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Un Campus d’Excel·lència Internacional 

Un campus internacional 

saludable i sostenible 

Pràctiques externes i mobilitat 

internacional 

Una universitat líder en recerca 

Una universitat que fomenta 

la innovació i l’emprenedoria 

Una docència de qualitat 

Una universitat solidària, 

participativa i cultural 

Coneix la UAB 
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Reconeguda pels millors rànquings 
Coneix la UAB 

147 
del món 

RÀNQUING TIMES 

HIGHER EDUCATION 

2018 

12 
del món 

QS TOP 50  

UNDER 50 RÀNQUING  

2018 

167 
del món 

RÀNQUING BEST 

GLOBAL UNIVERSITIES 

2018 



Tria on vols anar 
Coneix la UAB 

Un 19 % dels titulats han 

fet estades a l’estranger. 

Programa DRAC 

Programa SICUE 

Erasmus + 

UAB Exchange Programme 

Programa Propi Califòrnia 

Pràctiques externes: 
  

Erasmus  
Programa propi 



Mobilitat CTA 

Erasmus estudi 
 
Actualment s'ofereixen 18 places que es distribueixen en un total de 9 convenis 
signats amb universitats de França, Portugal, Finlàndia, Països Baixos, 
Alemanya i Àustria. 
 
Eramus pràctiques.  
 
Aquesta modalitat permet que els estudiants no titulats puguin realitzar estades 
de pràctiques en empreses o institucions d'altres països europeus. 
 
SICUE-Sèneca 
 
Actualment s'ofereixen un total de 9 places per anar a Granada, León, Múrcia, 
Saragossa i València. 
 
Programa Propi de la UAB 
 
Actualment s'ofereix una plaça al Brasil i una als EEUU 



Ciència i Tecnologia  

dels Aliments 



Perquè CTA? 

A Espanya, la indústria d'alimentació i begudes és la 
primera branca industrial, segons l'última Enquesta 
Industrial d'Empreses de l'INE, a 31 de desembre de 
2014, representant el 20,5% de les vendes netes de 
producte, el 18,3% de les persones ocupades, el 17,8% 
de les inversions netes en actius materials i el 15,5% 
del valor afegit. 



Perqu Perquè CTA? 



Perquè CTA? 

• Inserció laboral 

– Variació entre ocupació 2011 a 2014 

      

     Nàutica 

     Aviació 

     Farmàcia 

     Ciència i tecnologia dels aliments 



Perquè CTA? 

• Inserció laboral segons la subàrea 

disciplinaria “ciències de la salut” 

    Ocupació 

    Contracte fix 

    Funcions de nivell universitari 

    Ocupació qualificada 

 



Perquè CTA a la UAB? 

DE LA GRANJA A LA TAULA 



El grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments a la UAB 

 Instal·lacions úniques a la Facultat de Veterinària: planta pilot amb maquinària 

industrial, camps de conreu, granges i el Centre de recerca en Agrogenòmica. 
 

 Aquests estudis estan dins la Xarxa ISEKI (European Association for Integrating 

Food Science and Engineering Kwowledge Into the Food Chain) 
 

 Professorat amb alta experiencia científica e industrial contrastada. 
 

 Col·laboració amb empreses de diversos sectors alimentaris. 
 

 Alta ocupació entre els graduats d’aquesta titulació. 



Opcions Nota de tall 

BATXILLERAT I CFGS    8,848 

Proves per a més grans de 25 anys    5,000 

Nota de tall juliol de 2017 

 

La nota que necessites 



Assignatures que ponderen 

Opcions Ponderació 

BATXILLERAT I CFGS Biologia      0.2 

 Ciències de la Terra i del M. Ambient      0.1 

 Física      0.1 

 Matemàtiques      0.1

 Química      0.2 

  

>25 ANYS Ciències de la Salut 

 

 



Objectius 

 Formació científica adequada, tant en els aspectes 

bàsics com en els aplicats, dels aliments, les seves 

propietats, la seva producció, elaboració i seguiment 

per al consum segur 

 

 El grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments té 

per objectiu formar professionals amb una visió global 

del món agroalimentari, competents en les 

responsabilitats que exigeix actualment la que està 

considerada primera indústria transformadora 

mundial d’àmbit global 



Què necessites per estudiar  

Ciència i Tecnologia dels Aliments? 

*Nota de tall juliol de 2015 

 Preocupat per la salut: l’aliment com a requisit indispensable de la 

societat i per tant: ha d’arribar en suficient qualitat, quantitat  i ha de ser 

segur i sa 

 Bona base de ciències bàsiques i de la salut 

 Amb esperit innovador, però èticament correctes 



Així s’estructura el grau 

Crèdits: 240 ECTS (4 anys) 

 

Places: 70 

 

Horari: Un sol torn de matí i tarda 

 

 

 



Així s’estructura el grau 

Formació Bàsica 

Obligatòries 

Optatives 

Treball de fi de grau (TFG) 

Assignatures de la branca  

de coneixement de la titulació 

Representen el gruix del pla 

d’estudis 

60 

144 

30 

6 

Pràctiques: Pràcticum obligatori de 12 crèdits ECTS a 3er-4rt curs (Empreses 
nacionals i europees) 



Programació docent 

*Nota de tall juliol de 2015 

Ciències Bàsiques 
Ciència dels aliments 
 

Enginyeria 
Tecnologia dels Aliments 
 

Producció primària 

Quimica aliments 
Análisis 
Seguretat 
Innovació 
Gestió de qualitat 

Nutrició 
Antropologia 
Psicologia i màrqueting 



Programació docent 

1r curs 

- Matemàtiques 

- Biologia Animal, Vegetal i Cel·lular 

- Física 

- Química I 

- Estadística 

- Química II 

- Microbiologia i Parasitologia 

- Bioquímica I 

- Producció de Matèries Primeres 

- Experimentació al Laboratori 

2n curs 

- Productes Alimentosos 

- Bioquímica II 

- Química dels Aliments 

- Fisiologia Humana 

- Fonaments de Processos 

- Anàlisis i Control de Qualitat dels 

Aliments 

- Operacions Bàsiques 

- Nutrició Humana 

- Reactors, Instrumentació i Control 

- Alimentació i Cultura 

Primer i segon curs 



Programació docent 

3r curs 

- Toxicologia dels Aliments 

- Microbiologia dels Aliments 

- Mètodes de Processament d'Aliments I 

- Gestió de la Seguretat Alimentària i Salut 

Pública 

- Economia, Gestió i Logística en 

l'Empresa Alimentària 

- Mètodes de Processament d'Aliments II 

- Higiene i Sistemes d'Autocontrol 

- Fonaments de Projectes 

- Desenvolupament i Innovació 

- Pràctiques de Planta Pilot 

4t curs 

- Treball de Final de Grau 

- Pràcticum 

- Sistemes de Qualitat i Eines de Gestió 

Mediambiental 

- Psicologia i Màrqueting 

- Legislació Alimentària 

Tercer i quart curs 



Programació docent 

- Llet i Productes Lactis (6 crèdits) 

- Carn i Productes Carnis (6 crèdits) 

- Peix i Productes de la Pesca (6 crèdits) 

- Ous i Ovoproductes (3 crèdits) 

- Begudes  i Aliments d'Origen Vegetal (6     

crèdits) 

 - Menjar Preparat i Restauració 

Col·lectiva (3 crèdits) 

 

- Productes Derivats de la Fermentació 

Alcohòlica (3 crèdits) 

- Producció d'Aliments Ecològics (3 

crèdits) 

- Micologia dels Aliments (3 crèdits) 

- Disseny d'Experiments (3 crèdits) 

- Biotecnologia Alimentària (3 crèdits) 

Quart curs – OPTATIVES- 



Sortides professionals 

Gestió de qualitat i de la seguretat dels aliments (empresa i administració) 

Direcció de producció i transformació 

 Disseny i innovació d’aliments 

Consultoria i assessorament empresarial 

 Màrqueting i comercialització 

  

 



Facultat de Veterinària 

                    Informació 
 

Gestió acadèmica 
Telèfon: 93 581 14 13 
Web: www.uab.cat/fac-veterinaria/ 

Correu-e: ga.veterinaria@uab.cat 
 

 



Ciència i tecnologia dels aliments 

 



Vols venir a visitar-nos? 
Un campus al teu servei 

Dia de les famílies: 

Inscripcions: 

www.uab.cat/dia-families 

dissabte 5 de maig 

Visita als habitatges 

de la Vila Universitària 

Rebuda de les famílies 

a la facultat/escola 
Servei gratuït de bus 

per visitar el campus  



Descarrega’t les guies! 

Connecta’t!  

www.uab.cat/

guies-pdf 

http://www.uab.cat/doc/guia-beques-ajuts.pdf
http://www.uab.cat/doc/guia-mobilitat-intercanvi.pdf
http://www.uab.cat/doc/guia-practiques-ocupabilitat.pdf
http://www.uab.cat/doc/10-raons-per-triar-uab.pdf


Moltes gràcies,  
t’esperem a la UAB! 

www.uab.cat 


