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Informació general de l'assignatura

Denominació INDÚSTRIES DE PRODUCTES FORESTALS NO FUSTANERS

Codi 103024

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Màster Universitari en Enginyeria
de Forests

1 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

4

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRACAMP PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

1 1 2

Nombre de
grups

1 1 1

Coordinació GIMENO AÑO, VICENTE

Departament/s TECNOLOGIA D'ALIMENTS

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

Hores presencials: 40 
Hores no presencials: 60 

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Castellà: 100% 

L'idioma d'impartició és consensuara amb els estudiants participants
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

BONET LLEDÓS, JOSÉ ANTONIO jantonio.bonet@udl.cat 1

COLINAS GONZALEZ, CARLOS carlos.colinas@udl.cat 1

GARZA GARZA, SALVADOR salvador.garza@udl.cat 1

GIMENO AÑO, VICENTE vicente.gimeno@udl.cat 1

Objectius acadèmics de l'assignatura

Es pretén que l'estudiant sigui capaç, en l'àmbit de les diferents indústries que s'estudien en aquesta matèria , de:

 

Analitzar l'estructura, situació i normatives dels sectors englobats sota la denominació de productes
forestals no fustaners.
Manejar i saber aplicar les diferents disposicions vigents que afecten a les indústries.
Definir les diferents operacions de processat: preparació de matèries primeres, transformació, conservació i
manipulació per a l'obtenció de fabricats.
Descriure els processos de fabricació de productes forestals no fustaners.
Esquematitzar, en diagrames de flux, els processos de fabricació.
Identificar les matèries primeres i altres materials d'ús en la indústria.
Valorar la influència de la composició i propietats de la matèria primera en la qualitat del producte final.
Interpretar els canvis físics i químics que es produeixen dintre dels diversos processos de fabricació.
Modificar els processos de fabricació sobre la base d'uns objectius.
Organitzar la producció de la línia de fabricació en la indústria.
Associar composició i defectes en el producte amb la qualitat de les matèries primeres i tecnologia
aplicada.
Seleccionar equipament per a les línies de fabricació.
Dimensionar línies de producció i estimar les capacitats d'equips de processat.
Tenir capacitat per a desenvolupar nous processos i productes, des de la matèria primera fins al producte
elaborat.

Competències

Competències generals

CG0 : Obtenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, tot sovint en un context de recerca.
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CG1: Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contexts més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la
seva àrea d’estudi.

CG2: Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis
a partir d’una informació que, essent incomplerta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i
ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

CG3: Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions- i els coneixements i raons darreres que les
sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una forma clara i sense ambigüitats.

CG4: Que els estudiants tinguin les habilitats d’aprenentatge que els permeti continuar estudiant d’una forma que
haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.

CG6: Capacitat per a dissenyar, redactar, dirigir, elaborar, implementar i interpretar projectes i plans d’actuació
integrals al medi natural.

  CG11: Correcció en l’expressió oral i escrita.

  CG13. Domini de les Tecnologies de la informació i la comunicació

 

 

Competències específiques

  CE10: Coneixement per a la racionalització de processos productius i de mètodes de treball

Continguts fonamentals de l'assignatura

El programa de l’assignatura es divideix en 17 temes dividits en 3 blocs docents i activitats pràctiques.

BLOC I: Context general (2 hores teòriques)

1. Introducció als productes forestals no fustaners. Rellevància dels principals productes forestals no
fustaners, dades bàsiques i perspectives

BLOC II: Micosilvicultura i truficultura  (16 hores teòriques)

1. Introducció a la truficultura i la micosilvicultura
2. Truficultura: Producció de planta micoritzada
3. Truficultura: Tècniques de gestió per a la producción
4. Truficultura: Economia de la producció i mercats
5. Micologia: Gestió de mases forestals per a la producció de bolets (Micosilvicultura)
6. Micolsilvicultura: Regulacions i mercats

BLOC III: Tecnologia del suro (6 hores teòriques)

1. El suro i el seu sector
2. La industria preparadora del suro
3. El tap de suro natural
4. La indústria de trituració
5. El tap de suro aglomerat
6. La indústria de l’aglomerat

 

BLOC IV: Tecnologia de conservació  (10 hores teòriques)

1. Deteriorament.Mètodes de conservació
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2. Tractaments post-collita. Refrigeració
3. Conservació per calor.

 

Activitats pràctiques

Estan previstes diferents activitats pràctiques incloent visitas a un planter de producció de planta micoritzada de
tòfona negra, practiques de laboratori amb planta micoritzada, visita a plantacions de tòfona i a boscos amb gestió
micosilvícola, realització d’un procés de conservació, visita a una indústria surera i visita a diferents experiències
sobre micosilvicultura i truficultura a la provincia de Sòria en el marc d’un viatge integrat. Addicionalment es poden
programar altres activitats pràctiques complementàries.

Eixos metodològics de l'assignatura

Tipus
d’activitat

Presencial/No
presencial

Hores ECTS
Resultats
d’aprenentatge

TEO P
16 presencials
d’estudiants

1,6  

VIS P
10 presencials
d’estudiants

1,0  

ACD P
14 presencials
d’estudiants

1,4  

Tipus d’activitat: TEO: teoria; PRO: Problemes i casos; SEM: Seminari; INF: Informàtica; CAM: Camp; VIS:
Visites; ACD: Activitat dirigida i LAB: Pràctiques de laboratori

Sistema d'avaluació

Tipus
d’activitat

O/V G/I Pes (%) Hores ECTS

Prova
escrita

O I 50 2 2

Treball
escrit

O I 50 2 2

 

O/V Obligatori/voluntari

G/I Grupal/Individual

Tipus d’activitat: Activitat per internet, Autoavaluació, Coavaluació/Avaluació per companys, Elaboració d’un
informe (pot ser de pràctiques), Exposició oral, Pràctiques (execució), Problemes, Prova escrita, Resolució de
cas pràctic, Prova oral, Prova pràctica, Visites externes

 

Bibliografia i recursos d'informació

 

ACTES. “Avances en la tecnología de la producción comercial del champiñón y otros hongos cultivados" Actas de
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las II Jornadas técnicas del champiñón y otros hongos comestibles. ISBN: 84-95192-18-7.
 

BONET, J.A.; PIQUÉ, M.; MARTÍNEZ DE ARAGÓN, J., BELTRAN, M.; VERICAT, P. y CERVERA, T. 2012.
“Models de gestió per a la producció micològica en boscos de pi roig (Pinus sylvestris L.)”. Serie: Orientacions de
gestió forestal sostenible de Catalunya (ORGEST). Edita: Centre de la Propietat Forestal. Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya. DL: B.33844-2012. 45 pp.

 

BONET, J.A.; OLIACH, D.; FISCHER, C.R.; OLIVERA, C.; MARTÍNEZ DE ARAGÓN, J. y COLINAS, C., 2009.
“Cultivation methods of the black truffle, the most profitable mediterranean non-wood forest product; a state of the
art review”. EFI proceedings, 57: “Modelling, valuing and managing mediterranean forest ecosystems for non-timber
goods and services”. Pp: 57-71.

BRENAN, J.G. "Manual del procesado de los alimentos" ISBN: 978-84-200-1099-1.

COLINAS, C.; CAPDEVILA, J.M.; OLIACH, D.; FISCHER, C.R. y BONET, J.A. 2007. “Mapa de aptitud para el
cultivo de la trufa negra (Tuber melanosporum Vitt.) en Catalunya”. Ed. CTFC, Solsona. 134 pp. ISBN: 978-84611-
7637-3.

 

FELLOWS, P. "Tecnología del procesado de los alimentos: Principios y prácticas." ISBN: 84-200-0748-X.

 

MARTINEZ DE ARAGÓN, J.; OLIACH, D.; HENRIQUES, R.; FORTUNY, M.; GIRBAL, J.; BONET, J.A. 2012.
“Manual para la gestión del recurso micológico forestal en Cataluña”. Ed. CTFC. Solsona. ISBN: 978-84-615-7540-
4.  DL: L-260-2012.108 pp.

REMACHA, A. 2009. “Tecnología del corcho”.

OLIACH, D.; BONET, J.A.; FISCHER, C. R.; OLIVERA, A.; MARTÍNEZ DE ARAGÓN, J. y COLINAS, C. 2008. “El
cultiu de la tòfona negra”. Dossier Tècnic, 26. 20 pp. Ed. Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
ISSN: 1699-5465.

 

 

OLIACH, D.; BONET, J.A.; FISCHER, C.R.; OLIVERA, A.; MARTÍNEZ DE ARAGÓN, J.; SUZ, L.M.;ROVIRA, O.
y COLINAS, C. 2007. “ Alternatives productives en l’àmbit agrari. La tòfona negra. Diversificació agrària a la
provincia de Lleida”. Ed. CTFC. Solsona. 61 pp. ISBN: 978-84-690-3995-3.

ORDOÑEZ, J.A. (Ed.) "Tecnología de los alimentos. Vol 1. Componentes de los alimentos y procesos." ISBN: 84-
7738-575-0.

SIMON, A. 2010. "Calidad y mantenimiento poscosecha del champiñón blanco”. Gobierno de La Rioja. ISBN: 978-
84-8125-339-9.

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA

CIPT - Código Internacional de Prácticas Taponeras. Versión 6.06. 2014. Confédération Européenne du Liège (C.E.
Liège)
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PLA CASADEVALL, P. 1976. El suro. Què és? Per què serveix?

 

Adreces electròniques:

http://www.micosylva.com/

www.micocyl.es/
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