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PRESENTACIO

L equip de Direcció del Centre d'Ensenyanient Superior de
Nutrició i Dietética (CESNID), adscrit a la Universitat de
Barcelona (UB), en nom del Patronat de la Fundació, ens piau
donar la benvinguda ¡ l'enhorabona ais estudiants que han
escolMt una carrera que té, com a principal objectiu, teñir cura
de Talimentació de Ies persones, els grups i la comunitat, tant
en situació de salut com de malaltia, tot respectant els seus
gustos, costums, creences i possibilitats.

Aquests alumnes inicien aquest curs 2003-2004 els estudis que
permetran Tobtenció 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 coneixements que configuren la docéncia teórica i práctica
d ambdós ensenyaments, tenen Pobjectiu de desenvolupar en
estudiant Tadquisició de coneixements a més de les actituds i

aptituds necessáries per qué sigui capa9, ""a vegada finalitzat
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.

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 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 (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 i deis nous coneixements i aplicacions de les
Ciéncies de la Nutrició i deis Aliments.



Som conscients de la complexitat deis plans d'estudis actuáis,
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 2003-2004.

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 capag de convertir els alumnes
en persones preparades i responsables, albora que critiques i,
sobretot, compromeses amb la professió 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 positives deis alumnes, i una de les
millors vies per a recollir-les és formar part del Consell
ocent. Junta i altres Comissions que están establertes. Us
emanem molt especialment que hi participeu. És important que
opinió de 1 estudiant se senti en tots aquests órgans en els que

hi tenen cabuda.

Finalment només ens resta desitjar-vos una estada profitosa a la
Un.vers.tat , oferir-vos tot Pajut que us calgui per a
onseguy-ho. Per aixó us donem la benvinguda i us desitgem

en nom e 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, Julio!
de 2003



LA FUNDACIO CESNID

El CESNID és una Fundació privada creada Tany 1993
gracies a la col laboració d'una serie d'Entitats publiques i
privades interessades en la formació de professionals
qualificats mitjan9ant la implantació i posada en marxa d'un
Ensenyament universitari de Nutricio i Dietética, i també en
el fornent de la formació teórica i práctica en materia de
nutnció aplicada, així com en la prestació de servéis
d'organització, assessorament, estudis i consulta en l'ámbit
de I alimentació, la nutrició i la dietética.

Formen el Patronat de la Fundació, les següents entitats:

•  Fundació Bosch i Gimpera de la UB (FBG)

• Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

• Associació Catalana d'Empreses de Restauració

Col-lectiva (ACERCO)

• Associació d'Indústries d'Alimentació i de Begudes de

Catalunya (AIABECA)

• Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas (AED-N)
• Asociación Española de Fabricantes de Preparados

Alimenticios Especiales, Dietéticos y Plantas Medicinales
(AFEPADI)

• Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la

Generalitat de Catalunya

• Departament de Sanitat i Seguretat Social de la

Generalitat de Catalunya

• Grup Gallina Blanca

•  Institut Catalá del Consum (ICC)

•  Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC)
• Unió Catalana d'Hospitals (UCH)



EL CENTRE D'ENSENYAIVIENT SUPERIOR

DE NUTRICIÓ I DIETÉTICA

El Centre d'Ensenyamení Superior de Nutrició i Dietética és un
centre docent adscrit a la Universitat de Barcelona, que té com
a objectiu principal impartir l'ensenyament universitari oficial
de Nutricio Humana i Dietética, amb l'autorització de la
Universitat i sota el seu control. N'ostenta la titularitat jurídica
constituida davant notari el 22/06/1993, la FUNDACIÓ
PRIVADA CENTRE D'ENSENYAMENI SUPERIOR DE
NUTRICIÓ I DIETETICA.

Inicialment, la Junta de Govern de la UB aprová en la sessió del
12 de juliol de 1993 l'adscripció del CESNID, per impartir
l'Ensenyament de Graduat en Dietética i Alimentació Humana,
en qualitat de títol propi.

El 20 de mar9 de 1998 el Consell de Ministres va aprovar el
Real Decret 433/98 (BOE núm. 90 de 15 d'abril de 1998) creant
el títol universitari oficial de Diplomat en Nutricio Humana i
Dietética, que va permetre, a partir del curs 1999-2000,
transformar la titulació propia de la Universitat de Barcelona en
un títol homologat peí Ministeri d'Educació i Cultura.

El Centre es regeix, actualment, segons la normativa següent:
•  ei 1 1/83, de 25 d'agost, de Reforma Universitaria.
•  Llei 26/84, de 19 de desembre, de Coordinació Universitaria

1 de creació de Consells Socials.
Decret 390/96, de 2 de desembre, de regulació del régim
a adscnpció a Universitats Publiques de centres docenls
u ensenyament superior.

Universitat de Barcelona aprovats el 13 de
•  núm. 2.394 de 20 de maig de 1997).

entr^^i"' 1 1^-^ Adscripció i Col-laboració académica subscrit
desembre íe'wa'l ' n' " de'^70, amb el corresponent Reglament.

Un primer Decrpt H'o^
el DOGC del s a- ̂ ^^cripcio peí títol propi va ser publicat en
oficial ho va ser en Decret peí títolel DOGC del 7 de setembre de 1999.
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ORGANS 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 matelx 11
corresponen l'aprovació de les propostes de designació del
professorat i, en general, totes les decisions que depassin
l'ámbit de la gestió ordinária.

El Patronal de la Fundació forma part del Patronal Académic
del Centre. Una sisena part deis seus membres són proposats
per la Universitat, la resta de membres són designáis, d'acord
amb la normativa vigent, peí titular del Centre. La Universitat
designa el seu delegat al Centre entre els membres del Patronal
proposats per la UB. El Director del Centre té la condició de
vocal nal del Patronal.

Director/a

El/la director/a és nomenat/da cada quatre anys peí Rector de la
niversitat de Barcelona, a proposta del Titular del Centre. Les

^ están relacionades amb el govern,
a ministració, el control académic i les directrius de la

po itica docent a l'hora de representar el Centre i actuar en el
seu nom.

Adjunt/a a Dírecció

oer^ta'/ 2000-2001 es va nomenar un adjunt a direcció
coordinar d pl-acticum"" " ^ocents i d'assessorla, i

Cap d^Estudis

El/la Cap d'EstiiHíc ^
del Patronal a n nomenat/da per la Comissió Permanent
consisteixen «^el/de la Director/a. Les seves funcionsconvocar i presidir el Consell Docent,



organitzar, coordinar i resoldre totes Ies 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
es certificacions i documents académics, redactar les actes de
a  Junta, del Consell Docent i del Claustre, i coordinar
activitat docent i administrativa.

Delegat/da de la üníversítat

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

Són competencia del/de la Delegat/da:

Verificar I aplicació deis criteris de valoració per a Taccés
estudiants comprovant la concordan9a entre estudiants

admesos i matriculats i Ies 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 memoria 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 aquellas altres que expressament
normes d'aplicació general, normes de la
Barcelona i el Reglament del Centre

li atribueixen

Universitat de

Junta

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

El/la Adjunt/a a Direcció
El/la Cap d'Estudis
El/la Secretarl/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 convocatoria ordinária, com a mínim
semestralment, pero el Director pot convocar-la amb caire
extraordinari sempre que ho cregui oportú. També pot ésser
convocada per un ter^ deis seus membres.
Les funcions de la Junta garanteixen el funcionament general
e  entre, aproven les directrius de la Política Docent, un cop

esco tat el Consell Docent, i arriben a acords per fer propostes
concretes al Patronat del CESNID.

Consell Docent

Consell Docent el/la Cap d'Estudis, que el

renrí»<ip"t' a UB, el/la Secretari/a, una
estudiants^'^ professorat i una representació deis

semnre^nüp reuneix, com a mínim, semestralment i
boZ ma?xa del Centre.El/la Cap d'EstudíQ
especifiques a f • reunions per cursos i árees
Docent. ' ' de preparar el treball del Consell
La seva funció
d'organització do d'establir els criteris
complementáries aT"<Í '' també de les diferents activitatsdel/de la Cap d'Estudis°^^"^'^ ' donar suport a les tasques

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

•  Defensar els ¡nteressos del Cos Docent.

Assemblea d'Alumnes

Está composta per tots els alumnes del Centre. Caldrá demanar-
ne la convocatoria a la Direcció amb una antelació mínima de

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

I  COMISSIONS

COMISSIONS ESTIPULADES EN EL REGLAMENT:

Comissíó Permanent del Patronal

És I organ d assisténcia al/la Director/a i tindrá Ies 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 Seleccíó del Professorat

És Porgan 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,

II



el/la Director/a del Centre i dos vocais (a proposta del
Patronat).

Comissíó de Disciplina

Es l'órgan coMectiu ai qual correspon tramitar i proposar la
resolució deis expedients disciplinaris que s'incoin 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.

A BANDA DE LES COMISSIONS ESTIPULADES EN EL
REGLAMENT se N'HAN CONSTITUÍT tres MÉS:

Comissió de Normalització Lingüística

Es va constituir el 23 de maig de 1995. En formen part el/la
irector/a del CESNID, dos professors nomenats peí Claustre,
os estudiants elegits anualment i un membre del personal no

docent.

Comissió de Biblioteca

Es va constituir el 2 de juliol de 1996. En formen part el/la Cap
Administració i Publicacions, el/la Cap d'Estudis, el/la

Bibl.otecar,/a i dos professors elegits al Claustre.

Comissió de Segniment dei Pia d'Estudis

de la UB^'def'la'' DIvIsió IV (Ciéncies de la Salut)
d'aquesta'Com' - de 1997, va ratificar la constitució
el/la Director/»^!i"'. Pel/per la Delegat/da de la UB,
Secretari/a Acadóm- Adjunt/a a Direcció, el /la
estudiant. ® d'Estudis, tres professors i un

12



PERSONAL

OIRECCIÓ:
'^•rectora:
Adjunta a Direcció:

EQUIP DOCENT:
Cap d'Estudis:
Secrefária académica
Professors agregats:

Professors ajudants:

Delegat del rector de
■a ÜB al CESNID:

Pilar CERVERA
Laura PADRÓ

Arma PUCHAL
Imnia PALMA
Montserrat ÍLLÁN
M" Antonia LIZARRAGA
Joy NGC
Rita RIGOLFAS
Xavier TORRADO
Raquel BERNÁCER
Raquel PUIG

Josep BOATELLA

:ia

•' «ta cons.¡tur, per •,  p/í! 'P''"«"t del CESNID
Ba°rc"oñ" '''f®''sos Departaments de la Unlversitat de

-Dret AdmTnlsíra'fiu'i d"! "^'"""'«tomatologi-Farmacología i QuímPca^eX^Juca
-Fisicoquímica peuiica
-Infermeria de Salut Pública 9»i. . k.
Maternoinfantll ' '^«"tal i

^Mldi^a" ' ^^^f-oquirúrglca
-Microbiología
-Nutricio i Bromatologia
-Psicologia Básica
-Salut Pública

•  Professors procedents d'Institucions sanít^.- •
del sector agroalimentari ' d'Empreses

13



ASSESSORIA:

Professor i Coordinador del

Laboratorí de Dades

Nutricíonals (LDN): Andreu PARRAN
Ajudant de Recerca: Pendent de contractacíó

ADMINISTRACIÓ I SERVEIS:
Cap d*Administració i
Publícacions: Magda REIXACH
Secretaria de Direcció: Cristina GARCÍA
Secretaria de Docencia: Pruvi CANELA

Secretaria d'Administració: Mercé BARRO

Responsable dMnformática: David CANTOS
Biblioteca: Montse VIOZQUEZ
Recepció: Maria MORROS
Manteniment: José MARTÍNEZ

14



CALENDARI ACADEMIC

Inici (le classes: 6.09.2003

Calendari de docéncía

Docencia de Ir semestre:
Docéncía de 2n semestre:

16.09.2003 al 19.12.2003

09.02.2004 al 28.05.2004

Calendari d'exámens

convocatoria de Ir semestre
1  convocatória de 2n semestre

2^ convocatória de Ir semestre
2 convocatória de 2n semestre

08.01.2004 al 30.01.2004

03.06.2004 al 30.06.2004

15.06.2004 al 30.06.2004

02.09.2004 al 10.09.2004

Calendari de vacan

Nadal

Setmana Santa

ees

20.12.2003 al 07.01.2004

05.04.2004 al 12.04.2004

Dies festíus

24 de setembre de 2003
17 d'octubre de 2003 (Festa institucional)
8  de desembre de 2003

23 d'abril de 2004

3 I de maig de 2004
24 de juny de 2003
25 de juny de 2003

15



I  DIPLOMAT EN NUTRICIÓ HUMANA 1 DIETETICA 1

El 20.03.1998 el Consell de Ministres va aprovar el Real Decret
433/98 (BOE 15.04.1998) que crea el títol universitari oficial
de Diplomat en Nutricio Humana i Dietética, que va permetre
la implantació del títol homologat peí Ministeri d'Educació i
Cultura al curs 1999-2000.

Préviament existia el títol propi de Gradual 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.

PLA QUE S'EXTINGUEIX

Any académic Primer curs Segon curs Tercer curs

1999-2000 Convocatoria

d'exámens

Docéncia Docéncia

2000-2001 Convocatoria

d'exámens

Convocatoria

d'exámens

Docéncia

2001-2002 EXTINGIT Convocatoria

d'exámens

Convocatoria

d'exámens

2002-2003 extingit EXTINGIT Convocatoria

d'exámens

2003-2004 extingit EXTINGIT EXTINGIT

Objectius

roporcionar una formació de caire multidisciplinar en Nutrició
u  ja que, en la seva práctica quotidiana, el

col lecU t ^ contribuir a la salut deis individus i de les
solamAn^' conseqüéncia, caldrá proporcionar no
aliments científics en nutricio i ciéncies deis
gestió d' també en materia de relacions humanes i de
aptituds^ '"Ocursos per tal de desenvolupar les actituds i les
materia hT capa? d'actuar ámpliament enNutricio Aplicada.

16



L Ensenyament ¡nclou formació en ciéncies básiques, nutricio
'  dietética, salut pública i educació aiimentário-nutricionai,
patologia nutricional, dietoterapia, organització i gestió,
idiomes i altres materias complementáries.
L'any 1986, el Co nsel! d'Europa ja va elaborar un informe en

que descrivia els principáis ámbits en els quals poden
desenvolupar les seves funcions els dietistes:

• Alimentació de persones sanes: treball en salut pública com
a  dietista comunitari, i en empresas 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'informació i promoció de productes per
assegurar renlla9 entre marketing, tecnologia i
investigació i desenvolupament

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

'  educació aiimentário-nutricionai: treball enámbit de la informació i l'educació (centres d'informació
a consumidor, associacions de malalts crónics, escoles,...)
Activitats docents: tasca docent en ensenyaments
reg amentats i no reglamentats; personal sanitari; personal
de serveis de restauració;...

treball d'assessorament técnic,

oonfr ® servéis en diferents ámbits (geriátrics,centres esportius,...)
►  Exercici Iliure de la professió
.  Comunicació i divulgació en diversos mitjans: premsa, rádio,

televisio,...

CONFIGURACIO DE L'ENSENYAMENT

Total Assignatures Assignatures Assignatures Liiure elecció
Ensenyament Troncáis Obligatóríes Optatives

I93crédits 126 crédits 30 crédits 18 crédits 19 crédits

17



PLA D'ESTUDIS

Les assignatures de la Diplomatura s'estructuren en troncáis,
obligatóries, optatives i crédits de lÜure elecció.

Les assignatures troncáis són aquelies que es deriven de
les matéries determlnades per BOE i s'imparteixen per igual
a totes les universitats de l'Estat.

Matéries Troncáis Assignatures Total Teoría Prácti

crédits -Ques
Alimentació i cultura -Alimentació i Cultura 6  3 3
Bioquímica -Bioquímica 9  6 3
Bromatologia i Tecnoiogia
deis aliments

-Aliments

-Bromatologia i Tecnoiogia
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
Economía i Gestió

Alimentária
-tconomia 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

Nutrició

-Microbiología i Toxicologia
deis Aliments
-Qualitat i Control
Alimentaris

-Nutrició

12 9 3

4,5 1,5 3

8  6 2Química Aplicada
Salut Pública

Tecnología cuiméria

-Química Aplicada
-Salut Pública

-1 ecnologia culinária

9  6 3

5,5 4,5 l

6,5 3 3,5

Uiuremen^t"Dei"p!ri ^^^^Isatóries són aquelies determinades
l'alumne, ^ "niversitat. Són de caire obligatori per a
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Matéries oblígatórles UB Assignatures Total

crédits

Teoría Pritcti-

ques

' écniqucs i Métodes
d Estudi de Nutrició
ADiicada

-Técniques i Métodes
d'Estudi de Nutricio

Aplicada

7,5 3 4,5

- Ealologia Nulricional i
_  Earmacolopia

-Patologia Nutricional i
Farmacologia

7,5 4.5 3

- Nutrició Comunitária i
Educació Alimentária-
Nulriciona!

-Nutrició Comunitária i

Educació Aiimentaria-

Nutricional

6 3 3

i'racticum -Practicum 9 0 9

Les assignatures optatives són aquelles que l'alumne tria
dintre del mateix pía d'estudis, d'una oferta que se II
presenta anualment. El pía d'estudis determina que l'alumne
•la de cursar 18 crédits corresponents a aqüestes
assignatures.

*Jlerta d'Assígnatures Optatives
Curs 2nn;t/í004

Semestre

recomanat

Total

crédits

Teoría Practi

ques

-Z_^onsell Dictétic 5é 6 3 3

■—ídiltures Alimcntáries 3r, 5é 4,5 3 1,5
-^Üiür«ció ArtinrmI 5é 6 4 2

Nuirició en situacions d'emcrgéncia i
— alimeniñrin

3r, 5é 6 4 2

—jiyiEiCíó i Activifaf Fkirn 3r, 5é 6 5 1

.  ' Aiimentació durant laj-—!l£La i I Adolescencia
4t, 6é 6 4,5 1,5

iNuirició i Aiimentació en el Procés
—lEnv^ent

4t, 6é 6 4 2

—Lü^citat i MarlíPting 3r, 5é 4,5 3 1,5

—feiauració Col-lectiva 5é 6 3 3

Eí nombre de crédifs de Iliure elecció está establert en 19
el pía d'estudis i són d'obtenció obligatoria 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 semestralmentde forma anticipada, d'acord amb els terminis i procediment
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establerts per la Comissió Académica de la Junta de Govern
de la UB. L'oferta general de crédits de Iliure elecció está
permanentment actualitzada a radre9a d'lnternet
www.ub.es/acad/lliiire

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

Oferta d'Assignatures de Lliure
Elecció CESNID Curs 2003/2004

Semestre

recomanat

Total Teoría Prácti-

crédíts ques
- Alimentació; Drets del consumidor 2n, 4t, 6é 3  3 -
- Anglés Aplicat a les Ciéncies de la

Nutrició
Ir, 3r, Sé 3  2 1

- Informática en Nutrició Aplicada 4t, 6¿ 3  1,5 1,5
- Catalá Científic per a Ciéncies de
l'Alimentació*

Ir, 3r, 5é 3  2 1

I  ITINERARI CURRICULAR RECOMANAT (6 .semestres)

Primer semestre
Química Aplicada (9 cr.)
Eslructura i Fiinció del Cos Huma (9 cr)
Bioquímica (9 cr.)
Alimentació i Cultura (6 cr.)

Tercer semestre
l^ietética (6,5 cr.) —
Patologia Nutricional i Farmacologia (7 5 cr í
Microbiologia i Toxicologia deis Alime'nts

cr.; assignatura anual)
Tecnologia Culinaria (6,5 cr.)
Assignatures optatives

.Clnqué semestre

Segon semestre
Fisiopatologia (7,5 cr.)
Nutricio (8 cr.)
Alimenls (7 cr.)
Nutricio Aplicada (6 cr.)

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

Salut Pública (5,5 cr.)
Assignatures optatives

Sisé semestre
Qiialitat i Control Alimentaris (4,5 cr.)
Nutrició Comunitária i Educació

Alimcntario-Nutricional (6 cr.)
Deontologia (4,5 cr.)
Praclicum (9 cr.)
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matrícula, prerequisits i permanencia

Matrícula

Segons la normativa de la UB, Pestudiant 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.
^ partir del segon any, l'estudiant pot matricular-se del nombre
de crédits que desitgi, si bé a l'efecte de la normativa de
Permanéncia el mínim que cal comptabilitzar és de 45 crédits.

matrícula té carácter semestral. El primer període de
océncia (Ir, 3r i 5é semestre) es matricula els mesos de juliol

(alumnes de nou accés) i setembre (alumnes de nou accés i resta
alumnes). El segon període de docéncia es matricula el mes de

febrer.

b- cstudiant que, en matricular-se el mes de setembre només li
*^3nqui el 10% de crédits per finalitzar els seus estudis, podrá
•^^tricular assignatures del 2n període de docéncia i sol-licitar
Convocatoria extraordinária (dins el període normal d'exámens)
Part de Ies dues convocatóries ordináries.

'''•erequísits

E's alumnes que no hagin aprovat l'assignatura Estructura i
Punció del Cos Humá no podran matricular-se de Patología
bíutricional i Farmacología

P's alumnes que no hagin aprovat les assignatures Nutricio
^  Aplicada i Dietética no podran matricular-se de Dietoterápia

P's alumnes no podran matricular-se de Practicum sense
aver superat 102 deis crédits de les assignatures troncáis i

obligatories de l'ensenyament, entre les qua s
cbligatóriament han de figurar els de les assignatures
Química Api i cada. Bioquímica, Nutricio, Aliments i
Uietoterápia
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Permanencia

Segons la normativa de la UB, el primer any académic
l'estudiant ha d'haver superat un mínim de 9 crédits
corresponents a assignatures obligatóries. En cas contrari no
podrá continuar els estudis.

A partir del segon any académic, l'estudiant ha de superar el
nombre de crédits acumulats (corresponents a qualsevol tipus
d'assignatura) que resulti de sumar 9 al resultat de dividir el
nombre total de crédits de qué s'ha matricuiat a partir del segon
any, amb un mínim de 45 cr. (NC), peí factor de repetició (FR).

RECOMANACIONS

Per 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;

Assignatura a cursar
C

Assígnatura previa
onsell Dietétic

Dietética
Nutrició Artificial

Nutrició Clínica
Nutrició Aplicada
N utrició Clínica

Nutrició Clínica
Nutrició Aplicada i
DietéticaNutrició Comunitaria

Alimcntário-Nutricional
Educació Salut Pública

Nutrició en situació d'emergéncia
alimentária ^ I  ajuda Dietética i

Salut PúblicaNutricio i Activitat Fí^inn
Nutrició

Dietética

Nutric
Alimentació Procés DietéticarlEnvellitrient

Nutrició Aplicada
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PROGRAMACIÓ DE PRÁCTIQUES

L'assisténcia a les practiques és obligatoria.

Les practiques de laboratori es realitzen normalment en horari
tarda, majoritáriament ais laboratoris del propi Centre. El

calendari de les practiques es fa públic durant les primeres
setmanes del semestre corresponent. L'alumne ha de portar
obligatóriainent bata, amb el logotip del Centre.
Lis seminaris práctics es realitzen en horari de matí o tarda.

Les practiques de simulació de les assignatures Dietética i
L^ietoterápia es realitzen al CESNID en horari de tarda.
Les practiques externes de Consell Dietétic de I assignatura
Nutricio Clínica es realitzen en diferents períodes i franges
horáries. L'alumne ha de portar obligatóriament bata o pijama
^lanc, segons el cas, amb el logotip del CESNID.

Les practiques de Servei de Dietética corresponents a
''assignatura Practicum duren deu setmanes. Per aqüestes
practiques l'alumne ha de portar obligatóriament, pijama blanc
amb el logotip del CESNID i calíat adequat.

C ASSIGNATURES TRONCALS I OBLIGATORIES

'^LIMENTACIÓ i cultura Crédits: 6 Semestre: Ir

^bjectius I H I
-Adquirir els coneixements necessaris per entendre la complexitai aei
''et alimentari des de la vessant individual i social de les diterents
cultures. Observar revolució de les conductes alimentánes deis
'ndividus al llarg del temps i les tendéncies emergents a les societats
del segle XXI.

L^untinguts
^atéria explicada des de tres perspectives diferents. una d histórica,
(35%) on es venen les influéncies de les diferents cultures en la seva
manera de menjar i revolució de la dietética al llarg del temps; una
altra ú'antropológica, (35%) on s'explica la complexa relactó entre
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alímentació, socielat i cultura i, finaíment, una psicológica (30%) on
es donen els coneixements básics per entendre les diferenls condueles
alimenláries.

Semínaris

Realització de treballs i exercicis práctics

Avaluació

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

ALIMENTS Crédíts: 7 Semestre: 2n

Objectius
Adquirir els coneixements básics de les caracteristiques, components
i propietats deis diferents grups d'aiiments.

Continguts
Composició 1 altres aspectes que determinen el valor nutritiu deis
iversos aliments i els tactors que ho condicionen.

Práctíques
4 práctiques de laboratori obligatóries de 2,5 hores.

Avaluació

Prova escrita: 85%; Práctiques: 15%

BIOQUÍMICA Crédíts: 9 Semestre: Ir

immediats de
lular: les '

Descriure el

Objectius
Adquirir coneixements básics snhr.» ^\c . . . .

Continguts

séves"runc?o'ns'p"„ eslructurals deis éssers vius i les
9ue juguen un nan^ metabolisme deis diferents elcmcnts
veuen les bases de / l'organisme i, finaíment, esla transmissió de la informació genética.
Sem inaris

Comentari'dVdif^^''^ ̂  práctics.'  diferents anieles.
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Práctiques
7 práctiques de laboratori obligatóries de 2,5h.

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

BROMATOLOGIA i TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
Crédíts: 7 Semestre: 5é

Objectius
Conéixer els diferents components deis aíiments, quins són els
Tieeanismes deis processos de modificació que pateixen i saber
justificar les mesures més adients per allargar la seva vida útil i
garantir-ne la qualitat i la idoneítat peí consum.

Continguts
^ estudien els aspectos químics i bioquímics deis aliments i deis seus
eomponents i els fonaments de la tecnología d aliments.

Avaluacló
Prova escrita: 80%: Treball: 20%

BEONTOLOGIA Crédíts: 4,5 Semestre: 6é

^^bjectius
'Adquirir la terminología básica i els conceptes fonamentals del
■sistema ¡urídic. tenint una visió práctica de la legislació alimentária
des d'un punt de vista de seguretat i higiene deis aliments.
Conéixer la terminología i conceptes fonamentals de la bioética,
Proporcionant les normes deontológiques i donant els instruments per
® la presa de decisions en situacions de conflicte étic.

Aqucsla®"áLignalura lé dues parts ben diferenciades: ^
^'gwelal alimenlána (50%). on s'esludien el drel. I eslruUura
juridico-normaliva i el paper de les adni.nistraeions publiques en

alimentária; i Bioilica (50%), on es veuen eis conceptes
^'ioa, moral, deontoiogia i eis principrs broétics.

fecié'participativa de casos práctics. Debats a propbsit de casos.
Drot'dria Seguretat aiimentéria: Prova escrita 100%
Bioética: Prova escrita. 80% i Seminans. 20/.
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DIETÉTICA Crédits: 6,5 Semestre: 3r

Objectius
Identificar les necessitats nulricionals segons les successives elapcs
de la vida i les diverses situacions fisiológiques que s'hi puguin
donar.

Aprendre a fer les propostes alimentarles adequades a les diferents
situacions. Adquirir agilitat en el consell dietétic, ja sigui individual
o col lectiu, tcnint present els factors socioculturals que cnvolten el
comportament alimentari.

Continguts
Factors socioculturals del comportament alimentari. Necessitats
nutricionals en les diferents etapes de la vida i situacions
fisiológiques. Cálcul qualitatiu i quantitatiu de les diverses pautes
alimentaries.

Sem inarís

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

Avaiuació

Prova escrita: 100%

DIETOTERAFIA ^Crédits: 6 Semestre: 5é

Objectius

dUerenls'malalLs^ "'""k'''" nuiricional en lesuiierenis maialties i, en casos amb patoloeies div.-r«.»c eou r i
scgu.ment del maIaU fins a la seva guarlel/o eompensae'io
Continguts
S'analitzen de forma detallada le<; fiir«r ,
seguir en un ambient hospiialari a més le'' dietétiques a
nutrició en diferents m'ilaii: a •/' veure la incidéncia de laenls malaUies ,/o sMuacions que es puguin donar.
Seminaris

h. de cuma dietoterápica
Avaiuació
Prova escrita: I00%
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economía i GESTIÓ ALIMENTARIA Crédits: 6 Semestre: 5é

Objectius
Definir les caractcrístiques de ralimentació coi-lectiva i conéixer
' estructura organitzativa del servei d'alinicntació i Ies seves
relacions interdcpartamentals. Teñir una visió global de la relació
entre economía i alimentació.

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

Seminaris
^ taiiers obligatoris de 1,5 hores.

^valuació
•^rova escrita: 100%

^^STRUCTURA I FUNGIÓ DEL COS HUMÁ
^•"édits: 9 Semestre: Ir

Dbjectíus
''^ssolir els coneixements necessaris per entendre el funcionament del

humá des d'una perspectiva global. Integrar els coneixements
^ Anatomía amb els que es donen a Tárea de Fisiología i Histología.

^ontínguts
"Aquesta assignatura consta de dues grans árees: l'Anatomia (25%) i
'3 Eisiologia i Histología (75%). Dins de l'área d'Anatomia hi na la
/"^cripció deis diferents components de Torganisme humá. rea
p Eisiologia es descriuen els diferents sistemes des d un punt e

^'sta funcional. I a Tárea de Histología, es detallen es
^aracterístiques cel-lulars deis diferents teixits.

^®niinar¡s
^3sos práctics.

'^''áctiques
^'ro/o/7í/o: 1 sessió de dissecció opcional
'biología'. 7 sessions de 2.5 h. obligatóries

'^valuació
^^oioinia Prova escrita: 100% ^
isiologia i Histología Prova escrita: 70%; Práctiques: 30^
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FISIOPATOLOGIA Crédits: 7,5 Semestre: 2n

Objectius
Conéixer els conceptes fisiológics en difcrenls situacions (exercici
físic, dejuni,...) ¡ adquirir uns conclxements amplis sobre les bases
fisiopatológiques deis diferenls traslorns, principalment aquells en
qué s'hi poi intervenir dietéticament.

Continguts
El temari dona els coneixements de la terminología més habitual i els
conceptes fisiológics básics de les diverses malalties.

Seminaris

Multimédia, Análisis de casos clinics.

Avaluació

Prova escrita: 100%

* toxicologia dels alimentsGredits: 12 Semestre: 3r i 4t

Objectius

implantació del sistema APPCC^'^"^ a'imentária i els criteris per a la

Continguts

(40%r on"s"esí'udia" la
microbiologia (35%), on es veuen ek ^ elements; la
principáis microorganismes que afecten básics i els
alimentária (25%) on es dnn.»n .i aliments; i la higieneon es donen els prerequisits i el Pía APPCC.

Sem inaris
^figiene. Casos Dráctiri í o !•
obligatória a un 80% de les sessiónT'^"^ leoria. Assisténcia

Práctiques
'ologia. 5 práctiques obligatóries de 3 h.

Avaluació

^'crobiolooia- escrita: 90%; Seminaris:
^íigiene: p «5%; Práctiques

10%
•  ."va cscnia: 85%; Práctiques: 15%
rova escrita: 85%; Seminaris: 15%
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NUTRICIO Crédits; 8 Semestre: 2n

Objectius
Conéixer els conceptes básics de les necessitats i els requeriments de
nutrients de Torganisme humá. Adquirir la luetodologia i els criteris
arnb qué cal aplicar aquests conceptes en dietética i dietoterápia.

Contingufs ' -i- i
En els primers temes es dona una visió de com son utilitzats els
diferents macronutrients i micronutrienls per Torganisme. a més de
'es seves necessitats i procedéncia. En els últims temes s estudia com
''er valoracions nutricionals a individus i comunitats.

Avaluació
Erova escrita: 85%: Treballs: 15%

Nutricio aplicada Crédits: 6 semestre: 2n

bjcctíus
Obtenir coneixements básics deis aliments tant des del punt de vista
nutricional com de consum. Aprendre a utililzar taules de compos cio
d'aliments i conéixer les seves limilacions. Idenlificar les mesur
casolanes d'ús habitual. Iniciar-se en el cálcul i planificado
"•alimcntació equilibrada de Tadult sa. Prendre
e'obalilat alimentária i de les competéncies del dietista-nutric

Eecomanacions nutricionals. Utilització de taules ''^ .^^^ments.
d'aliments. Característiques nutricionals i de ^®7""\r;cionista en
Comportament alimentari. Paper del Hnlt sa
Eeducació alimentária-nutricional. Alimentacio de I aduii sa.

Seminaris i Treball de camp
'^ssisténcia obligatória a un 80% deis Seminaris. „„pctre
L'alumne haurá de fer un treball de camp durant el semestr .

'^valuació
Erova escrita: 90%; Treball de camp: lO/o

Nutricio clínica Crédits: 6 Semestre.

»dquYr!r"ía capacitat d'elabdrar un pía d atenció ala
""•erents patologies i. lambé. fer el segu.nrenl del malall
^eva guarició o compensació.
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Continguts
S'estudien els díferenls tipus de dictes que poden ser utilitzades i la
seva aplicacló en les diverses inaiaities.
Semínaris

Són obligatoris. Cal presentar el dossier deis casos treballats per
poder presentar-se a l'examen.

Práctiques
Estada obligatória de 2 setnianes en centres externs relacionats amb
el tractament de patologies cróniques.
Consell dietétic.

Avaluacló

Prova escrita: 100%

*  EDLCACIÓ ALIMENTARIO-
Crédits: 6 Semestre: 6é

Objectius

"''"'"'i""' i valorar els díferenls problemes i
analilzar les ¡nlerve7e¡oL co"ruñutiesTefavalnar programes de nu.rleldTercleld^ aM^lo.rrlílrnr '
Continguts

SllU'ds'co'nce^^^^^^ nutrició i malaltia, dcsprés
s'analitzen els diferents nutricionals i, finalment.s'analitzen els diferents asnecte Zí •

ennutrició. '"venció coinunitária

Semínaris
RealUzacid de treballs i diseussió de easos prielles.
Avaluació
Prova escrita: 80%; Semínaris: 20%

Crédits; 7,5^ A
Objectius
Patología Nuifi •

Do^^ h-r^ ' factors de ri^c^'de'ha s"^'cients coneixements de lesPossibiliiats terapé„,- sLrer. 1""!,'="'"''' "'anlendre lesques, sobretoi les de base nulrieional
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^armocologia: Conéixer els mecanismes d'acció, processos
rarmacocinétics, ¡nteraccions i efectes indesitjables deis fármacs,

com les accions terapéutiques deis principáis grups
farmacológics. Identificar les inleraccions alimcnts-medicaments.

Continguts
Potologia Nutricional (55%) tracta básicament: diabetis inellitus,
hiperlipidémies, obesitat. malabsorcions. etc.
farmacología (45%) s'expliquen les característiques deis principáis
grups farmacológics, les seves interaccions i efectes indesitjables.

Seminaris
'^plicació de la teoria estudiada a casos práctics.

^va luació
faíologia Nutricional Prova escrita: 100%
farmacología Prova escrita: 100%

PRACTICUM Crédits; 9 Semestre: 6é

^bjectlus , .
'^cr una part ralumne ha de ser capa? d"elaborar un protocoi
•■acerca, i per altra part. miljan^ant la realització de prácíiques
^"lelades. ha d'adquirir experiéncia en el món laboral.

^ontlnguts ,
^ ulumne disscnyará. per una banda, un protocoi e . i

la direcció d'un lu.or i. per una altra banda real izará
practiques (50%) en centres on hi hagi un Servei de
^'etétiea.

^•"íictiques , •240 h. de practiques en un Servei de Nutricio i Dietética.

Recerca: Presen.aeió escrita: 50»^:
^'áctigues: Avaluació tutor: 50%: Presentado dossier. 50/o

Q^alitat i control ALIMENTARIS
^'■¿dits: 4,5 Semestre: 6é

pquír'ir'els conceptes de control sanitari i "«"retal aMntejdár.a,l"n¡nt en compte les característiques del control of.cal deis aiint
' deis estabiiments alimentaris.
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Continguts
S'analitzen el conceptc de qualitat, el seu control, objectius,
planificació i métodes de millora. S'esludien 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.

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

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

química aplicada Crédits: 9 Semestre: Ir

Objectius

cóñsí'itue°i«n básics de física i química queconstitucixen els fonaments d'altres matéries de Titinerari

caMc"ut''dc '■"P"'-"'"' q"' l'alumnc assolcíxi lacapac.at de rclac.onar conccp.cs tedrícs amb la rcalílal prictíca.
Continguts

difercnis sistemes. També s'csiudía i, ■ ^caracteristiques i propíctats deis phncipis immcd'rs.
Sem inaris
Resolució de problemes.

Práctiques5 práelíqucs de laboratori obligatóries de3 h.
Avaluació
Prova escrita: lOQo/o

SALUT PÚBLICA
.  Crédits: 5,5 Semestre: 4t

Objectius
Conéixer els conc •
seves aplicaeions eT„"trW6"a''%^''^' banda, lespropore.ona TepidemioiogU ■"«'ndológiques que
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Continguts
L «íssignalura es dividcix en tres parís. A la primera s estudien els
conceptes de salut i malaltia, els diferents nivells de prevenció i el
paper del personal sanitari. A la segona s'analitzen els conceptes
básics d'epidemiologia. A la tercera s'apliquen els conceptes
cpidcmiológics a la nutricio.

Seminaris
E.xercicis práctics i treballs de grup referents ais continguts teórics
del programa.

Avaluació
Prova escrita: 100%

TÉCNIQUES i IMÉTODES D'ESTUDI de nutricio aplicada
Cfédits: 7,5 Semestre: 4t

^bjectlus ,
Conéixer i saber utilitzar les técniques d'expressió escrita, la
"tilització de les proves estadístiques básiques. i aplicar les diferents
"^etodologies en el disscny i realització de projectes en el camp de
' Alitnentació i la Nutrició.

Continguts -A
^ través de diversos móduis Bioestadística (26,5%). Comunicació
escrita (26,5%). idioma científic (26,5%) ¡ Protocol de recerca
Í20,5%). s'ensenyen les eines básiques per poder dissenyar
^"alitzar diferents protocols d'estudi en Nutrició Aplicada.

^oniinaris
'^ctivitats relacionades amb els temes teórics.

^^aluació
"'oesiadislica: Prova escrita. 100%
^^nutnicació Escrita: Prova escrita, 50%. Treballs, 5 o
^^iotiía: Prova escrita. 100%
^''otocol de Recerca: Treball, 100%

tecnología culinaria CrédiU: 6,5 Semestre: 3r

les possibllitats d-u.¡litzac¡6 deis
"Ihora. conéixer les diverses formes de preparacio deis difere
®''nients.
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Contínguts
Estudiar rutillalge, les diverses técniques de conservació, els
processos i les preparacions culináries deis diferenls aliments.
Moditicacions culináries adaptades a propostes terapéutiques.

Semínaris

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

Práctiques
8 práctiques de laboratori obligatóries de 4 h.

Avaluació:
Prova escrita: 50%; Práctiques; 50%

ASSIGNATURES OPTATIVES

CONSELL DIETÉTIC crédi.s: 6 Semestre: Sé

Objectius

malaltia oncológica. Saber tractar de consell dietétic en la
amb procés oncológic. añera integrada els pacients

Contínguts
Técniques aplicades al consell dietAt:
raalalts diabé.ics. Supon ailcnu?
oncológics. ptls diversos processos

Semínaris
Plantejament i resolució de casos.

Avaluació

Prova escri.a: SO"/.; Leo,ara: ,0%; rrebaM: lO»/,

cultures ALIMENTÁRIES Crédits: 4,5 Semestre; 3r, Sé
Objectius
Despertar •

''Í™;"'^ries relacíonadel amb'il ''¡''"cnts cuUuresreligioses, étniques,... condicionants: les pluralitats
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Aprofundir en Testudi de l'alinientació deis diferenls grups. de cara
conseli dietétic adequat ais creixents corrents migratoris actuáis.

Continguts
Els corrents migratoris actuáis a Espanya i a Catalunya. El canvi
aiimentari en i'experiéncia migratoria. Les principáis cultures
9iimentáries presents a la nostra societat.

Avaluació
Prova escrita: 50%; Trebail personal: 50%

Sem ¡naris
4 tailers de 2 hores.

Nutricio artificial Crédíts: 6 semestre: 5é

®l>jectlus , . .
Conéixer la teoria i la práctica de la nutrició enteral i parenlerai
'denlificant les situacions fisiológiques deis maiaits tributaris i les
principáis indicacions, técniques i control d administració.

^®ntinguts I t
Coneeptes de nutrició artificial, de dejuni ' ^
' estat nutricionai de i'individu que permetrá ¡
^ optar per nutrir-io per via enteral o parenteral. Tipus p '
«"ormes d-alimentació. Prevenció i pautes d actuació en fron.
P^ssibles complicacions.

^ ̂ 1 n {1 r i s I
•^esolució de casos. Práctica de materials en nutricio entera .

Avaluació
Prova escrita: 100%

nutrició en SITUACIÓ
humanitaria

^•'jectlus g engloba el problema de !a
'^cscriure la complexa realita ^ ,• j-acció humanitária, ci -s
^osnutrició en una situació de P*"^ .. . solucions i estratégies.

l'estudi de les causes fins les possibles

^ontinguts . ¡ Ies seves conseqOéncies. Anál si
Crisis nutricionals: la desnu j'estat nutricionai. Estratég' -s
<^»usal de la desnatrició. Avaluado de
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nutricionals. Indicadors de monotorització, seguiment i avaluació de
programes.

Seminaris

Estudi i resolució de casos práctics.

Avaluació

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

NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA Crédits: 6 Semestre: 3é, Sé
Objectius

re:t;e:7onre"taTs'^t,u\"ía^d"Diferenciar les caracteristinucs I "porttsta,
d'activitat esportiva. diversos periodos i tipus

Contingüts
S'aprofundeix tant en la fisiolnoín i

...... i ... .í;;;™;'™*:;:
Seminaris
Análisi de casos práctics.

Avaluació
Prova escrita: 100%

L'ADOLESCÉNcIa"^^'^^'^^*^ infancia iCrédits: 6 Semestre: 4t, 6é
Objectius

lnterpretar"i\^vaíuáM%7tM'nm'ric""''l 'Ü ' l'idolescéncia.siluacié de salut i de ma ll ia púr """ ' ''"'"•I»"'"" en-dons. primera inféncia, escolars e adolescente'"
Continguts
Nocions de creixement i h
necessitats nutricionals deU Descripció de les
Calendari d'introducció de isí ' adolescents sans. L'alletament
en tota I etapa del creixemen? diversificada. Alimentació
amb patolog.es agudes i crónique^' nutricionals del nen
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Sem ¡naris
Els continguts teórics de Tassignatura es complementen amb
seminaris on es treballen per grups les corbes de creixement,
biberoneria, eiaboració de farinetes i preparáis amb textures adients
ais nens petils i també la resolució de casos a partir d'históries
cliniques d'assisténcia primárla i hospitaiária.

Avaluació
Prova escrita: 70%: Treballs: 30%

Nutricio i alimentació en el procés d'envelliment
Crédits: 6 Semestre: 4t, 6é

Despenar l inlcrés per les diferenls siluacions psicológiques i s^ials
de la geni gran, lenini en compte el procés fisiologic de
l envelíiLnt. Revisar les palologies i els traslorns "
l edal ayancada per tal de planlejar soluctons alrineniaries adients
per miilorar o mantenir la qualitat de vida.

Fi°sio'Ío|ra" de l envelliment. Canvis relacionats
l'aetivlTat social. Teoría de l aetivitat i de I»
an el context de la familia eontemporania. Les t"ai""
geriátriques. La gerontología '"'afdiseiplinar. Niitrieio i env ^
Hábits alimentaris i planifieaeió de menás. Rol del diet.sta en
servéis de dietética deis centres geriátrics.

^ ® ̂  ínsiri "'j
Dossier de lectura i discussió de grup. Resolució de casos.
Técniques culináries.

Prola^sétita: 60%; Trcball Téeniqiies Culináries: 10%
Cálculs i Treballs: 10%; Comentaris Lectores: lO/o
Assisténcia a classe: 10%

PDBLICITATI MARKETING Crédi.s: 4,5 Semestre: 3r, 5é

Objectius jobre quines són les possibilitats
Donar ais alumnes ""V' ge la publieitat i el marketing, tenint en
que té un dretísta en « , g^is aspectes de ralimentaeié

Wnr,:ts':mr^rsaruL' i -siJerant les noLatives de ,a legislaeié
^'gent.
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Continguts
Conceptes claus del marketing i la publicitat. Tendéncies actiials de

Imdnr ir''^ « Vineles amb els diferents sectors i catcgories deproductes agroalimentaris. Exemples práctics.

Avaluacló
Prova escrita: 80%; Treball: 20%

RESTAURACIÓ COL-LECTIVA CrédiU: 6 Semestre: Sé
Objectius

ÁtaTuzeTle ' ^"'='"'•'"¡6 col-lectiva.
gcMiu ueis servtis d alinientacio.

Continguts

ges"tír°AÍ,lÍ!'s? >"= '•-8»"¡'-cí6 i
diferents sistemes de ' ¡ deisGestió de compres. Aplicació ̂ de^^ír* ' Normes ISO.
manipuladors d'aliments APF'CC normativa europea sobre

Seminaris

Avaluacló
Prova escrita: 70»/„; Resolucié casos préctlcs: 30%

cr«":tsrr'^'s^.;°f,^js^»^co
Objectius
Coneixer el mecanisme de n

"reiroae'' ProduCTs'Tl"""- consum i la
Pcrmeten garantir la segurelai'^'-iV A"''"'^' '''<=n''ricar els

Continga,a ' ' "limen,éria del consumidor.
Canals de distribució cnm •
global. Normativa leeal Concepte de seeuretat «r
d'alimentació. i deures deis consumiH alimentariaconsumidors en matéria
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Seminaris
Resolució de supósits práctics.

Avaluació
Prova escrita: 100%

ancles APLICAT a les CIENCIES de la NlíTRICIÓ
Crédits; 3 Semestre: Ir, 3r, 5é

Objcctius I
A parlir d un nivell básic previ de coneixemenl de ridioma. cal que
Uis alumnes llegeixin i inlerpretin lextos seleeeionats
dielétiea, escriguin adequadament, aixl com que s expressin oralmenl
snib fluídesa.

de rorma t^^ur^ailme"
necessárles per aplicar 1 anglés en
'lutricionals.

Prol'réscHla: 60%; Trcbaíl eserit: 20%; Preseulació oral; 20%.

CATALA CIENTfFIC PER A CIENCIES DE fALIMENTACIÓ
Crédits: 3 Semestre: Ir, 3r, 5é

Coí"xlr'les caraclerisliques del licngualgc j"" rraí'noí'ogia
de rallmenlacló. Aprendre a utilitzar lingOlstIcs
hislea de l especlalllal. Conéixer els matenals g
^speclaiitzats.

Continguts . Hefinició i característiques.
Els ^ precisló terminológica,
rerminoiogia cientíHca. cr científics. formacio de

!e:r'k^"d:«irr;;t?a¿dy
drs:rp-r.tp!;:gr:ara^:rs:ruet i

Pr'o'vaescHia; 80 %; Treballs; 10 %; Assisténcla: 10%
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INFORMÁTICA EN NUTRICIO APLICADA
Crédits: 3 Semestre: 4t, 6é

Objectius

¡niormd.ica en cis diferen.s

unTrert^ltrx'etMs'
Contínguts

ce7c?d~n,tra®7„":r i I» "".ricid,públic. Internet i preparació per a presentacions en

Seminaris
ons práctiqucs, elaboraeió de casos. Assisténcia obl¡gatór¡a:60%

Avaluaeíó
Prova escrita: 60%; Treball: 40%
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d HORARIS

Primer semestre

hora DILLHNS DIMARTS DIMECRCS DIJOHS DIVENDRES

8:30

9:30

Bioqiiimica

Estructura

i Fune i ó

del Cos

llumá

(Fisiología)

Bioquímica

Alimentació

i

Cultura

Estructura

i Funció

del Cos

Huma

(A na tamia i

Fisiología)

10:30
DESCANS

¡1:00

12:00

13:00

14:00

toqiiinncn

^ G. 2
G. I ^
Q u i m. A p I

Química

Aplicada

(Fisiología

15:00

15:30

Alimentació

i

Cultura

Estruct lira

i Funció

del Cos

Humá

^ioquimíca
G. I

G. 2 ̂
Quim. ApL

Química

Aplicada

Alimentació

i Cultura

(Seminaris

Crups)

Caíala

Científic

per a

Ciéncies de
rAlimenlac.

(LL.E.)

Prácf iq ucs(*):

•  Bioquímica (7 sessions de 2,5 h.)

•  Estructura i Funció .""^5 h)
-Fisiología (7 sessions de 2 5 h)
-Anatomía (I sessiódc4h.)

.  Química Aplicada (5 sessions de 3 h.)

(♦) Consultar calendan íes -

Estructura

i Funció

del Cos

Humá

(Fisiología

G.2)

Ariglés

Aplicat

Ce de la

Nuirícíó

(LL.E.)

20:30 setinanes de classe
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Segon semestre

HORA

8:30

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOHS DIVENDRES

Nutricio

9:30

N utrició

Aplicada

Nutricio

Aplicada

Nutricio Nutricio

DESCANS

12:00

Fisiopato-

logia
Aliments

Fisiopato-

logia

G. 2

G. 2

Nutricio

Aplicada

Aliments Fisiopato-

iogia

14:00

Fisiopato-

logia

Seminari

G. /

Nutricio

Aplicada
G. /

Aliincnlació:
Dreis del

Consumidor
(LL.E.)

15:00

18:30

Prácllques(*):

•  Aliments (4 sessíons de 2,5 h

Ue class^"

Fisiopato-

logia

Seminari
G. 2
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Tercer semestre

HORA DILLIINS DriMARTS DIMF.CRKS DIJOl'S DIN'KNDRES

8:30

9:30

Diclética Dietética

N Li I r i c I ú I

Aclivital

l-'istca

iOpt.)

Cultures^
A limenrár'S

(Optoiiva)

Patología

Niitricional

i Farmaco

logía

Niitrició i

Activital

Física

(Optativa)

«9:30
DFSCANS

I I :()0

12:00

Dtelcl ica

G, I

G. 2

Teciiolog.

Culinaria

Microbiolo

gía i
Tox i colegia

deis Aíim.

(Toxicotog.)

Patología

Nulricional

i Farmaco

logía

Microbioio-

gia i

T o x i c o I o g i a

deis Alim.

(Toxicolog.)

Patologia

Nulricional

i Farinaco-

logia

«3:00

14:00

i5:00

TsTTo"

«7:30

20:00

Tecnologia

Cuiindria

Publicilat

i

Marketing

(Optativa)

D i el cI i c a

G. 2

G. l

Tecnolog.

Piibliciinl I

, M a r k c I i ít g

jOplal.)

Caíala C

Ce. Alim

Prftcliqi'es**

NII t r i c i ó en

S i I u a c i ó

d "eincrgcnc

i aluda alim

Nutrició en

Siluació

d'emergcnc

i aínda a I i 'O

TccnoioBi» C,.l¡n.-iri. (8 session» de 4 h.,
Dielc.ica (tallcrs i simeleciól (4 Bess.onsCullures Al.mcnlárieM4 Ullers de2h.)

,e, celendnri le. primere. J : elnssc

Anglés

Aplicat

Ce. de la

Nutricio

(LL.E.)



Quart semestre

HORA

8:30

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOllS DIVENDRES

9:30

Salut

Pública

Salui

Pública

Microbiolo

gía i

Toxicologia

deis

Alimenls

Nulrició

Clínica

Idioma

G. 2

DESCANS

12:00

Técniques i
Métodes

d'Estudi de

Nutricio

Aplicada
(lliiiesiinliMica)

Microbiolo
gía i

T oxicologia
deis

Alimenls

Nutricio

Clínica

Microbiolo

gía i

Toxicologia
deis

Alimenls

Comunicació

Hscruu

G.2

Técni>i^es Mét.
n. Ap.

Idioma

G

Nutricio

Alimcntac

Proccs

En vel I

(api.)
■ nrorinái

Nuirició Ap
d i., i. )

14:00

15:00

15:30

19:00

Técniques i

Métodes

d'Estudi

(hroiocol

'ice.)

)

Nutricio

Clínica

Nutricio i

Alimentació
Durant la

InTáncia i

I'Adolesc.

(optativa)

Nulrició i

Alimeniac

Procés

^Envell

"t>i.)

A li m e ni a c

Dreis Cons

(l.l..t:.)

Nutricio i

Alimentació
Durant la

Infancia i

l'Adolesc.

(optativa)

Práctlques(**):

3 Seminaris práctics de 2h , tarda

• Nulrició Clínica:

- Tallers (2-3 sessíons de 2 h )
■P.4c,iques=xierres|Jsetma„es,

•  M,crob,o,ogia,5,,33,

OEI inódiil

(••) Consal.a, aal.„d.,i las Prnt":r:af,L'::';draUsr''- " "
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Cinqué semestre

DIVENDRESDIJOUSDIMECRESDIMARTSMORA DILLIINS

Economía i

Gestió

Alimentaria

Cultures

Alinientáries

(optativa)

Dietoterania Economía i

Gestió

Alimentaria

Bromatolo

gia i Tecn

Aliments

10:30
DESCANS

11:00

Restaurado

Col-lectiva

(optativa)

Bromatolo-

gia i

Tecnologia

Aliments

Bromatolo- DietoterapiaDietoterápia

12:00 gia

T ecnologia

Aliments

Publicitat

Marketing

(opt.)

Reslaiiracto

Col Icct

(opt.)

Piibl icitat

Marketing

(opt.)

13:00 Anglés

Aplicat

ce. de la

Nutricio

(Li.E.)

Consell

Dietét ic

(optativa)14:00
Nutricio

Artificial

(optativa)

ConsellNutricio

DieteticArtificial
(optativa)(optativa)

15:00
Nutrició en

Nutricio en

Situació

d 'emergénc

i ajuda alim

15:30 Situacio

emergenc

i aiuda alim
Practiques

17:30 Dietoterápia (2 «ssion. de 2h )

Economía i Gestio ( ' 7 h \cultores Alitttentáriea (4 t.ílers de 2 h.)

de classe.

(*) Consultar calendan les pn



15;00

15:30 Qualítat I

Control

^Aiiment.

a. I

(♦*)

CM
G. 2

_D^ont^ogj^

DIMARTS DIMECRES DiVENDRES

Prácliqucs(***):

•  de 3 h )
divcndres) ''"'«'icum (240 de dimarts a

I  I
(**) Seminaris en seima Practiques del Practicum Veui('-) Consultar S:-f/J;^er„es

■"'tneres setinanes de classe.
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cz CALENDARl D'EXÁMENS

Primer, Tercer i Cingue Semestre

Assígnatura Semestre la Convocafória 2a Convocatória

Alimcntació i Cultura Ir 21/01/04 17/06/04

17/06/04
Anglés aplícat a les Ciéncies de Nul. Ir, 3ri5é 27/01/04

Bioquímica Ir 16/01/04 15/06/04

Bromatologia i Tecnologia Aliments 5é 15/01/04 24/06/04

14/06/04
Catalá Científic per a Ciénc.Aliment. Ir, 3r i 5é 12/01/04

Consell Dietétic 5é 26/01/04 18/06/04

Cultures Alimenláries 3r i 5e 27/01/04 21/06/04
24/06/04

Dietética 3r 14/01/04

Dietoterápia 5é

Econoniia i Gestió Alimentária 5é

12/01/04

20/01/04

16/06/04

22/06/04

28/06/04
Estructura i Funció del Cos Humá Ir 13/01/04

Nutrició Artificial 5é 16/01/04 30/06/04

Nutrició en Situac.d'emer. i Aj-hum.
23/01/04 28/06/04

Nutrició i Activitat Física 3r i 5é

PatologiaNutricional i Farmacologia

20/01/04

09/01/04

22/06/04
"18/06/04^

Publicitat i Márqueting
Química Aplicada Ir

Ji.
3r

21/01/04

08/01/04
13/01/04

29/06/04
21/06/04

l7/06/^
Restauració Col-lectiva

_ Tecnología Culinária
19/01/04 23/06/04

I Sise Semestre 2a Convocal^
la ('onvocatónaSemestreAssisnatura 02/09/04

18/06/04
2n. 4t I 6eAlimentacio:Drets deis Consumidors 07/09/04

03/06/04
Aliments 07/09/04

07/06/04
Deontologia 02/09/04

11/06/04ÍMsiopatologia
08/06/04

4ti6éInformática en Nutrició Aplicada
04/06/04

Microbiologia i Toxicologia Alim.
16/06/04

Nutrició

Nutrició Aplicada

Nutrició Clínica
10/06/04

Nutrició Comunitaria i Educac.A.N.
16/06/04

4t i 6éNutrició i Alimcntació Inf.i Adolesc. 03/09/04
11/06/044t i 6éNutrició i Alimentació Procés d'Env.

23 i 25/06/04Practicum
15/06/04

Qualitat i Control Alimentaris 02/09^14/06/04
07/09/04Salut Pública 17/06/04

Técniques i Métodes d'Est. N. Api
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normativa académica

CONVALIDACIONS

espanyols conduéíus'^a estudis universitaris
básica de cSSació slrrr" La unitat
nivell de ene! assignatura, tenint en compte el
kcñva. "fen.i.at de eon.inguts i cárrega

e^^etcrsTLer " -nsideraran superadas a .o.s
no h¡ h. 1 i f . ' susceptibles d'examen. A l'exDedient

d'assignatures convaiidflHí^Q quaiificacions, quan es tracti
numérica d'l (aprovat) ' tindran una equivaléncia

Procediment de les convalidacions

Secretaria). El termini de sol lich .H ^ ^ mateixa
del comeníament del semestre a setmana a partir
Aquesta sol-licitud s'haurá d'arn"^ Pertany l'assignatura.
documentació: d acompanyar de la següent

•  Programa de l'assienafurQ ^ u .

es van cursar els estudis segell del centre on
•  Papereta de qualificarlA u-

original oxpedient académic

Les sol licituds de m i-j
normativa deis estatuís "de ■" !""°'''^nn aplicant la
resultat de la resolucid n LIniversitat de Barcelona. El
directament. presa es fará saber a l'alumne
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L'alumne que tingui assignatures convalidades que no agí e
efectives, les tindrá caducades ai cap de dos anys e
resolució de la convalidació.

CU EXÁMENS

Les normes reguladores d'exámens, avaluaci i¡niversitat de
afecten tot el personal docent i discent de la . ¿g
Barcelona, són d'aplicació en els seguents a p
l'activitat académica:

Plans docents de les assignatures
Sistemes d'avaluació i qualificació
Informació sobre les proves i els exámens
Revisió de proves i exámens
Recursos

Tots els alumnes matrlculats d'una f^ser
presentar-se a totes les proves i exaioet^s que es real.tzm
qualiflcats segons el qué es preveu al pía docent.

La matricula d'una asslgnatura dona dret ais estudian.s a dues
convocatóries d'examen.

Els alumnes ais quals al l^ensenyament,
resti fins a un 10% deis PVncárel curs académic per
fard: -1:'S:ra-'::i Mcl":r una extraordinérla, a
part de les dues convocatories ordinaries.

la vlElláncia deis exámens siguí realitzada perEs garantira ^ materia,
professorat relacionat

U  , nrmes aprovades peí Consell Docent delD'acord amb les je 1996, a cada examen, es
CESNID, de 13 de ^ per llegir-lo i decidir si es
donaran a l'alumne de renuncia, retornará el
presenta o renuncia. 1^" , g„ la convocatória com a No
document i Talumne figurar
Presentat.
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d!cumentaÍ^en r'^TI" 'I"® "" justificant
I-han realitzat. ° que acreditl que

mrxI'|T'd¡js"Ltu[airdr"' "Consell HVct. despres de la seva reaützació. El
comunicar ais terminls. El professor ha de
matelx día de la reailuaeló drrexL''en''"°"''°

a 3 dies hébils desp::slu" 0^1^16 :e7e:TuaTlfi<^d^^^^^

s^;7:irrirp2ue\et7-,erq":aHfi77ons'"
PQNDERACIO D^EXPRPIENTS

Aplicant el que indica l'article l o . ,
s estableix la següent taula HVn' RDI267/94,
qualificació ponderada deis exDed¡"J\^ cálcul de la
deis plans d'estudis de la yg académics deis alumnes

Aprovat: I
Notable: 2
Excel lent: 3
Matrícula d'honor: 4

Les assignaiures eonvalidades Uncirán una equivalénela d'l.

de procedénc7a.""''"" qualificació de l'expedient del centre

efectes7'p\"„''d73\'¡'\" ''"^"fi^uió no es tindran en eompte a
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d ACCESSOS A LLICBNCIATURES

Tal I com figura a la Guia deis estudis universitans de
Calalunya 2003-2004, publicada per la Generalitat de
Catalunya, el tltol oficial de Diplomat en Nutricio Humana i
Dietética, dona accés, amb complementa de formació, a les
Ilicenciatures següents:

Ciencia i Tecnologia deis Aliments
Comunicació Audiovisual
Documentació

Estudis d'Ásia Oriental
Historia 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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EIs alumnes de menys
l'asseguranía escolar
I'asseguran9a voluntária.

de 28 anys són beneficiaris de
obligatoria, que és compatible amb

voluntária Els afnm subscriure una asseguran^a
obligatóríamen. iJn i"® ^8 anys ho han de fer
de reaiitzar les' orár^r estiguin coberts en el moment
s-ha d'orplir a I W.T subscriure-la
pagar-la ¡untament \ a l'imprés de matrícula i
'ensenyaren, 'I® -"^Tieula I

se"em1fr"de 2003'f '^^ Pólisses tenen efecte dese de 2003 fins al 15 de setembre de 2004. del 16 de

PREMIS

La convocatória de Premi Pvf
de novembre de cada anv • í s'obre abans del dia 30
hagin finalitzat els le concórrer els alumnes que
convocatóries legalment ps'Üm en qualsevol de lesS iment establertes per a cada curs académic.
Podran optar al Premi F
finalitzat els seus estud¡«?^Pn^°[^'"®'^' alumnes que, liavent
"" mínim de 3 punts en la nía 2002-2003, hagin oblingut

P nderació de Texpedient académic.

^£HHljTE^R| SANTJORni
E' Premi Literari Sant f
Junta del CESNID de V 1998-1999. La

de la 6^ edi ^003 va acordar la
en metál-lic. amb una dotació económica de
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Les bases de la convocatoria estipulen que hi poden optar tots
els alumnos matriculats. S'ha de presentar amb pseudonim, dins
els terminis que s'estableixin, una narrado curta en lengua
catalana o castellana sobre un tema relacionat amb els aliments
i/o Talimentació. El Premi pot quedar desert o es pot fraccionar
en accéssits.

PREMI n'F.xrRL LÉNCIA LINGÜISTICA 1

El premi d'Excel léncia Lingüística va ser creat el curs 20 -
2001 a petició de la Comissió de Normalitzacio lingüistica del
CESNID. Aquest Premi té com a obj^ctiu fomen ar »
utilització ortográfica, sintáctica i lexicográfica de la Ileng
catalana.

La Junta del CESNID de 10 de juny de 2003 va acordar la
convocatoria de la 4a edició amb una dotacio econom
200€ en bons de Ilibreria.

Les bases de la convocatória estipulen que en^format
els alumnos matriculats. S'ha ""'7j;''''-TJr,uTe
paper i suport informátic, que formi part de les assignatures
curriculars i que hagi estat realitzat <'7''"' 7rr2003-2004.
del curs 2002-2003 o en el primer , amb una nota
Ha d'estar redactat en ilengua catalana , „ p„,
mínima de notable. El Premi pot quedar desert
fraccionar en accéssits.
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RECEPCIÓ

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

•  De dllluns a dijous; de 8 a 18 hores
Divendres: de 9 a 14,30 horesMeses de juliol i agost: de 8 a 15 hores

ADMINISTRACIÓ

L'horari d'atenció al púhlic és el següent:
De dilluns a dijous: de 8 a I 8 hores

Meses de juliol i agost: de 8 a 15 hores

biblioteca

bihiloteca del CESNm! la^bihUoleca d'eTRe "'i'""''" 'acon, totes les hlhlioteques de la Universitat S^BaSa"'
aixi

Horari:

•  De dilluns a dijous: de 9 a 18 hores
•  I^'vendres: de 9 a 14 in hn

Mesos de juliol i ago'sf de Ta IS h
•  Durant ek no ' j hores

ser diferent ' Setmana Santa l'horari podrá

La biblioteca romandrá tanraci
quatresetmanes(Consultar L?H d'estiu durant'lar les dates al taulell d'anuncis).
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El fons bibliográfic está especialitzat WdeÍs'
de Iliure accés a excepció d'alguns '
CD-ROMs, projectes de final de carrera i treba

AULA D'lNFORMÁTiCA

L'aula d'informátlca es troba a
l'horari d'obertura del Centre, excepte les hores q
necessita per una activitat docent.

Els alumnes compten amb el suport f amb uii
poden reservar, amb 48 hores d'anteiació, u
límit d'utiiització de dues hores diáries.

assessoria

El CESNID compta amb "r ,XiMalqu« d'-Tnform^^^
experléncia provada capados jg control higiénic de
formació, d organitzacio, de pía ' o,, humans i materials
raiimentació i d"optimitzacio de s | coi lectiva,
que participen en Talimentacio, tant individual com
de persones sanes i malaites.

Les principáis prestacions consisteixen en 1^ assess^^^^^
dietétic a centres hospitalaris, genatrics, ^ d'informes
restauracié coi lectiva, estud.s 7; temes de
técnics I elaboració de
qualitat nutricional, sensorial 1 higiénica.

I ^nnpATnpi nF nADES NUTRICIONAlT

El Laboratori de Dades Nutricionals té com ' °^''j"[p„5'"''dWer!
tractar dades nutricionalsrecopilar i

relacionades
composició.

amb aspectes nutricionals
canvis produíts peis processos

deis aliments:
tecnológics i
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folX'ionr^e Le/ ,^7"! "h""'" 'des.i„ades tan. a üs in"tn d^TcESNIDra esL^T/fd^e.rc'ra)
níirt- • (^iipreses o Administració) i també en laparticipado en Projectes nacionals i ¡nternacionals.

CLÍNICA DIETÉTICA

La Clin ica Dietética és
s'ofereixen consell dietét
individualitzada. La consulta
especialistes del Centre.

una activitat del CESNID, on
I  suport en dietoterápia de manera

és atesa per professors

con,unitatL¡ver:irrir

SERVEI DE REPROr.PAPi^

L horari d atencio al Dúhiír Hí»i c<a.
primera planta del Centre-, és de dm' ""bicat a la
14 hores. luns a divendres, de 9.30 a

La fotocopiadora d'autoservei -ubicaHa o i
Centre-, funeiona amb targeta que 6^00. 'I®'B Id que es pot obtenir a Recepció.

jERVEI DE GUIXETES

Les guixetes existent

setembre de 2003 a junv d44nn/ ''®'® alumnes dey ue _Ü04. El seu us es gratui't.
La sol licitud de euixpt
que s'abonaran quan • f dipositar 10€H  es retorni la ciau en finalitzar el mes dé
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¡uny de 2004. La no devolució de la ciau comportará la pérdua
del diposit i deis objectes dipositats a la guixeta.

SERVEl D'ESPORTS

Tots eis alumnes poden abonar-s'hi al Servei d Esports
Universitat de Barcelona.

El Recinte Torribera compta amb un ^ennts!
mig de la natura, amb piscina descobert , p ^
básquet, fútbol-sala, frontó i servei coloma de
depén de Tlnstitut Municipal d'Esports de
Gramenet, amb qui s'estan negociant preus especiáis P
ais nostres estudiants.

bar-restaurant

El Centre compta amb máquines ^
d'snacks. També hi ha servei de Bar-restaurant
Torribera.

as;SOCIACIÓ D'ESTUDIANTS

L'Associacló d'estudiants de Nutricio i °j®'®*''''Q''®„éralitV^de
inscrita en el Registre d'Associacions de la G
Catalunya, amb el núm. 21.728.

RORSA de treball

El Centre compta amb una Borsa de
Kufe"ra%arsart^tird': la UB en el propi Centre.
u  . <• s." y.
académic. Totes
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automáticament el 30 de setembre. En cas de voler mantenir la
¡nscripció cal renovar-la a partir del mes d'octubre de cada any.

AUTOBUS DEL CENTRE

És un servei gratuít peis alumnes que s'han d'acreditar
obligatoriament. L'autobús surt de la Pla9a de la Vlla (Metro:
Santa Coloma) a les 8:15 hores tots els dies amb docencia
compresos en els següents períodes;
• Del 16 de setembre al 19 de desembre de 2003, ambdós

melosos

^  2004, ambdós inclosos• Del 13 d abril al 28 de maig de 2004, ambdós Inclosos

PARKING

El Recmte Torribera compta amb places d'aoarcament

apfo^a7raL"o"o?'lf'" -- Barcdoná vaaprovar I any 2001 les seguents tarifes peí pagament d'aonest
serve, que s'ha de contractar a l'Admlnlstracló Ll Recinte
•  Abonaments mensuals per vehicles de quatre rodes- 9 40€
•  Abonament anual per vehicles de quatre rodes: 75,006
•  Abonaments mensuals per motocicletes: 4,70€
•  Abonament anual per motocicletes! 37 50€

Oferta del CESNID

L'abonament per al cure raovvi ■ >

l'Administració del propi cLtre F ' P^^ra adquirir a
•  50e/curs nek vphírvi ^ preus subvencionáis són:^oc/curs peis vehicles de quatre rodes
•  37e/curs per a motocicletes

dipósiV'^dr^3,'l3e°a^uT"^ primera vegada s'haurá de fer uncontractat. És precentiu an finalitzar el període
no fer-ho els Servéis de ais llocs assenyalats. En cas de
o retirar els vehicles. Recmte podran sancionar
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ADREgA

Recinte Torribera; La Masía
Av. Prat de la Riba, 171
08921 Santa Coloma de Gramenet

Tel. 93-468.07.21
Fax 93-468.06.90

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

HORARI

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

•  De dilluns a dijous: de 8 a 1 8 hores
•  Divendres: de 8 a 14.30 hores l'horari podrá
.  Durant els períodes de Nadal i Setmana Santa

ser diferent i c i, rPQ
•  Mesos de juliol i agost: de 8 a o quatre setmanes
Durant el mes d'agost el Centre estara tancat qua.
per vacances.

docencia.

transporta

Transport públic (des de Barcelo )
II n n estació Santa Coloma (direcció

.  Metro Línia Vermella (Lij,
Fondo)
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•  Autobusos: 35 (Hospital de Sant Pau-Santa Coloma), 42
•(Pla9a de Catalunya-Santa Coloma), B2I (Ronda Sant
Pere/Bruc-Santa Coloma) i B28 (Sant Adriá/Segre-Santa
Coloma)

Transport públic (des de Santa Coloma):

•  Autobús metropolita (B30), del Passeig Lloren? Serra/Pla9a
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 Dait, fins al Ñus de la Trinitat, sortida
Mataró/Montgat (B-20/N-II), 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 DaIt
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Recinte Torribera, la Masía

Av. Prat de la Riba, 171
08921 Santa Coloma de Gramenet

Tel. 93 468 07 21

Fax 93 468 06 90

info@cesnid.es

www.cesnid.es

Recinte
Torribera

nwtro

Éutobíls

Singuatin

Cementifi
Nou

Barc^ona Ronda
de Dait'ílf


