
Facultat Enologia

Màster en Begudes
Fermentades



Objectius del Màster
L'objectiu general d'aquest màster és formar investigadors i professionals en el
camp de les begudes fermentades, especialment en vi, cava i cervesa. Els
alumnes del Màster adquiriran formació especialitzada sobre les diferents
disciplines involucrades en l'elaboració de begudes fermentades, i, en funció
de l'especialitat escollida, podran definir el seu perfil formatiu.

Ciència i 
Tecnologia de la 

Cervesa
Recerca en 
Enologia

Ciència i 
Tecnologia de 
Vins Escumosos



Estructura
Durada

60 ECTS
Temps complet: 1 any
Temps parcial: 2 anys

Modalitat Semipresencial
Llengües
utilitzades Castellà (Català, Anglès)



Assignatures obligatòries

• Begudes fermentades
• Seguretat alimentària
• Quimiometria per al control de begudes fermentades
• Avaluació de la sostenibilitat: Anàlisis del cicle de vida
• Preparació i presentació de projectes

• Pràctiques externes (2Q)
• Treball Final de Màster (Anual)

Horari: Octubre-Desembre,  2-3 tardes / setmana

Complements formatius: assignatures grau Enologia



Recerca en Enologia

• Macromolècules del raïm i el vi 
• Avanços científics en llevats vínics
• Nous reptes en la fermentació 

malolàctica
• Anàlisi Enològic Avançat i 

Sensometria

• Avanços en la elaboració de 
vinagres i destil·lats

• Biotecnologia i control microbiològic 
del vi 

• Innovació en Tractaments pre i post 
fermentatius 

• Scientific communication

L'especialitat de Recerca té com objectiu formar
investigadors en el camp de l'Enologia i Biotecnologia
Alimentària, amb les competències i habilitats
necessàries per a la realització de la tesi doctoral o per
a la incorporació a un departament de R+D+i del
sector.

Assignatures

Horari: Novembre – Gener, 4 matins / setmana



PE + Treball Final Màster
PE: estada en un laboratori de recerca en enologia (universitat, 
centre d’investigació, o empresa vitivinícola amb dep. I+D+i)

TFM: Projecte de innovació, recerca o desenvolupament, sol estar 
relacionat amb les Pràctiques Externes

Grups de recerca doctorat en Enologia i Biotecnologia:
- Tecnologia Enològica (DBB; Dr. Fernando Zamora)
- Biotecnologia Enològica (DBB, Dr. Albert Mas)
- Biotecnologia Microbiana d’Aliments (DBB, Dr. Nicolas Rozes)
- Sensometria Instrumental (DQAQO, Dra Olga Busto)
- Tecnologia d’Aliments (DEQ, Dr Francisco Bonillo)
- Micologia i microbiologia ambiental (DCMB, Dr. Josep Guarro)



Doble Diploma URV-
Bordeux University

Agreement of Double Diploma with the University of
Bourdeax (Master Œnologie et Environnement Viti-
Vinicole) (Especialitat Recerca en Enologia)

Stage 4 months in the other university (TFM)
Maximum 3 students / year

Possibility of grants for mobility:

* Grant COVIDES 

* Erasmus grants



Ciència i tecnologia dels vins 
escumosos

- Tecnologia de vins escumosos
- Gestió d’inòculs per la segona fermentació
- Fisicoquímica de  l’efervescència
- Viticultura de qualitat
- Varietats destinades a escumosos: característiques i zonificació
- Anàlisi Sensorial de vins escumosos del món. 

L'itinerari de Vins Escumosos té com objectiu formar
professionals de l’enologia o viticultura que vulguin
especialitzar-se en l’elaboració de Vins Escumosos,
sector àmpliament representat a Catalunya.

Assignatures

Horari: Gener - Maig, 1-2  tardes / setmana



PE + Treball Final Màster
PE: Aquesta especialitat, ofereix als estudiants la possibilitat de
realitzar les Pràctiques Externes en alguna d'aquestes empreses
vitivinícoles, amb qui la Facultat d'Enologia té estreta col·laboració.

TFM: Projecte de innovació, recerca o desenvolupament, pot estar o 
no relacionat amb les Pràctiques Externes

Professors associats Empreses col·laboradores

Jaume Gramona (Gramona)

José Hidalgo (Codorniu)

Christophe Marquet (COVIDES)



Ciència i tecnologia de la cervesa

- El sector cerveser

- Malta y tecnologia
maltera

- Tecnologia cervesera

- Microbiologia cervesera

- Anàlisis sensorial de 
cervesa

- Gestió econòmica i 
màrqueting

Aquest itinerari pretén formar professionals procedents
de diferents àmbits (biotecnòlegs, enòlegs, enginyers,
etc) en el procés d’elaboració dels diferents tipus de
cerveses, tant industrials com artesanals.

Assignatures

Horari: Gener - Abril, 2-3 tardes / setmana



PE + Treball Final Màster
PE: Aquesta especialitat, ofereix als estudiants la possibilitat de
realitzar les Pràctiques Externes en una empresa elaboradora de
cervesa, brew-pub,....

TFM: Projecte de innovació, recerca o desenvolupament, pot estar o 
no relacionat amb les Pràctiques Externes

Professors associats Empreses col·laboradores
Roger Plata (La Micro)

Mª Paz Romero (UdL)

Albert Barrachina

Mikel Rius / Joan Fiol (BBF)



Estructura
Durada

60 ECTS
Temps complet: 1 any
Temps parcial: 2 anys

Modalitat Semipresencial
Llengües
utilitzades Castellà (Català, Anglès)

Possibilitat de cursar itinerari genèric 
(sense especialitat)



Beques
Es disposa de 5 beques d’assistents docents per alumnes del màster de
l’especialitat de recerca. Presentació de sol·licituds: fins el 10 Juny 2015

També es disposarà de beques/premis per alumnes que facin el Treball de
Final de Màster en temàtiques específiques (a concretar).

Beques Mobilitat:
• Beca COVIDES de mobilitat per realitzar part del màster a la universitat

de Burdeus, dins del conveni de doble titulació.
• Beques Erasmus Estudis o Erasmus Pràctiques per cursar PE o TFM

en mobilitat

Informació beques i ajuts:
http://www.urv.cat/masters_oficials/beques_edpd.html
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