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1. RESUM:   

En aquest treball es desenvolupa una activitat d'aprenentatge per millorar la consolidació de les 

competències transversals del grau i específiques de l'assignatura de Pràctiques Externes. En 

aquest sentit s'ha desenvolupat una activitat formativa-reflexiva on l'alumne identifica les 

competències professionals als centres de pràctiques i en una sessió expositiva col·laborativa es 

crea un espai universitari destinant temps per a l'aprenentatge i discussió entre iguals. 
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2. ABSTRACT:  

In this work, we developed a learning activity to improve the consolidation of the transversal 

competences of the degree and specific ones of the Practicum. In this sense, we developed a 

formative-reflective activity where the student identifies the professional competences in the 

centres where they do the Practicum. After, and during a collaborative expository session, we 

created an academic space devoting time for learning and discussion between peers. 

 

3. PARAULES CLAU: 4-6  

Competències professionals; activitat formativa-reflexiva; límits de la professió; Pràctiques 

Externes; Intercanvi d’experiències 

 

4. KEYWORDS: 4-6 

Professional skills; training and reflective activities; limits of the nutritionist-dietician profession; 

Practicum; Exchange of experience 
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5. DESENVOLUPAMENT:   

A) INTRODUCCIÓ  

Les pràctiques externes són una activitat fonamental en la formació dels estudiants universitaris; 

activitat que realitzen fora de la universitat en contextos professionals reals. És aquest un 

moment privilegiat de trobada amb la realitat i punt essencial per a l’aprenentatge i el 

desenvolupament de les competències necessàries per a l’exercici de la professió (Gonzalez & 

Medina, 2017), en el nostre cas la del Dietista-Nutricionista. A més a més, els estudiants inicien en 

aquest moment un procés de socialització laboral a través del contacte directe amb situacions 

reals, però encara sota el paraigües del centre educatiu (Zabalza, 2013). En el cas del grau de 

Nutrició Humana i Dietètica (NHD) la formació de l’estudiant finalitza amb un període de 

pràctiques professionals obligatòries, sent aquest un punt diferencial respecte d’altres graus. A la 

Universitat de Barcelona, les pràctiques externes del grau de NHD es desenvolupen durant un 

semestre i es porten a terme en una empresa o institució del sector. 

Aquest període de formació és un moment clau i essencial que permet a l’estudiant conèixer i 

reconèixer als centres de pràctiques les competències del seu àmbit professional i els límits de la 

professió.  

La professió del Dietista-Nutricionista té varis àmbits d’actuació, que estan recollits en el 

document de consens elaborat el 2003 per representants de les universitats espanyoles i de 

l’Associació Espanyola de Dietistes-Nutricionistes. En aquest document es defineixen les 

competències professionals del Dietista-Nutricionista, que estan organitzades en els àmbits 

següents: clínic i atenció primària, comunitari o de salut pública, de restauració col·lectiva, 

d’indústria, de docència i investigació. En una situació ideal hauríem d’oferir la possibilitat a tots 

els alumnes de fer pràctiques en diferents centres, de manera que poguessin conèixer i posar a la 

pràctica les diferents vessants de la professió. La realitat és una altra, ans no hi ha prou oferta de 

les diferents tipologies d’empreses i institucions, ni ho permet l’organització del pla d’estudis del 

grau.  
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Des que es va posar en marxa aquesta assignatura al curs 2013-14, les enquestes d’opinió han 

mostrat recurrentment la inquietud dels alumnes poder fer activitats pràctiques en centres i 

institucions que els permetin conèixer àmbits diversos, ja que l’organització actual només permet 

fer-les en un únic centre. És per això que l’equip docent de l’assignatura de Pràctiques Externes 

va considerar introduir activitats formatives encaminades a reflexionar sobre els límits de la 

professió i les competències específiques dels diferents àmbits de la professió en un entorn 

d’aprenentatge col·laboratiu. S’ha demostrat que les activitats col·laboratives i el fet de compartir 

experiències beneficien tant el treball individual com el col·lectiu i es maximitza l’aprenentatge 

dels alumnes ja que aprenen els uns dels altres (Johnson i Johnson, 1999). La creació d’espais per 

compartir experiències i la incorporació de la reflexió dins les activitats pràctiques millora la 

qualitat de l’aprenentatge i, per tant, l’adquisició de les competències associades a les pràctiques 

(Medina, 2010; Novella et al., 2014). 

L’objectiu principal d’aquest treball és desenvolupar activitats d’aprenentatge per millorar la 

consolidació de les competències transversals del grau i específiques de l’assignatura de 

Pràctiques Externes encaminades a conèixer les competències professionals del Dietista-

Nutricionista.  

B) METODOLOGIA 

L’activitat “Identificar els límits de la professió i les seves competències” s’ha dissenyat com 

activitat formativa-reflexiva seguint la metodologia del conjunt d’activitats d’aprenentatge i 

avaluació que es fan al llarg de les Pràctiques Externes i que els estudiants tenen organitzades en 

la seva carpeta d’aprenentatge (Urpi-Sarda et al., 2016, 2017) (http://pmub.ub.edu). L’activitat 

s’ha dissenyat amb una part de treball autònom i una part de treball presencial. 

L’esquema de l’activitat global pels estudiants de Nutrició Humana i Dietètica es mostra a la 

Figura 1 i inclou diversos apartats: b.1) desenvolupament del treball per l’alumne; b.2) valoració i 

selecció dels treballs per la comissió de pràctiques externes; b.3) presentació de la feina feta en 

una sessió conjunta per compartir experiències. Cada un d’aquests apartats es desenvolupa a 

continuació:  

http://pmub.ub.edu/
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b.1) Desenvolupament del treball per l’alumne  

L’activitat detallada que s’ha desenvolupat es mostra a la Figura 2. Aquesta activitat consta de 

quatre apartats on a cada un d’ells hi ha una sèrie de preguntes per ajudar a l’alumne al bon 

desenvolupament de l’activitat i a treballar de forma reflexiva, tal com prèviament han fet en 

altres activitats de l’assignatura (Urpi-Sarda et al., 2017). 

Els apartats d’aquesta activitat es detallen tot seguit:  

1) Identificació de l’àmbit i competència a descriure: En aquesta primera fase es pretén que 

l’alumne identifiqui totes les competències que treballa el Dietista-Nutricionista al centre de 

pràctiques, prenent com a referència el document “Perfil de competències del titulat universitari 

en Nutrició Humana i Dietètica” (2003). De totes les competències treballades en selecciona dues, 

que es treballen en profunditat.  

2) Descripció d’una experiència relacionada amb la competència identificada: En aquest apartat 

l’estudiant posa en context a través d’una experiència viscuda com ha desenvolupat i treballat en 

el centre de pràctiques la competència escollida. 

3) Descripció dels rols dels protagonistes i el del propi estudiant: Cal identificar el rol de totes les 

persones que participen en l’experiència viscuda durant les pràctiques i també la del propi 

estudiant.  

4) La pràctica professional: A partir de l’experiència viscuda l’estudiant ha de presentar i/o 

proposar diferents maneres de treballar cadascuna de les competències triades. 

5) Preparació d’una presentació per exposar als demés companys (10 diapositives, 10 minuts 

d’exposició). Aquesta activitat es penja a la carpeta d’aprenentatge (Urpi-Sarda et al., 2016). 

b.2) Valoració i selecció per part de la comissió de pràctiques externes 

La comissió de Pràctiques Externes es reuneix per escollir aquells treballs més representatius, 

singulars, o innovadors on es mostrin activitats que demostrin de quina manera s’han treballat les 

competències dels diferents àmbits professionals. En total se n’escullen 8, donat que no es poden 
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exposar totes les activitats. La comissió penja el llistat de treballs a exposar el mateix dia de la 

presentació; per tant, tots els alumnes han de portar la presentació preparada i tenir un bon 

coneixement dels continguts treballats. 

b.3) Compartir experiències – sessió presencial 

La tercera part d’aquesta activitat és la sessió presencial on l’alumne compartirà amb els 

companys la seva experiència. Abans d’iniciar les exposicions s’explica a l’alumnat la finalitat 

d’aquesta activitat mostrant la importància d’intervenir en la discussió de les diferents maneres 

d’abordar el treball d’una mateixa competència, quan s’han treballat en centres diferents i des de 

diferents àmbits de la professió. S’incentiva als alumnes amb un petit percentatge de la nota de 

l’assignatura en funció de la participació en la discussió. 

Els estudiants seleccionats exposen les experiències viscudes i es crea un espai de debat entre 

iguals on els estudiants intercanvien i comparteixen les experiències i reflexionen sobre 

l’assoliment de les diferents competències professionals. Aquesta sessió permet que els alumnes 

adquireixin una visió general del desenvolupament de la professió.  

C) RESULTATS I DISCUSSIÓ 

L’activitat “Identificar els límits de la professió i les seves competències” es una activitat 

dissenyada perquè els estudiants puguin compartir les experiències de pràctiques amb els 

companys que fan pràctiques en un mateix àmbit o en àmbits diferents. En altres graus de 

Ciències de la Salut, com ara el d’Infermeria, hi ha experiències paral·leles en l’ús d’eines 

d’aprenentatge similars, basades en “compartir experiències” (Rivera & Medina, 2017).  

Per il·lustrar la tasca que realitzen els estudiant, a la Figura 3 i 4 es mostra l’extracte d’alguns dels 

treballs a presentar escollits per la comissió en el curs 2016-17. Cal remarcar que la major part 

dels alumnes fan les pràctiques en un centre hospitalari, a l’entorn del 53% (Fig. 3). La resta es 

reparteixen en empreses de restauració col·lectiva (20%), consultories (13%), centres 

d’investigació (9%) i un 5% en els àmbits comunitari, d’esport, salut pública i industria (Fig. 4). 

Això fa que la casuística en l’àmbit sanitari sigui més gran i, en conseqüència, es presentin més 
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experiències de pràctiques realitzades en el servei de nutrició d’un centre de salut. La comissió 

selecciona les 8 presentacions que poden representar millor les competències que es 

desenvolupen en els diferents àmbits relacionats amb la professió del Dietista-Nutricionista.  

El curs 2016-17 la sessió de presentació i discussió va ser exitosa, ja que més del 60% dels 

alumnes participaren després de les presentacions dels companys per compartir la seva 

experiència i explicar els abordatges que seguien als diferents centres de pràctiques. De les 

presentacions realitzades i mostrades a la Figura 3, es pot destacar la competència: “Valorar i 

decidir la compra de productes, fórmules i material fungible”. Aquesta competència va crear força 

debat, ja que els diferents centres hospitalaris gestionen de manera diferent aquesta tasca i 

segons el centre es poden trobar implicats altres professionals de la salut com ara farmacèutics, 

infermers o metges. Referent a les competències destacades a la Figura 4, en la que els exemples 

corresponen a centres no hospitalaris, una de les competències que es repeteix és la de 

“Comunicació i educació sanitària en alimentació i nutrició”. Els estudiants explicaren les diferents 

experiències que havien viscut: si realitzaren ells mateixos l’acte comunicatiu i la preparació de 

documentació i educació sanitària, o si tan sols havien pogut participar en una d’aquestes 

tasques. També es va parlar dels grups de població a qui anava adreçada l’activitat, la complexitat 

que suposa adaptar el discurs a la tipologia de la població, etc. 

Competències treballades per àmbit 

 

L’àmbit hospitalari és el majoritari per desenvolupar aquesta activitat. Més del 50% dels 

estudiants realitzen les pràctiques externes en el servei de Nutrició i Dietètica d’un hospital. En 

aquest entorn els estudiants solen explicar experiències relacionades amb les competències que 

es treballen tant a unitats de consultes externes com a unitats d’hospitalització. De totes les 

competències treballades, solen destacar-ne més d’una vintena, sent les que presenten 

percentatges més alts les següents:  

 

“90% - Consultes externes - Explicar la dieta al malalt i als seus familiars: educació alimentària”, 

“66% - Hospitalització i consultes externes - Realitzar la història dietètica del malalt per avaluar 
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les ingestes prèvies a la seva hospitalització i conèixer els seus hàbits i gustos alimentaris”, “62% - 

Hospitalització i consultes externes: Realitzar la monitorització i el seguiment nutricional i dietètic 

del pacient”, “45% - Hospitalització i consultes externes: Participar en les teràpies de grup: 

diabètics, pacients renals i obesos, etc.”. 

 

En l’àmbit de la restauració col·lectiva, entre les competències més treballades es troben: 

 

“100% - Elaborar, consensuar i controlar la planificació periòdica dels menús i de les dietes”; “63% 

- Mantenir relacions amb els diferents professionals implicats en l’alimentació”; “ 63% - Participar 

en la organització i desenvolupament del servei d’alimentació”. 

 

En el marc d’altres àmbits, com ara el comunitari, de salut pública i de nutrició esportiva, les 

competències treballades que es poden destacar són les següents:  

 

“100% - Comunicació i educació sanitària en alimentació i nutrició: Disseny de material 

informatiu/educatiu per sectors diferents de la població”; “50% - Participar en l’anàlisi, 

planificació, intervenció i avaluació de programes d’alimentació i nutrició a l’àrea d’educació” i 

“50% - Elaboració de guies alimentàries i protocols de consens”. 

 

Es pot concloure que totes les competències generals de la professió del Dietista-Nutricionista 

queden cobertes i es treballen d’una manera o altra, en el conjunt d’àmbits professionals.  

 

Opinió dels estudiants 

Al finalitzar les pràctiques, els estudiants responen un qüestionari de satisfacció en el que se’ls 

demana que valorin les diferents activitats fetes durant el període de pràctiques, considerant  les 

dimensions d’aprenentatge i de motivació. L’activitat explicada en aquest treball ha estat 

valorada molt positivament des que es va iniciar, al curs 2015-16 (projecte 2015PID-UB/020). 

 



 
 

ESPAIS D’APRENENTATGE: AGENTS DE CANVI A LA UNIVERSITAT 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Revista CIDUI 2018 
www.cidui.org/revistacidui 
ISSN: 2385-6203  9 

 

 La puntuació atorgada a aquesta activitat és de 7,1 ± 0,4 sobre 10 i es troba en segon lloc, per 

sota del desenvolupament d’un cas clínic o projecte (7,8 ± 0,8). 

Cal fer palès que els alumnes més motivats han deixat comentaris positius a l’enquesta en relació 

a aquesta activitat, com ara: “Activitat límits de la professió: sense l'activitat segurament no 

hauria sigut tant conscient del paper dels nutricionistes en els diferents àmbits”, “Que es realitzin 

més sessions com aquesta”, “Trobo que el més productiu ha sigut l'activitat dels límits de la 

professió pel que fa a les presentacions orals. Crec que escoltar l'experiència dels meus companys i 

veure àmbits de treball diferents als meus és molt positiu”. 

D) CONCLUSIONS 

- Aquesta activitat permet a l’estudiant identificar les competències professionals del Dietista-

Nutricionista a través de la seva pròpia experiència pràctica al centre i de l’experiència de 

companys a centres d’altres àmbits. 

- L’escenari habitual en que es presenten els treballs de curs s’ha transformat en un espai de 

debat i discussió entre iguals, on s’han posat en comú els diferents enfocs de l’activitat 

professional d’una manera col·laborativa i didàctica. 

- La introducció d’aquestes activitats formatives-reflexives ha estat molt ben valorada pels 

estudiants, que valoren positivament les innovacions portades a terme. 

- El fet de trobar-nos en el marc del present PID ens ha permès veure la necessitat de revisar la 

metodologia posada en pràctica i l’avaluació d’aquestes noves propostes docents. 

E) PERSPECTIVES FUTURES 

Un aspecte a millorar d’aquesta activitat és l’avaluació dels aprenentatges. Hem detectat certes 

mancances en l’avaluació d’aquesta activitat, per exemple el fet que no tots els estudiants 

exposen els treballs. És per això que estem dissenyant una activitat complementaria on els 

estudiants realitzaran un treball cooperatiu en grup, segons els àmbits on fan les pràctiques, per 

tal d’incrementar el benefici que suposa compartir experiències.  
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El nou projecte d’innovació que estem portant a terme inclou accions encaminades a que tots els 

estudiants pugui exposar les seves experiències després del treball cooperatiu, i la introducció de 

sistemes de coavaluació i autoavaluació. 

F) AGRAÏMENTS 
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5.1. FIGURA O IMATGE 1 
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5.2. FIGURA O IMATGE 2 
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5.3. FIGURA O IMATGE 3 
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5.4. FIGURA O IMATGE 4 
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