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PRESENTACIÓ

L'equip de Direcció del Centre d'Ensenyamení Superior de
Nutricio i Dietética (CESNID), adscrit a la Universitat de
Barcelona (UB), juntament amb el Patronal de la Fundació, ens
piau donar la benvinguda ais estudiants que han escollit una
carrera que té, com a principal objectiu, teñir cura de
ralimentació de les persones, els grups i la comunitat, tant en
situació de salut com de malaltia, tot respectant els seus gustos,
costums, creences i possibilitats, en el marc d'un estil de vida
saludable. Aquests alumnes inicien aquest curs 2004-2005 els
estudis que permetran Tobtenció del títol oficial homologat a tot
Testal espanyol de Diplomat en Nutricíó Humana i Dietética i
que s'afegeixen ais que van iniciar Tensenyament en cursos
anteriors.

Els coneixements que configuren la docéncia teórica i práctica de
Tensenyament, tenen Tobjectiu de desenvolupar en Testudiant
Tadquisició de coneixements a més de les habilitáis i actituds
necessáries per qué sigui capa?, una vegada finalitzats els seus
estudis, d'actuar ámpliament en matéria de nutrició aplicada. Per
aixó caldrá que assoleixi, per una banda, una visió completa i
integrada de Tésser humá i, per altra, una capacitació suficient
per poder actuar en ámbits professionals molt diversos.

La Llei d'ordenació de les Professions Sanitáries (44/2003, de 21
de novembre, BOE 22/1 1/2003) defineix el dietista-nutricionista
com el Diplomat en Nutrició Humana i Dietética que desenvolupa
activitats orientades a Talimentació de la persona o grups
adequada a les necessitats fisiológiques i patológiques, d'acord
amb els criteris de promoció de la salut, prevenció i tractament
dietétic-nutricional.

El Pía d'Estudis de la Diplomatura está dissenyat de forma
seqüencial per tal d'aconseguir un ensenyament lógic, coherent i
equilibrat, evitant al máxim les repeticions. D'aquesta manera es
pretén facilitar Taprenentatge i afavorir Tadquisició, per part de
Talumne, d'una visió global i el més propera possible a la
realitat professional i a les demandes actuals deis diferents
sectors (Sanitat, Empreses de Restauració, Industria
Agroalimentária, Centres Esportius, Servéis i Assessoria, etc.).



Tots aquests sectors es troben en evolució constant, fruit de les
demandes socials 1 deis nous coneixements i apücacions de les
Ciéncies de la Nutrició i deis Aliments.

Som conscients de la complexitat deis plans d'estudis actuals, de
les dificultats que troba l'alumne per orientar-se, sobretot en
iniciar els seus estudis universitaris. Per aquest motiu s'ha
preparat aquesta guia que té com a finalitat informar deis
aspectes de funcionament i d'organització de qué disposa el
CESNID per aquest curs 2004-2005.

Esperem que aquesta guia sigui útil a l'estudiant i que l'ajudi a
aconseguir l'objectiu primordial que, tant el professorat com el
personal del CESNID ens hem plantejat, que és aconseguir una
formació de pregrau de qualitat capa? de convertir els alumnes en
persones preparades i responsables, albora que critiques i.
sobretot, compromeses amb la professio que han triat per exercir
o, també si és el cas, serveixi per accedir a titulacions de segon
cicle que ampliin els seus coneixements de base.

D'altra banda, cal esmentar que el Centre necessita deis
suggeriments i aportacions positivas deis alumnes, i una de les
millors vies per recollir-les és formar part del Consell Docent. la
Junta del Centre i altres Comissions que están establertes. Us
demanem molt especialment que hi participeu. És important que
l'opinió de l'estudiant se senti en tots aquests órgans en els que
hi tenen cabuda.

Finalment només ens resta desitjar-vos una estada profitosa a la
Universitat i oferir-vos tot l'ajut que us calgui per aconseguir-ho.
Per aixó us saludem tant ais estudiants de nou accés com els de
cursos anteriors i us desitgem en nom de tot el professorat i el
personal d'administració i servéis un any académic satisfactori.
Restem a la vostra disposició per ajudar-vos a aconseguir-ho.

Pilar Cervera

Directora
Anna Puchal
Cap d'Estudis

Santa Coloma de Gramenet, Juliol de 2004



LA FUNDACIO CESNID

El CESNID és una Fundació privada creada l'any 1993 grácies a
la col-laboració d'una série d'Entitats publiques i privades
interessades en la formació de professionals qualificats
mitjan^ant la implantació i posada en marxa d'un ensenyament
universitari de Nutrició i Dietética i, també, en el foment de la
formació teórica i práctica en matéria de nutrició aplicada, així
com en la prestació de servéis d'organització, assessorament,
estudis i consulta en l'ámbit de l'alimentació, la nutrició i la
dietética.

Formen el Patronat de la Fundació, les següents entitats:

Agrupació Mutua del Comer? i de la Industria

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas (AED-N)
Asociación Española de Fabricantes de Preparados
Alimenticios Especiales, Dietéticos y Plantas Medicinales
(AFEPADl)

Associació Catalana d'Empreses de Restauració Col-lectiva
(ACERCO)

Associació d'Indústries d'Alimentació i de Begudes de
Catalunya (AlABECA)

Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la
Generalitat de Catalunya

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
Fundació Bosch i Gimpera (FBG) de la Universitat de
Barcelona

Grup Gallina Blanca

Institut Catalá del Consum (ICC)

Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC)

Unió Catalana d'Hospitals (UCH)



EL CENTRE D'ENSENYAMENT SUPERIOR
DE NUTRICIO I DIETÉTICA

El Centre d Ensenyatnení Superior de Nutricio i Dietético és un
centre docent adscrit a la Universitat de Barcelona (UB), que té
com^ a objectiu principal impartir l'ensenyament universitari
oficial de Nutrició Humana i Dietética, com a titulació de la UB
amb 1 autorització del Departament d'Universitats, Recerca i
Societat de la Informació (DURSI) de la Generalitat de
Catalunya. N'ostenta la titularitat jurídica la FUNDACIÓ
PRIVADA CENTRE D'ENSENYAMENT SUPERIOR DE NUTRICIO
I DIETETICA, constituida davant notari el 22/06/1993.

Inicialment, la Junta de Govern de la UB aprová en la sessió del
12/07/1993 l'adscripció del CESNID, per impartir l'Ensenyament
de Graduat en Dietética i Alimentació Humana, en qualitat de
títol propi. El 20/03/1998 el Consell de Ministres va aprovar el
Real Decret 433/98 (BOE núm. 90 de 15/04/1998) creant el títol
universitari oficial de Diplomat en Nutrició Humana i Dietética,
que va permetre, a partir del curs 1999-2000, transformar la
titulació própia de la Universitat de Barcelona en un títol
homologat peí Ministeri d'Educació i Cultura.

El Centre es regeix, actualment, segons la normativa següent;
•  Llei 11/83, de 25 d'agost, de Reforma Universitaria.
•  Llei 26/84, de 19 de desembre, de Coordinació Universitária i

de creació de Consells Socials.
•  Decret 390/96, de 2 de desembre, de regulació del régim

d adscripció a Universitats Publiques de centres docents
d ensenyament superior.

Universitat de Barcelona aprovat el 8/10/2003
(DOGC num. 3.993 de 22/10/2003).

^ Adscripció i CoMaboració académica subscritentre la Universitat de Barcelona i el titular del Centre
signat el 23/12/1998, amb el corresponent Reglament

ser en ef DOGrdeV7/09/l999.'®°" "<> va



ORGANIGRAMA DE REPRESENTACIO
I GESTIÓ DEL CESNID

PATRONAT FUNDACIÓ CESNID
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ÓRGANS DE GOVERN

Patronats

El Patronal de la Fundació CESNID és el titular i, per tant, és
l'órgan de govern i d'administració del Centre. Així mateix 11
corresponen l'aprovació de les propostes de designació del
professorat i, en general, totes les decisions que depassin Támbit
de la gestió ordinária.

El Patronal del centre está constitutt pe! Patronal de la Fundació
tnés altres membres, deis quals una sisena pan són proposats per
la Universitat I la resta són designáis, d'acord amb ia normativa
ygent, peí titular del Centre. La Unlversitat designa el seu

UB'®El'Dfr'ecÍorTrr'%"''"'^",' I''
Patronal Centre-te la condició de vocal nal del

Director/a

El/la director/a és nomenat/da cada quatre anvs oel Re-,„r .t, i
Untversita. de Barcelona, a proposta'del TItuíar'd I Ce ne L
seves funcions están relacionades amb el govern l-aHmini' 1
el control académic i les directrius de la nniíf '
de representar el Centre i actuar e„ eui/nom " ^

Adjunt/a a Direcció

A partir del curs 2000-2001 pq ví,
direcció per tal de donar sunnrt a menar un/a adjunt/a a
coordinar el Practicum. asques docents, d'assessoria i

Cap d'Estudís

El/la Cap d'Estudis és nomenat/Hn ne» i
Patronal a proposta del/de la Dir/ct Comissió Permanent del
consisteixen en convocar i presidir el ^ seves funcions
coordinar i resoldre totes les mielr Docent, organitzar.

qüestions de caire académic i



presentar a la Direcció les directrius de la política docent del
Centre.

Secretari/a Académic/a

El/la Secretari/a és nomenat/da per la Comissió Permanent del
Patronat a proposta del/de la Director/a. Les seves funcions
consisteixen en custodiar l'arxiu documental, expedir i signar les
certificacions i documents académics, redactar les actes de la
Junta, del Consell Docent i del Claustre, i coordinar l'activitat
docent i administrativa.

Delegat/da de la Uníversitat

El rector designa el seu Delegat/da al Centre entre els membres
del Patronat académic proposats per la Universitat. Aquest
Delegat exerceix les seves funcions per delegació del Rector.

Són competéncia del/de la Delegat/da:

•  Verificar l'aplicació deis criteris de valoració per a l'accés
d'estudiants comprovant la concordan^a entre estudiants
admesos i matriculats i les avaluacions de l'alumnat

•  Participar en els procediments de denominació de places
docents i de determinació deis perfiis

•  Formar part de la Comissió de Selecció del professorat
•  Emetre un informe sobre la memória d'activitats anuals del

Centre, que haurá de ser tramesa a la Universitat. Aquest
informe haurá de concretar l'avaluació de l'activitat
académica del professorat i del funcionament del Centre i
també si es compleixen els requisits previstos a la normativa
vigent i les obligacions que ha assumit el Centre en el
conveni de col-laboració académica UB-CESNID

•  Juntament amb el/la Director/a, dur a terme el control
académic del Centre

•  Formar part del Consell Docent
o  Totes aquelles altres que expressament li atribueixen normes

d'aplicació general, normes de la Universitat de Barcelona i
el Reglament del Centre



Junta

E,/l: Di'reaoí;:
El/la Adjunt/a a Direcció
El/la Cap d'Estudis
El/la Secretari/a académic/a
Cinc representants del Claustre de professors
Tres representants deis estudiants del Centre
Un/a representant del Centre amb carácter de no docent

Es reuneix, per convocatória ordinária mn, - ■
semestralment, peró el Director nnt ^ ^ minim
extraordinari sempre que ho cregui oponú ° h'
convocada per un ter? deis seus membres

Les funcions de la Junta garanteixen pI f„n •
Centre, aproven les directrius de la general del
escoltat el Consell Docent i arriben « Docent, un cop
concretes al Patronat del CESNID ^eor s per fer propostes

Consell Docent

Sí" .r' d.T.".'.' S."",".' C ..
""•"""'i' "'.'¡«drí;:';;..:."
El Consell Docent es reuneix
sempre que el/la Cap d'Estudis'hrcLL""'"'"'' ^^"^«tralment i
marxa del Centre. consideri oportú per a la bona

El/la Cap d'Estudis convocará
especifiques a f¡ i efecte de nrl i árees
Docent. Preparar el treball del Consell

La seva fundó principal és
d organització docent ¡

també
'a d'establir el

criteris
complementáries a la docén
del/de la Cap d'Estudis. <='3 i la de dina activiulsdonar supon a les tasques

10



Claustre de Professors

Está format per tots els professors/es del Centre. Les seves
funcions són les següents:

•  Coi-laborar amb el/la Cap d'Estudis.
•  Escollir els representants del Professorat en la Junta del

Centre i en d'altres órgans de govern i comissions. La
representació té una durada de tres anys.

•  Defensar els interessos del Cos Docent.

Assemblea d'AIumnes

Está composta per tots els alumnes del Centre. Caldrá demanar-
ne la convocatória a la Direcció amb una antelació mínima de 72
hores. La seva fundó principal és la defensa deis interessos de
l'alumnat.

COMISSIONS

COMISSIONS ESTIPULADES EN EL REGLAMENT:

Comissió Permanent del Patronat

És l'órgan d'assisténcia al/la Director/a i tindrá les funcions que
li delegui el Patronat. Está formada per dos membres del
Patronat, un deis quals és el President o la persona que delegui,
el Delegat de la UB, un professor designat peí Claustre de
Professors i el Director.

Comissió de Selecció del Professorat

És Tórgan que garanteix el corréete procediment referent a la
selecció del professorat. Es reuneix un cop l'any per fer les
propostes adients al Patronat. En formen part el/la President/a
del Patronat o la persona en la qual delegui, el/la Delegat/da de
la Universitat de Barcelona, el/la Director/a del Centre i dos
vocals (a proposta del Patronat).



Comíssíó de Disciplina

És l'órgan coMectiu al qual correspon tramitar i proposar la
resolució deis expedients disciplinaris que s'incoín a professors.
estudiants i personal d'administració i servéis. En formen part:
El/la Director/a, que la presideix, el/la Delegat/da de la UB. un
professor designat per la Junta i un representant deis estudiants,
sempre que cap d'ells no sigui un deis afectats.

ALTRES COMISSIONS;

Comissió de Normalització Lingüística

Es va constituir el 23 de maig de 1995. En formen part el/la
Director/a del CESNID, dos professors nomenats peí Claustre

docent ' anualment i un membre del personal no

Comissió de Biblioteca

Es va constituir el 2 de juliol de 1996. En formen part el/la Cap
d Administració i Publicacions, el/la Cap d'Estudis, el/la
Bibliotecan/a i dos professors elegits al Claustre.

Comissió de Seguiment del Pía d'Estudis

de UUB^defut'ltg '/e ° 99^v'a^lt r"'":
d'aquesta Comissid formada pel/per ú Delegát'/da de^^ü^'7/i'

Comissió de Convalidacions i Adaptacions d'Estudis

Constituí' CQm 3 comíqqIa -i i
2004, en formen part: El/la Cao d^'p^t V d'abril de
Delegat/da de la UB un nrnf presideix, el/laprofe®ssor de ciéncies api cade i e"/Ta LH i^dues 1 e! /la Secretan/a Académic.

12



PERSONAL

DIRECCIO:

Directora:

Adjunta a Direcció:
Pilar CERVERA

Laura PADRÓ

EQUIP DOCENT:

Cap d'Estudis:
Secretária académica;

Professors:

Professors ajudants:

Anna PUCHAL

Imma PALMA

Montserrat ILLÁN
M® Antonia LIZARRAGA

Joy NGC
Raquel PUIG
Rita RIGOLFAS

Xavier TORRADO

Esther BLANCO

Alicia COSTA

Delegat del rector de la UB al CESNID: Josep BOATELLA

El Claustre de Professors está constituTt per :

•  L'equip docent del CESNID
•  Professors de diversos Departaments de la Universitat de

Barcelona:

-Anatomía i Embriología Humana
-Ciéncies Fisiológiques II
-Farmacología i Química Terapéutica
-Fisicoquímica
-Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i
Maternoinfantil

-Infermeria Fonamental i Médicoquirúrgica
-Medicina

-Nutrició i Bromatologia
-Psicología Básica
-Salut Pública

•  Professors procedents d'Institucions sanitáries i d'Empreses
del sector agroalimentari

13



INVESTIGADORS:

Coordinador del

Laboratorí de Dades

Nutricionals (LDN): Andreu PARRAN
Ajudant de Recerca: Raimon MlLÁ

ADMINISTRACIÓ I SERVEIS:

Cap d*Administració i t
Publicacions: Magda REIXACH
Secretaria de Direcció: Cristina GARCÍA
Secretaria de Docéncia: Pruvi CANELA
Secretaria d'Administració: Mercé BARRO
Responsable d'Informática: David CANTOS
Biblioteca: Montse VIOZQUEZ
Recepció: Maria MORROS
Manteniment: josé MARTÍNEZ

14



CALENDARI ACADÉMIC

Iníci de classes: 15.09.2004

Inauguració oficial del curs: 18.10.2004

Calendari de docéncia

Docéncia de Ir semestre: 15.09.2004 al 22.12.2004
Docéncia de 2n semestre: 09.02.2005 al 31.05.2005

Calendari d'exámens

1" convocatória de Ir semestre 10.01.2005 al 28.01.2005
1" convocatória de 2n semestre 06.06.2005 al 23.06.2005

2® convocatória de Ir semestre 13.06.2005 a rOl.07.2005
2® convocatória de 2n semestre 01.09.2005 al 09.09.2005

Calendari de vacantes

23.12.2004 al 07.01.2005

Setmana Santa 21.03.2005 al 28.03.2005

Dies festius

24 de setembre de 2004 (Festa local)
1 1 d'octubre de 2004
1.2 d'octubre de 2004
15 d'octubre de 2004 (Festa institucional)
1  de novembre de 2004
6  de desembre de 2004
7  de desembre de 2004
8  de desembre de 2004
1 6 de maig de 2005
24 de juny de 2005

La data de la segona festa local de l'any 2005 encara no está
fixada en el moment de tancar aquesta publicació.

15



DIPLOMAT en NUTR1CI6 HUMANA I niETÉTlCA

de Diplomat en Nutrieií Hnmrna i D.'e.í i
la implantació del títol homologat peí MlnUteri"Vldur™'^"^^
Cultura el curs 1999-2000. Educacio i

Préviament existia el títol nrnní Hp
Alimentació Humana que es comenríi • Dietética i
1994 i que en el present curs 20T3-2004 Sr"
amb el conveni d'adscrinció ; pr^l i u extingit. d acord
UB i el CESNID 1 23/Í2/Í 998. académica entre la

Objectius

Proporcionar una formació de cairp • i-
Humana i Dietética, ja que, en la seva niárr
dietista ha de contribuir a la salut deU h-^ quotidiana. el
coMectivitats. En conseqüéncia caldrá nrn '"dividus i de les
coneixements científics en nutrició i ciéncierdeirV"''
també en matéria de relacions humane^; i T sinó
per tal de desenvolupar les actituds i les antfti^/^* recursos

NutercfrA^is - eiVu^írreLcf^^^^^

báslques''. "iüíricia' saílt"
alimentário-nutricional natr^i '• publica i educad óo.anl..cla 1 se:;,^Vdlom-l':f..-. rntéítrctplet^^é^er'
es'^.^flnei^ u' ""
Tula2 '""^«'"Pe^ellias T/
^epresentants iZJZkZZZ ' Z"''' Per
titulada 1 la Asoclacian pl - . lúe ¡mparteixen la
(AED-N). Ambdas docúmen^sr"'' ?i^'i»'»^.-Nutric¡onis.as
els quals poden desenvolupar les "eves'funciT'''^'i^ dmbits en
nutricionistes: runcions els dietistes-

16



Alimentació de persones sanes: treball en salut pública com
a  dietista comunitari, i en empreses de restauració
col lectiva

Alimentació de persones malaltes: Treball en hospitals i en
centres d'assisténcia primária

Industries alimentáries: treball en programes de recerca i en
tasques d'informació i promoció de productes per assegurar
l'enlla? entre marketing, tecnologia i investigació i
desenvolupament

Centres de investigació tant d'organismes públics com
privats: treball en equips de recerca fonamental o de recerca
aplicada, tant en el camp clínic com en el de la nutrició
comunitaria

Consum i educació alimentário-nutricional: treball en
l'ámbit de la informació i l'educació (centres d'informació
al consumidor, associacions de malalts crónics, escoles,...)

Activitats docents: tasca docent en ensenyaments
reglamentats i no reglamentats; personal sanitari; personal
de servéis de restauració;...

Activitats diverses: treball d'assessorament técnic,
organització de servéis en diferents ámbits (geriátrics,
centres esportius,...)

Exercici Iliure de la professió

Comunicació i divulgació en diversos mitjans: premsa, rádio,
televisió,...

CONFIGURACIO DE L'ENSENYAMENT

Total Assignatures Assignatures Assignatures Liiure elecció

Ensenyament Troncáis Obligatóríes Optatives

193 crédits 126 crédits 30 crédits 18 crédits 19 crédits

17



PLA D'ESTUDIS

La Diplomatura s'estructura en assignatures
obligatóries, optativas i crédits de Iliure elecció.

troncáis.

Les assignatures troncáis són ac}uelles que es deriven de les
matéries determinades per BOE i s'imparteixen per igual a
totes les universitats de l'Estat

Matéries Troncáis Assignatures Total Teoría Prácli
crédits -aucs

Alimentació i cultura -Alimentació i Cultura 6  3 3

Bioquímica -Bioquímica 9  6 3

Bromatologia i Tecnologia
deis aliments

-Aliments

-Bromatologia i Tecnologia
deis aliments

7  6 1

7  4 3

Deontologia -Deontologia 4,5 4,5

Dietética -Nutrició Aplicada
-Dietética

6  3 3
6,5 3 3.5

Dietoterápia -Nutrició Clínica

-Dietoterápia
6  3 3
6  3 3

Economia i Gestió

Alimentaria
-Economia i Gestió

Alimentária
6  3 3

Estructura i Funció del Cos
Humá

-Estructura i Funció del Cos
Humá

9  6 3

Fisiopatologia -Fisiopatologia 7,5 6 1.5

Higiene deis aliments -Microbiologia i Toxicologia
deis Aliments

-Qualitat i Control

Alimentaris

12 9 3

4,5 1,5 3

Nutrició -Nutrició
8  6 2

Química Aplicada -Química Aplicada 9  6 3
Saiut Pública -Salut Pública 5,5 4,5 1

Tecnologia culinária -tecnologia culinária 6,5 3 3.5

niuremenfVe'r"!!^ determinades
a l'lZñé ""'versitat. S6n de carácter obllgatori per
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Matéries obllgatóries UB Assignatures Total Teoría Práctl-

crédlts ques

- Técniques i Métodes
d'Estudi de Nutrició

Aplicada

-Técniques i Métodes
d'Estudi de Nutrició

Aplicada

7,5 3 4,5

- Patologia Nutricional i
Farmacologia

-Patologia Nutricional i
Farmacología

7,5 4,5 3

- Nutrició Comunitária i

Educació Alimentária-

Nutricional

-Nutrició Comunitária i

Educació Alimentária-

Nutricional

6  3 3

- Practicum -Practicum 9  0 9

Les assígnatures optatives són aquellos que Talumne tria
dintre del mateix pía d'estudis, d'una oferta que se 11
presenta anualment. El pía d'estudis determina que l'alumne
ha de cursar 18 crédits corresponents a aqüestes assignatures

Oferta d'Assignatures Optatives Semestre

rccomanat

Total

crédits

Teoría Prácti-

ques

- Consell Dietétic 5é 6 3 3

- Cultures Alimentáries 3r,5é 6 4 2

- Nutrició Artificial 5é 6 4 2

- Nutrició en Situacions d'Emergéncia i
Ajuda Alimentária

3r,5é 6 4 2

- Nutrició i Activitat Física 3r,5é 6 5 1

- Nutrició i Alimentació durant la Infáncia i
FAdolescéncia

4t,6é 6 4,5 1,5

- Nutrició i Alimentació en el Procés
d'Envelliment

4t,6é 6 4 2

- Restauració Col-lectiva 3r,5é 6 3 3

El nombre de crédits de Iliure eleccíó está establert en 19 en
el pía d'estudis i són d'obtenció obligatória per a l'alumne.
Es poden obtenir per assignatures o per reconeixement de
crédits

L'oferta, tant d'assignatures com d'activitats, que es puguin
reconéixer com a Iliure elecció es fa pública semestralment
de forma anticipada, d'acord amb els terminis i procediment
establerts per la Comissió Académica de la Junta de Govern
de la UB. L'oferta general de crédits de Iliure elecció está
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permanentment actualitzada a
wvvvv.ub.es/acad/lliiire

radre9a d'Internet

S estableixen tres períodes per a la formalització del
reconeixement de crédits durant els mesos de febrer iunv i
setembre.

Oferta d'Assignatures de Lllure Elecció
CESNID

Semestre

recomanat

Total

crédits

Teoría Prácti-

ques
- Anglés Aplicat a les Ciéncies de la

Nutrició
lr,3r,5é 3 2 1

- Catalá Científíc per a Ciéncies de
rAlimentació

lr,3r, 5é 3 2 1

L'expedient amb les notes de les diferents assignatu
poden consultar a la web
www. ce snid.es/secreacafl

del

res es

CESNID

ITINERARI CURRICULAR RECOMANAT (6 semestrest

Primer semestre
Química Aplicada (9 cr.)

Segon semestre

Estructura i Funció del Cos Humá (9 cr.)
Bioquímica (9 cr.)
Alimentació i Cultura (6 cr.)

Tercer semestre
Dietética (6,5 cr.)
Patologia Nutricional i Farmacologia (7,5 cr.)
Microbiologia i Toxicologia deis Alime'nts
(12 cr.: assignatura anual)

Tecnologia Culinária (6,5 cr.)
Assignatures optatives

Cinqué semestre
Bromatologia i Tecnologia deis Aliments (7 cr)
Dietoterápia (6 cr.)
Economía i Gestió Alimentária (6 cr)
Assignatures optatives

Fisiopatologia(7,5 cr.)
Nutrició (8 cr.)
Aliments (7 cr.)
Nutrició Aplicada (6 cr.)

Quart semestre
Nutrició Clínica (6 cr.)
Técniques i Métodes d'Estudi de Nutrició
Aplicada (7,5 cr)
Microbiologia i Toxicologia deis Aliments
(12 cr.: assignatura anual)

Salut Pública (5,5 cr.)
Assignatures optatives

Sisé semestre
Qualitat i Control Alimentaris (4 5 cr,
Nutrició Comunitaria i EducacióAlimentario-
Nutricional (6 cr.)
Deontologia (4,5 cr.)
Practicum (9 cr.)
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Contínguts
Recomanacions nutricionals. Utilització de taules de composició
d'aliments. Característiques nutricionals i de consum deis
aliments. Comportament alimentari. Paper del dietista en
Teducació aiimentária-nutriciona!. Aiimentació de l'aduit sa.

Semínarís i Treball de camp
Assisténcia obligatória a un 80% deis Seminaris.
L'alumne haurá de fer un treball de camp durant el semestre.

Avaluació

Prova escrita: 90%; Treball de camp: 10%

NUTRICIÓ CLÍNICA (6 crédifs)

Objectius
Adquirir la capacitat d'elaborar un pía d'atenció nutricional en
les diferents patologies i, també, fer el seguiment del malait fins
a la seva guarició o compensació.

Contínguts
S'estudien els diferents tipus de dietes que poden ser utilitzades i
la seva aplicació en les diverses malalties.

Seminaris

Són obligatoris. Cal presentar el dossier deis casos treballats.

Práctiques

Estada obligatória de 2 setmanes en centres externs relacionats
amb el tractament de patologies cróniques.

Avaluació

Prova escrita: 100%

NUTRICIÓ COMUNITARIA I EDUCACIÓ ALIMENTARIO-
NUTRICIONAL (6 crédits)

Objectius
Adquirir la capacitat d'identificar i valorar els diferents
problemes i necessitats en el camp de la nutrició comunitária, per
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després poder analitzar les ¡ntervencions comunitáries ¡ conéixer
com planificar i avaluar programes de nutrició i educació
alimentario-nutricional.

Contínguts
En primer lloc s'estudia la relació entre nutrició i malaltia.
després es treballen els conceptes epidemiológics nutricionals i,
finalment, s'analitzen els diferents aspectes de la intervenció
comunitária en nutrició.

Seminaris

Realització de treballs i discussió de casos práctics.

Avaluació

Prova escrita: 80%; Seminaris: 20%

PATOLOGIA NUTRICIONAL I FARMACOLOGIA (1 5
crédits) '

Objectíus
Patología Nuíricional: Adquirir els coneixements de les malalties
1  factors de risc de base nutricional per tal d'entendre les
possibilitats terapéutiques, sobretot les de base nutricional
Farmacología: Conéixer els mecanismes d'acció, processos
farmacocinétics, interaccions i efectes indesitjables deis fármacs
així com les accions terapéutiques deis principáis grups
farmacológics. Identificar les interaccions aliments-medicaments.

Contínguts
Patología Nutricional (55%) tracta básicament: diabetis mellitus
hiperhpidémies, obesitat, malabsorcions, etc
Farmacología (45%) s'expliquen les característiques deis
principáis grups farmacológics, Íes seves interaccions i efectes
indesitjables.

Seminaris

Aplicació de la teoría estudiada a casos práctics.

Avaluació

Patología Nutricional Prova escrita: 100%
Farmacología Prova escrita: 100%
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PRACTICUM (9 crédits)

Objectíus
Per una part l'alumne ha de ser capa? d'elaborar un protocol de
recerca, i per altra part, mitjan?ant la realització de práctiques
tutelades, ha d'adquirir experiéncia en el món laboral.

Continguts
L'alumne dissenyará, per una banda, un protocol de recerca
(50%) sota la direcció d'un tutor i, per una altra banda, realitzará
práctiques (50%) en centres on hi hagi un Serve! de Nutrició i
Dietética.

Práctiques
240 h. de práctiques en un Serve! de Nutrició i Dietética.

Avaluació

Protocol de Recerca: Presentació escrita; 50%; Presentació oral:

50%

Practiques: Avaluació tutor: 50%; Presentació dossier: 50%

QUALITAT I CONTROL ALIMENTARIS (4,5 crédits)

Objectius
Adquirir els conceptes de control sanitari i seguretat alimentária,
tenint en compte les característiques del control oficial deis
aliments i deis establiments alimentaris.

Continguts
S'analitzen el concepte de qualitat, el seu control, objectius,
planificació i métodes de millora. S'estudien els sistemes de
qualitat, la seva normalització i acreditació. Avaluació de la
qualitat alimentária i sistemes de mesura de la satisfacció deis
clients.

Seminaris

Exercicis práctics i treballs referents ais continguts teórics.

Práctiques
7 práctiques de laboratori obligatóries de 3 h.
Visita al Laboratori Municipal de Barcelona.
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Avaluació

Prova escrita: 75%; Seminaris: 15%; Práctiques: 10%

QUÍMICA APLICADA (9 crédits)

Objectíus
Proporcionar els coneixements básics de física i química que
constitueixen els fonaments d'altres matéries de l'itinerari
curricular. Per aconseguir-ho és important que Palumne assoleixi
la capacitat de relacionar conceptos teórics amb la realitat
práctica.

Contínguts
Es descriuen les diferents característiques de les diverses
estructures quiitiiques, s'analitzen les seves propietats i s'estudia
com vanen en diferents sistemes. També s'estudia la cinética

¡l'ediats'. i propietats deis principis

Seminaris

Resolució de problemes.

Práctiques
5 práctiques de laboratori obligatóries de 3 h.

Avaluació

Prova escrita: 100%

SALUT PÚBLICA (5,5 crédits)

Objectíus
Conéixer els conceptes básics de Saint Pública i d'altra banda
m!, a en nutrició, a més de les einejmetodológiques que proporciona l'epidemiologia,

Continguts

e^r:rV"Vde'''Va''ru;'' r-nl^Ult^a^el^prevenciú i el paper del personal sani'tari. A largona "a'nalLen
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els conceptes básics d'epidemiologia. A la tercera s'apliquen els
conceptes epidemiológics a la nutrició.

Semínaris

Exercicis práctics i treballs de grup referents ais continguts
teórics del programa.

Avaluació

Prova escrita: 100%

TÉCNIQUES I MÉTODES D'ESTUDI DE NUTRICIÓ
APLICADA (7,5 crédits)

Objectius
Conéixer i saber utilitzar les técniques d'expressió escrita, la
utilització de les prevés estadístiques básiques, i aplicar les
diferents metodologies en el disseny i realització de projectes en
el camp de l'Alimentació i la Nutrició.

Continguts
A través de diversos móduls Bioestadística (26,5%), Comunicació
escrita (26,5%), Idioma científic (26,5%) i Protocol de recerca
(20,5%), s'ensenyen les eines básiques per poder dissenyar i
analitzar diferents protocols d'estudi en Nutrició Aplicada.

Semínaris

Activitats relacionades amb els temes teórics.

Avaluació

Bioestadística: Prova escrita, 100%
Comunicació Escrita: Prova escrita, 50%. Treballs, 50%
Idioma: Prova escrita, 100%
Protocol de Recerca: Treball, 100%

TECNOLOGIA CULINARIA (6,5 crédits)

Objectius
Descobrir les possibilitats d'utilització deis productes
alimentosos i albora, conéixer les diverses formes de preparació
deis diferents aliments.
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Contínguts
Estudiar rutillatge, les diverses técniques de conservació, els
processos i les preparacions culináries deis diferents aliments.
Modificacions culináries adaptades a propostes terapéutiques.

Seminaris

Aplicació de la teoría i aprofundiment en les alternatives per
poder reahtzar canvis a la composició deis plats. Assisténcia
obligatória.

Práctiques
8 práctiques de laboratori obligatóries de 4 h cadascuna.

Avaluació:

Prova escrita: 40%; Seminaris: 10%; Práctiques: 50%

ASSIGNATURES OPTATIVES

CONSELL DIETÉTIC (6 crédits)

Objectius
Aprofundir en el Consell Dietétie adapta! a patologies
espee,fiques. Tractar l'aspecte educatiu deis malalts diabétics i e
consell a .mentar, adapta! a eada cas. Treballar el consell dietétic
en la malalt.a oneológ.ca. Saber tractar de manera integrada I s
pacients amb procés oncológic. icgraaa eis

Contínguts
Técniques aplicades al consell dípt^tir^ -f
malalts diabétics. Suport alimentar! npl« a'
oncológics. aumentar, peis diversos processos

Seminaris

Plantejament i resolució de casos.

Avaluació

Prova escrita: 80%; Lectura: 10%; Treball:
10%
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CULTURES ALIMENTÁRIES (6 crédits)

Objectius
Despertar l'interés peí coneixement de les dlferents cultures
alimentáries relacionades amb els seus condicionants: les

pluralitats religioses, étniques,...
Aprofundir en l'estudi de ralimentació deis dlferents grups, de
cara al consell dietétic adequat ais creixents corrents migratoris
actuals.

Continguts
Els corrents migratoris actuals a Espanya i a Catalunya. El canvi
alimentari en l'experiéncia migratória. Les principáis cultures
alimentáries presents a la nostra societat.

Avaluació

Prova escrita: 50%; Treball personal: 50%

Semínaris

4 tallers de 2 hores.

NUTRICIO ARTIFICIAL (6 crédits)

Objectius
Conéixer la teoría i la práctica de la nutrició enteral i parenteral
identificant les situacions fisiológiques deis malalts tributaris i
les principáis indicacions, técniques i control d'administració.

Continguts
Conceptos de nutrició artificial, de dejuni i agressió tot valorant
Testat nutricional de l'individu que permetrá definir la necessitat
d'optar per nutrir-lo per via enteral o parenteral. Tipus de
preparats i formes d'alimentació. Prevenció i pautes d'actuació
en front a possibles complicacions.

Seminaris

Resolució de casos. Práctica de materials en nutrició enteral.

Avaluació

Prova escrita: 100%
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NUTRICIO EN SITUACIÓ D'EMERGÉNCIES I AJUDA
ALIMENTARIA (6 crédits)

Objectíus
Descriure la complexa realitat que engloba el problema de la
desnutrició en una situació de precarietat i d'acció humanitaria,
des de 1 estudi de les causes fins les possibles solucions i
estratégies.

Continguts
Crisis nutricionals: la desnutrició i les seves conseqüéncies
Anáhsi causal de la desnutrició. Avaluació de l'estat nutricional.
Estratégies nutricionals. Indicadors de monotorització, seguiment
1 avaluació de programes.

Seminarís

Estudi i resolució de casos práctics.

Avaluació

Prova escrita: 75%; Seminaris: 15%; Participació en classe: 10%

NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA (6 crédits)

Objectius
Definir les necessitats nutritives lligades a l'esoort
proporcionant les bases fonamentals que han de regir
I ahmentac.ó de l'esportista. Diferenciar les característiques deis
diversos periodes i tipus d'activitat esportiva.

Continguts
S aprofundeix tant en la fisiología de la contracció muscular,
com en el metabolisme energétic i de treball físic. Es defineixen
les diferéncies de les pautes alimentário-nutricionals entre la

Seminaris

Análisi de casos práctics.

Avaluació

Prova escrita: 100%
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NUTRICIO I ALIMENTACIÓ DURANT LA INFANCIA I
L'ADOLESCÉNCIA (6 crédits)

Objectius
Conéixer les necessitats nutritives durant la infáncia i
Tadolescéncia. Interpretar i avaluar l'estat nutricional del nen i
Tadolescent en situació de salut i de malaltia. Elaborar propostes
alimentarles peis nadons, primera infáncia, escolars i
adolescents.

Continguts
Nocions de creixement i desenvolupament humá. Descripció de
les necessitats nutricionals deis infants i adolescents sans.
L'alletament. Calendari d'introducció de Talimentació
diversificada. Alimentació en tota l'etapa del creixement. Les
necessitats nutricionals del nen amb patologies agudes i
cróniques.

Semínaris

Els continguts teórics de l'assignatura es complementen amb
seminaris on es treballen per grups les corbes de creixement,
biberoneria, elaboració de farinetes i preparats amb textures
adients ais nens petits i també la resolució de casos a partir
d'históries clíniques d'assisténcia primária i hospitalaria.

Avaluació

Prova escrita: 70%; Treballs: 30%

NUTRICIO I ALIMENTACIÓ EN EL FROCÉS
D'ENVELLIMENT (6 crédits)

Objectius
Despertar l'interés per les diferents situacions psicológiques i
socials de la gent gran, tenint en compte el procés fisiológic de
renvelliment. Revisar les patologies i els trastorns més freqüents
en l'edat avantada per tal de plantejar solucions alimentáries
adients per millorar o mantenir la qualitat de vida.

Continguts u i, j •
Fisiología de l'envelliment. Canvis relacionats amb 1 edat i
ractivitat social. Teoría de l'activitat i de la desvinculació.

39



L'anciá en el context de la familia contemporánia. Les
institucions geriátriques. La gerontología interdisciplinar.
Nutrició i envelliment. Hábits alimentaris i planificacló de
menús. Rol del dietista en els servéis de dietética deis centres
geriátrics.

Seminarís

Dossier de lectura i discussió de grup. Resolució de casos.
Tallers de Técniques culináries.

Avaluació

Prova escrita: 60%; Treball Técniques Culináries: 10%
Cálculs i Treballs: 10%; Comentaris Lectures: 10%
Assisténcia a classe: 10%

RESTAURACIÓ COL-LECTIVA (6 crédits)

Objectius
Identificar els diferents tipus de restauració col-lectiva.
Analitzar les diferents fases de l'organització, els recursos
humans, i les modalitats de gestió deis servéis d'alimentació.

Contínguts
Concepte i tipus de Restauració Col-lectiva. Fases de
1 organització i gestió. Análisi deis canals de comunicació mes
adients, i deis diferents sistemes de control pressupostari i de
quahtat. Normes ISO. Gestió de compres. Aplicació de la
normativa europea sobre manipuladors d'aliments APPCC.

Seminarís

Tallers práctics sobre Testudi adequat d'instal-lacions.
Planificacló de menús per a diferents col-lectivitats.

Avaluació

Prova escrita: 70%; Resolució casos práctics: 30%
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ASSIGNATURES DE LLIURE ELECCIO

ANCLES APLICAT A LES CIÉNCIES DE LA NUTRICIÓ (3
crédits)

Objectius
A partir d'un nivell básic previ de coneixement de l'idioma, cal
que els alumnes llegeixin i interpretin textos seleccionats de
nutricio i dietética, escriguin adequadament, així com que
s'expressin oralment amb fluTdesa.

Continguts
Es treballen de forma práctica tant l'ortografia com la sintaxi
necessáries per aplicar l'angiés en els ámbits alimentario-
nutricionals,

Avaluació

Prova escrita: 60%; Treball escrit: 20%; Presentació oral: 20%.

CATALA CIENTÍFIC PER A CIÉNCIES DE
L'ALIMENTACIÓ (3 crédits)

Objectius
Conéixer les característiques del llenguatge científic per a
ciéncies de l'alimentació. Aprendre a utilitzar correctament la
terminología básica de l'especialitat. Conéixer els materials
lingüístics especialitzats.

Continguts
Els llenguatges d'especialitat: definició i característiques.
Terminología científica: criteris generáis, precisió terminológica,
l'organització terminológica en els ámbits científics, formació de
termes. Redacció i elaborado de textos científics. aspectes
textuals, convencions gráfiques, disposició del text. Els materials
lingüístics de suport: tipología, característiques i maneig.

Avaluació

Prova escrita: 80 %; Treballs: 10 %; Assisténcia: 10%
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HORARIS

Primer semestre

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

8:30

Bioquímica

Alimentació

i

Cultura

Bioquímica
Alimentació

i

Cultura

Anglés

Aplicat

Ce de la

Nutrició

(LL.E.)

10:30

DESCANS

11:00

12:00

Química

Aplicada

Estructura

i Funció

del Cos

Humá

(Fisiología)

Química

Aplicada

Alimentació

i Cultura

(Seminaris

Gnips)

Estructura

i Funció

del Cos

Humá

(Anatomía i

Fisiología)

13:00

14:00

Bioquímica

^  ̂ G. 2
G. I "
Quim. Api

Estructura

i Funció

del Cos

Humá

(Fisiología
G.l)

Bioquímica

Quim. Api

Catalá

Científic

per a

Ciéncies de

r Alimentac.

(LL.E.)

Estructura

i Funció

del Cos

Humá

(Fisiología
G.2)

15:00

15:30 Práct¡ques(*):

•  Bioquímica (7 sessions de 2,5 h.)

•  Estructura i Funció del Cos Humá:
-Fisiología (7 sessions de 2,5 h)
-Anatomía (I sessió de 4 h.)

•  Química Aplicada (5 sessions de 3 h.)

20:30

(•) Consultar calendari les primores setmanes de classe
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Segon semestre

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

8:30

Nutríció Nutríció

Aplicada

Nutríció

Aplicada

Nutríció Nutríció

10:30
DESCANS

11:00

Físiopato-

logia

Aliments

\ Fisiopato-

\  logia
\  C. I

G. 2 \
Nutríció \
Aplicada \

Aliments Fisiopato-

logia

13:00 V  Fisiopato-

\  logia
\  G. 2

G. 1 \
Nutríció \
Aplicada \

15:00

15:30 Práctiquesí*):

•  Aliments (4 sessions de 2,5 h.)

20:30

43



Tercer semestre

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8:30

Dietética Dietética

Cultures

Alimentáries

(Optativa)

Patoiogia

Nutricional

i Farmaco-

logia

10:30

11:00

Nutricio i

Acti vitat

Física

^ (Opt.)
Anglés

Aplicat

Ce. de la

Nutrió. (LI E

DESCANS

Dietética

G. /

G. 2

Tecnolog.'
Culinária

Microbiolo-

gia i

Toxicologia
deis Alim.

(Toxicolog.)

Patoiogia

Nutricional

i Farmaco

logía

Microbiolo

gía i

Toxicologia
deis Alim.

(Toxicolog.)

Patoiogia

Nutricional

i Farmaco

logía

13:00

Tecnología
Culinária

Nutrició en

Situació

d'Emergénc.
i Ajuda

Alimentária

Dietética

G. 2

G. ¡

Tecnolog.
Culinária

Nutrició i

Activitat

Física

(Opt.)

Catalá C

Ce. Alim.

(LL.E.)

Cultures

Alimentáries

(Optativa)

15:00

17:30

Práctiques*:

Nutrició en

Situació

d'Emergénc.
i Ajuda A.

Tecnología Culinária (8 sessions de 4 h.)
Dietética (tallers i simulació) (2 sessions de 2h.)

'Consultar calendari les primeres setmanes de classe"
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Quart semestre

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

8:30

Sal ut

Piiblica

Salut

Pública

Microbiolo

gía i

Toxicologia

deis

Aliments

Nutrició

Clínica

V Comunicació

Escrita

\  G. ¡
Tóenteles Mót.
Estudi N*t(t. Ap.

Idioma

G. 2 \
10:30

DESCANS

11:00

Técniques i

Métodes

d'Estudi de

Nutrició

Aplicada
tBioestadistica)

Microbiolo

gia i
Toxicologia

deis

Aliments

Nutrició

Clínica

Microbiolo

gia i

Toxicologia

deis

Aliments

V  Comunicació

Escrita

\  0.2
Técnicos Mét.
Estudi iNh. Ap.

Idioma

C. / \
13:00 V  Técniques i

\  Métodes

\ d'Estudi

fi^rotocoi

y^Rec.)

\(V
Nutrició \
Clínica \

Nutrició i

Alimentació

durant la

Infáncia i

l'Adolesc.

(Optativa)

Nutrició i

Alimentació

En el Procés

d'Envellim.

(Optativa)

Nutrició i

Alimentació

durant la

Infáncia i

l'Adolesc.

(Optativa)

Nutrició i

Alimentació

En el Procés

d'Envelliment

(Optativa)

15:00

15:30 Práctiques(**):

•  Nutrició Clínica:

- Tallers (2-3 sessions de 2 h.)

- Práctiques externes (2 setmanes)

•  Práctiques de Microbiologia (5 sessions de 3 h.)

19:00

(•)tl mooui ae rroiocoi UC rvcuciwa u*? I aoaignaiui a IVVMIVIWV^ •

fará els dilluns d'l3 a 15 hores les quatre primeres setmanes i, a partir de la cinquena
settnana, es fará I*assignatura de Nutrició Clínica, en el tnateix horari.
(•*) Consultar calendari les primeres setmanes de classe.
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Cínqué semestre

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8:30

9:30

Dietoterápia Economía i

Gestió

Alimentária

Restauració

Col lect.

(Opt.)

Cultures

Alimentar.

(Optativa)

A nglés

licat a les

CC.Nutrió

(Opt )

Bromatolo-

gia i Tecn.

Aliments

Nutrició

Activitat

Física (Opt.i'
10:30

DESCANS

11:00

Dietoterápia Bromatolo-

gia i

Tecnología
Aliments

Restauració

Col-lectiva

ptati va)

Dietoterápia Bromatolo-
gia i

Tecnología

Aliments

Economía i

Gestió

Alimentária

13:00

Consell

Dietétic

(Optativa)

Nutrició

en Siiuac.

^'Emerg.

Aj. A.

^pi.)
Nutrició

Artificial

(Optativa)

Consell

Dietétic

(Optativa)

Nutrició i

Activitat

Física

(Opt.)

Nutrició

Artificial

(Optativa)

Cultures

Alimentáries

( Optativa)

15:00

15:30

17:30

Practiques*:

Nutrició en

Situació

d'Emergénc.
i Ajuda A.

Dietoterápia (simulació) (2 sessions de 2h.)
1  sessió de cuina dietoterápica de 4 h.
Economía i Gestió (tallers) (7 sessions de 15:30 a 17 h )

(•) Consultar caiendari les primeres setmanes de classe
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Sisé semestre

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

8:30

Qualitat i

Control

Alimentaris

Nutrició

Comunitária

i Educació

Alimentario

-Nutricional

rj

10:30
DESCANS

11:00

Nutrició

Comunitária

i Educació

Alimentario

-Nutricional

Nutrició

Comunitária

i Educació

Alimentario

-Nutricional

rv

13:00

Deontologia

15:00

15:30 Qualitat i

Control

Aliment.

G. I

(♦♦)

(**)
G. 2

Deontologia'

Práctiques(***):

•  Práctiques; Qualitat i Control (7 sessions de 3 h.)
•  Práctiques Externes: Practicum (240 h. de dimarts a

divendres)

17:30

(*)' Aq'ests seminaris van coordinats amb les práctiques del Practicum. Veure
cal endari

(**) Seminaris en setmanes alternes
('•*) Consultar calendari les primeres setmanes de classe.
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CALENDARI D'EXÁMENS

Primer, Tercer i Cinqué Semestre
Assignatura Semestre la Convocatdria 2a Convocatória

Alimentació i Cultura Ir 24/01/05 30/06/05
Anglés aplicat a les Ciéncies de Nut. Ir, 3r i 5é 26/01/05 21/06/05
Bioquímica Ir 18/01/05 29/06/05
Bromatclogia 1 Tecnología Aliments 5é 20/01/05 28/06/05
Catalá Científic per a Ciénc.Aliment. Ir, 3r i 5é 27/01/05 15/06/05
Consell Dletétic 5é 24/01/05 20/06/05
Cultures Alimentáries 3r i 5é 28/01/05 13/06/05
Dietética 3r 11/01/05 20/06/05
Dietoterápia 5é 12/01/05 22/06/05
Economía i Gestió Alimentária 5é 17/01/05 30/06/05
Estructura i Fundó del Cos Humá Ir 13/01/05 27/06/05
Nutrició Artificial 5é 26/01/05 23/06/05
Nutrició en Situac. d'Emer. i Aj. Alim. 3r i 5é 27/01/05 28/06/05
Nutrició i Activitat Física 3ri5é 21/01/05 1/07/05
Patología Nutricional i Farmacología 3r 14/01/05 27/06/05
Química Aplicada Ir 10/01/05 22/06/05
Restauració Col-lectiva 5é 25/01/05 21/06/05
Tecnología Culinária 3r 19/01/05 29/06/05

Segon, Quart i Sisé Semestre

Assignatura Semestre la Convocatória 2a Convocatória
Aliments 2n 16/06/05 07/09/05
Deontologia 6é 07/06/05 01/09/05
Fisiopatologia 2n 20/06/05 09/09/05
Microbiología i Toxicologia Alim. Anual 14/06/05 08/09/05
Nutrició 2n 13/06/05 02/09/05
Nutrició Aplicada 2n 08/06/05 05/09/05
Nutrició Clínica 4t 06/06/05 05/09/05
Nutrició Comunitária i Educac.A.N. 6é 10/06/05 06/09/05
Nutrició i Alimentació Inf.i Adolesc. 4ti6é 23/06/05 06/09/05
Nutrició i Alimentació Procés d'Env. 4ti6é 20/06/05 02/09/05
Practicum 6é 21 123/06/05 07/09/05
Qualitat i Control Alimentaris 6é 15/06/05 05/09/05
Salut Pública 4t 17/06/05 09/09/05Técniques i Métodes d'Est. N. Api. 4t 09/06/05 01/09/05
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NORMATIVA ACADÉMICA |

CONVALIDACIONS

Es poden convalidar assignatures entre estudis universitaris
espanyols conduents a diferents titulacions oficiáis. La unitat
básica de convaiidació será i'assignatura, tenint en compte el
nivel! de coneixements, identitat de continguts i cárrega lectiva.

Les assignatures convalidades es consideraran superades a tots
els efectes i, per tant, no susceptibles d'examen.

Procediment de les convalidacions

L'alumne ha de presentar a Secretaria de Docéncia la carta de
sol-licitud de convaiidació (es facilitará el model a la mateixa
Secretaria). El termini de sol-licitud és d'una setmana a partir del
comeníament del semestre a qué pertany I'assignatura. Aquesta
sol-licitud s'haurá d'acompanyar de la següent documentació:

•  Programa de I'assignatura amb el segell del centre on
es van cursar els estudis

•  Papereta de qualificació o expedient académic

Les sol-licituds de convaiidació es resoldran aplicant la
normativa de l'estatut de la Universitat de Barcelona. El resultat
de la resolució presa es fará saber a l'alumne directament.

EXAMENS

Les normes reguladores d'exámens, avaluació i qualificació que
afecten tot el personal docent i discent de la Universitat de
Barcelona, són d'aplicació en els següents aspectes de l'activitat
académica:

•  Plans docents de les assignatures
•  Sistemes d'avaluació i qualificació
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•  Informació sobre Ies prevés i els exámens
•  Revisió de prevés ¡ exámens
•  Recursos

Tets els alumnes matriculats d'una assignatura tenen dret a
presentar-se a tetes les preves i exámens que es realitzin i a ser
qualificats segens el qué es preveu al pía decent.

La matrícula d'una assignatura dóna dret ais estudiants a dues
cenvecatóries d'examen.

Els alumnes ais quals al cemen?ament del curs académic els hi
resti fins a un 10% deis crédits per finalitzar l'ensenyament.
peden matricular-Ies abans de cementar el curs académic per tal
de teñir dret a sel-licitar una cenvecatória extraerdinária, a part
de les dues cenvecatóries erdináries.

Es garantirá que la vigiláncia deis exámens siguí realitzada per
prefesserat relacienat amb la matéria.

D'acerd amb les normes aprevades peí Censell Decent del
CESNID, de 13/12/1996, a cada examen, es donaran a l'alumne
10 minuts per llegir-le i decidir si es presenta e renuncia. En el
cas de renuncia, retornará el decument i l'alumne figurará en la
cenvecatória cem a No Presentat.

Els estudiants tenen dret que se'ls deni un justificant documental
en finalitzar la preva e examen que acrediti que l'han realitzat.

Les qualificaciens deis exámens s'han de fer publiques cem a
máxim 15 dies naturals després de la seva realització. El Censell
d'estudis pet establir altres terminis. El prefesser ha de
comunicar ais alumnes la data de publicació de les notes el
mateix dia de la realització de l'examen.

Juntament amb el resulta! deis exámens, el professor ha de fer
públic I horari, el lloc i la data en qué se'n fará la revisió No es
pot tancar el perlode de sol-licitud de revisió d'exámens fins a 3
dies hábils després de la publicació de les qualificacions.

Les reyisions s'han de fer, com a máxim, dintre deis 10 dies
següents a ia publicació de les qualificacions.
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PONDERACIÓ D'EXPEDIENTS

Aplicant el que indica rarticle 1, apartat 13, del RD 1267/94,
s'estableix la següent taula d'equivaléncies peí cálcul de la
qualificació ponderada deis expedients académics deis alumnes
deis plans d'estudis de la UB.

Aprovat: 1
Notable: 2

Excel-lent: 3

Matrícula d'honor: 4

Les assignatures adaptades tindran la qualificació de l'expedient
del centre de procedéncia.

Les assignatures reconegudes sense qualificació no es tindran en
compte a efectes de ponderació.

ACCESSOS A LLICENCIATURES

Tal i com figura a la Guia deis estiláis universitaris de Catalunya
2004-2005, publicada per la Generalitat de Catalunya, el títol
oficial de Diplomat en Nutrició Humana i Dietética, dóna accés,
amb complements de formació, a les Ilicenciatures següents:

Ciencia i Tecnologia deis Aliments
Comunicació Audiovisual
Documentació

Estudis d'Ásia Oriental
História i Ciéncies de la Música
Humanitats

Lingüística
Periodisme

Publicitat i Relacions Publiques
Teoria de la Literatura i Literatura Comparada
Traducció i Interpretació
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ASSEGURANCAESCOLAR

Els alumnes de menys de 28 anys són beneficiaris de
1 asseguran9a escolar obligatdría, que és compatible amb
i'asseguranga voiuntária.

Tots els alumnes poden subscriure una asseguran^a voluntaria.
Els alumnes de més de 28 anys ho han de fer obligatóriament, ja
que cal que hi estiguin coberts en el moment de realitzar les
práctiques fora del Centre. Per subscriure-la s'ha d'omplir a
l'apartat que figura a l'imprés de matrícula i pagar-la juntament
amb l'import total de la matrícula i l'ensenyament.

Les garanties de les pólisses tenen efecte des del 15/09/2004 fins
al 14/09/2005.

PREMI EXTRAORDINARI

La convocatória de Premi Extraordinari s'obre abans del dia 30
de novembre de cada any i hi poden concórrer els alumnes que
agin finalitzat els seus estudis en qualsevol de les convocatóries

legalment establertes per a cada curs académic.

Podran optar al Premi Extraordinari els alumnes que, havent
finalitzat els seus estudis en el curs 2003-2004, hagin obtingut
un mínim de 3 punts en la ponderació de l'expedient académic.

premi LITERARI SANT JORDI

El Premi Literari Sant Jordi va ser creat el curs 1998-1999 la
Junta del CESNID de 8/06/2004 va acordar la convocatória de la
7  edició amb una dotació económica de 300€ en metál-lic peí
amb la possibilitat de concedir fins a 2006 en metál lic ner
accéssits. ^
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Les bases de la convocatoria estipulen que hi poden optar tots els
aiumnes matricuíats. S'ha de presentar amb pseudónim, dins els
terminis que s'estableixin, una única narració curta per estudiant
en Mengua catalana o castellana sobre un tema relacionat amb els
aliments i/o l'alimentació. El Premi pot quedar.

PREMI D'EXCEL LÉNCIA LINGÜISTICA

El premi d'ExceLIéncia Lingüística va ser creat el curs 2000-
2001 a petició de la Comissió de Normalització Lingüística del
CESNID. Aquest Premi té com a objectiu fomentar la bona
utilització ortográfica, sintáctica i lexicográfica de la Mengua
catalana.

La Junta del CESNID de 8/06/2004 va acordar la convocatória de
la 5a edició amb una dotació económica de 200€ en bons de
Mibreria.

Les bases de la convocatória estipulen que hi poden optar tots els
aiumnes matricuíats. S'ha de presentar un treball, en format paper
i  suport informátic, que formi part de les assignatures curriculars
i que hagi estat realitzat durant el segon semestre del curs 2003-
2004 o en el primer semestre del curs 2004-2005. Ha d'estar
redactat en Mengua catalana i avaluat amb una nota mínima de
notable. El Premi pot quedar desert o es pot fraccionar en
accéssits.
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SERVEIS DEL CENTRE "]

RECEPCIO

L'horari d'atenció al púbüc és el segiient:

•  De dilluns a dijous: de 8 a 18 hores
•  Divendres: de 9 a 14,30 hores
•  Meses de juliol i agost: de 8 a 15 hores

ADMINISTRACIO

L'horari d'atenció ai públic és el següent:

•  De dilluns a dijous: de 8 a 18 hores
•  Divendres: de 9 a 14,30 hores
•  Meses de juliol i agost: de 8 a 15 hores

BIBLIOTECA

El carnet d'alumne del Centre dóna dret a la utilització de la
biblioteca del CESNID, la biblioteca del Recinte Torribera, així
com totes les biblioteques de la Universitat de Barcelona.

Horari:

•  De dilluns a dijous: de 9 a 18 hores
•  Divendres: de 9 a 14,30 hores
•  Mesos de juliol i agost: de 8 a 15 hores
•  Durant els períodes de Nadal i Setmana Santa l'horari podrá

ser diferent ^

La biblioteca romandrá tancada per vacances d'estiu durant
quatre setmanes (Consultar les dates al taulell d'anuncis).
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El fons bibliográfic está especialitzat en nutrició i dietética. És
de Iliure accés a excepció d'alguns materials com ara vídeos,
CD-ROMs, projectes de final de carrera i treballs de curs.

AULA D'INFORMATICA

L'aula d'informática es troba a disposició deis alumnes durant
rhorari d'obertura del Centre, excepte les hores en qué es
necessita per una activitat docent.

Bis alumnes compten amb el suport del responsable de l'aula i
poden reservar, amb 48 hores d'antelació, un ordinador amb un
límit d'utilització de dues hores diáries.

ASSESSORIA

El CESNID compta amb un equip de professionals amb
experiéncia provada capa9os d'assumir tasques d'informació, de
formació, d'organització, de planificació, de control higiénic de
Talimentació i d'optimització deis recursos humans i materials
que participen en Palimentació, tant individual com col-lectiva,
de persones sanes i malaltes.

Les principáis prestacions consisteixen en Tassessorament
dietétic a centres hospitalaris, geriátrics, escoles i empreses de
restauració col-lectiva, estudis diversos, redacció d'informes
técnics i elaboració de material d'ajuda i consulta en temes de
qualitat nutricional, sensorial i higiénica.

LABORATORl DE DADES NUTRICIONALS

El Laboratori de Dades Nutricionals té com a objectiu principal
recopilar i tractar dades nutricionals de tipus divers relacionades
amb aspectes nutricionals deis aliments: composició, canvis
produTts pels processos tecnológics i culinaris, porcions de

55



consum habituáis, receptes i formulacions, etc. Les bases de
dades generades están destinades tant a ús intern del CESNID
(assessoria i docéncia) com a la seva utilització externa
mitjangant contractes específics (empreses o Administració) i
també en la participació en Projectes nacionals i internacionals.

CLINICA DIETETICA

La Clínica Dietética és una activitat del CESNID, on s'ofereixen
consell dietétic i suport en dietoterápia de manera
individualitzada. La consulta és atesa per professors especialistes
del Centre.

És un servei obert a tothom, amb cita prévia. S'han fixat tarifes
especiáis peis estudiants, familiars, personal, professors i la
comunitat universitária, entre d'altres.

SERVEI DE REPROGRAFIA

L'horari d'atenció al públic del servei personalitzat -ubicat a 1
primera planta del Centre-, és de dilluns a divendres, de 9.30
14 hores.

La fotocopiadora d'autoservei -ubicada a la segona planta del
Centre-, funciona amb targeta que es pot obtenir a Recepció.

SERVEI DE GUIXETES

Les guixetes existents están a disposició deis alumnes de
setembre de 2004 a juny de 2005. El seu ús és gratuit.

La sol-licitud de guixetes es fa a Recepció i cal dipositar 10€
que s abonaran quan es retorni la clau. La no devolució de la
clau abans del 30/06/2005 comportará la pérdua del dipósit i deis
objectes dipositats a la guixeta.
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SERVEI D'ESPORTS

Tots els alumnes poden abonar-se al Serve! d Esports de la
Universitat de Barcelona.

El Recinte Torribera compta amb un complex esportiu al bell mig
de la natura, amb piscina descoberta, pistes de tennis, básquet,
fútbol-sala, frontó i serve! de bar-restaurant, que depén de
rinstitut Municipal d'Esports de l'Ajuntament de Santa Coloma
de Gramenet.

BAR-RESTAURANT

El Centre compta amb maquines de begudes fredes i calentes i
d'snacks. També hi ha serve! de bar-restaurant en el Recinte
Torribera.

ASSOCIACIO D'ESTUDIANTS

L'Associació d'estudiants de Nutricio i Dietética de la UB está
inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de
Catalunya, amb el núm. 21.728.

BORSA DE TREBALL

El Centre compta amb una Borsa de Treball própia per a
postgraduats. Tant aquests com els alumnes poden també
inscriure's a la borsa de treball de la UB en el propi Centre.

La inscripció a la Borsa de Treball és vigent durant un any
académic. Totes les sol-licituds es donaran de baixa
automáticament el 30 de setembre. En cas de voler mantenir la
inscripció cal renovar-la a partir del mes d'octubre de cada any.
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AUTOBUS DEL CENTRE

És un servei gratuTt pels alumnes que s'han d'acreditar
obligatóriament. L'autobús surt de la Pla9a de la Vila (Metro:
Santa Coloma) a les 8:15 hores tots els dles amb docéncia
compresos en els següents períodes:
• Del 15/09 al 22/12/2004, ambdós inclosos
• Del 9/02 al 18/03/2005, ambdós inclosos
• Del 29/03 al 31/05/2005, ambdós inclosos

PARKING

El Recinte Torribera compta amb places d'aparcament
degudament senyalitzades. La Diputació de Barcelona va aprovar
l'any 2001 les següents tarifes peí pagament d'aquest servei que
s'ha de contractar a 1'Administració del Recinte:
•  Abonaments mensuals per vehicles de quatre rodes: 9,40€
•  Abonament anual per vehicles de quatre rodes: 75,00€
•  Abonaments mensuals per motocicletes: 4,70€
•  Abonament anual per motocicletes: 37,50€

Oferta del CESNID

L abonament per al curs escolar, es podrá adquirir a
TAdministració del propi Centre. Els preus subvencionats són:
•  50€/curs pels vehicles de quatre rodes
•  37€/curs per a motocicletes

Al contractar l'abonament per primera vegada s'haurá de fer un
dipósit de 3,13€ que es retornará en finalitzar el període
contractat. És preceptiu aparcar ais llocs assenyalats. En cas de
no fer-ho els Servéis de Seguretat del Recinte podran sancionar o
retirar els vehicles.
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INFORMACIONS PRACTIQUES

ADREQA

Recinte Torribera; La Masia
Av. Prat de la Riba, 1 71
08921 Santa Coloma de Gramenet

Tel. 93-468.07.21

Fax 93-468.06.90

Correu electrónic: info@cesnid.es
Página Webb: http://wvvw.cesnid.es

HORARI

L'horari habitual d'obertura del Centre és el següent:

•  De dilluns a dijous: de 8 a 18 hores
•  Divendres: de 8 a 15 hores

•  Durant els períodes de Nadal i Setmana Santa l'horari podrá
ser diferent

•  Mesos de juliol i agost: de 8 a 15 hores

Durant el mes d'agost el Centre estará tancat per vacances.

L'horari habitual pot ampliar-se en fundó de les necessitats de
docencia.

TRANSPORTS

Transport públic (des de Barcelona).

.  Metro Línia Vermella (Ll), estació Santa Coloma (dlrecció
Fondo)
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•  Autobusos: 35 (Hospital de Sant Pau-Santa Coioma). 42
(Pla9a de Catalunya-Santa Coloma), B21 (Ronda Sant
Pere/Bruc-Santa Coloma) i B28 (Sant Adriá/Segre-Santa
Coloma)

Transport públic (des de Santa Coloma):

•  Autobús metropoHtá (B30), del Passeig Lloren? Serra/Plaía
de la Vila (sortida del metro Ll, parada Santa Coloma i
parada deis autobusos urbans) fins a la parada del Recinte
Torribera

Transport privat:

•  Des de Barcelona:

Ronda de Dalt, fins al Ñus de la Trinitat, sortida
Mataró/Montgat (B-20/N-1I), desviament Santa Coloma

- Ronda Litoral, sortida Mataró/Montgat (B-20/N-II)
- Av. Meridiana, sortida Sant Andreu/Via Favencia:

desviament Santa Coloma de Gramenet
•  Des del Vallés Occidental i Bages: C-33 (antiga A-17)
•  Des del Vallés Oriental i Girona: C-58 (antiga A-18)
•  Des del Maresme: C-32 (antiga A-1 9)
•  Des de Tarragona: A-7/N-340, a través de la Ronda de Dalt
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RecinteTorribera, la Masia
Av. Prat de la Riba, 171
08921 Santa Coloma de Gramenet

Tel. 93 468 07 21

Fax 93 468 06 90

info@cesnld.es

wv\/w.cesnid.es
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