
PREGUNTES FREQÜENTS RELACIONADES AMB ELS GRAUS 

D’ALIMENTACIÓ I NUTRICIÓ 

 

M’interessa l’alimentació saludable, quin grau he d’escollir?  

Qualsevol dels graus respon a aquest interès, les diferències rauen en l’enfocament.  

NHD està centrat en la salut de les persones, CTA en els aliments i la seguretat 

alimentaria, i CCG en la vessant més culinària i gastronòmica. Es pot accedir a un dels 

graus i després simultaniejar o demanar reconeixements entre graus, ja que moltes 

matèries són comunes (les bàsiques de primer curs són les mateixes).   

 

Quins avantatges tinc en front d’altres Universitats?  
 

El model del Campus de l’Alimentació Torribera de la Facultat de Farmàcia i Ciències 

de l’Alimentació és un cas singular, ja que concentra totes les vessants relacionades amb 

una alimentació saludable en un entorn privilegiat. Conflueixen professionals, professors 

i investigadors de diferents matèries i disciplines científiques de manera que es 

proporciona una formació multidisciplinar, única i que obre un gran ventall de 

possibilitats acadèmiques i professionals. 

És de destacar l’elevat nombre d’activitats pràctiques que es realitzen ja des del inici del 

grau: de laboratori, d’ordinador, tallers, sortides de camp, pràctiques externes, .... 

 

 

Quines són les sortides professionals de cada Grau? 
 

Per CTA 

- Sortides professionals 

- Conferencia de Decanos y Directores de CTA 

- Ciència i Tecnologia dels Aliments 

 

Per NHD: 

- Sortides professionals  

- Els graduats es poden col·legiar al Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de 

Catalunya (CODINUCAT) 

 

Per CCG: 

- Tant la UB com el CETT disposa de pàgina web on s’explica el grau i les seves 

sortides professionals.  

 

  

https://www.ub.edu/portal/documents/34829/6664454/Fitxa+itinerari+NHD/f161c77f-f396-e9f1-2e82-7a260c29db0d
https://www.ub.edu/portal/documents/34829/6664412/Fitxa+itinerari+CTA/c0526c04-38fe-2792-72ea-f8a48c7d8078
https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/99/CAT%C3%80LEGS/CETT_cat_GAST17_catA4.pdf
https://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/graus/fitxa/C/G1052/sortidesprofessionals/index.html
http://www.ccyta.es/web/
https://www.youtube.com/watch?v=AfJ-uBKWC0k&feature=youtu.be
https://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/graus/fitxa/N/G1053/sortidesprofessionals/index.html
https://www.codinucat.cat/
https://www.codinucat.cat/
https://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/graus/fitxa/C/G1084/sortidesprofessionals/index.html
https://www.cett.es/es/oferta-academica/cursos/grado-de-ciencias-culinarias-y-gastronomicas/salidas-profesionales


Quines són les ponderacions de les matèries de modalitat de 2n de batxillerat per a 

l’accés a la universitat a la preinscripció universitària a Catalunya? 

 

Pots trobar la ponderació de les matèries específiques al següent enllaç del Canal 

Universitats.  

 

 

He fet un cicle formatiu de grau superior CFGS, quines són les convalidacions?  

 

Depèn del CFGS i del grau. Pots consultar les següents adreces: 

 

Per CTA: http://universitats.gencat.cat/ca/detalls/oferta/1376-Ciencia-i-Tecnologia-dels-

Aliments#convalidacio_0_0 

 

Per NHD: http://universitats.gencat.cat/ca/detalls/oferta/1383-Nutricio-Humana-i-

Dietetica 

 

Per CCG: http://universitats.gencat.cat/es/detalls/oferta/3114-Ciencias-Culinarias-y-

Gastronomicas 

http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcio/documentacio/Ponderacions-2020.pdf
http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcio/documentacio/Ponderacions-2020.pdf
http://universitats.gencat.cat/ca/detalls/oferta/1376-Ciencia-i-Tecnologia-dels-Aliments#convalidacio_0_0
http://universitats.gencat.cat/ca/detalls/oferta/1376-Ciencia-i-Tecnologia-dels-Aliments#convalidacio_0_0
http://universitats.gencat.cat/ca/detalls/oferta/1383-Nutricio-Humana-i-Dietetica
http://universitats.gencat.cat/ca/detalls/oferta/1383-Nutricio-Humana-i-Dietetica
http://universitats.gencat.cat/es/detalls/oferta/3114-Ciencias-Culinarias-y-Gastronomicas
http://universitats.gencat.cat/es/detalls/oferta/3114-Ciencias-Culinarias-y-Gastronomicas

