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Información general de la asignatura

Denominación CADENA ALIMENTARIA, ALIMENTOS, SEGURIDAD Y TRAZABILIDAD

Código 100326

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Doble titulación: Grado en
Veterinaria y Grado en Ciencia y
Producción Animal

3 OBLIGATORIA Presencial

Grado en Ciencia y Salud
Animal

3 OBLIGATORIA Presencial

Número de créditos
ECTS

6

Grupos 1GG,2GM

Créditos teóricos 0

Créditos prácticos 0

Coordinación MOTILVA CASADO, MA. JOSEFA

Departamento/s TECNOLOGIA D'ALIMENTS

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

Hores presencials: 60 
Hores no presencials: 90 

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Català: 50% 
Castellà: 50%

Horario de tutoría/lugar MARIA JOSÉ MOTILVA (coordinadora) 
Centre: UNVERSIDAD DE LLEIDA 
Departament: TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS 
Despatx: 3.11 Horari consulta: 9-19 cita prèvia 
Telèfon: 973 702817 

JOAQUIN GINER 
Centre: UNVERSIDAD DE LLEIDA 
Departament: TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS 
Despatx: 3.17 Horari consulta: 9-19 cita prèvia 
Telèfon: 973 702811
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica profesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

BARS CORTINA, DAVID dbars@tecal.udl.cat 2,4

GINER SEGUÍ, JOAQUÍN JESÚS chimog@tecal.udl.cat 4,2

MOTILVA CASADO, MA. JOSEFA motilva@tecal.udl.cat 1,8

Objetivos académicos de la asignatura

No s'especifiquen.

Competencias

Competències generales                                                                                                               

 

Competències estratègiques de la Universitat de Lleida

1.  Correcció en l’expressió oral i escrita.

2.  Respecte als drets fonamentals d’igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als
valors propis d’una cultura de pau i de valors democràtics.

 

    Competències transversals de la titulació

1.   Interpretar estudis, informes, dades i analitzar-los numèricament.

2.   Treballar sol i en equip multidisciplinari.

3.   Entendre i expressar-se amb la terminologia adequada.

4.   Discutir i argumentar en debats diversos.

5.   Analitzar i valorar les implicacions socials i ètiques de l'activitat professional.

6.   Tenir un esperit crític i innovador.

 

 Competències especifiques CSA                                                                                                    

1.   Conèixer e interpretar l’estructura del sector productiu, del mercat i dels canals de comercialització de
productes.
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2.   Conèixer els diferents agents i elements de la cadena alimentària amb l’objecte de poder garantitzar la
seguretat i traçabilitat de la mateixa.

3.   Conèixer els factors que influïen en la qualitat dels productes animals.

 

 Altres competències                                                                                                                   

1.   Components i característiques dels aliments

2.   Processos tecnològics d’ obtenció, conservació i transformació dels aliments

3.   Canvis, alteracions i adulteracions que poden sofrir

4.    Sistema de seguiment i vigilància

Contenidos fundamentales de la asignatura

Tema 1.- Estructura del sector alimentari. Consumo alimentari. Denominacions de Qualitat. Bases de dades de
legislació alimentaria.

Tema 2 - Embotits crus-curats. Classificació i Normes de Qualitat. Matèries primes de carn : criteris de
selecció. Additius. Cultius  iniciadores: starters. Procés d’  elaboració. Alternatives tecnològiques: curat ràpid i
curat lent.

Tema 3 - Pernil curat. Matèria prima càrnica: criteris de selecció. Additius. Procés d’elaboració. Tecnologia de
elaboració de pernil de curat ràpid i de curat lent.

Tema 4 – Pernil curat. Calcificació i Normes de Qualitat. Matèries primes de carn i additius. Formulació i
preparació de la  salmorra.  Procés  d’elaboració.  Alternatives  i  noves  tecnologies  de fabricació de pernil cuit.

Tema 5 - Productes càrnies tractades per calor. Classificació i Normativa dels productes càrnies tractades per
calor. Salsitxes cuites : Matèries primes  i    formulació.  Tecnologia  d’elaboració.  Sistema  de  co-extrusión  per
 fabricació  de salsitxes.

Tema 6 - Característiques, composició i propietats de la llet. Definició i característiques essencials de la llet.
Productes làctics. Components majoritaris i estructura de la llet. Propietats d’interès i variabilitat de la composició
de la llet. Composició i estructura de les fraccions majoritàries de la llet. Qualitat de la llet.

Tema 7 - Tractaments previs a e inicials de la llet en la industria. Munyiment.  Filtració,  refrigeració  i
 emmagatzemament:  tanques  de  refrigeració  de  llet. Recollida i   transport de la llet. Recepció. Desaireació i
depuració de la llet (filtració e higienitzades centrifugues ).Desnatat:tipus de desnatadores. Normalització.
homogeneïtzació. Emmagatzematge en la industria.

Tema 8 - Llets líquides de consumo. Llet pasteuritzada: definició, denominacions, condiciones, equips i línies
de fabricació; defectes i controls de qualitat. Llet esterilitzada convencional i llet esterilitzada UHT. Efectes los
tractaments tèrmics sobre la llet. Equips i línies de fabricació per llets esterilitzades. Defectes i controls d’aquets
productes.

Tema 9 - llets concentrades i en pols. Definicions, denominacions i COMPOSICIÓ de les lletsó concentrades.
Modificacions i estabilització de les lletsó concentrades. Mètodes i Equips de concentració de llet. Principals
defectes i controls de llet concentrades. Lletsó en pols: denominacions, COMPOSICIÓ i additius. Sistemes de
secat. Lletsó concentrades. Mètodes i equips de concentració de llet. Principals defectes i controls de llets
concentrades. Llets en pols: denominacions, composició i additius. Sistemes d’assecat. Instantaneización de la
llet. Propietats i control de qualitat de les llets en pols.

Tema 10 - Llets fermentades. Tipus de llets fermentades. Iogurt: denominacions, matèries primeres i additius.
Etapes principals d’elaboració i línies de fabricació. Controls de fabricació, matèries primeres i producte acabat.
Quefir: composició, microflora, elaboració, factors que incideixen en la qualitat del producte.
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Tema 11 - Elaboració de nates i mantega. Nates: definició, denominacions, composició, additius i ingredients.
Línies de fabricació de nates. Mantegues: definició, denominacions i composició. Procediments d'elaboració de
mantega. Sistemes continus d’elaboració. Mantega anhidra. Defectes i alteracions més freqüents, controls de
qualitat.

Tema 12 - Tecnologia formatgera. Definicions. Diagrama de flux del procés d’elaboració de formatge.
Característiques comunes i diferenciadores dels formatges. Criteris per a la seva classificació. Llet per
formatgeria. Tractaments previs de la llet ingredients i additius. Coagulació de la llet i formació de la quallada.
Extracció  del  xerigot  del  mató.  Maduració  del  formatge.  Formatges  fosos.  Aprofitament de lactosè.

Tema 13 - Indústries de l’ou i ovoproductes. Ous frescos. Tractament de l’ou fresc com a matèria primera per
a l’elaboració de derivats. Ovoproductes líquids. Ovoproductes congelats. Ovoproductes deshidratats.

Tema 14 - Peix fresc. Sector de la pesca. Normes comunes de comercialització per a determinats peixos
frescos o refrigerats. Selecció i classificació del peix fresc. Preparació del peix fresc: descamada, escapçat,
pelat, evisceració i filetejat. Conservació per fred. Refrigeració i congelació. Envasat en atmosferes modificades.

Tema 15 - Conserves de peix. Aplicació de calor i elaboració de conserves. Escaldat. Enllaunat. Processos
d’elaboració de diferents tipus de conserves de peix i marisc.

Tema 16 - Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (APPCC). Objecte i abast del sistema. Guia d’aplicació
en la indústria càrnia. Exemples pràctics d’aplicació a l’elaboració de productes carnis i derivats lactis.

Tema 17 - Traçabilitat Alimentària. Principis bàsics del control mitjançant Traçabilitat de la cadena alimentària.
Exemples pràctics d’aplicació a l’elaboració de productes carnis i derivats lactis.

 

Activitats pràctiques                                                                                                                   

Pràctica 1: Elaboració de productes carnis curats en planta pilot.

Pràctica 2: Elaboració de productes carnis cuits en planta pilot.

Pràctica 3: Elaboració de formatge de quallat enzimàtic.

Pràctica 4: Elaboració de iogurt. Visita a una indústria làctia Visita a una indústria càrnia.

Pràctica 5: Empreses: Visita a una industria càrnica Visita a una industria lactea.

Sistema de evaluación

L’avaluació de l’assignatura es durà a terme a través de diferents activitats:

1.   Exàmens escrits: 50%

2.   Anàlisi i resolució de casos pràctics en grup: 15%

3.   Pràctiques de planta pilot d’elaboració d’aliments, amb els seus respectius informes elaborats en grup:
20%

4.   Visites a plantes d’elaboració d’aliments: 10%

5.   Assistència a classe: 5%

Bibliografía y recursos de información

Legislación: Bases de datos alimentarias. Editorial Aranzadi.

López, A. (1990). Diseño de Industrias agroalimentarias. (66.01/02 LOP)
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Madrid, A., Cenzano, I., Vicente, J.M Nuevo Manual de Industria Alimentarias. 3ª Edición (2001) (663/665 Mod.)

http://www.gencat.cat (Generalitat de Catalunya. Departament d´Agricultura, Alimentació i Acció Rural).

http://www.mapa.es (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación).

http://www.aesan.msc.es (Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Ministerio de Sanidad y Consumo).

http://www.fiab.es (Federación Española de Alimentación y Bebidas).
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