptes per a consum humà.

COMPETÈNCIES

Generals

Capacitat d’anàlisi i síntesi.
Capacitat d’organitzar i planificar.
Capacitat per adaptar-se a situacions noves.
Capacitat per prendre decisions.
Capacitat per resoldre problemes.
Capacitat per treballar en equip.

Específiques

Capacitat d’assessorar en l’àmbit científic i tècnic.
Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis dels processos en les indústries alimentàries.
Capacitat per desenvolupar nous processos i productes.
Capacitat per obrir noves vies d’investigació i desenvolupament en el camp agroalimentari.
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CONTINGUTS:

1. Depuració d’aigües residuals
1.1.  Introducció.
1.1.1. Definicions bàsiques
1.1.2. Introducció a la depuració de les aigües residuals
 
1.2. Caracterització de les aigües residuals i la seva
interpretació pràctica
1.2.1. Paràmetres indicadors de la contaminació de les aigües residuals
 
1.3.  Normativa ambiental
1.3.1. Marc legislatiu en matèria d’abocaments d’aigües residuals
1.3.2 Gestió Administrativa de l’aigua a la indústria: Cànon de l’aigua
 
1.4.  Sistemes de depuració: Tipus de instal·lacions
 i àmbit d’aplicació.
1.4.1. Introducció
1.4.2. Pretractament.
1.4.2.1. Dessorradors, desengreixadors, homogeneïtzació....
 
1.4.3. Tractament primari: fisicoquímic
1.4.3.1. Coagulació, floculació, neutralització.
1.4.3.2. Sedimentació.
1.4.3.3. Flotació.
 
1.4.4. Tractament secundari: biològic.
1.4.4.1. Introducció
1.4.4.2. Sistemes aerobis de cultiu en suspensió         
                                   a) Introducció
            b) Fangs activats
            c) Llacunatge
1.4.4.3. Sistemes aerobis de cultiu fix.
            a) Filtres percol.ladors.
            b) Biodiscs.
1.4.4.4. Sistemes anaerobis.
 
1.4.5. Tractament terciari.
1.4.5.1. Conceptes.
1.4.5.2. Eliminació de nutrients (nitrogen i fòsfor).
 
1.5.  Gestió dels fangs generats en el procés de depuració.
1.5.1. Caracterització dels fangs.
1.5.2. Tractament dels fangs: estabilització, deshidratació, destí final.
 
2.  Potabilització d’aigües per a consum humà
2.1. Aigües potables
2.2.Control de la qualitat de l’aigua d’abastament segons legislació vigent.
2.3. Tractaments de potabilització
2.4. Qualitat de l’aigua de les fonts i els pous
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AVALUACIÓ:

L’avaluació de l’assignatura es du a terme de forma continuada tenint en compte tant els aspectes teòrics
com els pràctics. La qualificació global final s’obtindrà a partir dels ítems següents:
Controls dels aspectes teòrics:
? Dos exàmens parcials
? Una prova globalitzadora.
Control dels aspectes pràctics:
? Seguiment del treball durant les pràctiques
? Informe de pràctiques.
Els pesos de cadascuna de les activitats es concretaran en presentar l’assignatura.

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ que representen el 100% de la Nota Final (N.F.)
? Activitat 1: Teoria. Proves escrites - (90% de N.F.) - Parcials recuperables de forma independent 
Teoria Parcial 1 (45% de N.F.)- dia 17 o 18 març/16 - Si recuperable - Prova voluntària
allibera matèria quan la nota > 5,5
o Teoria Parcial 2 (45% de N.F.)- 30 de maig a 10 de juny - avaluació final- Nota mínima: 5 - Si recuperable
? Activitat 2 ? Pràctiques (10% de N.F.) 
o Pràctiques: sortida 1 i laboratori (2% de N.F.) - No recuperable
o Pràctiques: sortida 2 i laboratori (2% de N.F.)-No recuperable
o Pràctiques: pr nitrats laboratori (2% de N.F.) - -No recuperable 
o Seguiment/Informe de Pràctiques (2% de N.F.) - No Recuperable 
? Activitat 3 - Participació activa en Seminaris i Conferències (2% de N.F.) - No Recuperable
Atenció: Convocatòria extraordinària: Dates previstes 13 al 23 de juny 2016 (consulteu calendari al campus).
Per poder presentar-se a recuperar l’assignatura de TGRL , a la convocatòria extraordinària, cal haver
aprovat un 50% de la mateixa, així l’estudiant es pot presentar als ítems que li corresponen.

 

CRITERIS ESPECÍFICS D’ASSIGNATURA 
? L’assistència a les sessions de pràctiques és obligatòria per aprovar l’assignatura.
? L’absència injustificada a més de dues sessions de pràctiques implica el suspens de tota l’assignatura.
? L’absència justificada a més del 50% de les activitats pràctiques implica una nota de zero a l’activitat 2:
Pràctiques. 
? L’absència justificada cal documentar-la al professor/a (ex. justificant mèdic) i, en cas de no poder
recuperar la pràctica es podrà exigir un exercici de recuperació a criteri del professor/a. 
? En les activitats Recuperables es poden exigir notes mínimes que requeriran recuperació en cas que no
s’hagin assolit. No haver assolit la nota mínima de l’activitat després de la recuperació, implicarà el suspens
de l’assignatura.
? Les proves recuperables són:
o Teoria Parcial 1 
o Teoria Parcial 2 
o Teoria Prova 3 
o Pràctiques: Test teòric de citologia
o Pràctiques: Exercici pràctic visu
? Es pot guardar la nota de pràctiques d’un curs pel següent (només si es cursa l’assignatura un curs seguit
de l’altre) si aquesta és > 6,0

CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ DE LA FACULTAT:
? La tinença de telèfons mòbils o similars (smartphones, tauletes, etc.) durant la realització de les proves
comporta un zero en la prova. 
? La no compareixença o no presentació dins els terminis establerts d’alguna de les activitats d’avaluació
atorga una nota de zero a la mateixa. Aquesta qualificació es tindrà en compte en el moment de calcular la
nota final de l’assignatura. 
? S’obtindrà la nota de l’assignatura ponderant, amb els percentatges respectius, les mitjanes aritmètiques
de les diferents activitats.
? L’estudiant tindrà l’opció de tornar-se a examinar de les proves recuperables suspeses. Les proves de
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recuperació es realitzaran en les últimes setmanes del semestre destinades a aquesta funció, no podent
recuperar més del 50% de l’assignatura.
? Si es renuncia a accedir a la prova de recuperació es mantindrà la nota assolida en primera instància.
? En les activitats No Recuperables no s’exigeixen notes mínimes per poder calcular la nota final de 
l’assignatura.
? Només es qualificarà l’assignatura com a "No presentat" quan no s’hagi comparegut a cap prova avaluable
ni obtingut una nota en cap de les activitats de l’assignatura.

BIBLIOGRAFIA:

Bàsica

Metcalf & Eddy . Ingeniería de aguas residuales: tratamiento, vertido y reutilización. Madrid:
McGraw-Hill/Interamericana de España, cop. 1995 
Rodier, J. [et al.] Análisis de las aguas: aguas naturales, aguas residuales, agua de mar: química,
fisicoquímica, bacteriología, biología. Barcelona: Omega, cop. 1981

Complementària

Gutiérrez López, Enrique [et al.] Aguas de uso y consumo. Madrid: Editex, cop. 2002. 
GDT. Les fonts que tenim. Osona i el Lluçanès. Vic: Eumo Editorial, 2005. 
Aurelio Hernández Muñoz, Aurelio Hernández Lehmann, Pedro Galán Martínez. Manual de depuración
uralita: sistemas para depuración de aguasresiduales en núcleos de hasta 20.000 habitantes. Madrid:
Uralita / Paraninfo, 1995. 
Hernández Lehmann, Aurelio Manual de diseño de estaciones depuradoras de aguas residuales.
Madrid: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 2000. 
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. Català. Barcelona:
Generalitat de Catalunya. Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, 2006. 
Metcalf & Eddy. Ingeniería de aguas residuales: redes de alcantarillado y bombeo. Madrid:
McGraw-Hill/Interamericana de España, cop. 1995 
Vilaseca i Font, Eudald. Les Fonts del terme d’Avinyó / text, esquemes i compaginació. Fotografies:
Abel Comas i Manubens; equip de recerca de fonts: Josep Careta.
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Tractament i Gestió de Residus Sòlids 

Tractament i Gestió de Residus Sòlids 

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 6,0

Llengua d’impartició: Català

PROFESSORAT

Xavier Serra Jubany

OBJECTIUS:

Avaluació dels subproductes i residus generats en les indústries agroalimentàries i en les explotacions
agrícoles i ramaderes. 
Estudi de mesures per la seva minimització, reutilització i reciclatge. 
Estudi dels sistemes de gestió i tractament.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Coneix les tècniques d’anàlisis i de quantificació de la contaminació 
Sap realitzar una declaració de residus 
Sap modelizar processos ambientals 
Sap caracteritzar els diferents tipus de residus i assignar-los les possibles fonts de procedència. 
És capaç de dissenyar una estratègia de gestió de residus d’acord amb el problema plantejat i posterior
seguiment i avaluació del pla implantat. 
Planteja i resol problemes en equip 
Consolida i interrelaciona conceptes de diverses matèries 
Exposa eficaçment de forma oral i escrita els resultats obtinguts de pràctiques i/o treballs 
Sap realitzar una declaració de residus 
Sap modelizar processos ambientals 
Sap caracteritzar els diferents tipus de residus i assignar-los les possibles fonts de procedència. 
És capaç de dissenyar una estratègia de gestió de residus d’acord amb el problema plantejat i posterior
seguiment i avaluació del pla implantat. 
Planteja i resol problemes en equip 
Consolida i interrelaciona conceptes de diverses matèries 
Exposa eficaçment de forma oral i escrita els resultats obtinguts de pràctiques i/o treballs

COMPETÈNCIES

Generals
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Capacitat per adaptar-se a situacions noves.
Capacitat per aplicar el coneixement a la pràctica.
Capacitat per avaluar alternatives.
Capacitat per prendre decisions.
Capacitat per resoldre problemes.
Capacitat per treballar en equip.

Específiques

Capacitat d’assessorar en l’àmbit científic i tècnic.
Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de gestió i aprofitament de residus,
subproductes i recursos.
Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis dels processos en les indústries alimentàries.
Capacitat per obrir noves vies d’investigació i desenvolupament en el camp agroalimentari.

CONTINGUTS:

1. Introducció

1.1. Definicions i terminologia
1.2. Minimització
1.3. Valorització o recuperació
1.4. Tractament segur. Destrucció
1.5. Deposició

2. Generació i gestió de residus a Catalunya

2.1. Llei reguladora de residus a Catalunya (6/93)
2.2. Catàleg europeu de residus
2.3. Generació i gestió de residus a Catalunya
2.4. Manual de gestió de residus industrials a Catalunya i sistemes de gestió
2.5. Gestió d’envasos

3. Valorització energètica

3.1. Sistemes de valorització energètica
3.2. Contingut energètic dels residus
3.3. Impacte ambiental
3.4. Sistemes de recuperació d’energia
3.5 Legislació

4. Tractaments biològics: digestió anaeròbia

4.1. Introducció als tractaments biològics
4.2. Procés de digestió anaeròbia
4.3. Productes de la digestió metanogènica
4.4. Tipus de reactors per a la digestió anaeròbia

5. Tractaments biològics: compostatge

5.1. Introducció
5.2. Condicions de procés
5.3. Transformacions durant el compostatge
5.4. Variació dels paràmetres fisicoquímics al llarg del tractament
5.5 Parts d’una planta de compostatge
5.6. Materials d’entrada i sortida d’una planta de compostatge
5.7. Càlculs previs.
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6. Aplicació agrícola de residus orgànics

6.1. Introducció
6.2. Tipologia, procedència i destinació dels residus
6.3. Activitat de gestió
6.4. Pla de fertilització

7. Separació i valorització de materials

7.1. Tecnologies de separació de materials sòlids
7.2. Tecnologies de separació sòlid líquid.
7.3. Valorització de materials diversos

AVALUACIÓ:

L’avaluació es basarà en un seguiment continu del treball acadèmic de l’estudiant al llarg del curs.
S’avaluarà l’assistència activa a l’aula i la participació en debats; la realització de proves objectives per
escrit; la resolució de problemes, d’exercicis i de qüestions teòriques.
La nota final de l’assignatura serà una mitjana ponderada de l’avaluació de les activitats de l’estudiant amb
pesos de l’ordre:

Avaluació de proves objectives per escrit:  80%. 
Avaluació de l’assistència i de la participació en les activitats acadèmiques: 5% - 10%. 
Avaluació del treball individual: 10% - 15%.

BIBLIOGRAFIA:

Bàsica

Aarne Verilind, P. Environmental engineering. Butterworths, 1988. 
Biocycle Composting municipal wastes. JG Press, Inc., 1989. 
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