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PRESENTACIÓ

L'equip de Direcció del Centre d'Ensenyament Superior de
Nutricio i Dietética (CESNID), adscrit a la Universitat de
Barcelona (UB), juntament amb el Patronat de la Fundació, ens
plau donar la benvinguda ais estudiants que han escollit una
carrera que té, com a principal objectiu, teñir cura de
Talimentació 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 2005-2006 els
estudis que permetran l'obtenció del títol oficial homologat a tot
l'estat espanyol de Diplomat en Nutricio Humana i Dietética i
que s'afegeixen ais que van iniciar l'ensenyament en cursos
anteriors.

Els continguts que configuren la docencia teórica i práctica de
l'ensenyament, tenen l'objectiu de desenvolupar en l'estudiant
l'adquisició de coneixements a més de les habilitats i actituds
necessáries per qué sigui capa9, 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 l'ésser 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 22/11/2003) defineix el dietista-nutricionista
com el Diplomat en Nutrició Humana i Dietética que desenvolupa
uctivitats orientades a l'alimentació de la persona o grups
adequada a les necessitats fisiológiques i patológiques, d'acord
amb els criteris de promoció de la salut, prevenció de la malaltia
i tractament dietétic-nutricional.

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



Tots aquests sectors es troben en evolució constant, fruit de Ies
demandes socials i deis nous coneixements i aplicacions 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 que disnosa el
CESNID per aquest curs 2005-2006.

Esperem que aquesta guia sigui útil a l'estudiant i que l'aiudi a
aconseguir l'objectiu primordial que, tant ei professorat com el
personal del CESNID ens hem piantejat. que és aooñ"eguir una
formació de pregrau de qualitat capap de convertir els alumnes en
persones preparades i responsables, albora que crltioues i
sobretot, compromeses amb la professió que han triat per exercir
o, també SI és el cas, serveixi per accedir a titulacions de seeon
cicle que ampliin i/o complementin els coneixements de base.

D'altra banda, cal esmentar que el Centre necessita deis
suggeriments . aportacions positives deis alumnes, i una de le
millors vies per recollir-les és formar part del Consell nL , iJunta del Centre i altres Comissions'que etan "e" b^er s"''ú:
demanem molt especialment que hi narticinen Rc ;.•opinié de Pestudiant se sen?i en toís^^ Xs fr^ nTeT^U Z
hi tenen cabuda. ^ t"®

Finalment només ens resta desitjar-vos una estada profitosa a la
Un.vers.tat i oferir-vos tot l'ajut que us calgui per aconseguir-ho
Per aixó us saludem tant ais estudiants de nou accés com
cursos anteri^ors i us desitgem en nom de tot el professorat i el
personal d'administració i servéis un anv anaHA»,-
Restem a la vostra disposició per ajudar-vos a acons"egul!!h"'°"'

Pilar Cervera

Directora Anna Puchal
Cap d'Estudis

Santa Coloma de Gramenet, Julio! de 2005



LA FUNDACIÓ CESNID

El CESNID és una Fundació privada creada l'any 1993 grácies a
la coMaboració d'una série d'Entitats publiques i privades
interessades en la formació de professionals qualificats
mitjan9ant la implantació i posada en marxa d'un ensenyament
universitari de Nutrició i Dietética. Els seus estatuts contemplen
també 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
Talimentació, la nutrició i la dietética.

Formen el Patronat de la Fundació:

•  Excm. i Mgfc. Rector de la Universitat de Barcelona (UB)

• Agéncia Catalana del Consum (ACC)

•  Agrupació Mutua del Comer9 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
(AFEPADI)

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

• Associació d'Indústries d'Alimentació i de Begudes de
Catalunya (AIABECA)

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

• Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

• Grup Gallina Blanca

•  Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC)

• Unió Catalana d'Hospitals (UCH)



EL CENTRE D'ENSENYAMENT SUPERIOR
DE NUTRICIÓ I DIETÉTICA

El Centre d'Ensenyament Superior de Nutricio i Dietética
(CESNID) és un centre docent adsorlt a la Universitat de
Barcelona (UB), que té com a objectlu principal impartir
l'ensenyament universitari oficial de Nutrició Humana i
Dietética, com a tituiació de la UB amb i'autorització del
Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la informació
(DURSi) de la Generaiitat de Catalunya. N'ostenta la "¡101^^
jurídica la FUNDACIO PRIVADA CENTRE D'ENSENYAMENT

rafiT.o''Ji,T''"" ' conatitu-rdS

de Gradual en Dietética i Alimentació Humana, en qualitat de
titol propi. El 20/03/1998 el Consell de Ministres va ««ró i
Real Decret 433/98 (BOE núm. 90 de 15/04/1998) creant eí Htol
un.vers.tari oficial de Diplomat en Nutrició Humana i Dietét ca
que va permetre, a partir del curs 1999-2000 f'
tituiació própia de la Universitat de Rar<-»i'
homologat, per to. PEstat es^ n^o , peí M d'Fd""
Cléncia (MEC). f J . pei Ministeri d Educacio i

El Centre es regelx, actualment, segons la normativa seeüent-
•  Llei 11/83, de 25 d'agost. de Reforma Universitiria
.  Llei 2«/84, de 19 de desembre. de Coordinació tTversitéria i

de creació de Consells Socials. "iversitana i
•  Decret 390/96, de 2 de desembre, de reeulaciíS a •

d'adscripció a Universitats Públiques de cen.t ®""
d'ensenyament superior. entres docents

•  Estatut de la Universitat de Ramoirt»»
(DOGC núm. 3.993 de 22/10/2003) «"<"2003

entre la Un'^ve"sHat"de' BaKelo^^rtl subscrit
signat el 23/12/1998, amb el corresponent Reglamet



ORGANIGRAMA DE REPRESENTACIÓ
I GESTIÓ DEL CESNID

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ CESNID
(Centre d'Enssnyamsnt Superior de Nutricid I DIetdtIca)

Comissifi
Permanant

Comissló SateccU
Professoral PATRONAT DEL CENTRE

Comissió Dbdptina

DIRECCIÓ CESNID

Adjunta direccid

ENSENYAMENT ALTRES ACTIVITATS



ÓRGANS DE GOVERN [

Patronats

El Patronat de la Fundació CESNID és el Titular i. per tant, és
1 órgan de govern i d'administració del Centre. Així mateix 11
corresponen raprovació 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 constitu'ít peí Patronat de la Fundació
més altres tnembres, deis quals una sisena part són proposats per
a normatíla ' «sta sóu designáis, d'acord ambla norma iva vigent. peí Titular del Centre. La Universitat
designa el sen delegat al Centre entre els membres del Patronat
proposats per la UB. El Director del Centre té la condició de
vocal nat del Patronat. ^unaicio oe

Director/a

El/la director/a és nomenat/da cada auatre anvc «oi d * j i
Universitat He quaire anys peí Rector de la
seves func ons están roí» «'«' Centre. Les^rconfíol académic U ̂  '•adminlstració,de representar el Cent.i t^ar e" etsirnoi:::"

Adjunt/a a Dírecció

A partir del curs 2000-2001 es va nomen». » „
Director/a, un/a adjunt/a a direcció per tal do d ''®'
Desenvolupa també tasques docents, d'assessoria d-"''7''
práctiques externes. assessoria i coordina les

Cap d'Estudís

El/la Cap d'Estudis és nomenat/Hn
Director/a. Les seves funcíons 'otis eix'Jñ'':?
presidir el Consell Docent orsanitzar í- ® convocar icení, organitzar, coordinar i resoldre totes



les 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 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 l'administrativa.

Delegat/da de la Universitat

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

Són competéncia del/de la Delegat/da:

•  Verificar Taplicació deis criteris de valoració per a l'accés
d'estudiants comprovant la concordan9a entre estudiants
admesos i matriculats i les avaluacions de l'alumnat

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

•  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 coMaboració académica UB-CESNID

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

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

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



Junta

La Junta del Centre está formada per els següents membres:
El/la Dírector/a

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, com a mínim
semestralment, peró el Director pot convocar-la amb caire
extraordinari sempre que ho cregui oportú. També pot ésser
convocada per un ter9 deis seus membres.

Les funcions de la Junta garanteixen el funcionament general del
Centre, aproven les directrius de la Política Docent, un cop
escoltat el Consell Docent, i arriben a acords per fer propostes
concretes al Patronal del CESNID.

Consell Docent

Constitueix el Consell Docent el/la Cap d'Estudis, que el
presi eix, el Delegat de la UB, el/la Secretari/a, una
representació del professorat i una representació deis estudiants.

El Consell Docent es reuneix, com a mínim, semestralment i
sempre que el/la Cap d'Estudis ho consideri oportú per a la bona
marxa del Centre. i- f la uund

El/la Cap d'Estudis convocará reunions per cursos i árees

Do^c^nf''"^^ ^ preparar el treball del Consell

1; te f „s;;:
'" '■ •

10



Claustre de Professors

Está format per tots els professors/es del Centre. Les seves
funcions són les següents:
•  Col-laborar amb el/la Cap d'Estudis.
•  Escollir els representants del Professorat en la Junta del

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

•  Defensar els interessos del Cos Docent.

Assemblea d'Alumnes

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 funció principal és la defensa deis interessos de
l'alumnat.

COMISSIONS

COMISSIONS ESTIPULADES EN EL REGLAMENT:

Comissió Permanent del Patronat

És i'órgan d'assisténcia ai/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/la Delegat/da de la UB, un
professor designat peí Claustre de Professors i el/la Director/a.

Comissió de Selecció del Professorat

Es I'órgan que garanteix el corréete procediment referent a la
selecció del professorat. Es reuneix un cop l'any per fer Ies
propostes adients ai 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).

11



Comissió de Disciplina

És 1 órgan coMectiu al qual correspon tramitar i proposar la
resolució deis expedlents disciplinaris que s'incoTn a professors,
estudiants i personal d'administració i serváis.
En formen part: el/la Director/a, que la presideix, el/la
Delegat/da de la UB, un/a professor/a designat per la Junta i un
representant deis estudiants, sempre que cap d'ells no sieui un
deis afectats.

A BANDA DE LES COMISSIONS ESTIPULADES EN EL
REGLAMENT. SE N'HAN CONSTITUlT CINC MÉS:

Comissió de Normalització Lingüistica

Es va constituir ei 23 de maig de 1995. En formen part ei/ia
Director/a dei CESNID, dos professors nomenats pei Claustre,

docent membre dei personal no

Comissió de Biblioteca

^  En formen part ei/ia Cap
Bihiiot v"' j ' Eubiicacions, ei/ia Cap d'Estudis, ei/iaBibiioteeari/a i dos professors eiegits ai Claustre.

Comissió de Seguiment del Pía d'Estudis

de (Cióncies de la Saint)de la UB, del 14 de maig de 1997 va ratifirar u "
d'aquesta Comissió formada pei/per la DeiettMa j^a UB e^a
irector/a del Centre, ei/ia Adjunt/a a Direcció, ei /ia Secrétari/a

Aeadém.e, ei/ia Cap d'Estudis, tres professors i un estudiant

Comissió de Convalidacions i Adaptacions d'Estudis

ConstituVda com a comissió própia dei centre ei 13 d'abrii de2004, en formen part: ei/ia Cap d'Estudis, que ia presiltx ei/1a

12



Delegat/da de la UB, un/a professor/a de ciéncies básiques, un/a
professor/a de ciéncies apíicades i el /la Secretari/a Académic.

Comissió de Recerca

La Junta del CESNID de 24 de novembre de 2004 va acordar
crear una comissió de recerca constituida per un President i dos
professors del CESNID representatius de les diferents árees que
constitueix la carrera.
El gener de 2005 es va constituir el Grup de Recerca en Nutrició
Aplicada (ORNA) que está format pels investigadors i professors
del CESNID. El ORNA s'integrará com grup coMaborador en
l'Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentária (INSA)
de la UB, creat el mes de maig de 2005.

W UVIVERSfTAT.

B \RCE!.ONA

13



PERSONAL Z]

DIRECCIÓ:

Directora:

Adjunta a Direcció:

EQUIP DOCENT:

Cap d'Estudis:
Secretaria académica:

Professors:

Professors ajudants:

Delegat dei rector de la

*Aquests cárrecs acaben

Pilar CERVERA*

Laura PADRÓ*

Anna PUCHAL»

Imma PALMA*

Montserrat ILLÁN
M" Antonia LIZARRAGA
Joy NGC
Rita RIGOLFAS
Xavier TORRADO
Esther BLANCO
Alicia COSTA

UB al CESNID: Josep BOATELLA

el seu mandat el Desembre de 2005.

El Claustre de Professors está constituit per :

•  L'equip docent del CESNID

•  Professors de diversos Departaments de la Universitat de
Barcelona:

-Anatomía i Embriología Humana
-Ciéncies Fisiológiques II
-Fisicoquímica
-Infermeria Fonamental i Médicoquirúrgica
-Nutrició i Bromatologia
-Patología i Terapéutica Experimental
-Psicología Básica
-Salut Pública

procedents d'Institucions sanitáries i d'Empreses
del sector agroalimentari ^

14



INVESTIGADORS:

Coordinador del

Laboratorí de Dades

Nutrícionals (LDN):
Ajudants de Recerca:

Andreu PARRAN

Raimen MILA

Eduard BALADIA

ADMINISTRACIÓ I SERVEIS:

Cap d'Adminístració i
Publicacíons:

Assessoria i Servéis:
Secretaria de Direcció:
Secretaria de Docéncia:
Secretaria d'Administració:
Responsable d'Informática:
Biblioteca:
Recepció:
Manteniment:

Magda REIXACH
María MANERA

Cristina GARCÍA
Pruvi CANELA

Mercé BARRO

David CANTÓS
Montse VIOZQUEZ
María MORROS

José MARTÍNEZ

BECARIS de COL LABORACIÓ UB:

Aula d'Informática (1)
Biblioteca (1)
Laboratoris (1)

15



CALENDARI ACADÉMIC

Inici de classes: 14.09.2005

Inauguració oficial del curs; 17.10.2005

Calendari de docéncia

Docéncia de Ir semestre: 14.09.2005 al 22.12 2005 /
Docéncia de 2n semestre: 06.02.2006 al 31.05.2006 ̂

Calendari d'exámens

1" convocatoria de Ir semestre 09.01.2006 al 27.01.2006
1' convocatória de 2n semestre 06.06.2006 al 23.06^2006

2^ convocatória de Ir semestre 13.06.2006 al 30.06.2006
2' convocatória de 2n semestre 01.09.2006 al 08.09.2006

Calendari de vacances

„  23.12.2005 al 08.01.2006
mana Santa 10.04.2006 al 17.04.2006

Dies festius

23 de setembre de 2005 (Festa local)
12 d'octubre de 2005
17 d'octubre de 2005 (Dia Mundial de l'Alimentació / Festa

institucional)
31 d'octubre de 2005
1  de novembre de 2005
5  de desembre de 2005
6  de desembre de 2005
8  de desembre de 2005
I  de maig de 2006
5  de juny de 2006 (Festa local)
II de setembre de 2006

16



DIPLOMA! EN NUTRICIÓ HUMANA I DIETÉTICA

El 20/03/1998 el Consell de Ministres va aprovar el Real Decret
433/98 (BOE 15.04.1998) que crea el tito! universitari oficial
de Diplomat en Nutrició Humana i Dietética, que va permetre
la implantació del títol homologat peí Ministeri d'Educació i
Cultura el curs 1999-2000.

Préviament existia el títol propi de Graduat en Dietética i
Alimentació Humana que es comen9á a impartir el curs 1993-
1994 i que en el present curs 2003-2004 queda extingit, d'acord
amb el conveni d'adscripció i col'laboració académica entre la
UB i el CESNID de 23/12/1998.

m OBJECTIUS

Proporcionar una formació de caire multidisciplinar en Nutrició
Humana i Dietética, ja que, en la seva práctica quotidiana, el
dietista ha de contribuir a la salut deis individus i de les
coMectivitats. En conseqüéncia, caldrá proporcionar no solament
coneixements científics en nutrició i ciéncies deis aliments, sinó
també en matéria de relacions humanes i de gestió de recursos
per tal de desenvolupar les actituds i les aptituds necessáries per
ser capa9 d'actuar ámpliament en els ámbits relacionats amb la
Nutrició Aplicada.

El Pía d'estudis de l'ensenyament inclou formació en ciéncies
básiques, nutrició i dietética, salut pública i educació
slimentário-nutricional, patologia nutricional, dietoterapia,
organització i gestió, idiomes i altres matéries complementáries.

L'any 1986, el Consell d'Europa va elaborar un informe en que
es defineix la professió de dietista. El febrer de 2003 es va
publicar el document de consens Perfil de las competencias del
titulado en Nutrición Humana y Dietética elaborat per
representants de les universitats espanyoles que imparteixen la
titulació i la Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas
(AED-N). Ambdós documents descriuen els principáis ámbits en

17



els quals poden desenvolupar les seves funcions els dietistes-
nutricionistes:

• Alimentació de persones sanes: treball en salut pública com
a  dietista comunitari, 1 en empreses de restauració
col-lectiva

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

•  Industries alimentáries: treball en programes de recerca i en
tasques d informado i promoció de productes per assegurar
Tenlla? entre marketing, tecnologia i investigació i
desenvolupament

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

• Consum i educació alimentário-nutricional: treball en
l'ámbit de la informació i Peducació (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,... '

CONFIGURACIÓ DE L'ENSENYAMFmt

Total

Ensenyament
Assígnatures
Troncáis

Assígnatures
Oblieatóries

Assígnatures
Ontatives

Lllure eleccíó

193 crédits 126 crédits 30 crédits 18 crédits 19 crédits
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PLA D'ESTUDIS

La Diplomatura s'estructura en assígnatures
obligatóríes, optativas i crédits de lliure elecció.

troncáis,

Les assígnatures troncáis són aquellas que es deriven de les
materias determinadas per BOE i s'imparteixen per igual a
totes les universitats de l'Estat espanyol.

Matéries Troncáis Assígnatures Total Teoría Prácti

cridits -qoes

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

Deontologla -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
. Alimentária

-Economía i Gestió

Alimentária

6  3 3

Estructura i Fundó del Cos
_Humá

-Estructura i Funció del Cos

Humá

9  6 3

t*isiopatologia -Fisiopatologia 7,5 6 1,5

Higiene deis aliments -Microbiología 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

Salut Pública -Salut Pública 5,5 4,5 1

í ecnologia culinária -Tecnologia culinária 6,5 3 3,5

Les assígnatures oblígatdríes són aquellas determinadas
Iliurement per cada universitat. Són de carácter obligatori per
a l'alumne.
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Matiries obligatdries UB Assignatures Total Teoría Prácli-

cridits ques

- Técniques i Métodes
d'Estudi de Nutrició

Aplicada

•Técniques i Métodes
d'Estudi de Nutrició

Aplicada

7,5 3 4,5

- Patología Nutricional i
Farmacología

-Patología Nutricional i
Farmacología

7,5 4,5 3

- Nutrició Comunítária í

Educacíó Alímentária-

Nutricíonal

-Nutrició Comunítária i

Educacíó Alimentária-

Nutricional

6  3 3

- Practícum -Practícum 9  0 9

Les assignatures optatives són aquelles que l'alumne 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

recomanat

Total

crédits
Teoría Práctl-

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

l'Adolescéncia
4t,6é 6 4,5 1,5

- Nutrició i Alimentació en el Procés
d'Envelliment

4t,6¿ 6 4 2

- Restauració Col-lectiva 3r,5é 6 3 3

E norabre de crédits de llinre eleccié está establert en 19 en
el pía d estudis I són d'obtenció obligatória per a l'alumne

crédUs o P" rec'oneixlmenT de
L'oferta, tant d'assignatures com d'activitats aue mionin
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de la UB. L'oferta general de crédits de Iliure elecció está
permanentment actualitzada a radre9a d'Internet
www.ub.es/acad/lliure.

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

Oferta d'Assígnatura de Lliure EleccIó Semestre Total Teoría Prácti-

CESNID recomanat crédits qaes

- Anglés Aplicat a les Ciéncies de la lr,3r, 5¿ 3 2  1

Nutrició

L'expedient amb les notes de les diferents assignatures es
poden consultar a la web del CESNID
www.c e snid.es/secreacad.

ITINERARI CURRICULAR RECOMANAT (6 semestres)

Primer semestre Segon semestre

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

JTcrcer semestre
Dietética (6,5 cr.)
Patologia Nutricional i Farmacologia (7,5 cr.)
Microbiologia i Toxicologia deis Aliments
(12 cr: assignatura anual)

Tecnologia Cuíinária (6,5 cr.)
Assignatures optatives

finqué semestre
Bromatologia i Tecnologia deis Aliments (7 cr.)
Dietoterápia (6 cr.)
Economia 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)
Microbiología 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 Comunitária i Educació Alimentario-
Nutricional (6 cr.)
Deontologia (4,5 cr.)
Practicum (9 cr.)
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MATRÍCULA, PREREQUISITS I PERMANENCIA

Matricula

Segons la normativa de la UB, l'estudiant ha de matricular-se el
primer any d un mínim de 50 crédits (60 crédits si sol-licita beca
general) i d'un máxim de 90 crédits.

A partir del segon any, l'estudiant pot matrlcular-se del nombre
de crédits que desitgi, si bé a l'efecte de la normativa de
permanencia el minim que cal comptabilitzar és de 45 crédits.

La matrícula té carácter semestral. El primer perlode de docéncia
Ur, 3r I 5é semestre) es matricula els mesos de juliol (alumnes

ÍL"accéri d i setembre (resta d'alumnes de
H  i d alumnes que continúen amb els estudis). El segonperlode de docéncia es matricula el mes de febrer.

®' de setembre només 11manqui el 10/o de crédits per finalitzar els seus estudis podrá
matricular assignatures del 2n perlode de docéncia r soí l^ár

extraordinária (dins el perlode normal d'exámens a
part de les dues convocatónes ordináries.

Prerequisits

*  plnctóTl ° l'asslgnatura Estructura i
Nutricional f rarm^rolo^gl'""'"" de Patología
ADlicadaTnierét'"" aprovat les assignatures Nutrició

.  Els alnmL. ü" ■"®'"®'"ar-se de DIetoteráplaEls alumnes no podran matricular-se de Practicum sense
haver superat 102 deis créd¡t<s Ha Iac •
obllgatóries de l'enseñlam! ' troncáis i

i-i- zi . cnsenyament, entre es ouals

Químl a^A^Uca «i® '®^ Issignalüres
Dietoterápia ' Nutrició, Aliments i
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Permanéncía

En el curs académic 2004-2005 no será exigit en cap cas el
nombre míním de crédits que estableix l'actual régim de
permanéncía i, en conseqüéncia, els estudlants podran accedir,
automáticament i sense cap restricció derivada de la normativa de
permanéncía, a la matrícula del curs 2005-2006.

En tant no s'implanta un nou régim de permanéncía adaptada a la
nova estructura deis ensenyaments en relació a l'espai europeu
d'educació superior, continua vigent peí curs 2005-2006 l'actual
normativa de permanéncía, que s'aplicará ais estudlants sense
teñir en compta, en cap cas i a aquests sois efectes, la seva
situació anterior. Els crédits superats 11 servirán a l'estudiant per
computar els crédits a superar el curs 2005-2006.

La normativa de permanéncía actual és la següent:
El primer any académic l'estudiant ha d'haver superat un mínim
de 9 crédits corresponents a assignatures obligatóries. En cas
contrari, l'estudiant no podrá continuar aquests estudis.

A partir del segon any académic, l'estudiant ha de superar el
nombre de crédits acumulats (corresponents a qualsevol tipus
d'assignatura, és a dir, obligatória, optativa i de Iliure elecció)
9ue resulti de sumar 9 al resultat de dividir el nombre total de
crédits (NC) de qué s'ha matriculat a partir del segon any, mínim
de 45 crédits per a les diplomatures, peí factor de repetido
(FR=1,75).

9.
F̂R

En cas contrari, l'estudiant no podrá continuar aquests estudis.
Més informació a: httD://www.ub.es/acad/noracad/permanen.htm

C recomanacions

Fcr un óptim aprofitament de determinades assignatures, d acord
amb l'itinerari curricular recomanat, és molt convenient haver-ne
cursat unes altres préviament, segons s'indica en el quadre
següent;

23



Assignatura a cursar Assignatura prévia

Consell Dietétic Nutrició Clínica

Dietética Nutrició Aplicada

Nutrició Artificial Nutrició Clínica

Nutrició Clínica Nutrició Aplicada i
Dietética

Nutrició Comunitária i Educació Alimentário-

Nutricional

Salut Pública

Nutrició en situació d'emergéncia i ajuda
alimentária

Dietética i

Salut Pública

Nutrició i Activitat Física Nutrició

Nutrició i Alimentació durant la Infáncia i

TAdolescéncia

Dietética

Nutrició i Alimentació en el Procés

d'Envelliment

Dietética

Restauració Col-lectiva Nutrició Aplicada

PROGRAMACIO DE PRACTIQUES

L'assisténcia a les práctiques és obligatória.

Les práctiques de laboratori es realitzen normalment en horari de
tarda, majoritáriament ais laboratoris del propi Centre. El
calendar! es fa públic durant les primeres setmanes del semestre
corresponent. L'alumne ha de portar obligatóriament bata amb el
logotip del Centre.

Els seminaris práctics es realitzen en horari de matí o tarda. Les
práctiques de simulació de les assignatures Dietética i
Dietoterápia es realitzen al CESNID en horari de tarda.

Les práctiques externes de Tassignatura Nutrició Clínica es
realitzen en diferents períodes i franges horáries. L'alumne ha de

cVdii'cESN.r' °
Les práctiques (part del Practicum) es realitzen en diferents
periodes , equivalen a 6 crédlts. L'alumne ha de portar

:K?adTq'::t':'' ces'nid ;
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ASSIGNATURES TRONCALS I OBLIGATÓRIES

ALIMENTACIÓ I CULTURA(6 crédits)

Objectius
Adquirir els coneixements necessaris per entendre la complexitat
del fet alimentari des de la vessant individual i social de les
diferents cultures. Observar l'evolució de les conductes
alimentáries deis individus al llarg del temps i les tendéncies
emergents a les societats del segle XXI. Analitzar el
comportament alimentari, des del punt de vista de la psicologia:
perqué mengem el qué mengem?

Continguts
Matéria explicada des de tres perspectives diferents: una

histórica, (35%) on es veuen les influéncies de les diferents
cultures en la seva manera de menjar i Tevolució de la dietética
al llarg del temps; una altra antropológica, (35%) on s explica
la complexa relació entre alimentació, societat i cultura i,
finalment, una psicológica (30%) on es donen els coneixements
básics per entendre les diferents conductes alimentáries.

Seminaris

Realització de treballs i exercicis práctics

Avaluació

História Prova escrita: 70%; Treball: 30%
Antropologia Prova escrita: 50%; Treball: 50%
Psicologia Prova escrita: 75%; Seminaris: 25%

ALIMENTS (7 crédits)

Objectius , ..
Adquirir els coneixements básics de les característiques,
components i propietats deis diferents grups d alimen s.

Compos^ció i altres aspectes que determinen el valor nutritiu deis |
diversos aliments i els factors que ho condicionen. ^
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Practiques
4 practiques de laboratori obligatóries de 2,5 hores.

Avaluació

Prova escrita: 85%; Práctiques: 15%

BIOQUÍMICA (9 crédlts)

Objectíus
Adquirir coneixements básics sobre els principis immediats de
carácter nutritiu, a més de conéixer el metabolisme ceMuiar- les
vies metabóliques i la seva organitzacló i fundó. Descriure el
metabohsme en diferents situacions fisiológiques.

Continguts
Primer s'estudien els elements estructuráis deis éssers vius I les
seves func.ons. En segon Iloe el metabolisme deis diferents
elements que juguen un paper important dins de l'organisme i

ge"nót"T' " le la informació
Seminaris

Aplicació de la teoria a casos práctics.
Comentari de diferents articles.

Práctiques
7 práctiques de laboratori obligatóries de 2,5h

Avaluació

Prova escrita: 80%; Seminaris: 10%; Laboratori: 10%

BROMATOLOGIA I TECNOIOPia i^nw
(7 crédits) LOGIA DELS ALIMENTS

Objectius
Conéixer els diferents components ••
funcions tecnológiques, quins són eU m» pl'nents, les seves
de modifieaeió que Patelen i tbe jTstinr?
adients per allargar la seva vida útil mesures més
idoneitat peí consum. garantir-ne la qualitat i la
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Continguts
S'estudien e!s aspectes químics i bioquímics deis components
deis aliments i les seves propietats funcionáis des d'un punt de
vista tecnológic.

Seitiinaris

Seguiment, realització i presentació d'un trebail en grup.

Avaluacíó

Prova escrita: 80%; Trebail: 20%

DEONTOLOGIA (4,5 crédits)

Objectíus _ * I j 1
Adquirir la terminoiogia básica i eis conceptes fonamentais del
sistema jurídic, tenint una visió práctica de la iegisiacio
alimentária des d'un punt de vista de seguretat i higiene deis

Conéixer la terminología i conceptes fonamentais de la bioética,
proporcionant les normes deontoiógiques. . . .
Donar eis instruments per a la presa de decisions en cas de
confiicte étic.

S'esÍudie? el Dret (concepte i funcions), i;estructura de
i'ordenament iurídic i el paper de les administracions pub iques,n maté" d seguretat 'alimentéria. S'analitzen eis principis
bioéTics, el dret a la informacid i el
fundó deis comités d'ética i les normes de Deon»»"°g'» ̂ e» «i un
punt de vista "¡"i: etética. sC t^n ds
aspectes étics, jurídics i sociais de la diocu
codis étics de la professió de diferents paisos.

Sudi' participativa de casos préctics. Debats a propósit de
casos.

Avaluacíó .

Prova escrita: 80%; Seminaris. o
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DIETÉTICA (6,5 crédits)

Objectius
Identificar les necessitats nutricionais segons les successives
etapes de la vida i les diverses situacions fisiológiques que s'hi

arflnuLe."""] propostes alimentáriesadequades a les diferents situacions. Adquirir agilitar en el
consell dietétic ja siguí individual o col lectiu, tenint present els
factors socioculturals que envolten el comportament alimentari.

Continguts
Factors socioculturals del comportament alimentari Necessitats
nutricionais en les diferents etapes de la vida i sitracion

Seminaris

Assisténcia obligatória a un 80% deis Seminaris
Práctiques obligatóries de simulació de Consell Dietétic.

Avaluació

Prova escrita: 90%; Treballs: 10%

DIETOTERÁPIA (6 crédits)

Objectius
Capacitat per a relaboració d'un pía d'atpnníA * • •
diferents malalties i, en casos amb P^tolog'^es u""el seguiment del malalt fins a la seva guarfcié o compeñ/aci"
Continguts
S'analitzen les diferents pautes dlefPtín
ambient hospitalari. a més de veure la ¡nr^H^A ^en diferents malalties i/o situacions que es ¿ugüiú'dona'r"
Seminaris

Plantejament i solució de casos obligatoris
1 sessid obligatoria de 4 h. de cuina dietoterépica
Avaluació

Prova escrita: 100%
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ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTARIA (6 crédits)

Objectíus
Definir les característiques de ralimentació col-lectiva i
conéixer l'estructura organitzativa del servei d'alimentació i les
seves relacions interdepartamentals.
Teñir una visió globalitzada de la relació entre economia i
alimentació.

Continguts
S'estudien els diferents aspectes d'organització tant de les
empreses agroalimentáries com deis servéis d alimentació, tenint
en compte la gestió i els cálculs de costos, i la confecció de
pressupostos.

Seminaris

7 tallers obligatoris de 1,5 hores.

i\vflluscíó

Prova escrita: 80%; Realització de treballs i casos práctics: 20%

ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMA (9 crédits)

Ass'o"r'eL coneixements necessaris per entendre el fu"oionamen.
del eos humá des d'una perspectiva global,
coneixements d'AnatomIa amb els que es donen a 1 área
Fisiologia i Histologia.

Aal!"su"rsslgnatura consta de dues grans árees: l'Anatomia
05% i la FUiologia i Histologia (75%). Dms de l'área
d-líLmia hi ha la® descripcid
Porganisme humá. * de Fmolog a
d ferents sistemes des d un punt ue visia lu , , , j .
Histologia, es detallen les característiques cel lulars deis
diferents teixits.

Seminaris

Casos práctics.
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Práctiques
Anatomía: 1 sessió de dissecció opcional
Fisiología: 7 sessions de 2,5 h. obligatóries

Avaluació

Anatomía Prova escrita: 100%
Fisiología i Histología Prova escrita: 70%; Práctiques: 30%

FISIOPATOLOGIA (7,5 crédits)

Objectius
Conéixer els conceptes fisiológics en diferents situacions
(exercici fisic, dejuni,...) i adquirir uns coneixements amplis
sobre les bases fisiopatológiques deis diferents trastoíns
pr.ncipalment aquells en qué s'hi pot intervenir dietéticament

Continguts
El temari dona els coneixements de la terminología més habit.,»i
I els conceptes fisiológics básics de les diverses Llalties
Seminarls

Multimédia. Anáiisi de casos clínics.

Avaluació

Prova escrita: 100%

MICROBIOLOGIA I TOXICOLOGIA npi« »...
(12 crédits) ALIMENTS

Objectius
Conéixer els principáis elements potencialment tóxics i i
fonaments de toxicologia alimentária. Obtenir els . '
necessaris del món microbiá, tant a nivell general
i  alimentari. Adquirir coneixements sobre higiene^^r
els criteris per a la implantació del sistema APPCC ^ •

Continguts
Aquesta assignatura té tres parts complementárÍP«. u ♦ .
alimentária (40%), on s'estudia la toxicitat del
elements; la microbiología (35%), on es veuenveuen els conceptes
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básics i els principáis microorganismes que poden afectar ais
aliments; i la higiene alimentária (25%) on es donen els
prerequisits i el desenvolupament del Pía APPCC.

Seminaris

Higiene: Casos práctics i aplicacions de la teoria. Assisténcia
obligatória a un 80% de les sessions

Práctiques
Microbiologia: 5 práctiques obligatories de 3 h.

Avaluació v i l r r
Toxicoiogia: Prova escrita: 90%; Seminaris: 10% j //' \
Microbiologia: Prova escrita: 85%; Práctiq^ües: 15% ̂
Higiene: Prova escrita: 80%; Seminaris: 20% ^ j

'-fe ■NUTRICIÓ (8 crédits) ¿W . '«í «««< •

Objectiüs
Conéixer els conceptes básics de les necessitats i els
requeriments de nutrients de l'organisme humá. Adquirir la
metodología i els criteris amb qué cal aplicar aquests conceptes
en dietética i dietoterápia.

Contínguts ^ ^ ,
En els primers temes es dóna una visió de com són utilitzats els
diferents nutrients majoritaris i minoritaris per Porganisme, Ies
seves necessitats i procedéncia. En els últims s estudia com fer
valoracions nutricionals a individus i comunitats.

Avaluació

Prova escrita: 85%; Treball: 15%

UNIVEBStTAT

BARCFI ONA

I

NUTRICIÓ APLICADA (6 crédits)

Obte"ir'"coneixements básics deis aliments tant des del punt de
vista nutricional com de consum.

Aprendre a utilitzar taules de composició d aliments i conéixer
les seves limitacions.
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Identificar les mesures casolanes d'ús habitual. Iniciar-se en el
cálcul 1 planificació de l'alimentació equilibrada de l'adult sa.
Prendre conseiéncia de la globalitat alimentária i de les
competéncies del dietista-nutricionista.

Continguts

Xurnem"""' U'i"tzaci6 de taules de composieid
-

dí'sr,, ■""««••...".¡...i.
Seminaris i Treball de camp
Assisténcia obligatdria a un 80% deis SeminarisL alumne haurá de realitzar un treball durant el semestre.
Avaluació
Prova escrita: 85%; Treball: 15%

NUTRICIÓ CLÍNICA (6 crédits)
Objectius
Adquirir la capacitat d'elaborar un ola d'at^no.-A • .
les diferents patologies i, també, fer el seguimeit d?/
a la seva guarició o compensació. malalt fins

Continguts
S'estudien els diferents tipus de dietes one nr^z^^la seva aplicació en les diverses malaltils. "tilitzades i
SeminarisSdn obligatoris. Cal presentar el dossier deis casos treballats.
Práctiques
Estada obligatória de 2 setmanes en centrí^c
amb el tractament de patologies cróniques relacionáis
Avaluació
Prova escrita: 100%
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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 nutricio comunitaria, per
després poder analitzar les intervencions comunitáries i conéixer
com planificar i avaluar programes de nutrició i educació
alimentario-nutricional.

Continguts , .
En primer lloc s'estudia la relació entre nutricio i malaltia,
després es treballen els conceptes epidemiológics nutriciona s i,
finalment, s'analitzen els diferents aspectes de la intervenció
comunitaria en nutrició.

Seminaris , .
Realització de treballs i discussió de casos práctics.

Avaluació

Prova escrita: 80%; Seminaris: 20%

PATOLOGIA NUTRICIONAL I FARMACOLOGIA (7,5
crédits)

Palologia Nulricional: Adquirir els conelxemeiits de
i  factors de risc de base nulricional per tal d'entendre les
possibilitats terapéutiques, sobretot les de
Farmacología: Conéixer els meeanisnies Ai, fi™acs
farmacocinétics, interaccions i efectes indesi ja ®
així con, les accions terapéutiques deis
farmacológics. identificar les interaccions aliments-medicaments.

^alololTNuIricional (55%) tracta básicainent: diabetis meiiitus,
hiperlipidémies. obesitat
Farmacología (45/o) « "P'"'"" interaccions i efectes
principáis grups farmacológics,
indesitjables.
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Seminarís

Aplicació de la teoría estudiada a casos práctics.

Avaluació

Patología Nutricional Prova escrita: 100%
Farmacología Prova escrita: 100%

PRACTICUM (9 crédits)

Objectíus

fe"erc"a rrer''atrT"„?; «■" P'otocol detu.e.adés. H^a-dSlí-'éxp
Continguts

(50yTsou1rduL"fó d'^^n t'u'tor'i"pl^una"aí'/°T°Hpráctiques (50%) en centres extérL on hi hapf
Nutrició i Dietética. "" ^«"6" de

Práctiques240 h. de práctiques en un Servei de Nutrició i Dietética.
Avaluació
Protocol de Recerca: Presentació escrita- sno/. o
50% escrita. 50/o; Presentació oral:
Práctiques: Avaluació tutor: 30%- Prpc^nfo -.i ^ .
Presentació oral: 30% ' ^entació dossier: 40%;

QÜALITAT I CONTROL ALIMENTARIS (4,5 crédits)
Objectius
Introduir a Talumne en la filosofía i •i els elements básics que conformen un'sUtema^d'^'^ estratégica
qualitat. " sistema de gestió de la
Adquirir els principáis conceptes de contmi
seguretat alimentária. ontrol sanitaris d'aliments i
Conéixer de les diferents característioues H.i
aliments i establiments alimentaris control oficial deis
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Continguts
S'analitzen el concepte de quaiitat, el seu control, objectius,
planificació i métodes de millora. S'estudien els sistemes de
quaiitat, la seva normalització i acreditació. S'avalua la quaiitat
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.

Avaluació

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

QUÍMICA APLICADA (9 crédits)

Objectius , .
Proporcionar els coneixements básics de química que
constitueixen els fonaments d'altres matéries de ritinerari
curricular. Per aconseguir-ho és important que l'alumne assoleixi
la capacitat de relacionar conceptos teórics amb la realita
práctica.

L°"de"s«Íuen les dlferents caracteristiques de les fiverses
estructures quitniques. s'analitzen les seves propietats i s estudia
com varíen en dlferents sistemes. També s estudia la cinética
química i les caraeteristiques i propietats deis prineipis
immediats.

Seminaris

Resolució de problemes.

Práctiques j i u
5 práctiques de laboratori obligatóries de 3 n.

Avaluació . ,co/
Prova escrita: 85%; Seminaris: 15/o
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SALUT PÚBLICA (5,5 crédits)

Objectius

me.odol6gi,„es que proporciona l'ep^d'emllogt " """
Continguts
L'assignatura es dividelx en tres parts-

dife'en;s"'n1X2'ptvenci6''l' r"""'?A  la segona pT s'ana .zeí" 'í'
d'epidemiologia. nalitzen els conceptes básics
nutHcIr"' conceptea epidemiolégics a la
Semínaris

fedH^t/p'^ogí:™: ais continguts
Avaluacíó

Prova escrita: 100%

TÉCNIQUES I MÉTODES D'ESTiini ra».
APLICADA (7,5 crédits) ESTUDI DE NUTRICIÓ
Objectius
Conéixer i saber utilit7»r Iac
utiiització de ies proves estadístiquer bis'"'"'®" 'a
diferents metodologies en el dissenv i reaiit * ^Pj'car les
el camp de i'AIimentació i la Nutrició de projectes en

Continguts
L'assignatura s'estructura pn ri;,
(26,5%), Comunicació escrita (26 5^ ®'oestadística
Métodes d'lnvestigació (20,5%) que (26,5%) i
per poder dissenyar i anaiitzar diferí básiques
Nutrició Aplicada. diferents prctocols d'estudi en

Seminaris
Activitats reiacionades amb els temes teórics.
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Avaluació

Bioesíadisíica'. Prova escrita, 100%
Comunicació Escrita: Prova escrita, 50%; Trebalis, 50%
Idioma: Prova escrita, 100%
Métodes d'Investigació: Treball, 100%

TECNOLOGIA CULINÁRIA (6,5 crédits)

Objectius
Descobrir les possibilitats d'utilització deis productes
alimentosos i albora, conéixer les diverses formes de preparació
deis diferents aliments.

Continguts
Estudiar l'utillatge, les diverses técniques de conservació, els
processos i les preparacions culináries deis diferents aliments.
Modificacions culináries adaptades a propostes terapéutiques.

Seminaris

Aplicació de la teoria i aprofundiment en alternatives per poder
realitzar canvis a la composició deis plats. Assisténcia
obligatória.

Práctiques
8 práctiques de laboratori obligatóries de 4 h cadascuna.

Avaluació:

Prova escrita: 50%; Práctiques: 50%

ASSIGNATURES OPTATIVES

CONSELL DIETÉTIC (6 crédits)

r.:nE.:r.dV,"rr;:i
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en la malaltia oncológica. Saber trartar
pacients amb procés oncológic. manera integrada els

Continguts

malaltl dia\''étks''"suporriuLettárfoncológics. pels diversos processos

Seminarís

Plantejament i resolució de casos.

Avaluació
Prova escrita: 80%; Lectura: 10%; Treball: 10%

CULTURES ALIMENTÁRIES (6 crédits)
Objectius
Despertar IMnterés pe! coneixement de les Hif
alimentarles relacionades amb ek co ^'ferents cultures
pluralitats religiosas, étniques a ^ondicionants: les
l'alimentacid deis diferen^^^p,
adequat ais creixents corrents migratoris acluars
Continguts
Els corrents migratoris actuals a Esnanva ! . r- . .
a imentari en l'experiéncia migratoria I « El canvi
alimentáries presenta a la nostra sccietat. P^n^^iPals cultures

Seminarís
3 tallers obligatoris de 2 horas.

Avaluació

Prova escrita: 60%; Treballs: 30%; Tallers: 10%

NUTRICIÓ ARTIFICIAL (6 crédits)

Objectius
Conéixer la teoria i la práctica de la niitr:/v-.c
identificant les situacions fisiológiques del ' parenteralIes principáis indicacions, técniques i contril d^^adm^nkt *0''' '
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Continguts j r • u
Conceptes de nutricio artificial, de dejuni i permetran e inir
necessitat d'optar per nodrir-lo per via entera! o parenteral.
Tipus de preparats i formes d'alimentació. Prevenció i pautes
d'actuació en front a possibles complicacions.

Seminarís • x « i
Resolució de casos. Práctica de materials en nutricio enterai.

Avaluació

Prova escrita: 100%

NUTRICIÓ EN SITUACIÓ D'EMERGÉNCIES I AJUDA
alimentaria (6 crédits)

Descriure la complexa realitat que engloba el
desnutrició en una situació de precarietat i d acció ,
des de l'estudi de les causes fins les possibles solucio
estratégies.

CrTsÍi" nü'tricionals: la desnutrioié I les
Análisi causal de la desnutrició. Avaluació e seeuiraent
Estratégies nutricionals. Indicadors de mono on
i avaluació de programes.

Seminarís

Estudi i resolució de casos práctics.

Avaluació

Prova escrita: 67%; Treball: 33%

NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA (6 crédits)

Objectius nntritives lligades a l'esport,
Definir les necessitats . que han de regir
proporcionant les bases .. les característiques deis
l'alimentació de l'esportista. Diferenciar íes ca
diversos períodes i tipus d'activitat espor
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Contínguts

pnrrer:'e.ar,!s:"e LS'icfdet
Ies diferencies de les nantPc oí- ^Isic. Es defineixen
població general I les adequades'Ter a^cld"'
esportiva. ^ tipus de práctica

Seminaris
Análisi de casos práctics.

Avaluació
Prova escrita: 100%

L'AD0LESCÉNCU^6 cJéditsf INFÁNCIA I
Objectius

ra3oÍ"céni". I~u';í avaTuaM^.l?""* • '
radolescent en situacló de salut i de malal ia""^^"" '
alimentarles peis nadons, primera i„?¡ Propostes
adolescents. 'nfáncia, escolars i

Contínguts
Nocions de creixement i desenvolupament humá n •
Ies necessitats nutricionals deis infanta ; j ,^®®C'"'Pció de
L'alletament. Calendari d'introducció de
diversificada. Alimentació en tota i'etana a i • ®'""entació
necessitats nutricionals del nen amh n.f i Les
cróniques. Pstologies agudes i

Seminaris
Els contínguts teórics de l'assignatura es comni
seminaris on es treballen per grups les corh^f J !®"
biberoneria, elaboració de farinetes i preparats a
adients ais nens petits i també la resolució di . '«atures
d'históries clíniques d'assisténcia primária i hospitairrí'a ^
Avaluació
Prova escrita: 70%; Treballs i Seminaris; 30%
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NUTRICIÓ 1 ALIMENTACIÓ EN EL PROCÉS
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 e
Penvelliment. Revisar les patologies i els trastorns més freqüents
en l'edat avan9ada per tal de plantejar solucions alimentarles
adients per millorar o mantenir la qualitat de vida.

Continguts u i» ^ t •
Fisiologia de l'envelliment. Canvis relacionats amb^ ^-a'
l'activitat social. Teoria de l'activitat i de la desvinculació.
L'anciá en la familia contemporánia. Les institucions
geriátriques. La gerontologia interdisciplinar. , I
envelliment. Hábits alimentaris i planificació de menús. Rol del
dietista en els servéis de dietética deis centres geriátrics.

Seminaris

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

Avaluacíó ^ • . mo/
Prova escrita: 65%; Treball Técniques Culinánes. o
Cálculs i Treballs: 20%; Comentaris Lectures: 5/o

RESTAURACIÓ COL-LECTIVA (6 crédits)

Mei'.mcar els diferents tipus de
Analitzar les diverses fases de ^ImeltacTó
humans I les modalitats de gestió deis serveis d alimentado.

cÓ"élpfe"''¡ tipus de Restauració Col leotiva. Fases de
roíganitzaeió i gestió. Anólisi deis canals de eomunieació més
adients, i deis diferents sistemes de control jqualitat. Normes ISO^ «"'j* Jf3/rTaíimtSu Tnélisf
normativa europea sobre manipulaoors
perills i punts de control crítics (APPCC).
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Seminaris

Ph!llf- i." ^'•«<1''»' d'instal lacionsPlantficació de menus per a diferents col lectivitats.

Avaluació
Prova eserita: 70%; Reaolueió casos práctics: 30%

ASSIGNATURA de LLIURE ELECClrt"

CIÉNCIES DE LA NUTRICIÓ

Objectius

que els alumn^rUegeixín'' de l'idjoma, cal
s-ex-ets/n £
Contínguts
Es treballen de forma práetica tant l'ortografia con, i •
necessáries per aplicar l'anglés en els ámhir!
nutricionals. ambits alimentario-

AvaluacíóProva escrita; 60%; Trebali escrit; 20%; Presentacid oral: 20%.
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HORARIS

Primer semestre

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

8:30

Alimentació

i

Cultura

Alimentació

i

Cultura

Bioquímica

Alimentació

Cultura

Bioquímica

10:30 DESCANS

11:00

Química

Aplicada

Estructura

i Funció

del Cos

Humá

(Fisiología)

Química
Aplicada

Estructura

i Funció

del Cos

Humá

(Fisiología
G.2)

Estructura

i Funció

del Cos

Humá

(Anatomía i
Fisiología)

13:00

14:00

.2 E .
ea •= O

i.2 •
•5-S.^
c/<

Estructura

i Funció

del Cos

Humá

(Fisiología

G.l)

ffl •= o

u "O

•3-5.0
o'<

Anglés

Aplicat

Ce. de la

Nutrició

(LL.E.)

15:00

15:30 Práctlques(*):

•  Bioquímica (7 sessions de 2,5 h.)

•  Estructura i Funció del Cos Humá.
-Fisiología (7 sessions de 2,5 h)
-Anatomía (1 sessió de 4 h.)

•  Química Aplicada (5 sessions de 3 h.)

20:30 ^

(») Consultar calendari i horaris les pnmeres scin.»uc. de classc
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HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJQUS DIVENDRES

Nutrició Nutnció

Aplicada
Nutrició

Aplicada
Nutrició Nutrició

10:30

DESCANS

11:00

Fisiopato
logia

Ahments Fisiopato
logia

Ahments

13:00

Ac,M,„s ée mure eleceli (A Ae.ermuur,

15:00

15:30 Práctlques(*)

Aliments (4 sessions de 2,5 h.)

20:30

(•) Consultar calendari i horarís Ies primeies setmanes de classe"



Tercer semestre

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

8:30

Dietética Dietética

Microbiolo

gía i
Toxicologia

deis Alim.

(Toxicolog.)

Patología

Nutricional

i Farmaco

logía

Microbiolo

gía i
Toxicologia

deis Alim.

(Toxicolog.)

10:30
DESCANS

11:00

Cultures

Atimentáries

(Optativa) O

a rs

u .

. o

Patología

Nutricional

i Farmaco

logía

Tecnología
Culínáría

Patología
Nutricional

í Farmaco

logía

13:00

Nutrícíó í

Actívítat

Física

(Opt.)

Nutrícíó en

Sítuacíó

d'Emergénc.

í Ajuda
Alímentáría

•V

Q

. ü

— co

"2

11^
z -Z

u

<

. - <u ~

o  ̂
« 2 o

•- OO Q
M k. B

4> ̂

¿B<
bW ■

2 ̂

Cultures

Alímentáríes

(Optativa)

15:00

15:30 Práctlques(*):

•  Tecnología Culínáría (8 sessíons de 4 h.)

•  Dietética (tallers í símulacíó) (2 sessíons de 2h.)

20:00

(*)Consultar calendarí í horarís les primeros setmanes de
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Quart semestre

HORA

8:30

10:30

11:00

13:00

DILLUNS

Salut

Pública

Técniques í
Métodes

d'Estudi de

Nutrició

Aplicada
(Blofiladlillca)

^ ̂ a
— 3 tic
CO Z C

O ItJ
^

t— -o

•Z «o
u o

Z e

2 ̂

DIMARTS

Salut

Pública

Microbiolo-

gia i

Toxicologia
deis

Aliments

Nutrició i

Alimentació

durant la

Infáncia i

l'Adolesc.

(Optativa)

DIMECRES

Microbiolo

gía i

Toxicologia
deis

Aliments

DESCANS

Nutrició

Clinica

Nutrició i

Alimentació
En el Procés

d'Envellim.

(Optativa)

DIJOUS

Nutrició

Clinica

15:00

15:30 Práctíq ues(**)

Microbiolo
gía i

Toxicologia
deis

Aliments

Nutrició i

Alimentació
durant la

Infáncia i

l'Adolesc.
( Optativa)

DIVENDRES

■" z ¿
" — r,

e

O IM -*3
•O ,
H

< ^

11
w 5

—

— 3 o Ü« 2 .i ^
3 — C o
S."® » .í:
— 2 S
c «, o íí

f-« ta

¿ 3r -s
— tj

- 3 t,
«o 2 .'J
S - s t,
o-"® s•- 2 e C
B M o U
" U L)•«> « Uj
H ta

Nutrició i
Alimentació
En el Procés

d'Envelliment
( Optativa)

Nutrició Clínica:
- Tallers (1-2 sessions de 2 h.)
- Práctiques externes (2 setmanes)

Práctiques de Microbiología (5 sessions de 3 h.)

19:00

(  ) Consultar calendari i horaris les prímeres setmanes de classe.
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Cínqué semestre

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

8:30

Economía i

Gestió

Alimentária

Economía i

Gestió

Alimentária

Restauració

Col-lectiva

(Optativa)

Economía i

Gestió

Alimentária

Dietoterápia

9:30

10:30 DESCANS

11:00

Dietoterápia Bromatolo-

gia i
Tecnología

Aliments

Dietoterápia Restauració
Col-lectiva

(Optativa)

Broraatolo-

gia i

Tecnología

Aliments

13:00

Consell

Dietétic

(Op tal i va)

e «I ^

« E O
•o ̂

^ s

z 5
•.r <

a í; C4
Z < O

Consell

Dietétic

(Optativa)

"SO
•o bj ̂

^ E
3 rt <

•t. <

cd u

•O o O

o 't>
'C iZ a

a '5 ̂
Z < O

0 .2 es

1
2 "
CQ H

« •- o

2 -S .S
2 B a
_ <u ^

a E «*■CJ .5 o

15:30 PráctIquesC*):

•  Dietoterápia (2 sessions de 2h.)

•  1 sessió de cuina dietoterápica de 4 h.

(•) Consultar calendari i horaris les primeras setmanes de class
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Sisé semestre

DILLUNS DIMARTS | DIMECReTHORA

8:30
DIJOUS DIVENDRES

Qualitat i

Control

Alimentaris

Nutrició

Comunítáría

i Educació

Alimentario

-Nutricional

(V

10:30
DESCANS

11:00

Nutrició

Comunitária

i Educació

Alimentario

-Nutricional

Nutrició

Comunitária

i Educació

Alimentario

-Nutricional

(V

13:00

Deontologia

15:00 I

15:30

co

2 T
ca

Ir
e w o
o ̂

E S

u (5
< Q

Práctiques(***):

- Práctiques:

Qualitat i Control Alimentaris
(7 sessions de 3 h.)

Práctiques Externes:

Practicum
(240 h. de dimarts a divendres)

c

17:30

(•) Seminaris coordinats amb les práctiques del Practicum Vp..,. i
(*•) Seminaris en setmanes alternes Veure calendari.
(•••) Consultar calendari i horaris les primeres setmanes de classe.
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CALENDARI D'EXÁMENS

>.

Assienatura Semestre la Convocatdria 2a Convocatdria

Alimentació i Cultura Ir 19/01/06 29/06/06

Anglés aplicat a les Ciéncies de Nut Ir, 3r i 5é 25/01/06 15/06/06

Bioauímica Ir 23/01/06 23/06/06

Bromatologia i Tecnología Aliments 5é 17/01/06 27/06/06

Consell Dietétic 5é 23/01/06 14/06/06

Cultures Alimentáries 3ri5é 27/01/06 13/06/06

Dietética 3r 10/01/06 26/06/06

Dietoterápia 5é 9/01/06 26/06/06

Economía i Gestió Alimentária 5é 12/01/06 30/06/06

Estructura i Funció del Cos Humá Ir 16/01/06 28/06/06

Nutrició Artifícial 5é 25/01/06 22/06/06

Nutrició en Situac. d'Emer. i A¡. Alim. 3ri5é 26/01/06 27/06/06

Nutrició i Activitat Física 3ri 5é 24/01/06 16/06/06

Patología Nutricional i Farmacología 3r 13/01/06 28/06/06

Química Aplicada Ir 11/01/06 20/06/06

Restauració CoMectiva 5é 20/01/06 19/06/06

Tecnología Culinária 3r 18/01/06 22/06/06

degon, t^uan i aise aemcsu c

Ássionatura Semestre la Convocatóría 2a Convocatdria

Aliments
2n 21/06/06 04/09/06

Deontologia 6é 13/06/06 04/09/06

Fisiopatologia 2n 6/06/06 08/09/06

M'frnh'nlopin i Toxícología Alim. Anual 12/06/06 07/09/06

Nutrició
2n 09/06/06 01/09/06

Nutrició Aplicada 2n 14/06/06 05/09/06

Nutrició Clínica
4t 07/06/06 04/09/06

Nutrició Comunitária i Educac.A.N. 6é 08/06/06 08/09/06

Nutrició i Alimentació Inf.i Adolesc. 4ti 6é 21/06/06 05/09/06

Nutrició« Alimentació Procés d'Env. 4ti6é 23/06/06 08/09/06

Practicum

Qu al i tal i Control Alimentaris

6é

6é

20122/06/06

16/06/06

06/09/06

01/09/06

Salut Pública

Técniques i Métodes d'Est. N. Api.

4t

4t

19/06/06

15/06/06

01/09/06

06/09/06
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normativa académica

CONVALIDACIONS

Es poden convalidar assignatures entre estudis universitaris
espanyols conduents a diferents titulacions oficiáis La unitat

^fvln h/ .T' '-'"ignatura. ,e„¡„, en compte enivell de coneixements, identitat de continguts ¡ cárrega leetiva.

e^?e?ec;fsroT.añ."'„"''""'" " '«"■'¡«""ran superadas a totseis etectes i, per tant, no susceptibles d'examen.

Procediment de Ies convalidacions

a Secretaria de Docéncia la carta de
sol licitud de convahdació (es facilitará el model a la mateixaSecretaria). El termini de sol-licitud és d'una setmaua a pa«ir7el

.a'"*""' " l'assignatura Aqueswsol-licitud s haurá d acompanyar de la següent documentació:
•  Programa de Passignatura amb el segell del centre on

es van cursar els estudis
•  Papereta de qualificació o expedient académic

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

EXÁMENS

."i "• "• p«'"
•  Plans docents de les assignatures
•  Sistemes d'avaluació i qualificació
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•  Informació sobre les prevés i els exámens
•  Revisió de prevés i exámens
•  Recursos

Tets els alumnes matriculats d'una assignatura tenen dret a
presentar-se a tetes les preves i exámens que es realitzin í 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 dins el mateix curs académic.

Els alumnes ais quals al cemen9ament del curs académic els hi
resti fins a un 10% deis crédits per finalitzar l'ensenyament,
peden matricular-Ies abans de comen9ar el curs académic per tal
de teñir dret a sel-licitar una convocatoria extraordinaria, a part
de les dues cenvecatóries erdináries.

Es garantirá que la vigiláncia deis exámens sigui 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 j'alumne
10 minuts per llegir-le i decidir si es presenta o reiiuncia. 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 o examen que acrediti que l'han realitzat.

Les qualificaciens deis exámens s'han de fer públiqu^es cem a
máxim 15 dies naturals després de la seva realització. El Consejil
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 resultat deis exámens, el prefesser ha de fer
Dúblic l'herari el Ilec i la data en qué se'n fará la revisie. No espo. /anLrTperlode de sol Hoi.ud de revisid d'exdmens f.ns a 3
dies hábiis després de la publlcació de les qualificacions.

Les revlsions s'han de fer, com a mJxim. dintre deis 10 dies
següents a la publicaeió de les qualificae.ons.
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PROGRAMES DE MOBILITAT

Aquests programes permeten ais estudiants cursar una part deis
estudis universitaris en una universitat espanyola (SIGUE) o
europea (ERASMUS) gaudint del reconeixement académic per
part de la UB. Els estudiants interessats poden sol-licitar una
beca com ajut per cobrir les despeses que suposa la mobilitat.

La participació en el programa comporta també l'exempció del
pagament de la matrícula a la universitat de destí (els estudiants
s han de matricular al CESNID,UB).

Cada any s'obre un termini d'inscripció peí curs següent que
s anuncia oportunament. Els estudiants que vulguin acollir-se a
aquest programa hauran d'adre9ar-se a la cap d'estudis
Lalumnat seleccionat podrá teñir la possibilitat de preparar-se
lingüísticament de forma gratuita abans de Testada a Testraneer
niitjanfant 1 Escola d'Idiomes Moderns de la UB.

MOBILITAT ENTRE UNIVERSITATS EUROPEES
(ERASMUS / SOCRATES)

Universitats &mb conveni amb el CESNID peí programa Erasmus:
•  Haute Ecole Léonard de Vinci de Brussel-les, Bélgica
•  Hogeschool Van Arnhem - Han University de Nijmegen

Paisos Baixos '

•  Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa
Portugal

MOBILITAT ENTRE UNIVERSITATS ESPANVOLES
(SICUE / SENECA)

Universitats amb conveni amb el CESNID peí programa Sicue:
•  Universidad Católica San Antonio de Murcia
•  Universidad del País Vasco
•  Universidad de Valladolid
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PONDERACIÓ D'EXPEDIENTS

Aplicant el que índica Partióle 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

ExceMent: 3

Matrícula d'honor: 4

Les assignatures convalidades tindran la qualificació de
Pexpedient del centre de procedencia.

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 estudis universitaris de Catalunya
2005-2006i 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:

Antropología social i cultural
Ciéncia i Tecnología deis aliments
Comunicació audiovisual
Documentació

Estudis d'Ásia oriental
História i ciéncies de la música
Humanitats

Lingüística
Periodismo

Publicitat i relacions publiques
Teoría de la literatura i literatura comparada
Traducció i interpretació
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asseguranca escolar

Eís alumnes de menys de 28 anys són beneficiaris de
asseguranía escolar obligatdria, que és compatible amb

1 asseguran9a voluntária.

Tots els alumnes poden subscriure una asseguran9a voluntária.
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 subscr¡ure-la s'ha d'ompHr a
apartat que figura a l'imprés de matrícula ¡ pagar-la juntament

amb 1 import total de la matrícula i l'ensenyament.

Les garanties de les pólisses tenen efecte des del 15/09/2005 fine
al 14/09/2006. iins

I  PREMIS ^

I  PREMI EXTRAORDINARI DE DIPLOMATURA |
La convocatória de Premi Extracrdlnari de Diplomatura s'obre
abans del día 30 de novembre de cada any i h¡ poden concórrer
els alumnes que hagin 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

L"mín?n! 2004-2005, hagin obtingutun minim 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 22/06/2005 va acordar la convocatória de la
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8a edició amb una dotació económica de 300€ en metáMíc peí
amb la possibilitat de concedir fins a 200€ en metáMic per
accéssits.

Les bases de la convocatoria estipulen que hi poden optar tots els
alumnes matriculats, S'ha de presentar amb pseudónim, dins els
terminis que s'estableixin, una única narració curta per estudiant
en llengua catalana o castellana sobre un tema relacionat amb els
aliments i/o l'alimentació. El Premi pot quedar desert.

PREMI D'EXCEL-LÉNCIA LINGÜISTICA

El premi d'Excel-léncia 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 llengua
catalana.

La Junta del CESNID de 22/06/2005 va acordar la convocatória
de la 6a edició amb una dotació económica de 200€ en bons de
Ilibreria.

Les bases de la convocatória estipulen que hi poden optar tots els
alumnes matriculats. S'ha de presentar un treball, en format paper
1 suport informátic, que formi part de les assignatures curriculars
i que hagi estat realitzat durant el segon semestre del curs 2004-
2005 o en el primer semestre del curs 2005-2006. Ha d estar
redactat en llengua catalana i avaluat amb una nota mínima de
notable.

El Pretni pot quedar desert o es pot fraccionar en accéssits.
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SERVEIS DEL CENTRE

RECEPCIÓ

L'horari d'atenció al públic és e! següent:

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

ADMINISTRACIÓ

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

•  De dilluns a dijous: de 8 a 18 hores
•  Divendres: de 9 a 14,30 hores
•  Mesos 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, alxí
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 o a la
página web del centre).
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El fons bibliográfic está especialitzat en nutricíó i dietética. És
de lliure accés a excepció d'alguns materiais 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.

Els alumnes compten amb el suport del responsable de Paula 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 capa90s d'assumir tasques d'informació, de
formació, d'organització, de planificació, de control higiénic de
Palimentació i d'optimització deis recursos humans i materiais
que participen en Palimentació, tant individual com coMectiva,
de persones sanes i malaltes.

Les principáis prestacions consisteixen en Passessorament
dietétic a centres hospitalaris, geriátrics, escoles i empreses de
restauració coMectiva, 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
produits pels processos tecnológics i culinaris, porcions de
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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
niitjan9ant 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 pels 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 la
primera planta del Centre-, és de dilluns a divendres, de 9.30 a
14 hores.

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

SERVEI DE GUIXETES

Les guixetes d'utilització permanent están a disposició deis
alumnes de setembre de 2005 a juny de 2006. 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 30/06/2006 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 descoberla, 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 máquines de begudes fredes i calentes i
d'snacks. També hi ha serve! de bar-restaurant en el Recinte
Torribera.

ASSOCIACIÓ D'ESTUDIANTS

L'Associació d'estudiants de Nutrició i Dietética de la UB está
inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de
Catalunya, amb el núm. 21.728. El seu correu electrónic és
associestu^'ants@vahoo.es.

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 soMicituds 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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AUTOBÚS DEL CENTRE

Es un servei gratuit pels alumnes que s'han d'acreditar
obligatóriament. L'autobús surt de la Pla^a de la Vila (Metro;
Santa Coloma) a les 8:15 hores tots els dies amb docéncia
compresos en els segUents períodes:

• Del 14/09 al 22/12/2005, ambdós inclosos
• Del 6/02 al 7/04/2006, ambdós inclosos
• Del 18/04 al 31/05/2006, ambdós inclosos

PÁRKING

El Recinte Torribera compta amb places d'aparcament
degudament senyalitzades. La Diputació de Barcelona va aprovar
1 any 2001 les següents tarifes peí pagament d'aquest servei que
s'ha de contractar a l'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: 37,506

Oferta del CESNID

L aboiiament per al curs escolar, es podrá adquirir a
1 Administració del propi Centre. Els preus subvencionáis són:

•  506/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 3,136 que es retornará en finalitzar el període
contractat. Es preceptiu aparcar ais llocs assenyalats En cas de
no fer-ho els Servéis de Segúrela! del Recinte podran sancionar o
retirar els vehicles.
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INFORMACIONS PRACTIQUES

DADES DE CONTACTE

Recínte Torribera; La Masia
Av. Prat de la Riba, 171
08921 Santa Coloma de Gramenet

Tel. 93-468.07.21
Fax 93-468.06.90

Corren electrónic: info@cesnid.es
Página Webb: http://www.cesnid.es

HORARl

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

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

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

TRANSPORTS

Transport públic (des de Barcelona):

.  Metro Linia Vermella (LI). estació Santa Coloma (direcció
Fondo)
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•  Autobuses; 35 (Hospital de Sant Pau - Santa Coloma de Gr.),
42 (P!a9a de Catalunya - Santa Coloma de Gr.), B20 i B21
(Barcelona - Santa Coloma de Gr.), B27 i B17 (Badalona -
Santa Coloma de Gr.)

Transport públic (des de Santa Coloma);

•  Autobús metropolitá (B30), del Passeig Lloren9 Serra/Pla9a
de la Vila (sortida del metro Ll, parada Santa Coloma i
parada deis autobuses 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-I1), 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 Valles Occidental i Bages; C-33 (antiga A-17)
•  Des del Valles Oriental i Girona; C-58 (antiga A-18)
•  Des del Maresme; C-32 (antiga A-19)
•  Des de Tarragona; A-7/N-340, a través de la Ronda de Dalt
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Recinte Torribera, la Masia, Av. Prat de la Riba, 171, 08921 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 93 468 07 21, Fax 93 468 06 90 lnfo@cesnld.es www.cesnid.es
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