
      GRADUAT I GRADUADA EN  GASTRONOMIA I ARTS CULINÀRIES 

BRANCA DE CONEIXEMENT ENSENYAMENT DEDICACIÓ CRÈDITS PLACES CENTRE 

Ciències Socials i Jurídiques presencial temps complet / temps parcial 240 ECTS 75 Facultat de Ciències 

OBJECTIUS GENERALS DEL TÍTOL 

L'interés a implantar estudis superiors de gastronomia ha sigut avalat per múltiples treballs i peticions d’universitats i associacions 
professionals i assumit per diverses administracions públiques, a fi de satisfer la necessitat de professionals altament qualificats en 
hostaleria, restauració, gastronomia i alimentació. 

El grau en Gastronomia i Arts Culinàries té la finalitat de formar integralment professionals amb els coneixements necessaris per a 
comprendre i exercir qualsevol activitat i situació relacionada amb les ciències gastronòmiques, des d'una perspectiva global: científica, 
tecnològica, social, cultural, sanitària i de gestió empresarial. Entre els elements bàsics per a exercir la professió, hi ha el coneixement 
dels principis ètics, les responsabilitats legals i les repercussions de les actuacions pròpies. Tot això ha d'aconseguir-se des del respecte 
als drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, la promoció dels drets humans i la no-discriminació, d'acord amb els valors 
democràtics i d'una cultura de la pau. 

L'objectiu fonamental és, per tant, formar professionals amb una visió multidisciplinària i un ampli coneixement de totes les àrees 
relacionades amb la gastronomia, en general, i l'activitat culinària en particular. La finalitat última és que l’alumnat adquirisca les eines 
conceptuals, manuals i tècniques per a poder entendre i aplicar aquests coneixements, a més d’aconseguir una experiència pràctica 
adequada que els prepare per a l'exercici de la professió. 

S’hi pretén assegurar l'adquisició d'un coneixement profund de les característiques de la indústria gastronòmica, insistint en la 
importància de la relació d’aquesta amb l'entorn físic i social i dotant l'alumnat de la capacitació i les habilitats suficients per a crear, 
innovar, produir, transformar, resoldre problemes i promoure i gestionar serveis gastronòmics de qualsevol nivell, tant en la indústria 
alimentària com en la restauració comercial o col·lectiva. Cal obtenir, a més, els coneixements adequats per a desenvolupar projectes de 
recerca en el camp de les ciències gastronòmiques o una posterior formació especialitzada en qualsevol de les branques de la gastronomia 
i la indústria alimentària. 

PERFILS PROFESSIONALS 

Les eixides professionals del grau en Gastronomia i Arts Culinàries estan principalment en aquests sectors: restauració, turisme, indústria 
alimentària, creació i disseny gastronòmics, màrqueting gastronomicoalimentari, recerca en tecnologies i processos culinaris i alimentaris, 
ensenyament i formació, mitjans de comunicació i col·laboració amb professionals dels camps de la dietètica, la nutrició, l’anàlisi de 
perills, etc. 

El grau qualifica per a activitats com: 

 Xef de cuina.
 Gestió i creació d’empreses de restauració.
 Turisme gastronòmic.
 Rebosteria.
 Sommelieria.
 Mixologia (Cocteleria)Cocteleria.
 Tast.
 Tècnic en arts culinàries.
 Disseny gastronòmic.
 F&B (Food & Beverage) hoteler.
 Organització d’esdeveniments gastronòmics.
 Assessoria gastronòmica i culinària.
 Crítica i comunicació gastronòmica i culinària.
 Màrqueting gastronòmic i alimentari.
 Gestió i creació d’empreses d’alimentació.
 Disseny de tecnologies i processos culinaris i alimentaris.
 Anàlisi de perills i punts de control crític, manipulació d'aliments, etc.
 Investigació culinària, alimentària i nutricional.



ESTRUCTURA DEL PLA D’ESTUDIS PER TIPUS DE MATÈRIA 

TIPUS DE MATÈRIA CRÈDITS 
Formació bàsica (FB) 60 
Obligatòries (OB) 132 
Optatives (OP) 12 
Pràctiques externes (OB) 30 
Treball de fi de grau (OB) 18 
Total de crèdits 240 

DISTRIBUCIÓ PER CURSOS 

PRIMER CURS SEGON CURS TERCER CURS QUART CURS 

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 Semestre 7 Semestre 8 

Fonaments de 
Nutrició i 
Alimentació 
6 ECTS 

Gastronomia, 
Cultura 
i Societat 
6 ECTS 

Gestió 
d’Empreses 
Gastronòmiques 
6 ECTS 

Pans, Pastissos i 
Gelats 
6 ECTS 

Microbiologia 
Alimentària 
6 ECTS 

Traçabilitat i 
Higiene dels 
Aliments 
6 ECTS 

Direcció 
Estratègica i 
Emprenedoria 
6 ECTS 

Pràcticum 4 
6 ECTS 

Bromatologia 
6 ECTS 

Processos 
Psicològics i 
Gastronomia 
6 ECTS 

Gestió de 
Destinacions de 
Turisme 
Gastronòmic 
6 ECTS 

Ciència i 
Tecnologia 
Culinàries 
6 ECTS 

Anàlisi Sensorial 
en Gastronomia 
6 ECTS 

Màrqueting, 
Comercialització 
i Estratègies 
Digitals 
6 ECTS 

Comunicació en 
Gastronomia 
6 ECTS 

Pràcticum 5 
6 ECTS 

Història i 
Fonaments de la 
Gastronomia 
6 ECTS 

Immersió i 
Experimentació en 
Gastronomia 
6 ECTS 

Protecció de la 
Qualitat en 
l’Activitat 
Gastronòmica 
6 ECTS 

Sommelieria i 
Mixologia 
6 ECTS 

Gastronomia, 
Restauració 
Col·lectiva i 
Nutrició Pública 
6 ECTS 

Gestió de 
Recursos 
Humans 
6 ECTS 

Gastronomia, 
Cuina Alacantina 
i Mediterrània 
6 ECTS 

Treball de Fi 
de Grau  

6 ECTS 

Economia 
Aplicada a la 
Gastronomia 
6 ECTS 

Gastronomia 
Saludable 
6 ECTS 

Productes 
d’Origen Vegetal 
6 ECTS 

Pràcticum 1 
6 ECTS 

Tecnologia dels 
Aliments Aplicada 
a la Gastronomia 
6 ECTS 

Protocol i Gestió 
d’Esdeveniments 
en Gastronomia 
6 ECTS 

Innovació 
Tecnològica en 
Cuina 
6 ECTS 

Assignatura 
optativa (1) 
6 ECTS 

Turisme 
Gastronòmic i 
Desenvolupament 
Regional 
6 ECTS 

Equips i 
Instal·lacions de 
Cuina 
6 ECTS 

Productes 
d’Origen Animal 
6 ECTS 

Pràcticum 2 
6 ECTS 

Gastronomia i 
Sistemes 
d’Agroalimentació 
Sostenible 
6 ECTS 

Pràcticum 3 
6 ECTS 

Tractaments 
Postcollita 
6 ECTS 

Assignatura 
optativa (1) 
6 ECTS 

(1) Optativitat: cal escollir dues assignatures d’aquesta taula (12 ECTS) 

ASSIGNATURES OPTATIVES 

Cuines del Món 6 ECTS 

Benestar Psicològic i Gastronomia 6 ECTS 

Globalització de l’Economia i Innovació en Gastronomia 6 ECTS 

Gastronomia, Identitat Territorial i Desenvolupament Local 6 ECTS 
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