
Examen Ofertes Gastronòmiques 

19. octubre 2016 

Cada pregunta val  0’55. 

Nom:……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1.-  Com podem esser bon professionals?  indica alguns exemples que demostrin 

professionalitat 

A) 

B) 

C) 

2.-  Indica 3 exemples de manca de professionalitat 

A) 

B) 

C) 

3.- Després dels anteriors exemples, defineix amb les teves paraules el  tracta la  Deontologia 

professional.    

 

4.- Defineix els conceptes de cuina i gastronomia e indica les diferencien existents entre ells. 

 

5.- Quina importància va tenir  en la evolució humana el descobriment del foc ? 

 

6.- En quin moment de la història els essers humans varen passar d’esser majoritàriament 

nòmades a  sedentaris? Quines foren les causes que motivaren això? 

 

7.- Com coneixem l’alimentació que es practicava durant l’antic Egipte? 

 

8.- L’alimentació a l’antic Egipte, a banda de tenir un component purament de necessitat, va 

pasar a tenir un altre caire important , que fins a les hores no havia tingut l’alimentació al llarg 

de la història. Quin? 



9.- Que no coneixien el Egipcis ? : Carn de cabra, síndria, patates, figues, blat.  Raona la teva 

resposta 

 

10.- Es pot dir que a l’antiga Grècia ( 800 ac) es troba l’origen del la triada de la cuina 

mediterrània ,que vol dir això? 

12 Casi tot el que coneixem de la cuina de la Roma Imperial ( 300 ac) , ho sabem gàcies al llibre 

“ De Re Coquinaria. Qui fou el seu autor?. 

 

 

13. Un del trets característics de la cuina romana era que en els banquets més fastuosos la 

gent menjava de tombats.  Com es deien aquest  espais formats per “llits” que es solien 

muntar de tres en tres?  

 

14.- Mentres la societat més adinerada gaudia de fastuosos banquets, que menjava la gent del 

“poble” a l’antiga roma? 

 

15.- Els romans foren  els primers en establir l’ordre que avui dia coneixem a l’hora de muntar 

un menú . Com es deien diversos els apartats  de que es composaven aquells primigenis 

menús.   

16.- Per que es pot dir que la cuina romana fou pionera en la “ cuina internacional”? 

 

17.- Quina és la gran diferencia o evolució que ha sofert la cuina al llarg  del temps des de  la 

prehistòria fins als nostres dies?  

 

18. Quina ciutat era la capital de l’Imperi  Romà? Fins on s’extenia aquest imperi?  Quines 

avantatges gastronòmiques tenia el fet de que l’imperi romà fos tan ampli, respecte a altres 

cultures antecessores com els grecs o els egipcis? 



 


