
ESTUDIS DE MRSTER EN QUIMICR
AGROALIMENTARIA A L'INSTITUT

QUIMIC DE SARRIA,
DE BARCELONA

En base a I'experiencia
acumulada en els mes de
vuitanta anys d'ensenya-

ment de la Quimica aplicada a la industria,
en el curs 1986-87 s'inicia a l'Institut Quimic
de Sarria (IQS) un curs sobre Quimica Agroa-
limentaria per orientar els nous Ilicenciats
universitaris en el sector alimentari.

L'any 1988 el Consell Interuniversitari de
Catalunya va regular I'ensenyament de post-
grau no oficial, introduint la denominacio

de Master a la qual s'acolliren els estudis
que es portaren a I'IQS, estructurant-los en
dos cercles i un total de 360 hores. L'any
1995 la Universitat Ramon Llull, de la qual
I'IQS es membre fundador, incorpora els es-
tudis de Master en la seva oferta d'estudis
de prostgrau.

Aquests estudis han estat impartits sense

interrupcio durant 12 cursos consecutius, a

uns 250 alumnes, procedents principalment

d'universitats catalanes, pero tambe han

acudit uns 50 alumnes d'universitats de la

resta d'Espanya i d'America.

Els alumnes procedeixen principalment
de facultats de Biologia, Farmacia, Veterina-
ria, Quimiques, Agricultura, i alguns de Me-
dicina i d'Enginyeria, es a dir que el Master
se situa en ('ambit de Ies ciencies i mes espe-
cialment en el de la Tecnologia Alimentaria.

Part dels alumnes que han assistit als cur-
sos son persones que estan ocupades en al-
guna empresa i han volgut refermar la seva
formacio autodidacta a traves del pla d'es-
tudis de Master. Altres alumnes acudeixen
al Master perque estan interessats a dedi-
car-se a la industria alimentaria, en un sen-
tit ampli.

Cal destacar I'amplitud del sector alimen-
tari si tenim en comte que inclou activitats

com la fabricacio d'envasos, maquinaria, tin-

tes, vernisos, additius, etc., que sense pro-

duir directament materies nutrients, son to-

talment necessaris en un plantejament in-

dustrial en el subministre d'aliments.
El Master ha estat concebut per proporci-

nar un apropament dels estudis basics, pro-

pis d'una Ilicenciatura d'enginyeria, cap al

sector alimentari, sense pretendre entrar en

especialitats (tactics, carnics, additius, etc.)

que quedarien per una altra etapa en el pro-

ces de formacio, i propis d'escoles d'alta es-
pecialitat amb opcions professionals especi-

fiques.
L'experiencia de I'IQS ens permet desen-

volupar el punt de vista que concebeix els

aliments formats per elements quimics i les
seves combinacions en molecules i estructu-
res mes complexes, que la ciencia Quimica
permet caracteritzar per estudiar-ne el com-
portament i la transformacio per obtenir el
millor rendiment des de la perspectiva in-
dustrial.

En el pla d'estudis del Master en Quimica
Agroalimentaria, es dedica la meitat del
temps al Primer Cicle dedicat a quatre
materies:
• Principis alimentaris, estudi de les estructu-
res i Bioquimica de les proteines, greixos,
hidrats de carboni, vitamines, etc., com es-
tructures basiques dels aliments.

• Descripcio dels aliments, on es situen els
anteriors principis en els materials naturals
que son els aliments i s'explica la seva uti-
litzacio com a tals.

• Tecnologia alimentaria: que descriu les
operacions basiques en I'acondiciona-
ment dels productes primaris per al seu
consum, com son els tractaments termics,
la molturacio i seleccio i els aspectes sani-
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tars en les instal-lacions industrials, entre
d'a Itres.

• Analisi dels aliments: tant de la composicio
centesimal de greixos, proteines, humitat,
hidrats de carboni, cendres i fibra, com de
I'aplicacio de tecniques modernes d'analisi
per a la determinacio de components es-
pecifics i d'impureses.

El Segon Cicle es dedica a completar la in-
formacio al futur professional amb coneixe-
ments sobre aspectes complementaris a la
tecnologia com son:
• Legislacio alimentaria: tant en la seva es-
tructura i origen com en la seva consulta a
traves dels recursos informatics.

• Fisica dels aliments: dedicada a les caracte-
ristiques reologiques, color, densitat, etc.

• Tests sensorial: quant als seus fonaments i
tecniques d'implantacio.

• Productes fitosanitaris.

Altres assignatures s'orienten cap a les
primeres materies: son els sols i la produccio
vegetal, o I'alimentacio animal, que intro-
dueixen a I'alumne en plantejaments molt
diferents de I'alimentacio humana.

Tambe es dedica una assignatura a in-
troduir nocions de Microbiologia i de Nu-
tricio Humana, per capacitar al tecnoleg a
dialogar amb d'altres cientifics que coinci-
deixen en un sector tan ampli com es I'ali-
mentari.

Finalment, tambe es dicten classes sobre
Gestic de la Qualitat en la Industria i en el
Laboratori, i sobre estadistica aplicada.

El nombre d'alumnes es limita a un ma-
xim de 25 per curs, cosa que facilita el dialeg

dels alumnes amb els professors i sobretot
entre ells, cosa que els permet comprendre
millor els diferents punts de vista segons els

seus estudis basics (Biolegs, Quimics, Far-
maceutics, etc.).

L'equip de professors inclou catedratics
universitaris experimentats en la docencia, i
professionals del sector ocupats en empreses
industrials o de serveis que donen el neces-
sari contrapunt de ciencia aplicada.

L'estructura del Master a I'IQS es de clas-

ses diaries de 18 a 21 hores, tots els dies de

la setmana menys el divendres, que queda

reservat per a examens i classes de repas. El

curs s'esten a tots els dies lectius de I'any

academic (Octubre a Juny).

Amb aquest plantejament es fa compati-
ble la participacio en el Master de I'IQS amb
activitats laborals per exemple, aixi I'alumne

pot escollir en cursar el Master amb dos anys
a dues tardes per setmana o en un any i qua-
tre tardes per setmana.

Els alumnes que disposen dels matins i te-
nen interes, se'ls faciliten estades en indus-
tries o en laboratoris de I'administracio, com

a practiques d'estudiant que els permeten
coneixer directament la realitat professional
en el sector alimentari.
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QUIMIC DE SARRIA AGROALIMENTARIA

• 350 horas lectivas estructuradas en dos ciclos.

• Clases diarias de octubre 1998 a mayo 1999, de 18 a 21 horas.

• Profesorado Universitario con experiencia industrial.
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