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 RESUM I DESCRIPTORS 

 

2.1 RESUM 

 

El context d’aplicació del projecte que se sol·licita és el pràcticum del grau de Nutrició Humana i 

Dietètica (NHD), que es concreta en l’assignatura de Pràctiques Externes. En el projecte 

d’innovació docent previ (2015PID-UB/020) vam dissenyar activitats d’aprenentatge 

encaminades a millorar l’adquisició de competències transversals i específiques en el decurs 

d’aquesta assignatura. Un punt feble del procés és l’apartat de l’avaluació, que en aquest cas ha de 

tenir un tractament molt diferent al de l’avaluació de les assignatures convencionals.  

Un element que caracteritza les Pràctiques Externes del grau de NHD és que els alumnes fan 

l’estada en pràctiques en àmbits diversos: pràctiques clíniques, restauració col·lectiva, empreses 

d’alimentació, empreses de consultoria, salut pública, esport, recerca. Ens cal un sistema per 

ajudar els tutors dels centres a fer una avaluació objectiva de l’activitat desenvolupada pels 

estudiants assignats. D’altra banda, els estudiants també porten a terme activitats acadèmiques 

tutoritzades per professors de la Facultat. Aquestes activitats són el punt de trobada de tots els 

estudiants i permeten el debat i la posada en comú d’experiències diverses. Calen també 

instruments d’avaluació d’aquestes activitats i poder acreditar finalment l’assoliment de les 

competències específiques i transversals del Pràcticum. 

L’objectiu principal d’aquest projecte d’innovació docent és dissenyar instruments per avaluar 

l’aprenentatge durant la formació pràctica dels estudiants de Pràctiques Externes del grau de 

Nutrició Humana i Dietètica. Un segon objectiu és establir un espai de comunicació entre els 

centres receptors i la Facultat. 

Els resultats principals d’aquest projecte han estat la creació i disseny de dos guies d’avaluació: 

un pels tutors dels centres de Pràctiques Externes i l’altre pels tutors acadèmics per avaluar les 

activitats dels estudiants a la carpeta d’aprenentatge. Els instruments creats ens serveixen per 

avaluar als estudiants de manera homogènia i uniforme, amb criteris comuns per a tots. Aquestes 

eines discriminen millor els estudiants de nivells diferents i faciliten l’avaluació de competències 

que es treballen durant el període de Pràctiques Externes. 
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2.2 DESCRIPTORS 

 

Línies d’innovació vinculades 

a) Aprenentatge professionalitzador 

▪ Competències transversals 

▪ Pràcticum 

b) Avaluació 

▪ Avaluació acreditativa  

▪ Avaluació continuada 

▪ Avaluació formativa 

▪ Instruments d’avaluació (rúbriques) 

c) Equip docent 

d) Metodologies actives per l’aprenentatge 

▪ Mentoria i tutoria 

 

Paraules clau  

▪ Instruments d’avaluació 

▪ Pràcticum de Nutrició Humana i Dietètica 

▪ Equip docent 
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 MANCANCES DETECTADES 

 

Les Pràctiques Externes engloben les pràctiques que fan els alumnes al centre i les activitats 

encomanades de forma global: diari reflexiu, desenvolupament d’un cas, coneixement del centre, 

anàlisi de competències professionals. Aquestes activitats les fa l’alumne de forma autònoma i 

queden registrades a la carpeta d’aprenentatge. Actualment tenim rúbriques per avaluar les 

activitats però manquen les eines per avaluar els aspectes relacionats amb les competències. 

a) L’avaluació que fan els tutors de centre no discrimina: A l’assignatura de Pràctiques Externes 

tenim una oferta permanent de centres, amb tutors que es mantenen al llarg dels cursos. 

Durant els darrers anys hem comprovat que alguns tutors avaluen de forma similar a tots els 

alumnes, amb notes elevades en tots els casos. Aquest fet ens ha portat a pensar que la manera 

d’avaluar no permet discriminar el grau d’assoliment de competències dels diferents 

estudiants.  

 

b) L’avaluació que fan els tutors acadèmics discrimina poc: També hem comprovat que la manera 

d’avaluar dels tutors acadèmics no és uniforme. Cada tutor té un perfil propi a l’hora d’avaluar, 

de manera que hi ha tutors que sempre avaluen a l’alça i altres tutors que sempre avaluen a la 

baixa. Hem atribuït aquesta manca d’homogeneïtat a la falta d’instruments d’avaluació 

adequats que permetin objectivar els resultats d’aprenentatge de les diferents activitats. Per 

tant, cal dissenyar i aplicar instruments adequats per tal de millorar l’avaluació de manera que 

els criteris siguin entesos i aplicats de la mateixa manera per part de tot el professorat. 

D’aquesta manera creiem que també millorarà la capacitat de discriminar entre alumnes de 

nivells diferents.  

 

c) Les guies d’avaluació actuals no fan referència directa a les competències que cal assolir: Les 

guies d’avaluació que es proporcionen als tutors dels centres i als tutors acadèmics no es 

refereixen a competències concretes sinó que són preguntes amplies i senzilles que poden 

portar a confusió respecte de les competències que s’han d’avaluar. Per tant, creiem necessari 

el disseny d’eines que avaluïn les competències transversals i específiques que es treballen 

durant les pràctiques.  

 

d) Manca de comunicació entre els tutors del centre i el professorat: Actualment la relació entre 

el professorat que forma l’equip docent de les Pràctiques Externes i els tutors dels centres 

receptors és escassa. Es pretén treballar aquest aspecte, clau per a la millora de l’organització 

de l’assignatura i de la formació dels estudiants, a través de l’organització de jornades i 

activitats i de l’elaboració de documents de suport que ajudin a intensificar aquest vincle. 

Per tant, ens volem centrar en el disseny de d’instruments d’avaluació per les seves avantatges 

quant a l’avaluació dels aprenentatges per personal docent diferent i divers. Per exemple, les 

rúbriques com a instruments d’avaluació (Alsina 2013) han estat molt utilitzades en els últims 

anys en diferents contextos i assignatures de Pràcticum (Paredes 2014; Martiañez 2015; Lima-

Rodriguez 2015). Per dissenyar aquestes eines es necessita el suport i la formació per part de 

personal especialitat en metodologies d’avaluació (Mauri 2014, Paredes 2014; Reguant 2018). 

Aquesta formació és necessària tant pels tutors dels centres receptors com pels tutors acadèmics 

i per tant es proposen en els objectius esmentats a continuació.   
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 OBJECTIUS 

 

L’objectiu principal d’aquest projecte d’innovació docent és dissenyar instruments per avaluar 

l’aprenentatge durant la formació pràctica dels estudiants de Pràctiques Externes del grau de 

Nutrició Humana i Dietètica.  

Aquest objectiu general es concreta en diferents objectius específics: 

4.1 Integrar els tutors dels centres receptors de Pràctiques Externes a l’equip docent de 

l’assignatura com a elements clau en la formació dels estudiants. A partir d’aquest enunciat es 

desenvoluparan activitats de formació pels tutors per a la millora de la seva tasca docent.  

4.2 Organitzar trobades entre els membres de l’equip docent de les Pràctiques Externes (que són 

els tutors acadèmics dels estudiants) i els tutors dels centres receptors per analitzar les activitats 

d’aprenentatge que fan els estudiants i planificar l’avaluació de les pràctiques tenint en compte 

els diferents àmbits en que es duen a terme. 

4.3 Dissenyar instruments d’avaluació per valorar l’aprenentatge en la formació pràctica dels 

estudiants en els centres receptors en els diferents àmbits on realitzen les pràctiques. 

4.4 Dissenyar instruments d’avaluació per a les activitats que fan els estudiants i que queden 

plasmades a la carpeta d’aprenentatge. Aquestes activitats van ser dissenyades en el marc d’un 

PID anterior. 
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 DESENVOLUPAMENT DE L’ACTUACIÓ 

 

5.1 ACTIVITATS DUTES A TERME 

 

El projecte previst per una anualitat es va haver de prorrogar un curs més per tal de poder complir 

tots els objectius previstos. Les activitats i accions previstes es van realitzar totes en aquestes dues 

anualitats en l’ordre programat originalment.  

▪ ORGANITZACIÓ DE LA 1A JORNADA DE PRÀCTIQUES EXTERNES DE NHD (8 de juny de 

2017) 

El dia 8 de juny de 2017 es va organitzar una jornada on es convidaren els tutors de Pràctiques 

Externes dels centres i els tutors acadèmics. Hi va haver una bona acceptació i participació per 

part de tots els membres invitats. A la figura 1 es mostra el programa de la jornada.  

▪ Un dels principals objectius d’aquesta trobada fou enfortir les relacions entre centres de 

pràctiques i universitat i anar-se coneixent cada vegada més els tutors i els professors de 

l’assignatura de Pràctiques Externes. La jornada es va organitzar amb una sèrie d’objectius:  

a) Explicar la organització acadèmica de l’assignatura i es presentaren els canvis que s’havien 

realitzat a l’assignatura en els últims cursos presentant la carpeta d’aprenentatge que fan els 

estudiants;  

b) Proporcionar una formació en avaluació de competències per als tutors i implicar-los en 

aquest punt tant important en la formació dels estudiants que és l’avaluació per competències 

a les pràctiques. En aquest aspecte, es va organitzar una xerrada sobre l’avaluació de 

competències que impartí el Dr. Josep Alsina, Vicedegà de la Facultat d’Educació i expert en 

rúbriques d’avaluació; 

c) una xerrada específica d’un aspectes d’interès per a tots els nutricionistes-dietistes tutors; 

en aquest aspecte, es va convidar a la jornada l’Alicia Costa, Nutricionista-Dietista del Consorci 

Sanitari Maresme i Professora Associada UB, perquè parlés d’un tema actual i novedós en 

Nutrició com és el  “Diagnòstic, tractament i intervenció dietètic-nutricional del pacient amb 

disfàgia”.  

D’aquesta manera, a més de constituir un lloc de trobada dels professionals externs amb el 

centre educatiu també és una ocasió de formar els tutors en els àmbits pedagògics i 

d’actualització de coneixements específics. 

 

▪ ACTIVITAT DE FORMACIÓ PER A PROFESSORAT  

En el projecte d’innovació vam sol·licitar una ajuda de formació per tal de desenvolupar els 

instruments d’avaluació per l’assignatura de Pràctiques Externes. El RIMDA ens va posar en 

contacte amb la Dra Mercedes Reguant, actualment professora lectora del Departament de 

Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació de la Facultat d'Educació que va organitzar un 

programa de formació titulat “Creació d'instruments d'avaluació en l'àmbit de Pràctiques Externes” 

de 12 hores de durada entre el 10 de gener de 2018 i el 31 de gener de 2019. Aquest programa es 

va concretar en diversos tallers que van ser molt enriquidors ja que van permetre treballar en la 

creació d’aquestes eines d’avaluació.  
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Figura 1. Programa de la 1a Jornada de Tutors de Pràctiques Externes NHD 

 

▪ DISSENY D’INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 

El disseny dels instruments d’avaluació es realitzà seguint el pla de treball previst en el projecte. 

En aquests dos anys de projecte es varen realitzar les accions següents: 

a) Reunions de l’equip docent per tal de donar resposta a una sèrie de qüestions plantejades 

des de feia temps. Una qüestió fou identificar el percentatge idoni entre la ponderació de 

la part pràctica i la part d’aprenentatge autònom lligada a activitats de la carpeta 

d’aprenentatge. Després de valorar la proporció i ponderació del 40% per la part pràctica 

i el 60% per a les activitats de la carpeta d’aprenentatge, es va concloure que es mantenien 

iguals. 

b) Disseny específic de la guia d’avaluació per l’activitat pràctica que realitza l’alumnat al 

centre receptor. Aquesta eina es va treballar en diferents fases: 
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b.1) A partir de la guia inicial prèvia de què disposàvem, la comissió de Pràctiques 

Externes va treballar per establir els indicadors més adients per valorar 

l’aprenentatge pràctic als centres. 

b.2) Una vegada establerta la primera versió es va enviar a tots els tutors dels 

centres per la seva revisió. Els centres que van participar en la revisió van enviar 

els seus comentaris. 

b.3) Amb els comentaris i apreciacions recollits es va fer una nova versió dels 

indicadors d’aprenentatge i de com avaluar les diferents activitats. Es va convocar 

als tutors a una 2a Jornada de tutors de Pràctiques Externes (Figura 2) per validar 

l’instrument d’avaluació per la seva aplicació. La guia elaborada i validada pels 

tutors es mostra a la Figura 3.  

De moment s’ha considerat no informatitzar els instruments d’avaluació dels centres de 

pràctiques per qüestions de seguretat i confidencialitat i es segueix el mateix procediment 

que anteriorment.  

c) Disseny específic de la guia d’avaluació per a les  activitats de la carpeta d’aprenentatge 

que donen lloc a l’avaluació de competències concretes. Algunes de les competències que 

s’avaluen són: “Conèixer l’estructura dels serveis d’alimentació i unitats de alimentació i 

nutrició hospitalària, identificant i desenvolupant les funcions del dietista-nutricionista 

dins de l’equip multidisciplinar” o “Capacitat d’anàlisis, de síntesis, de visions globals i 

d’aplicació dels coneixements a la pràctica”. En aquest sentit, després de la primera 

experiència amb els centres de pràctiques, i després de la formació rebuda, la comissió va 

poder elaborar les pautes d’avaluació amb més facilitat i efectivitat. Posteriorment, la 

proposta va ser treballada amb la formadora per obtenir la versió definitiva (Figura 4). 

d) Elaboració de material per a centres receptors i per a tutors de els comentaris i 

apreciacions recollits es va fer una nova versió dels indicadors d’aprenentatge i de com 

avaluar les diferents activitats. Es va convocar Durant el projecte es va contactar amb 

FeinaUB per tal d’entrar dins el programa “Programa de Captació i Fidelització d’empreses 

(CIFE)” perquè ens ajudessin a contactar amb més centres de pràctiques i ajudessin a la 

fidelització dels centres actuals que ofereixen pràctiques als nostres estudiants. Arrel 

d’aquest programa es va desenvolupar el material pels centres de pràctiques (Figura 5). 
 

▪ APLICACIÓ EN L’ALUMNAT 

Les guies dissenyades s’han aplicat per avaluar els estudiants de Pràctiques Externes del curs 

2018-19. Aquestes guies han estat ben acceptades per part dels estudiants que les ha fet servit 

per saber com se’ls avaluarà des de l’inici de les pràctiques i per tant, també com a sistema per 

autoavaluar-se. 
 

▪ GESTIÓ DEL FINANÇAMENT 

El finançament aportat al projecte ens ha servit tant per comprar petit material de papereria 

(exemples de dossiers de Pràctiques d’altres ensenyaments) com per a la impressió de pòsters 

per a la comunicació dels resultats del projecte a congressos docents.  
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Figura 2. Programa de la 2a Jornada de Tutors de Pràctiques Externes NHD 
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Figura 3: Guia d’avaluació per els centres de Pràctiques Externes 
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Figura 3: Guia d’avaluació per els centres de Pràctiques Externes (cont.) 
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Figura 4: Guia d’avaluació per les activitats de la carpeta d’aprenentatge  
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Figura 5. Dossier oficial de Pràctiques Externes de Nutrició Humana i Dietètica 
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 AVALUACIÓ, RESULTATS I INTERPRETACIÓ 

 

Els indicadors d’avaluació d’aquest projecte juntament amb els seus respectius resultats i 
interpretació es mostren a la següent taula.  

INDICADORS 

D’AVALUACIÓ DEL 

PROJECTE 

OBJECTIUS 

ALS QUE 

REFEREIX 

RESULTAT I INTERPRETACIÓ 

Participació en la 

jornada de tutors 

de la primavera de 

2017. 

O 4.1 i O 4.2 El programa i la organització de la primera jornada va ser molt 

exitosa. En aquesta jornada hi va haver una assistència de més d’un 

60% dels tutors dels centres de pràctiques. Tenint en compte que 

aquests tutors treballen en centres clínics, centres de consultoria o 

clínica privada, així com centres públics i privats de diferents àmbits 

de la nutrició, es va concloure que va ser un èxit. 

Participació en el 

programa de 

formació en 

instruments 

d’avaluació 

O 4.1 i O 4.2 El curs de formació va permetre a la comissió de Pràctiques Externes 

adquirir competències tècniques a més de competències reflexives per 

tal de ser capaços d’elaborar els instruments d’avaluació. Aquest 

programa va permetre formar també als tutors dels centres de 

pràctiques i implicar-los en l’elaboració de la guia definitiva. 

Guia d’avaluació de 

les pràctiques al 

centre receptor 
 

Participació en la 

jornada de tutors 

(Gener 2019) 

O 4.3  

 

 
 

 

O 4.1 i O 4.2 

 

El primer esborrany treballat per la comissió va ser enviat a tots els 

tutors de pràctiques. Els tutors van fer comentaris i propostes de 

manera virtual. A la 2a Jornada de tutors (gener 2019) es van 

presentar els canvis proposats pels tutors que prèviament la comissió 

havia validat i consensuat en el decurs dels tallers realitzats. En 

aquesta jornada van sorgir altres idees per millorar les eines 

d’avaluació que es van acabar de validar durant la seva utilització 

avaluant als estudiants de segon semestre del curs 2018-19.  

Valoració per part 

dels tutors de 

l’instrument 

dissenyat per 

avaluar les 

pràctiques al centre 

O 4.3 Els tutors dels centres van valorar positivament el canvi de model 

d’avaluació ja que el nou sistema s’adapta millor a la situació dels 

estudiants i al treball de competències. Les valoracions es van fer a 

través de correus electrònics, durant la formació i durant les jornades 

per als tutors.  

“Guia de tutors de 

Pràctiques 

Externes” 

O 4.1 i O 4.2 La Guia per a tutors de pràctiques ha estat elaborada per FeinaUB per 

tal d’ajudar al grau i a la Facultat a fidelitzar els centres actuals així 

com a cercar altres centres de pràctiques per als estudiants. 

Guia d’avaluació de 

les activitats dins la 

carpeta 

d’aprenentatge 

O 4.4 La comissió de Pràctiques Externes va elaborar la guia d’avaluació per 

a les activitats de la carpeta d’aprenentatge (Portafoli Mahara UB). Es 

va aplicar a partir del curs 2018-19. Els tutors acadèmics tenen 

consensuats a través d’aquestes eines la correcció de les activitats de 

manera  homogènia.  
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 VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA 

 

Els resultats obtinguts en aquest projecte s’han aplicat directament a l’assignatura de Pràctiques 

Externes. Actualment tant el professorat de la universitat que tutoritza els estudiants com els 

tutors dels centres utilitzen les eines creades a partir del projecte. 

La resposta als canvis ha estat positiva i ben acceptada per ambdós col·lectius: el professorat i els 

tutors dels centres. El fet d’haver implicat als tutors dels centres en el procediment de disseny i 

validació de l’eina d’avaluació així com les reunions anuals realitzades amb ells, ha millorat la 

comunicació entre centres i universitat.  

Els estudiants també han mostrat una bona acceptació dels criteris d’avaluació, tant els inclosos 

en la guia d’avaluació relacionada amb les activitats realitzades als centres de pràctiques com en 

l’instrument per avaluar les activitats acadèmiques que realitzen a traves de la carpeta 

d’aprenentatge.  

Els resultats obtinguts en aquesta actuació han estat presentats en diversos congressos docents 

com a comunicacions orals invitades, comunicacions orals i pòsters: 

▪ Urpi Sarda M et al. Diseño de instrumentos de evaluación para las Prácticas Externas. II 

Jornada del profesorado del grado en Nutrición Humana y Dietética; 2019 juny 27-28; 

Facultat de Ciències de la Salut: Universitat d’Alacant, Espanya. Comunicació oral invitada 

▪ Urpí Sarda M et al. Procés en el disseny d’un instrument d’avaluació de les activitats 

acadèmiques a les Pràctiques Externes. 10a Trobada de Professorat de Ciències de la Salut; 

2019 gener 30-31 febrer 1; Campus de Bellvitge: Universitat de Barcelona, Espanya. 

Comunicació oral i pòster. 

▪ Urpi Sarda M et al. Anàlisi i desenvolupament d’eines d’avaluació a les Pràctiques Externes 

al grau de Nutrició Humana i Dietètica. Jornada de bones pràctiques UB: pràctiques 

acadèmiques externes; 2018 juny 5; Facultat de Filologia: Universitat de Barcelona, 

Espanya. Comunicació oral invitada. 

▪ Urpi Sarda M, Illan M, Torrado X, Lizarraga MA, Farran A, Garcia D, Andres Lacueva C, , 

Llorach R, Amat C. Identificar els límits de la professió i les competències professionals del 

Dietista-Nutricionista. X Congreso CIDUI 2018: Sessió Monogràfica 3 de Competències i 

desenvolupament professional; 2018 juliol 4-6; Palau de Congressos de Girona, Espanya. 

Comunicació oral i pòster. 
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