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PRESENTACIO

L'equip de Direcció del Centre d'Ensenyament Superior de
Nutrició i Dietética (CESNID), adscrit a la Universitat de
Barcelona (UB), en nom propi i també en nom del Patronat de
la Fundació, dóna la benvinguda ais alumnes que inicien aquest
curs 2000-2001 els estudis que permetran l'obtenció del títol
oficial homologat a tot l'estat espanyol de Diplomat en
Nutrició Humana i Dietética i saluda ais que el van iniciar el
curs 1999-2000, i també ais que cursen la titulació propia de la
UB i que, quan ho desitgin, podran accedir al nou Ensenyament,
aplicant la Taula d'equivaléncies (BOE núm. 132, de 2 de juny
de 2000).

Els coneixements que configuren la docéncia teórica i práctica
d'ambdós ensenyaments, tenen l'objectiu de desenvolupar eri
Testudiant, les actituds i aptituds necessáries per qué sigui
capa9 d'actuar ámpliament en matéria de nutrició aplicada. Per
aixó caldrá que assoleixi, per una banda, una visió completa i
integrada de l'home, i, per altra, una capacitació suficient per
poder actuar en ámbits professionals molt diversos.

El Pía d'Estudis de la Diplomatura, igual com es va fer amb el
títol propi, está dissenyat de forma seqüencial per tal
d'aconscguir un ensenyament lógic, coherent i equilibrat, tot
evitant repeticions, per facilitar 1 aprenentatge i afavorir
l'adquisició, per part de l'alumne, d'una visió globalitzada i el
més propera possible a la realitat professional i a les demandes
actuals deis diferents sectors (Sanitat, Empreses de
Restauració, Industria Alimentária, Centres Esportius, Servéis i
Assessoria, etc.). Tots aquests sectors es troben en evolució
constant, fruit deis nous coneixements i aplicacions de les
Ciéncies de la Nutrició i deis Aliments.

Som conscients de la complexitat deis nous plans d'estudis
actuals, de les dificultats que troba l'alumne per orienlar-se,
sobretot en iniciar els seus estudis universitaris i també pels
que fan el pas del Pía d'Estudis de Gradual en Dietética i
Alimentació Humana al de Diplomat en Nutrició Humana i
Dietética. És per aixó que s'ha preparat aquesta publicació que
té per finalitat informar deis aspectes de funcionament i
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Som conscients de la complexitat deis nous plans d'estudis
actuals, de les dificultats que troba l'alumne per orientar-se,
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que fan el pas del Pía d'Estudis de Gradual en Dietética i
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Dietética. És per aixó que s'ha preparat aquesta publicació que
té per finalitat informar deis aspectes de funcionament i



d^organització de quÉ disposa el CESNID per aquest curs 2000-

Loñseaun-oWr, ® " ''"'"diant i que l'ajudi a
rersonal He I"' «' P^ofessorat con, e!
fnrTsrtÁ a >,«■" plantejat. que és aconseguir una
en Dersontt convenir els alumnos
sob?etot co^nrr ' albora que critiques i,exereir; tZK'a 1"'= han irial per
de seson cicle aiie 9 ^ P" accedir a lilulacionssegon cicle que ampliin els seus coneixements de base.
Restem a la vostra disposició per ajudar-vos a aconseguir-ho.

Pilar Cervera
Directora

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 mitjangant la implantació i posada en marxa d'un
Ensenyament universitari de Nutrició i Dietética, i també en
el foment de la formació teórica i práctica en matéria de
nutrició aplicada, així com en la prestació de servéis
d'organització, assessorament i consulta en 1 ámbit de
l'alimentació, la nutrició i la dietética.

Formen el Patronat de lo FundaciOj les següents entitats.

Fundació Bosch i Gimpera de la UB (FBG)
Associació Catalana d'Empreses de Restauració

Col-lectiva (ACERCO)

Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas
(AED-N)

Unió Catalana d'Hospitals (UCH)

Instituí Catalá del Consum (ICC)

Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya,
(Programa d'Alimentació i Nutrició)
Instituí Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC)
Grup Gallina Blanca
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Asociación Española de Fabricantes de Preparados
Alimenticios Especiales, Dietéticos y Plantas Medicinales
(AFEPADl)
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EL CENTRE D'ENSENYAMENT SUPERIOR
DE NUTRICIO I DTRTfeTfr A

Nutricio i Dietética és un

rñwM ^ Universitat de Barcelona, que té com
L Crieid"» ''«"^«"yanient universitari oficial
Univeí a i l'^utorització de la
u  N'ostenta la titularitat jurídica

...........

TEnsenyament en qualitat de títnl^r ^ Í ' impartir
i Alimentació Humana. ^ Graduat en Dietética

real Decret Ministres va aprovar el
el títol universitari oncl d"
Dietética aue va nAr » Diplomat en Nutricio Humana i
.ransformarr,ituUcirp^^^^^^^^^ <*«• '999-2000.un títol hontologat peí Miniateri d-Luc^id'i CuUufa "

L?eS nTss'dt^'T"'
•  Llei 26/84, de 19 de d^! h Universitária.

i de creació de Consells Soci'aV^ Coordinació Universitária
•  Decret 390/96 de 2 Hp /i ú

d'adscripció a Universitats^Th?' '■®8"'a<=>d del régim
d'ensenyament superior. '^"'''"lues de centres docents
niaig de I9^97^(dog'c'^"-'^' Barcelona aprovats el 13 de

•  Conveni de d'Ad- "T- ^ "■= ""'g '992)-
entre la Univp •* ^ CoMaboració académica subscrit
desentbre de ,9"8" ' " "ei'y», amb el corresponent Reglament.

Gn primer Decrpt H'qvI
el DQGC del s h» pel títol propi va ser publicat en

»«cialhova seren elDOGcr7 H""uuCjC del 7 de setembre de 1999.

ORGANIGRAMA DE REPRESENTACIÓ
I GESTIÓ DEL CESNID
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(Centre d'Ensenyament Superlór de NutrlcíÓ I Diet&ttcá)
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ÓRGANS DE GOVERN

Patronats

El Patronal de la Fundació CESNID, és el titular, i per tant és
organ de govern i d'administració del Centre. Així mateix li

corresponen Taprovació de les propostes de designació del
pro essorat i, en general, totes les decisions que depassin
1 ambit de la gestió ordinária.

Académic del Centre está formal per catorze

SnWer! P'oPO^ats per la
normativa "«"••'res són designáis, d'acord amb la
el sen P" ''®' Centre. La Universitat designa
pronoLts óef la
vocal nal del Patronal. condició de

Director/a

Un!vetÍita?d?BteTCr"''' P«' <"= >"seves fnncioL ttan 'réir""
I'administració el control amb e' govern,
política docent a l'hora de reml '''''®®"''"a «I® 'a
seu nom. ^presentar el Centre i actuar en el

nomenar un adjlint^a dtrec"c°^' aprová la proposta de
docents i d-assessoria, i coordinar'el'p?acUc"um."''°" '

Cap d'Estudis

El/la Cap d'E<!fiiHíc z»
del Patronal a nro "onienat/da per la Comissió Permanent
consisteixen en del/de la Director/a. Les seves funcions
organitzar cnnrH- ^ presidir el Consell Docent,
académic i present"ar^ i resoldre totes les qüestions de cairedocent del Centre ^ ^ Direcció les directrius de la política

10

Secretari/a Académic/a

El/la Secrelari/a és nomenat/da per la Comissió Permanent del
Patronal 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
Tactivitat docent i administrativa.

Delegat/da de la Universitat

El rector designará el seu Delegal/da al Centre entre els
membres del Patronal académic proposats per la Universitat.
Aquest Delegat exerceix les seves funcions per delegació del
Rector. El Dr. Abel Marine Font, Catedrátic de Nutricio i
Bromatologia, va ser nomcnat per aquest cárrec el 27 d'octubre
de 1993.

Són competencia del/de la Delegat/da:

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

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

•  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 aquelles altres que expressament li atribueixen

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

11
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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.
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Junta

La Junta del Centre está formada per els següents membres:

El/la Director/a

Bl/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 docenl

Es reuneix, per convocatória ordinária, com a mínim
Director pot convocar-la amb caire

sempre que ho cregui oportú. També pot ésser
convocada per un ter9 deis seus membres.

dpf la Junta garanteixen el funcionament general
e«5rnUQ^ aproven les directrius de la Política Docent, un cop
cnnprpf ^ 1 Docent, i arriben a acords per fer propostesconcretes al Patronal del CESNID.

Consell Docent

presidebf^* Consell Docent el/la Cap d'Estudis, que el
UB, el/la Secretari/a una

estudiants ° ^ professorat i una representació deis

sempre quePí/lt"r^^ ^ mínim, semestralment i
bona'ma?xa del Centre. ^

especifique^ convocará reunions per cursos i árees
Docent. ^ ® ® preparar el treball del Consell

íl'organització ̂ ^doc d'establir els criteris
complementárie«5 » \ també de les diferents activitatsdel/de la Cap d'Estudis^^ ^ donar suport a les tasques

12

Claustre de Professors

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

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

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

•  Defensar els intercssos del Cos Docent.

Assemblea d'AIumnes

Está composta per tots els alumnes del Centre. Caldrá demanar-
ne la convocatoria a la Direceió amb una antelacio mínima de
72 hores. La seva funció prineipal és la defensa deis interessos
de l'alumnat.

COMISSIONS

COMISSIONS ESTIPULADES EN EL REGLAMENT:

Comissió Permanent del Patronat

És I'órgan d'assisténcia al/la Director/a i tindrá les funcions
que li delegui el Patronat.

Está formada per dos membres del Patronat un deis quals és el
President o la persona que delegui, el Delegat de la UB, un
professor designat peí Claustre de Professors i el Director.

Comissió de Seleccio del Professorat

És l'organ que garanteix el correcle procediment referent a la
selecció del professorat. Es reuneix un cop 1 any per fer les
propostes adients al Patronat.

13



Junta

La Junta del Centre está formada per els següents membres:

•  El/la Director/a

•  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 doccnt

Es reuneix, per convocatória ordinária, com a mínim

extrflnrHJiI"^"'' Director pot convocar-la amb caire
convnraH scmprc quc ho cregui oportú. També pot ésserconvocada per un ter? deis seus membres.

def Cpnt^r Junta garanteixen el funcionament general
escoltat directrius de la Polítiea Docent, un cop
concrptpc 1 Docent, i arriben a acords per fer propostesconcretes al Patronal del CESNID.

Consell Docent

presidei^x^* p?^ Consell Docent el/la Cap d'Estudis, que el
reprls^^^^^^^ h f UB, el/la Secretari/a una
estudiants ^ professorat i una representació deis

sempre que^l/lfl"r^^ ^ mínim, semestralment i
bona'ma?xa del Cen^ ^

especifique^ convocará reunions per cursos i árees
Docent. ^ efecte de preparar el treball del Consell

d'organització ̂ ^d la d'establir els criteris
complementárie»! \ també de les diferents activitatsdel/de la Cap d'Estudis^^ ^ donar suport a les lasques

12

Claustre de Professors

Está formal per tots els professors/es del Centre,
funcions son les següents:

Les seves

CoMaborar amb el/la Cap d'Estudis.
Escollir els representants del Professorat en la Junta del
Centre i en d'altres órgans de govern i comissions. La
representació té una durada de tres anys.
Defensar els interessos del Cos Docent.

Assemblea d'Alumnes

Está composta per tots els alumnes del Centre. Caldrá demanar-
ne la convocatoria a la Direcció amb una antelacio mínima de
72 hores. La seva funció principal és la defensa deis interessos
de I'alumnat.

COMISSIONS

COMISSIONS ESTIPULADES EN EL REGLAMENT:

Comissió Permanent del Patronat

És I'órgan d'assisténcia al/la Director/a i tindrá les funcions
que li delegui el Patronat.

Está formada per dos membres del Patronal, un deis qu^ls el
President o la persona que delegui, el Delegat de la UB, un
professor designat peí Claustre de Professors i el Director.

Comissió de Selecció del Professorat

És rórgan que garanteix el corréete procediment referent a la
selecció del professorat. Es reuneix un cop 1 any per fer les
propostes adients al Patronat.

13



En formen part el/la President/a del Patronal 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
Patronal).

Comissió de Disciplina

És 1 órgan col-lectiu al 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 afectáis.

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

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

ibliotecari/a i dos professors elegits al Claustre.

Comissió de Seguiment del Pía d'Estudis

Académica de la Divisió IV (Ciéncies de la Salut)

d'aaue«5ta'r de maig de 1997, va ratificar la constitució
el/irDVrLÍ;T'!f'f/°™®''® Delegat/da de la UB,
i un estuS ' '^'P tres professors

14

PERSONAL

DIRECCIO:

Directora:

Adjunta a Direcció:

EQUIP DOCENT:
Cap d'Estudis:
Secretaria académica;

Professors agregats:

Pilar CERVERA

Laura PADRÓ

Pendent de nomenament

Imma PALMA

Montserrat ILLÁN

M° Antonia LIZARRAGA

Joy NGC
Anna PUCHAL

Rita RIGOLFAS

El Claustre de Professors está constituit per :

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

Bareelona:

Divisió I:

Divisió II:

Divisió III:

Divisió IV:

Divisió V:

-Antropologia Cultural i Historia d'América i
África
-Dret Administratiu i Dret Processal
-Microbiologia
-Ciéncies Fisiologiques I
-Ciéncies Fisiologiques II
-Cléncles Morfológiques 1 Odontoestomatologia
-Farmacología 1 Química Terapéutica
-Fisicoquímica „ , . ,„i ¡
-Infermerla de Salut Pública, Salut Mental i
Maternoinfantil . .. .
-Infermeria Fonamental i Médicoquirurgica
-Medicina

-Nutrició i Bromatologia
-Psicología Básica
-Salut Pública

-Teoría i Historia de l'Educacio

.  Professors procedents d'aUres Unlversitats catalanes
d-lnstltuclons sanltérles i d'Empreses del sector
agroalimentari.
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ASSESSORIA:
Coordinació del Laboratori
de Dades Nutricionals (LDN):
CoMaboradora de Recerca:

ADMINISTRACIÓ i SERVEIS
d Administració i

Publicacions:
Administració:

Secretaria de Docencia:
Aula d'Informática:
Biblioteca:
Manteniment:
Recepció:

ELS ENSENYAMENTS

Andreu PARRAN

Martina MISERACHS

Magda REIXACH
Mercé BARRO

Cristina GARCÍA
Providencia CANELA
David CANTÓS
Montse VIOZQUEZ
José MARTÍNEZ
Anna ARIAS

La Universitat de Barcelona, d'acord amb l'autonomia que li
concedeixen els seus Estatuts, va crear el titol propi de
Graduat en Dietética i Alimentació Humana (equivalent a una
Diplomatura) que es comengá a impartir el curs 1993-94.

La creació d'aquest nou Ensenyament universitari va ser fruit
de la demanda social de professionals, ámpliament formats en
el marc de les ciéncies de l'alimentació i la nutrició, capagos
d'establir, de manera práctica, Talimentació més adequada per
a individus i grups de població, tant en situació de salut com de
malaltia, respectant sempre els seus gustos, costums, creences i
possibilitats.

L'activitat inicial del CESNID va ser el desenvolupament i
aplicació del Fia d'estudis, aprovat en Junta de Govern de la
UB (12.7.93), del Títol propi de Dietética i Alimentació
Humana.

El 20.3.98 el Consell de Ministres va aprovar el Real^ Decret
433/98 (BOE 15.4.98) que crea el títol universitari oficial de
Diplomat en Nutrició Humana i Dietética, que va permetre la
implantació del títol homologat peí Ministeri d'Educació i
Cultura al curs 1999/2000.

A partir del moment en que es va produir l'homologacio i la
corresponent implantació del títol oficial de Diplomat en
Nutrició Humana i Dietética, els estudiants han pogut optar per
continuar el Pía d'Estudis del títol propi (Graduat) o soMicitar
l'adaptació al nou Pía d'Estudis (Diplomat) d acord amb la
taula d'equivaléncies corresponent (Resolució de la UB de
d'abril de 2000 publicada al BOE num. 132 de 02.06.00)

Objectius

La formació del professionals en Dietética i Alimentació
Humana ha de ser multidisciplinária, ja que, en
quotidiana, el dietista ha de contribuir a la sa ut de s individus
i  de les coMectivitats, utilitzant no solament els seus
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científics en nutricio, sinó també en matéria de
relacions humanes i gestió de recursos.

Nutrició Aplicada (Dietistes) han de

dietétira ^®^°"®ixements en: ciéncies básiques, nutrició i
oreanit7ari^^ " • * educació alimentário-nutricional,
c?mptmeñurieL """"" '

eI^aL'd«r,^' d'Europa ja va elaborar un informe en
desenvolunar ^ ̂ principáis ámbits en els quals poden
aesenvolupar les seves funcions els dietistes:

a dieH'ffl*^ persones sanes: treball en salut pública com
col-lectiva ^ en empreses de restauració

^  hospitals i en
en tasques^^írV programes de recerca i
assegurar renUac"^^^ ^ promoció de productes per
investiaacifS h ^ marketing, tecnologia i

• Cent ^ ° !'^^'^"^olupament
treball en equ^ne d'organismes públics i privats:
el camp clínic m ^ fonamental o aplicada, tant en

• Consum i eH ^ nutrició comunitária
l'ámbit de la .^^\^entário-nutricional: treball en
al consumidor a ^ educació (centres d'informació

• ActivUatT eseoles....)
reglamentats i no i docent en ensenyaments
de servéis de resta amentats; personal sanitari; personal

• Activitats diver^^^^
erganització de'^se^ treball d'assessorament técnic,
centres esportius diferents ámbits (geriátrics,

: cSivir
rádio, televisió, en diversos mitjans: premsa.
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CALENDARI ACADEMIC CURS 2000-2001

Inici de classes: 20.09.00

Calendar! de docéncia

Docéncia de Ir semestre:

Docéncia de 2n semestre:

20.09.00 al 22.12.00

12.02 al 31.05.01

Calendar! d*exámens

1® convocatória de Ir semestre

1" convocatória de 2n semestre

2® convocatória de Ir semestre
2® convocatória de 2n semestre

09 al 31.01.01

05 al 22.06.01

25.06 al 06.07.01

03 al 07.09.01

Calendar! de vacances

Nadal

Setmana Santa

23.12.00 al 08.01.01

09 al 17.04.01

D!es fest!us

12

13

16

1

6

7

8

30

I

4

10

II

d'octubre

d'octubre

d'octubre (Festa institucional)
de novembre

de desembre

de desembre
de desembre

d'abril

de maig
de juny
de setembre

de setembre
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r"

I  DIPLOMAT EN NUTRICIO HUMANA I DIETÉTICA

PLA D'ESTUDIS ]

^Kr Diplomatura s'estructuren en troncáis,obligatóries, optatives i crédits de Iliure elecció.

Ipc^irf troncáis són aquelles que es deriven de
a tntpc eterminades per BOE i s'imparteixen per iguala totes les universitats de l'Estat.

Matéries Troncáis

Alimentació i cultura
Bioqiíuimica

Bromatologia i Tecnologia
deis aliments

Deontologia

Dietética

Dietoterápia

Assignatures

-Alitnentacío i Cultura

Total

crédits

Teoría Prácti

-ques

-Bioquímica

-Aliments

-Bromatologia i Tecnologia
deis aliments

6  3_
6  1

4  3

-Deontologia
•Nuüició Aplicada
-Dietética

4¿_ 4,5

-Nutrició Clínica
-Dietoterápia
-Economia i Gestió
Alimentária
Estructura i Funció del Cos
Humá
Hsiopatologia
Microbiología i Toxicologia
deis Aliments
-Qualitat i Control
Alimentaris

•Salut Pública

6

6,5
3

3,5

Nutrició

uimica AnliraHi»

Salut Pública

Tecnología cnlinan'g
Tecnología culinaria

Les assignatures obligatóries són aquelles determinades
Iliurement per cada universitat. Són de caire obligatori per a
Talumne.

Matéries obligatoríes UB Assignatures Total

crédits

Teoría Prácti-

ques

Técniques i Métodos
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 Comunitária i

Educació Alimentária-

Nutricional

-Nutrició Comunitária i
Educació Alimentária-
Nutricional

6 3 3

Practicum -Practicum 9 0 9

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

Oferta d'Assignatures Optatives
Curs 2000/2001

Semestre

recomanat

Total

crédits

-Restauració Col-lectiva 3r 6

-Nutrició i Activital Física 3r 6

-Alimentació i Qualitat de Vida en el Procés d'Envelliment 4t 6

-Nutrició i Alimentació durant la Infáncia i l'Adolescéncia 4t 6

-Alimentació Artificial Sé 6

-Dietoterápia en les Malalties Renals i Oncológiques Sé 6

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

L'oferta, tant d'assignatures com d'activitats, que es puguin
reconéixer com a Iliure elecció es fa publica semestralment
de forma anticipada, d'acord amb els terminis i procediment
establerts per la Comissió Académica de la Junta de Govern
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DIPLOMAT EN NUTRICIÓ HUMANA I DIETÉTICA

PLA D'ESTUDIS

Diplomatura s'estructuren en troncáis,obhgatóries, optativas i crédits de lliure elecció.

troncáis són aquellas que es deriven de

a tote<! eterminadcs per BOE i s'imparteixen per iguala totes les universitats de l'Estat. h e

Matéríes Troncáis
Assignatures Total Teoría Prácti

crcdits -aucsAlimentació i cultura -Alimentació i Cultura
uunica

-Bioquímica
Bromatologia i Tecnologia
deis aliments

- Alimenta

-Bromatologia i Tecnologi
deis aliments

Deontoloeia -Deontologia
Dietética Nuirició Aplicada

-Dietética
Dietoterápia Nutricio Clínica

-Dietoterápia
Economia i Gestió Economia i Gestió
Alimentária Alimentaria
Estructura i Fundó del Cos Estructura i Fundó del Cos

Fisiopatoloeia
FisiopatoloeiaHigiene deis aliments Microbiología i Toxicologia
deis Aliments
Qualitat i Control
Alimentaris

Nutridó
Nutrició

uimica AnliraHi.
uimica AplicadaSalut Pública

Salut Pública

Tecnologia
Tecnología culinaria
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Les assignatures obligatories són aquellos determinades
Iliurement per cada universitat. Són de caire obligatori per a
Talumne.

Materies obligatories UB Assignatures Total

crédits

Teoría Prácti-

ques

Técniqucs i Métodos
d'Estudi de Nutrició

Aplicada

-Técniqucs i Métodos
d'Estudi de Nuirició
Aplicada

7,5 3 4,5

Patologia Nutricional i
Farmacologia

-Patologia Nutricional i
Farmacoloeia

7,5 4,5 3

Nutrició Comunitária i

Educació Alimentária-

Nutricional

-Nutrició Comunitária i
Educació Alimentária-
Nutricional

6 3 3

Practicum -Practicum 9 0 9

Les assignatures optatives són aquellos que l'alumne triará
dintre del mateix pía d'estudis, d'una oferta que se li
presenta anualment. El pía d'estudis determina que l'alumne
ha de cursar 18 crédits corresponents a aquestos
assignatures.

Oferta d'Assignatures Optatives
Curs 2000/2001

Semestre

recomanat

Total

crédits

-Restauració Col-lectiva —
3r 6

-Nuirició i Activilat Física
3r 6

-Alimentació i Qualitat de Vida en el Procés d'Envelhment 4t 6

-Niifrírii^ i Alimentació durant la Infáncia i l'Adolescéncia 4t 6

-Alimentació Artificial
5é 6

-Dietoterápia en les Malalties Renals i Oncológiques 5é 6

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

L'oferta, tant d'assignatures com d'activitats, que es puguin
reconéixer com a lliure elecció es fa pública semestralment
de forma anticipada, d-acord amb els terminis i procediment
establerts per la Comissió Académica de la Junta de Govern
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de la UB. L'oferta general de crédils de Iliure elecció está
permanentinent nctualitzada a l'adre^a d'Internet
www.ub.es/acad/ll jure

L'estudiant ha de fer com a mínim un 50% del total de
crédits de Iliure elecció fora del seu pía d'estudis (ja sigui
mitjangant la superació d'assignatures de Iliure elecció que

°  Universitat de Barcelona o per reconcixement decrédits).

El máxim de crédits que un estudiant pot matricular per al
reconei^xement de crédits, no pot superar el 60% del nombre
de crédits de Iliure elecció establert peí pía d'estudis de
1 ensenyament.

L oferta de matriculació d'activitats de Iliure elecció, ja
siguin assignatures, ja siguin activitats susceptibles de
reconeixement de crédits, té carácter semestral.

Oferta d Assignatures de Lliure Elecció CESNID
Curs 2000/2001

-Introducció a la Informativa
-Consum i Seguretat Alimp.ntarig— /^iiuicniana

Anglés Aplicat a les Ciéncies de la Nutrició*
•Aplicacions Inforaiátíaues pn .* i
——n—. a ^..icncies ge la Ni

-Aplicacions Infonnátiques en Alimen
tació i N

Semestre

Ir, 3r, Sé

Total

crédits

-Llenguatee Cientffíc per les riénniVc
♦Oferta peí 2n nen'odft Hí»

Alimen

r  ■ . ^ íesOferta peí 2n penode de docéncia
utrici6*

de r Alimentació*de l'Aliment«ci,^*

2n, 4t, 6é
2n, 4t, 6é

, pendent d'aprovació
Oferta d'Activitats de Lliure Elecció CESNID

C
Total

crédits
Semestre

u^OOO/2001Cicle de Cinema d Alimentació
Ir. 3r. 5eOferta pendent d'aprovaci<S
2n, 4t, 6e

CONFIGURACIÓ DE L'ENSENYAMENT

^ignatures Assignatures Assignatures Lliure elecció
Troncái Obli

Ensenyament s gatories Optatives
193 crédits 126 crédits 30 crédits 18 crédits 19 crédits
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ITINERARI CURRICULAR RECOMANAT

Primer semestre Quart semestre
Química Aplicada (9 cr.)
Estructura i Fundó del Cos Humé (9 cr.)
Bioquímica (9 cr.)
Alimentació i Cultura (6 cr.)

Segon semestre

Nutrició Qínica (6 cr.)
Técniques i Métodes d'Estudi de Nutrició
Aplicada (7,5 cr)
Microbiologia i Toxicologia deis Aliments

(12 cr.: assignatura anual)
Salut Pública (5,5 cr.)
Optativa

Cingue semestre
Bromatologia i Tecnologia deis Aliments (7 cr.)
Dietoterépia (6 cr.)
Economia i Gestió Alimentaria (6 cr.)
Optativa

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

Tercer semestre Sisé semestre
Qualitat i Control Alimentaris (4,5 cr.)Dietética (6,5 cr.)

Patologia Nutricional i Farmacologia (7,5 cr.)
Microbiologia i Toxicologia deis Aliments

(12 cr.: assignatura anual)
Tecnologia Culinária (6,5 cr.)
Optativa

Nutrició Comunitaria i Educació Alimcntario-
Nutricional (6 cr.)
Deontologia (4,5 cr.)
Practicum (9 cr.)

MATRÍCULA I PERMANENCIA

Matrícula

Segons la normativa de la UB, Uestudiant ha de matricular-se el
primer any d'un mínim de 50 crhdits (60 credits si soMicita
Lea general) i d'un míxim de 90 crédits. A partir del segon
any, restudiant pot matricular-se del nombre de crédits que
desitgi, si bé a refecte de la normativa de permanéncia el
mínim que cal comptabilitzar és de 45 crédits.
L-estudiant podrá matricular en el període d-ampliaci6 de
matrícula del mes de febrer únicament aquelles assignatures
corresponents al segon període de docéncia (semestres parell )
que no pugui matricular en el període ordtnar, per no teñir
assolits els prerequisists corresponents.
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de la UB. L'oferta general de crédits de Iliure elecció está
permanentment actualitzada a l'adrega d'Internet
www.ub.es/acad/lliiirp.

L estudiant ha de fer com a mínim un 50% del total de
crédits de Iliure elecció fora del seu pía d'estudis (ja sigui
niitjan^ant la superado d'assignatures de Iliure elecció que
ofereixi la Universitat de Barcelona o per reconeixement de
crédits).

El máxim de crédits que un estudiant pot matricular per al
reconeixement de crédits, no pot superar el 60% del nombre
de crédits de Iliure elecció establert peí pía d'estudis de
l'ensenyament.

L oferta de matriculació d'activitats de Iliure elecció, ja
siguin assignatures, ja síguin activitats susceptibles de
reconeixement de crédits, té carácter semestral.

Oferta d'Assignatures de Lliure Elecció CESNID
Curs 2000/2001

Semestre Total

crédits

-Introducció a la Informática Ir, 3r, 5é 3
-Consum i Seguretat Alimentária

Ir, 3r, 5é 3
_:Anglés Aplicat a les Ciéncies de la Nutricio*

2n, 4t, 6é 3
^-Aplicacions Informátiques en Alimentació i Nutrido* 2n, 4t, 6é 3

cnguatge e:ientífic per les Ciéncies de 1'Alimentació* 2n, 4t, 6é 3
erta peí 2n període de docéncia, pendent d'aprovació.

Otérta fF Activitats de Lliure Elecció CESNID
Curs 2000/2001

Semestre Total

crédits

-Cidc de unema d'Alimentíidó
Ir, 3r, 5é 2Oícna pendent d'aprovació
2n, 4t, 6é

_CONFIGURACIÓ DE L'ENSENYAMENT

Total

Eosenyament Assignatures
Troncáis

Assignatures Assignatures Lliure elecció

193 crédits
—— ̂ crédits 30 crédits 18 crédits 19 crédits
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ITINERARI CURRICULAR RECOMANAT

Primer semestre Quart semestre

Química Aplicada (9 cr.)
Estructura i Funció del Cos Hum& (9 cr.)
Bioquímica (9 cr.)
Alimcntació i Cultura (6 cr.)

Segon semestre

Nutrició Qínica (6 cr.)
T6cniques i Métodes d'Estudi de Nutrició
Aplicada (7,5 cr)
Microbiologia i Toxicologia deis Alimenta
(12 cr.: assignatura anual)

Salut Pública (5,5 cr.)
Optativa

Cingue semestre

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

Tercer semestre

Bromatologia i Tecnologia deis Aliments (7 cr.)
Dietoterápia (6 cr.)
Economia i CJestió Alimentaria (6 cr.)
Optativa

Sisé semestre

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

Tecnologia Culinária (6,5 cr.)
Optativa

Qualitat i Control Alimentaris (4,5 cr.)
Nutrició Comunitaria i Educació Alimentario-
Nutricional (6 cr.)
E)eontologia (4,5 cr.)
Practicum (9 cr.)

MATRÍCULA I PERMANENCIA

Matrícula

Segons la normativa de la UB, l'estudiant ha de matricular-se el
primer any d'un mínim de 50 crédits (60 crédits si soMicita
beca general) i d'un máxim de 90 crédits. A partir del segon
any l'estudiant pot matricular-se del nombre de crédits que
desitgi, si bé a l'efecte de la normativa de permanencia el
mínim que cal comptabilitzar és de 45 crédits.

L'estudiant podrá matricular en el període d'ampliació de
matrícula del mes de febrer únicament aquellas assignatures
corresponents al segon període de docáncia (semestres parells)
que no pugui matricular en el període ordinari per no teñir
assolits els prerequisists corresponents.
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Les assignatures de Iliure elecció corresponenls ais segon
període de docéncia, s'hauran de matricular en el període
d'ampliació de matrícula del mes de febrer.

L estudiant que en matricular-se només li manqui el 10% de
crédits per finalitzar els seus estudis podrá sol*licitar una
convocatória extraordinária (dins el període normal d'exámens)
a part de les 2 convocatóries ordináries.

Permanencia

Segons la normativa de la UB, el primer any acadámic
es u lant ha d haver superat un mínim de 9 crédits

^ assignatures obligatóries. En cas contrari nopodrá continuar els estudis.

A partir del segon any académic, l'estudiant ha de superar el
nom re e crédits acumulats (corresponents a qualsevol tipus
assignatura) que resulti de sumar 9 al resultat de dividir el

nom re total de crédits de qué s'ha matriculat a partir del segon

(FR) crédits (NC), peí factor de repetició

[ PREREQUISITS □

Fnn hagin aprovat l'assignatura Estructura i®  ̂ Humá no podran matricular-se de Patologíautricional i Farmacología.

Els alumnes que no hagin aprovat les assignatures Nutricio
p icada 1 Dietética nn nrkrlt-m » f o*-_ oa Aa

Dietoterápia. podran matricular-se de

haver niatricular-se de Practicum sense
oblieatoHe^^ a crédits de les assignatures troncáis i
oblieatériíim \ ^ cnsenyament, entre les quals
Química ApÜcadr assignatures
Dietoterápia Stoquimica, Nutricio, Aliments i

24

PROGRAMACIÓ DE PRÁCTIQUES

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
calendari de les práctiques 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 corresponents a les assignatures
Bioquímica, Química Aplicada, Nutrició, Nutricio Aplicada,
Dietética, Fisiopatologia, Nutrició Clínica i Dietoterápia es
realitzen en horari de matí o tarda.

Les práctiques de simulado de les assignatures Dietética i
Dietoterápia es realitzen al CESNID en horari de tarda.

Les práctiques externes de Consell Dietétic de 1 assignatura
Nutrició Clínica es realitzen en diferents períodes i franges
horáries. L'alumne ha de portar obligatóriament bata o pijama
blanc, segons el cas, amb el logotip del CESNID.

Les práctiques de Servei de Dietética corresponents a
l'assignatura Practicum duraran deu setmanes, en horari de
matí. Per aqüestes práctiques l'alumne ha de portar
obligatóriament, pijama blanc amb el logotip del CESNID i
calgat adequat.
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Les assignatures de Iliure elecció corresponents ais segon
període de docéncia, s'hauran de matricular en el període
d'ampliació de matrícula del mes de febrer.

L estudiant que en matricular-se només 11 manqui el 10% de
crédits per finalitzar els seus estudis podrá soMicitar una
convocatória extraordinária (dins el període normal d'exámens)
a part de les 2 convocatóries ordináries.

Permanencia

Segons la normativa de la UB, el primer any académic
estudiant ha d'haver superat un mínim de 9 crédits

corresponents a assignatures obligatories. En cas contrari no
podrá continuar els estudis.

A partir del segon any académic, l'estudiant ha de superar el
nom re de crédits acumulats (corresponents a qualsevol tipus
assignatura) que resulti de sumar 9 al resultat de dividir el

nom re lot^l de crédits de qué s'ha matriculat a partir del segon
mínim de 45 crédits (NC), peí factor de repetició

trK).

[ PREREQUISITS

Els alumnes que no hagin aprovat l'assignatura Estructura i
uncí del Cos Humá no podran matricular-se de Patología

Nutricional i Farmacología.

Els alumnes que no hagin aprovat les assignatures Nutricio

ofetoter^p' ̂ ^^®t^tica no podran matricular-se de

havpr^o podran matricular-se de Practicum sense
oblieaté^^^^^ crédits de les assignatures troncáis i
obliffíifA'^'^^ l'cnsenyament, entre les quals
Ouímicfl'^^^^^"' figurar els de les assignatures
Dietoterápia^ ̂ ^^da, Bioquímica, Nutricio, Aliments i
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PROGRAMACIÓ DE PRÁCTIQUES

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
calendari de les práctiques es fa públic durant les primeres
setmanes del semestre corresponent. L alumne ha de portar
obligatoriament bata, amb el logotip del Centre.

Els seminaris práctics corresponents a les assignatures
Bioquímica, Química Aplicada, Nutricio, Nutricio Aplicada,
Dietética, Fisiopatologia, Nutrició Clínica i Dietoterápia 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 Consell Dietétic de 1 assignatura
Nutrició Clínica es realitzen en diferents períodes i franges
horáries. L'alumne ha de portar obligatóriament bata o pijama
blanc, segons el cas, amb el logotip del CESNID.

Les práctiques de Servei de Dietética corresponents a
l'assignatura Practicum duraran deu setmanes, en horari de
matt. Per aqüestes prietiques Talumne ha de portar
obligatóriament, pijama blanc amb el logotip del CESNID i
cal^at adequat.
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ASSIGNATURES TRONCALS I OBLIGATÓRIES

Alimentació i Cultura (6 crédits)

Objectius
L objectiu general és que Talumne adquíreixi els concixements
per entendre qué és, qué representa i quines són les
perspectives de ralimentació cap al segle XXI.

Continguts
Matéria explicada des de tres perspectives diferents; una
d histórica, on es venen les influéncies de les diferents cultures
en la seva manera de menjar; una altra d'antropológica, on
s explica la complexa relació entre alimentació, societat i
cultura i, finalment, una psicológica on es donen els
coneixements básics
alimentáries.

per

psicológica
entendre les

on es

diferents conductes

Aliments (7 crédits)

Objectius
Es pretén que 1 alumne adquireixi els coneixements básics de

/  estructura i propietats deis aliments, de les seves funcions i la
importáncia d aquests aliments per a l'organisme huma.

Continguts
Pn aquesta assignatura es donen coneixements sobre la
omposició i valor nutritiu deis diversos aliments i les

alteracions que pateixen.

Bioquímica (9 crédits)

Objectius

básics^ob l'alumne adquireixi coneixements
de conéiv ^ ̂  principis immediats de carácter nutritiu, a més
seva nrít^'^ ̂  oiotabolisme ceMular: les vies metabóliques i la
metabolism"e ^ fundó. Aixó permetrá descriure eliferents situacions fisiológiqilues.
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Continguts
El temari es dividcix en tres parts, una primera en la qual
trobem els elements estructuráis deis éssers vius, quins són i
quines són les seves funcions. Una segona part on s'explica el
metabolisme deis diferents elements que juguen un paper
important dins de l'organisme, i, finalment, una part on es
veuen les bases de la transmissió de la informació genética.

Bromatología i Tecnología deis Aliments (7 crédits)

Objectius
Es pretén que l'alumne conegui els diferents components deis
aliments, quins són els mecanismes deis processos de
degradació que pateixen i, en base a aquests coneixements,
saber justificar les mesures més adients per allargar la seva
vida útil.

Continguts
Primer s'estudia la composició deis aliments, per després
veure'n les possibles modificacions i alteracions, i, finalment,
els fonaments de la tecnología d'aliments.

Deontologia (4,5 crédits)

Objectius
L'objectiu general és que l'alumne adquireixi la terminología
básica i els conceptes fonamentals del sistema jurídic, tenint
una visió práctica de la legislació alimentária des d'un punt de
vista de seguretat i higiene deis aliments.

Continguts
Després d'una part introductória, s'estudien el dret, 1 estructura
jurídica-normativa i el paper de les administracions publiques
en matéria alimentária.

Dietética (6,5 crédits)

Objectius . . j- j
Adquirir agilitat en el consell dietétic, ja siguí individual o
coMectiu, tenint present els factors socioculturals que envolten
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ASSIGNATURES TRONCALS I OBLIGATÓRIES

/

Alimentació i Cultura (6 crédits)

Objectius
L objectiu general és que Talumne adquireixi els coneixemenls
per entendre qué és, qué representa i quines són les
perspectives de ralimentació cap al segle XXI.

Continguts
Matéria^ explicada des de tres perspectives diferents; una
d histórica, on es venen les influéncies de les diferents cultures
en la seva manera de menjar; una altra d'antropologica, on
s explica la complexa relació entre alimentació, societat i
cultura i, finalment, una psicológica on es donen els
coneixements básics per entendre les diferents conductes
alimentáries.

Aliments (7 crédits)

Objectius
Es pretén que 1 alumne adquireixi els coneixements básics de
estructura i propietats deis aliments, de les seves funcions i la

import ncia d aquests aliments per a l'organisme huma.

Continguts
Pn aquesta assignatura es donen coneixements sobre la
omposició i valor nutritiu deis diversos aliments i les

aiteracions que pateixen.

Bioquímica (9 crédits)

Objectius

básics^ob l'alumne adquireixi coneixements
de conéiv ^ ̂  principis immediats de carácter nutritiu, a més
seva nrr^^ ̂  ™etabolisme ceMular: les vies metabóliques i la
metabolisme^^en Aixó permetrá descriure eldiferents situacions fisiológiques.

26

Continguts
El temari es dividcix en tres parts, una primera en la qual
trobem els elemcnts estructuráis deis éssers vius, quins són i
quines són les seves funcions. Una segona part on s'explica el
metabolisme deis diferents elements que juguen un paper
important dins de l'organisme, i, finalment, una part on es
veuen les bases de la transmissió de la informació genética.

Bromatoiogia i Tecnologia deis Aliments (7 crédits)

Objectius
Es pretén que l'alumne conegui els diferents components deis
aliments, quins són els mecanismes deis processos de
degradació que pateixen i, en base a aquests coneixements,
saber justificar les mesures més adients per allargar la seva
vida útil.

Continguts
Primer s'estudia la composició deis aliments, per després
veure'n les possibles modificacions i alteracions, i, finalment,
els fonaments de la tecnologia d'alimcnts.

Deontologia (4,5 crédits)

Objectius
L'objectiu general és que l'alumne adquireixi la terminología
básica i els conceptes fonamentals del sistema jurídic, tenint
una visió práctica de la legislado alimentaria des d un punt de
vista de seguretat i higiene deis aliments.

Continguts . ,,
Després d'una part introductória, s'estudien el dret, 1 estructura
jurídica-normativa i el paper de les administracions publiques
en matéria alimentária.

Dietética (6,5 crédits)

Objectius , . . j. .j ,
Adquirir agilital en el consell dietétic, ja siguí individual o
col lectiu, tenint present els factors socioculturals que envolten
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el comportament alimentari i, també, identificar les necessitats
nutricionals segons les etapes de la vida i les diverses
situacions fisiologiques que s'hi puguin donar.

Continguts
Aquesta assignatura consta d'una serie de temes on s'estudien
e s factors socioculturals del comportament alimentari. A més,
es veuen les necessitats nutricionals en les diferents etapes de
a vida, així com les variacions que es donen segons diverses
situacions fisiológiques.

Dietoterápia (6 credits)

Objectius

capag d'elaborar un pía d'atenció

oresentin^ diferents malalties i, en casos en qué es
fins a la ° ogies diverses, saber fer el seguiment del malaltfins a la seva guarició o compensació.

Continguts

seeufr^pn^? forma detallada les diferents pautes dietétiques a
de la nnt *001 hospitalari, a més de veure la incidéncia
puguin donar^^ diferents malalties i/o situacions que es

Economia i Gestió Alimentaria (6 credits)
Objectius

caracte^ríc^í gooeral és que l'alumne sápiga definir les
l'estructiira^"^^ ^ ^ alimentació col-lectiva i que conegui
relaciona • del servei d'alimentació i les seves^acions interdepartamentals.

Continguts

empreñes" a ^^P^^^es d'organitzacióemDre«!P8 u urganiizacio tant de les
tenint en cnmnt^ **oentáries com deis servéis d'alimentació,
de pressupostos^ ^ gostió i els cálculs de costos, i la confecció
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Estructura i Funció del Cos Huma (9 credits)

Objectius
L'objectiu general és assolir els coneixements necessaris per
entendre el funcionament del cos humá des d'una perspectiva
global. Per poder arribar-hi cal integrar els coneixements
d'Anatomia amb els diferents conceptes que es donen a 1 área
de Fisiologia i Citologia-Histologia.

Continguts
Aquesta assignatura consta de tres grans árees: Anatomia,
Fisiologia i Citologia-Histologia. Dins de 1 área d Anatomia hi
ha la descripció deis diferents components de 1 organisme
humá. En l'área de Fisiologia es descriuen els diferents
sistemes des d'un punt de vista funcional. En 1 área de
Citología -Histología, es detallen les característiques cel-lulars
deis diferents teixils.

Fisiopatologia (7,5 credits)

Objectius
L'objectiu general és que l'alumne conegui els conceptes
fisiológics en diferents situacions (exercici físic, dejuni,...) i
que adquireixi uns coneixements amplis sobre les bases
fisiopatologiques deis diferents trastorns, principalment aquells
en qué s'hi pot intervenir dietéticament.

Continguts

A través deis diferents temes es donen els coneixements de la
terminología més habitual i els coneeptes fisiológics bósics de
les diverses malalties.

Microbiologia i Toxicologia deis Aliments (12 credits)

Objectius . , s - 1 •
Adquirir els coneixements necessaris de microbiología per
poder aplicar-los en els criteris de control de qualitat de s
aliments, així com conéixer els principáis elements
potencialment tóxics i els fonaments de toxicologia alimentária.
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el comportament alimentari i, també, identificar les necessitats
nutricionals segons les etapes de la vida i les diverses
situacions fisiológiques que s'hi puguin donar.

Continguts
Aquesta assignatura consta d'una serie de temes on s'estudien
e s actors socioculturals del comportament alimentari. A més,
es veuen les necessitats nutricionals en les diferents etapes de
a vida, així com les variacions que es donen segons diverses
situacions fisiológiques.

Dietoterápia (6 crédits)

Objectius

capag d'elaborar un pía d'atenció

nrf»«í»nt "^ diferents malalties i, en casos en qué es
fin<i a ogies diverses, saber fer el seguiment del malaltfins a la seva guarició o compensació.

Continguts
forma detallada les diferents pautes dietétiques a

de la ^ont hospitalari, a més de veure la incidencia
Dupiiin h" diferents malalties i/o situacions que espuguin donar. ^

Economía i Gestió Alimentarla (« crédits)
Objectius

caract^erriü- l'alumne sápiga definir les
l'estructiir^'^^^^ ^ 1 alimentació col-lectiva i que conegui
relacione del servei d'alimentació i les sevesreiacions mterdepartamentals.

Continguts

empreñes" apio d'organització tant de les
tenint en comnt^ imentáries com deis servéis d'alimentació,
de pressupostos^ ^ gostió i els cálculs de costos, i la confecció

28

Estructura i Funció del Cos Huma (9 crédits)

Objectius
L'objectiu general és assolir els coneixements necessaris per
entendre el funcionament del cos humá des d'una perspectiva
global. Per poder arribar-hi cal integrar els coneixements
d'Anatomia amb els diferents conceptes que es donen a l'área
de Fisiologia i Citologia-Histologia.

Continguts
Aquesta assignatura consta de tres grans árees: Anatomia,
Fisiologia i Citologia-Histologia. Dins de l'área d'Anatomia hi
ha la descripció deis diferents components de 1 organisme
humá. En l'área de Fisiologia es descriuen els diferents
sistemes des d'un punt de vista funcional. En 1 área de
Citología -Histología, es detallen les caraclerístiques cel-lulars
deis diferents teixils.

Fisiopatologia (7,5 crédits)

Objectius
L'objectiu general és que l'alumne conegui els conceptes
fisiológics en diferents situacions (exercici físic, dejuni,...) i
que adquireixi uns coneixements amplis sobre les bases
fisiopatológiques deis diferents trastorns, principalment aquells
en qué s'hi pot intervenir dieteticament.

Continguts , ^ j i

A través deis diferents temes es donen els coneixements de la
terminología més habitual i els conceptes fisiológics básics de
les diverses malalties.

Microbiologia i Toxicologia deis Aliments (12 credits)

de microbiologia per
Objectius
Adquirir els coneixements necessaris
poder aplicar-los en els critens de control de qualitat de s
aliments, així com conéixer els principáis eleinents
potencialment tóxics i els fonaments de lexicología alimentária.
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Continguts
Aquesta assignatura té tres vessants complementáries: la
microbiología, on es veuen els conceptes básics i els principáis
microorganismes que afecten l'alimentació; una segona part on
s estudia la higiene alimentária i on es veuen els principáis
efectes deis microorganismes en els aliments; i, per últim, una
part toxicológica, on s'estudia la toxicitat deis diferents
elements.

Nutricio (8 crédits)

Objectius
L objectiu general és que l'alumne conegui els conceptes básics
de les necessitats i els requeriments de nutrients de l'organisme
umá i, per altra banda, que adquireixi la metodología i els

cnteris amb qué cal aplicar aquests conceptes en dietética i
dietoterápia.

Continguts
En els primers temes es dona una visió de com son utilitzats els

^ micronutrients per l'organisme, a® s e les seves necessitats i procedéncia. En els últims temes
s estudia com fer valoracions nutricionals a individus i
comunitats.

Nutricio Aplicada (6 crédits)

Objectius

ind^^^n'^^ ^ calcular les recomanacions nutricionals deis
Quallt compte els diferents aspectes de
com ^ utilització i limitacions de les taules de
habi^^^^^^D ^^i'^cnts. Identificar les mesures casolanes d'ús

^  * J®ndre consciéncia de la globalitat alimentária i de
ompeténcies del dietista-nutricionista.

Continguts

taulñR^ífo" ^®comanacions nutricionals i la utilització de les
alimentacii^^T^°^^^^^ d'aliments i s'arriba a la nutricio i
comnortamo 1-^ persona adulta sana. A més, s'estudien el
l'educació ar ^ i els diferents papers del dietista en'ació alimentária-nutricional.
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Nutricio Clínica (6 crédits)

Objectius
L'objectiu general és que l'estudiant adquireixi la
d'elaborar un pía d'atenció nutricional en les
patologies i, també, fer el seguiment del malalt fins
guarició o compensació.

capacitat
diferents

a la seva

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

ser

Nutricio Comnnitária i Educació Alimentario-Nutricional (6
crédits)

Objectius , 1 j f
Adquirir la capacitat d'identificar i valorar els diferents
problemes i necessitats en el camp de la nutricio comunitária,
per després poder analitzar les intervencions comunitáries i
conéixer com planificar i avaluar programes e nutrici i
educació al i mentar i o-nutricional.

ErprireMIoc s'estudia la relació entre nutrició i malaltia.
deaprés ea treballen ela conceptea cpidemiológKa nutnc.onala .
finaltnent, a'analitzen ela diferenta aapectea de la intervenció
comunitária en nutrició.

Patologia Nutricional i Farmacologia (7,5 crédits)

s'haurá de basar laObjectius . . . X
Saber ,^""párt?r d\la coneixementa báaiea de lea
;rlrei;:uVa ti::rk:.ora de nac de baae nutricional Tenint
ercómp e ela principia generala de Farmacolog.a e a aeua
mecanramea d'acció i lea poaaiblea interacc.ona déla fürmaca
amb els aliments.

Primfr^e" donen ela coneixementa baaica de lea principala
malaltiea i factora de riac de baae nutric.onal, per deaprea
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Continguts
Aquesta assignatura té tres vessants complementáries: la
microbiología, on es veuen els conceptes básics i els principáis
microorganismes que afecten Talimentació; una segona part on
s estudia la higiene alimentaria i on es veuen els principáis
e ectes deis microorganismes en els aliments; i, per últim, una
part toxicológica, on s'estudia la toxicitat deis diferents
elements.

Nutricio (8 credits)

Objectius
L objectiu general és que Talumne conegui els conceptes básics
e es necessitats i els requeriments de nutrients de l'organisme

banda, que adquireixi la metodología i els

dieto/erápTa aplicar aquests conceptes en dietética i
Continguts

íenies es dona una visió de com són utilitzats els

mp«! Hp 1 i micronutrients per Torganisme, a
s'elnHii" necessitats i procedéncia. En els últims temes
comunitats^°"^ valoracions nutricionals a individus i

Nutricio Aplicada (6 credits)

Objectius

individué «T calcular les recomanacions nutricionals deis
Qualitat r- en compte els diferents aspectes de
comnosípí/í^ü»^ utilització i limitacions de les taules de
habitual p A Identificar les mesures casolanes d'ús
les cnmnptx^^ consciéncia de la globalitat alimentária i de

® ^«n'Peténcies del dietista-nutricionista.
Continguts

taules de J^®^°"^nnacions nutricionals i la utilització de les
alimentació d'aliments i s'arriba a la nutrició i
comportampnf q1-^ PC'^sona adulta sana. A més, s'estudien el
l'educació alimp diferents papers del dietista en

nlimentána-nutricional.

30

Nutrició Clínica (6 credits)

Objectius
L'objectiu general és que l'estudiant adquireixi la
d'elaborar un pía d'atenció nutricional en les
patologics i, també, fer el scguiment del malalt fins
guarició o compensació.

capacitat
diferents

a la seva

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

ser

Nutrició Comunitaria i Educacio AlimentariO"Nutricional (6
credits)

Objectius 1 jT
Adquirir la capacitat d'identificar i valorar els diferents
problemes i necessitats en el camp de la nutrició comunitária,
per després poder analitzar les intervencions comunitáries i
conéixer com planificar i avaluar programes de nutricio i
educad ó alimentario-nutricional.

Continguts _ . .. . , ,,.
En primer lloc s'estudia la relacio entre nutricio i malaltia,
després es treballen els conceptes epidemiológics nutricionals i.
finalment, s'analitzen els diferents aspectes de la intervencio
comunitária en nutrició.

Patología Nutricional i Farmacología (7,5 credits)

s'haurá de basar la
Objectius , .
Saber plantejar els principis en que , • a ^
intervenció nitricional. a partir deis coneixements básics de le
principáis malalties i factors de risc de base nutricional Tenint
en compte els principis generáis de Farmacología els seus
mecanismos d'acció i les possibles interaccions deis fármacs
amb els aliments.

Pr'imér^e" donen els coneixements básics de les principáis
malalties i factors de risc de base nutricional, per despres
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passar a veure els conceptes de Farmacologia General:
mecanismes d acció deis fármacs i com actúen aquests en
1 organisme.

Practicum (9 crédits)

Objectius

general se centra en dos apartats. Per una part

1  u ^ capa? d'elaborar i presentar un projecte, i
íiitplflHífc \ realització de practiquestutelades, ha d'adquirir experiencia en el món laboral

Continguts

oer projecte sota la direcció d'un tutor i
un Servei práctiques en centres on hi hagiun bervei de Nutricio i Dietética.

Quahtat i Control Alimentaris (4,5 crédits)

Objectius

control^^snn^f"^^^^ ^ alumne adquireixi els conceptes de
caracterfstin ^ ^eguretat alimentária, tenint en compte les
"u\trir:iLetari:"""°'
Continguts

necessaris np ̂  ^^^es per conéixer la qualitat i els controls
aliments ^ avaluar les característiques deis diferents

Química Aplicada (9 crédits)
Objectius

básics de Que l'alumne adquireixi els coneixements
d'altres matérip^ química que constitueixen els fonaments
important oue r i ensenyament. Per aconseguir-ho és
conceptes teórics assoleixi la capacitat de relacionaroríes amb la realitat práctica.
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Continguts
En el temari es descriuen les diferents característiques de les
diverses estructures químiques, s'analitzen les seves propietats
i s'estudia com varien en diferents sistemes. També s'estudia la
cinética química i les característiques i propietats deis principis
immediats.

Salut Pública (5,5 crédits)

Objectius
L'objectiu general és que l'alumne aprengui, d una banda, els
conceptes básics de Salut Pública i d altra banda, les seves
aplicacions en nutrició, a més de les eines metodológiques que
proporciona l'epidemiologia.

Continguts
L'assignatura es dividcix en tres parts. Una primera purt on
s'estudien per una banda els conceptes de salut i malaltia i per
l'altra, els diferents nivells de prevenció i el paper del personal
sanitari Una segona part on s'analitzen els conceptes básics
d'epidemiologia. A la tercera part s'apliquen els conceptes
epidemiológics a la nutrició.

Técnlques I Métodes d'Estudi de Nutrició Apiicada (7,5
crédits)

L'obíéctíu general és facilitar a Talumne les bases suficients
per poder interpretar i fer üs deis informes publicáis que h
permetin conéixer la utilitxació de les proves estadistiques
bésiques per resoldre un treball de camp. L alumne ha de ser
capac d'aplicar les diferents metodologies en el disseny i
realització de projectes aplicats a la Nutricio.

Continguts , , • lí. •

A través de diverses disciplines s'ensenyen les eines básiques
per a poder dissenyar i analitzar diferents protocols d estudi en
Nutrició Aplicada.
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passar a veure els conceples de Farmacología General:
mecanismes d acció deis fármacs i eom actúen aquests en
1 organisme.

Practicum (9 crédits)

Objectius

CBiitra en dos apartats. Per una pan1 alumne ha de ser capas d'elaborar i presentar un projecte, i
tutelíiHpc h realització de práctiquestutelades, ha d-adqu.rir experiencia en el nión laboral

Continguts

D¡r'ür!l,''rÍ"if'' "" .'"■"j"'® direccid d'un tutor i
un Servei de practiques en centres on hi hagiun :>ervei de Nutricio i Dietética.

Quahtat i Control Alimentaris (4,5 crédits)
Objectius

control ^ alumne adquireixi els conceptes de
característimr" ^ seguretat alimentaria, tenint en compte les
«tabliments aninentaris°""°' ' ''®'®
Continguts

necessartr np ^ per conéixer la qualitat i els controls
aliments ^ avaluar les característiques deis diferents

Química Aplicada (9 crédits)
Objectius
L'oh'

bésics de ffsica^^'^^ ^ alumne adquireixi els coneixements
d'altres matérÍPc que constitueixen els fonaments
important que l'aln^"^^^ ensenyament. Per aconseguir-ho és
conceptes tenrir» u ^ssoleixi la capacitat de relacionarpies teorics amb la realitat práctica.
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Continguts
En el temari es descriuen les diferents característiques de les
diverses estructures químiques, s'analitzen les seves propietats
i s'estudia com varíen en diferents sistemes. També s'estudia la
cinética química i les característiques i propietats deis principis
immediats.

Salut Pública (5,5 crédits)

Objectius
L'objectiu general és que l'alumne aprengui, d una banda, els
conceptes básics de Salut Pública i d altra banda, les seves
aplicacions en nutrició, a més de les eines metodológiques que
proporciona repidemiologia.

Continguts
L'assignatura es divideix en tres parts. Una primera purt on
s'estudien per una banda els conceptes de salut i malaltia i per
l'altra, els diferents nivells de prevenció i el paper del personal
sanitari Una segona part on s'analitzen els conceptes básics
d'epidemiologia. A la tercera part s'apliquen els conceptes
epidemiológics a la nutrició.

Técniques i Métodos d'Estudi de Nutrició Aplicada (7,5
crédits)

víbjccúu general és facilitar a Talumne les bases suficients
per poder interpretar i fer ús deis informes publicats que li
permetin conéixer la utilització de les proves estad.st.ques
básiques per resoldre un treball de camp. L alumne ha de ser
capac d'aplicar les diferents metodologies en el disseny i
realització de projectes aplicats a la Nutrició.
Continguts , i • ux •
A través de diverses disciplines s'ensenyen les eines bésiques
per a poder dissenyar i analitzar diferents protocols d estudi en
Nutricio Aplicada.
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Tecnología Culinaria (6,5 crédits)

Objectius

Talumne descobreixi les possibilitats
uti ització deis productes alimentosos, coneixent les diverses

tormes de preparació deis diferents aliments.

Continguts
A través deis diferents temes s'estudien Tutillatge, les diverses
cniques de conservació, els processos i les preparacions

culinanes deis diferents aliments.

ASSIGNATURES OPTATIVES

Alimentació Artificial (6 crédits)

Objectius

parenteral ' i'^ Pf^ctica de la nutrició entera! i
tributaris d'aoue«I'^t^"' 'ituacions fisiológiques deis malalts¡es ev s p^e pál?^t
radministracT ■"«¡■"c.ons, técniques i control de
Continguts

valorant l'estat artificial, de dejuni i agressió tot
necessitat d'ontíi" l'individu que permetrá definir laTípTs de'™.' via enteral o parenteral.
d'actuació en fr . ' ormes d'alimentació. Prevenció i pautesactuacio en front a possibles complicacions.

"édJts)^"^'" ' Qualitat de Vida en el Procés d'Envelliment (6
Objectius
Despertar rinterpc «« i
psicológiques de 1 diferents situacions socio-fisiológic de 1' ^ tenint en compte el procés
freqüents en IVH^?^^ iiment. Revisar les patologies més
alimentéries adients P®^ plantejar solucions

i'áltima etana a P?^/""Íorar i mantenir la qualitat de vida^"^Pa del cicle vital.
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Continguts
Fisiología de Tenvelliment. Canvis relacionats amb l'edat i
l'activitat social. Teoría de l'activitat i teoría de la
desvinculació. L'anciá en el context de la familia
contemporánia. Les institucions geriátriques. La gerontología
interdisciplinar. Nutrició i envelliment
Rol del dietista en els servéis de
geriátrics.

Planificació de menús.
dietética deis centres

Dietoterápia en les Malalties Renals i Oncologiques (6
crédits)

Objectius ^ . , • j 1
Obtenir un coneixemenl profund de la patología renal i del seu
tractament dietétic. Saber adequar les dictes deis malalts renals
que pateixen alguna patología subsidiaria de tractament
dietétic. Saber tractar de manera integrada els pacients amb
procés oncológic.

FrsiÓpawíogia de les malalties renals. Dietes terapéutiques en
aqüestes patologies. Dietes per malalts renals amb patologies
assoeiades que requereixen tractament dietétic. Classificacio de
les neoplésies. Atenció dietética del malalt oncologic. Suport
mental.

Nutrició i Activitat Física (6 crédits)

D^finiÍTes necessitats nutritives lligades a la préctica esportiva
proDorcionant les bases fonamentals que han de regir
ralLentació de I'esportista. Diferenciar les caracter.stiques
tantlls diversos períodos d'activitat física com deis diferents
tipus de práctica esportiva.

S'Tprofundeix tant en la fisiología de la contraccid muscular
com en el metabolisme energétic i de treball fisic. EsSeLeixen les diferéncies de les pautes alimentario-nutricionalsfutiría població general i les adequades per a cada tipus de
práctica esportiva.
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T"

Tecnología Culinaria (6,5 crédits)

Objectius

^ alumne descobreixi Ies possibilitats11 zacio deis productes alimentosos, coneixcnt les diverses
tormes de preparació deis diferents alimenls.

Continguts

tárnfnn^ diferents temes s'estudien l'utillatge, les diverses
culinnrf ̂ A \ els processos i les preparacionsculinaries deis diferents aliments.

C ASSIGNATURES OPTATIVES

Alimentació Artificial (6 crédits)

Objectius

parenteral identUir^ í Practica de la nutrició enteral i
tributaris d'aquest t^nu fisiologiques deis malalts
les sev s p^c paTs Familiaritzar l'alumne amb
l'administrac'ó ^ ^ndicacions, técniques i control de

Continguts
Conceptes de nutrició
valorant l'estat dejuni i agressió tot
necessitat d'ontar n*» mdividu que permetrá definir la
Tipus de preparats i f Per via enteral o parenteral.
d'actuacid en front a posdbLs compl"cacf'

nons.

cré^ts)^"** ' Qualitat de Vida en el Procés d'Envelliment (6
Objectius
Despertar IMnterés
psicológiques de la
fisiológic deAiííioiogic de 1'PMt

per les diferents
gent gran, tenint en

situacions socio-

compte el procés 11- O"*"» en compie ei preces

freqüents en l'edat ^ ^"^®nt. Revisar les patologies més
alimentáries adíente ^^^"?®da per tal de plantejar solucionstal de plantejar

mantenir la qualitat de vida

Continguts
Fisiologia de l'envelliment. Canvis relacionats amb l'edat i
l'activitat social. Teoria de l'activitat i teoria de la
desvinculació. L'anciá en el context de la familia
contemporánia. Les institucions geriátriques. La gerontologia
interdisciplinar. Nutrició i envelliment. Planificació de menús.
Rol del dietista en els servéis de dietética deis centres
geriátrics.

Dietoterápia en les Malalties Renals i Oncologiques (6
crédits)

Objectius , , • j ,
Obtenir un coneixement profund de la patología renal i del seu
tractament dietétic. Saber adequar les dictes deis malalts renals
que pateixen alguna patología subsidiaria de tractament
dietétic. Saber tractar de manera integrada els pacients amb
procés oncologic.

Continguts , . s
Fisiopatologia de les malalties renals. Dietes terapeutiqties en
aqüestes patologies. Dietes per malalts renals amb patologies
associades que requereixen tractament dietétic. Classificacio de
les neoplésies. Atenció dietética del malalt oncologic. Suport
mental.

Nutrició i Activitat Física (6 crédits)

D^nniTles necessitats nutritivos lligades a la práctica esportiva
proporcionant les bases fonamentals que han de regir
1-alimentació de Pesportista. Diferenciar les caractenstiques
tant deis diversos perfodes d'activitat física com deis diferents
tipus de práctica esportiva.

sCr'Xndeix tant en la fisiologia de la contracció muscular,
com' en e metabolisme energétic i de treball ffsic. Es
defineixen les diferéncies de les pautes alimentario-nutricionals
entre la poblado general i les adequades per a cada tipus de
práctica esportiva.
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Nutricio i Alimentació durant la Infancia i ¡'Adolescencia (6
credits)

Objectius
Conéixer les necessitats nutritives durant la infáncia i

niffr° aprendre a interpretar i avaluar l'eslat
malalda^^ ^ ^ ^ adolescent en situació de salut i de

Continguts

la creixement i desenvolupament huma i descripció de
Laci6 i'• infancia i radolescÉncia en
intoleráncies'°i°®p"olÓEÍ«'°més"f
creixement. ® frequents de 1'etapa de

Restauració CoMectiva (6 credits)

Objectius

"'e"om«eian' eoMeetiva (soeial

Continguts

gestió^ def«r ^°^"^®ctiva. Fases de rorganització i
restauraeió deis diferents tipus de
cor.^raei6 lds"^;^en\spressuDostari i dients i deis sistemes de control
compres Qaalitat, aprofundint en el tema de gestió de

assignatures de LLIURE ELECCIÓ

ngles aphcat a les Ciéncies de la Nutricio (3 credits)
Cbjectius
L'oh'

anglés b^sats^ ^ alumne llegeixi i interpreti textosemes de nutrició i dietética; escrigui amb

36

una estructura gramatical adequada, així com que s'expressi
oralmcnt amb fluidesa.

Continguts

Es treballcn tanl l'ortografia com la sintaxi necessáries per
aplicar l'anglés a les ciéncies de la nutrició.

Aplicacions Informátiques en Alimentació i Nutrició (3
credits)

Objectius . . .
L'objectiu principal és l'aplicació de la informática en els
diferents camps de la dietética i la nutrició humana, per
alumnes que ja tenen uns certs coneixements informátics.

Continguts . , c •
Els principáis continguts de l'assignatura son el funcionament
de programes relacionáis amb la dietética i la nutrició. Per altra
banda, es treballa en la cerca d'informació a Internet i les
presentacions en públic.

Consum i Seguretat Alimentaria (3 credits)

ConéixeT el mecanisme de funcionament de la societat de
consum. així com la normativa legal deis productes . servéis
alimentaris. Identificar els trets que permeten garantir la
seguretat alimentária del consumidor.

Concepte
Continguts .

Canals de distribució comercial,
alimentária global. Normativa legal. Drets
consumidors en matéria d'alimentacio.

de seguretat
deures deis

Introducció a la Informática (3 credits)

L'ob7éctfu principal és cnsenyar les aplicacions informMiques
básiques, imprescindibles en el treball quotid.é.
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Nutricio i Alimentació durant la Infancia i rAdolescéncia (6
credits)

Objectius
Conéixer les necessitats nutritives durant la infáncia i
a o ese "cia per aprendre a interpretar i avaluar l'estat
utricional del nen i l'adolescent en situació de salut i de

malaltia

Continguts

la ^ d®senvolupament huma i descripció de
Laci^ f "e la infáncia i !-adolescáncia en
intoleíLcil S'aprofundcix en les
ereixement. ' freqüents de l'etapa de

Restauració CoMectiva (6 credits)

Objectius

ÍTÓmmuti' A¡'.n"" 'T* " cal l.cU.. (.o.i.l

Continguts

ge°"7deu L'r?e""Í'ali°' 'r'-7- I'organitxaeid i
restauració mi i f ®\^'"sntació deis diferents tipus de
coSacid 'T ' Análisi els eanL de
pressupostari i di.^ ® '^nts i deis sistemes de control
compres. en el tema de gestió de

assignatures de LLIURE ELECCIÓ

aplicat a les Ciéncies de la Nutricio (3 credits)
Objectius

en anglés ^ alumne llegeixi i interpreti textos
n temes de nutricio i dietética; escrigui amb

36

una estructura gramatical adequada, així com que s'expressi
oralment amb fluídcsa.

Continguts

Es treballen tant l'ortografia com la sintaxi nccessáries per
aplicar l'anglés a les ciéncies de la nutrició.

Aplicacions Informátiques en Alimentació i Nutrició (3
credits)

Objectius , . r s . 1
L'objectiu principal és l'aplicació de la informática en els
diferents camps de la dietética i la nutrició humana, per
alumnes que ja tenen uns certs coneixements informátics.

Continguts , , . .
Els principáis continguts de l'assignatura son el fiincionament
de programes relacionats amb la dietética i la nutricio. Per altra
banda, es treballa en la cerca d'informació a Internet i les
presentacions en públic.

Consum i Seguretat Alimentaria (3 credits)

Coféixer'el mecanisme de funcionanient de la societat de
consum, així com la normativa legal deis productes i servéis
alimentáis. Identificar els trets que permeten garantir la
seguretat alimentária del consumidor.

comercial. Concepte
Continguts

Canals de distribució rin-tQ i
alimentária global. Normativa legal. Drets
consumidors en matéria d'alimentació.

de seguretat
deures deis

Introducció a la Informática (3 credits)

L-'^bTéctfu principal és ensenyar informátiques
básiques, imprescindibles en el treball quotidiá.
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Continguts
continguts de l'assignatura son: Sistema operatiu

95/98, Microsoft Word (editor de textos), Microsoft Excel (full
de cálcul) 1 Internet.

crCftsr^^ Científic per a Ciéncies de PAlimentació (3
Objectius

cifenríAc^ H llenguatge científic per a
terminal ^ ^li^cntació. Conéixer i usar correctament la
criteríQ l'cspecialitat. Saber elaborar amb
el«! mnf -^1 ^ correcció documents científics. Conéixerels materials lingüístics especialitzats.

Continguts

Termimüno^'^^^ ^ cspecialitat: definició i característiques.
Snoléal'" criteris generáis, precisió
científics ^f' °^S^®ització terminológica en els ámbits
cmctertsdn ^Is textos científics:
textos ciení"f- funcions, tipologia. Redacció i elaboració de
disposició de'"ÍexT''^Eir "nvencions grafiques,'ipologia. earaeterístiquei i mancTg

HORARIS GENÉRICS

Primer semestre

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DUOUS DIVENDRES

8:30

Bioquímica Estructura

i Funció

del Cos

Humá

Estructura

i Funció

del Cos

Humá

Estructura

i Funció

del Cos

Humá

Bioquímica

9:30

10:30 DESCANS

11:00 Química

■■••.^plicada

Bioquímic'J».. Alimentació

i

Cultura

Química

\A pilcada

Bioquímic'á\ Alimentació

I

Cultura

Química

"■■•.(íVplicada

Bioquímica\

12:00

Química

Aplicada

Química

Aplicada
Química

Aplicada
13:00

Consum i

Seguretat

Alimentária*

\ Estructura

\  i Funció

\ del Cos
\ Humá

Introducció

a la

Informática*

\ Estructura
\  i Funció

\del Cos
\ Humá

Estr. \

i Funci<í\
del Cos

Humá**

14:00

15:00

♦ A
* * I
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T

Continguts

continguts de l'assignatura son: Sistema operatiu
95/98, Microsoft Word (editor de textos), Microsoft Excel (full
de calcul) i Internet.

per a Ciéncies de I'Alimentació (3
credits)

Objectius

j  llenguatge científic per a
P  alimentació. Conéixer i usar correctament la

cr\tJ^^ A A l'especialitat. Saber elaborar amb
el«! mnt i correcció documents científics. Conéixerels materials lingüistics especialitzats.

Continguts

TirmllTo'logil®" ' característiques
terminnlíSaiVo i' • . generáis, precisio
científics fn ^^^S^^^^zació terminológica en els ámbits
C«ácter7s.iau« ^Is textos científics:
textos funcions, tipologia. Redacció i elaboració de
disposició del texT''^EI°^ 'extuals, convencions gráfiques,
•ipoiogia. car:L:Mqne?i

HORARIS GENÉRICS

Primer semestre

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DUOUS DIVENDRES

8:30

Bioquímica Estructura

i Funció

del Cos

Humá

Estructura

i Funció

del Cos

Humá

Estructura

i Funció

del Cos

Humá

Bioquímica

9:30

10:30 DESCANS

11:00 Química

''•••Aplicada

Bioquímica.. Alimentació

1

Cultura

Química

■■••..Aplicada

Bioquímica*... Alimentació

i

Cultura

Química

'■••Aplicada

Bioquímicá\

12:00

Química

Aplicada

Química

Aplicada
Química

Aplicada
13:00

Consum i

Seguretat

Alimentaria*

Estructura

i Funció

\ del Cos
\ Huma

Introducció

a la

Informática*

'• Estructura

'■•i i Funció

\del Cos

'■••. Humá

Estr. ■■•..

i Funcit^'..
del Cos

Huma**

14:00

15:00

"ASSlgnaiurcs uc muit.

♦♦Seminaris d'Anatomia les 4 ultimes setmanes del semestre
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Segon semestre

HORA

8:30

DH^LUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

9:30

12:00

14:00

Nutrició

Nutrició
Nutrició

Aplicada

Nutrició

Nutrició ■'

Aplicada

Llcnguatge

Cicntífic

per a

Ciéncícs

de rAlimen-

t nri (S ♦

10:30
DESCANS

11:00

Fisiopato-

logia
Aliments

Nutrició

Aplicada

Fisiopato-

logia

Aplícacions

Informáti-

ques en Ali-

mentació i

Nutrició*

15:00

de liiure elecció

Aliments

Nutrició

Aplicada

Anglés

Aplicat a

les Cióncics.

de la

Nutrició*

40

Tercer semestre

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DUOUS DIVENDRES

8:30

Nutrició

i Activitat

Física

Dietótica Fatologia

Nutricional

i Farma-

cologia

Dietética Tecnología

Culinária

9:30

10:30 DESCANS

11:00 Dietótica

\ (Grup 1)

Diet6tica\

(Grup 2)

Microbio-

logia i

Toxicologia

deis

Aliments

Fatologia

Nutricional

i Farma

cología

Micr. i Tox.

deis

Aliments*

Fatologia

Nutricional

i Farma

cología**

Fatologia

Nutricional

i Farma

cología
12:00

13:00 \Tecnologia

XCulinária Rcstauració

Col-lectiva

Nutrició

i Activitat

Física

Rcstauració

Col-lectiva

14:00

14:30

*Les pnmeres ¡ scuua"»"»
Les darreres 7 setmanes del semesUe.

Nota,- Assignatures de Lliure elecció: _ ic u \Cons.m i slgureut Alimen.ir a J >'
Introducció a la Informitica (d.mecres de 13 a 15 h.).
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Segon semestre

HORA

8:30

DH-LUNS DIMARTS DIMECRES DUOUS DIVENDRES

9:30

Nutrició

Nutricio Nutrició

Aplicada

Nutrició

Nutrició '■

Aplicada

Llcnguatgc

Cicntífic

per a

Ciéncics

de l'Alimen-

tació*
10:30

11:00
descans

12:00

14:00

Fisiopato-

logia
Aliments

Nutrició
1. Aplicada

Fisiopato-

logia

Aplicacions

Informáti-

qucs en Ali-

mcntació i

Nutrició*

Assigualuies de lliire eleccl

Aliments

Nutrició

Aplicada

Anglós

Aplicat a

Ies Cióncíes.

de la

Nutrició*

40

Tercer semestre

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DUOUS DIVENDRES

8:30

Nutrició

i Activitat

Física

Dietética Patologia

Nutricional

i Farma-

cologia

Dietética Tecnología

Culinária

9:30

10:30 DESCANS

11:00 Dietética

\ (Grup 1)

Diet6tica\

(Crup 2)

Microbio-

logia i

Toxicologia

deis

Aliments

Patologia

Nutricional

i Farma

cología

Micr. i Tox.

deis

Aliments*

Patologia

Nutricional

i Farma-

cologia**

Patologia

Nutricional

i Farma

cología
12:00

13:00 \Tecnologia
XCulinária Restauració

Col-lectiva

Nutrició

i Activitat

Física

Restauració

Col-lectiva

14:00

14:30

"Les primercs i scu"""-- --
*» Les darreres 7 setmanes del semesU .
Nota,- Assignatures de Lliure elecci : ^
Consum i Seguretat Alimentaria ( d» 13 a 15 h )
rntroducció a la Informática (d.mecrcs da 13 a 15 ti ).
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Quart semestre

HORA

8:30

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DUOUS DIYENDRES

9:30

Nutrició

Clínica

Salut

Pública

T^cniques

i Métodes

d'Estudi de

Nutrició

Aplicada

Salut

Pública

Microbio-

logia i

Toxicologia

deis

Aliments

10:30

11:00
DESCANS

12:00

14:00

Técniques

i M^todes

d'Estudi de

Nutrició

Aplicada

Técniques

i Métodes

d'Estudi de

Nutrició

Aplicada

(Grup 1)»

Microbio-

logia i

Toxicologia
deis

Aliments

Nutrició 1

Alimentació

durant la

Inféncia i

1' Adoles-

céncia

Nutrició

Clínica

Alimentació

i Qualitat

de Vida en

el Procés

d'Envelli-,

ment

Microbio-

logia i

Toxicologia

deis

Aliments

Nutrició i

Alimentació

durant la

Infáncia i

r Adoles-

céncia

dimecresNota A • ae 15 a 17 h

Aplicacions^?ní"®l'!® elecció:
Llenguatge Cientmc'p^" Ce í^'^necres de 13 a 15 h.)
Anglés Aplicat a les Ce h.. i ^.Altm. (divendres de 8:30 a 10:30 h.)

•es L-c. de la Nutrició ídivetirtr^Q h'ii » i, %
Anglés Aplicat a les Ce h.. i l'Alim. (divendres de 8:30 a 1' a les Ce. de la Nutrició (divendres d'll a 13 h.).

Nutrició

Clínica

Téc. i Met.

d'Estudi de

Nutrició

Aplicada

Alimentació

i Qualitat

de Vida en

el Procés

d' Envelli-

ment

42

Cinqué semestre

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DUOUS DIVENDRES

8:30

Dietoterapia Economía

i Gestió

Alimentaria

Dietoterapia

en les

Malalties

Economía

i Gestió

Alimentaria

9:30 Renals i

Oncolbgi-

ques

10:30 DESCANS

11:00

Dietoterapia Bromato-

logia i

Dietote

rapia

XGrup 1) Bromato-

logia i

Tecnologia

deis

Aliments

12:00 Tecnologia

deis

Aliments

Dietotc-\

rapia

(Grup 2)

13:00 Dietoterapia

Malalties

Renals i
On -

cológiques

Alimentació

Artificial

Alimentació

Artificial

14:00

14:30

Notes,- .  j Hf nietoterépia es realitzaran a les tardes.
1- Els seminaris de simulació de uieioierap
2- Assignatures de Lliure h*. n « 15 h 1
Consum i Seguretat Alimentaria (^illuns de 13 a 15 .).
Introducció a la Informática (dimecres de 13 a 15 h.).
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Quart semestre

HORA

8:30

DmLUNS DIMARTS DIMECRES DUGUS DIVENDRES

9:30

Nutrició

Clínica

Salut

Pública

Técniques

i Métodes

d'Estudi de

Nutrició

Aplicada

Salut

Pública

Microbio-

logia i

Toxicologia

deis

Alimcnts

10:30

11:00
DESCANS

12:00

T^cniques

i Métodes

d'Estudi de

Nutrició

Aplicada

Microbio-

logia i

Toxicologia
deis

Aliments

Nutrició

Clínica

Microbio-

logia i

Toxicologia

deis

Aliments

Nutrició

Clínica

Téc. i Met.

d'Estudi de

Nutrició

Aplicada

14:00

Técniques

i Métodes

d'Estudi de

Nutrició

Aplicada

(Grup 1)*

Nutrició i

Alimentació

durant la

Infáncia i

1'Adoles-

céncia

Alimentació

i Qualitat

de Vida en

el Procés

d'Envelli-.

ment

Nutrició i

Alimentació

durant la

Infáncia i

r Adoles

cencia

Alimentació

i Qualitat

de Vida en

el Procés

d' Envelli-

ment

NÓir de 15 a 17 h.
Aplic ^ de Lliure elecció:
Llenguatge Cientrnt^oTl-^a "^J'^entació i Nut. (dimecres de 13 a 15 h.)
Anglés Aplicat a les Ce H (divendres de 8:30 a 10:30 h.)les Ce. de la Nutrició (divendres d' 11 a 13 h.).
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Cinqué semestre

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DUOUS DIVENDRES

8:30

Dictotcrápia Economía

i Gcstió

Alimentária

Dietoterápia

en les

Malalties

Renals i

Qncológi-

ques

Economía

i Gestió

Alimentária

9:30

10:30
DESCANS

11:00

Dieloterápia Bromato-

logia i

Tecnología

deis

Aliments

Dictote-

rápia

\Grup 1)

Dietote-\

rápia

(Grup 2)

Bromato-

logia i

Tecnología

deis

Aliments

12:00

13:00 Dictoterilpia

Malalties

Renals i
On-

cológiques

Alimentació

Artificial

Alimentació

Artificial

14:00

14:30

Notes,-

Els seminaris de simuiaciu •

2- Assignatures de Lliure elecció:
.  « Ai;mAntAria (<

2- Assignatures oe uiiuic ¿g 13 a 15 h.).
Consum i Seguretat Alimentaria ( iin ishl
fnUoSuccií a la InformMica (dimecrca da 13 a 15 h ).
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Sisé semestre

HORA

8:30

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Qualitat

i Control

Alimentaris

9:30

Nutrició

Comunít.

\ i Educ.

\ Alim.

VNut.

10:30

11:00
DESCANS

12:00

Nutrició

Comunitária

i Educació

Alimentário

-Nutricional

'■■•■í^utr. Com.
\i Educ.

\a-n

Deontologia

14:30
DESCANS

15:00

Deontologia

16:30

^  l i li . JJl ■!_ 'i'iaig (16:30 a 18:30h.), sem. de Qualitat i Control
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CALENDARI D'EXÁMENS

Primer semestre

la convocatoria
09.01.01 Bioquímica
15.01.01 Química Aplicada
18.01.01 Alimentació i Cultura

23.01.01 Estructura i Fundó del
Cos Humá (Fisiología)

25.01.01 Introducció Informática

29.01.01 Estructura i Funció del
Cos Humá (Anatomía)

31.01.01 Consum i Seguretat
Alimcntária

Segon

la convocatoria
05.06.01 Fisiopatologia
08.06.01 Nutrició

13.06.01 Nutrició Aplicada

18.06.01 Aliments

20.06.01 Anglés Aplicat a les
Ciéncies de la Nutrició

21.06.01 Aplicacions
Informátiques en
Alimentació i Nutrició

22.06.01 Llenguatgc Científic
per a Ciáncies de
r Alimentació

2a convocatória
25.06.01 Bioquímica
27.06.01 Química Aplicada
29.06.01 Consum i Seguretat

Alimentária
02.07.01 Alimentació i Cultura

04.07.01 Estructura i Funció del
Cos Humá (Fisiologia)

05.07.01 Introducció a la
Informática

06.07.01 Estructura i Funció del
Cos Humá (Anatomía)

2a convocatória
03.09.01 Fisiooatologia
03.09.01 Aplicacions

Informátiques en
Alimentació i Nutrició

04.09.01 Anglás Aplicat a les
Ciáncies de la Nutrició

05.09.01 Nutrició

05.09.01 Llenguatge Científic
per a Ciáncies de
1'Alimentació

06.09.01 Nutrició Aplicada

07.09.01 Aliments
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Sisé semestre

HORA

8:30

DH^LUNS DIMARTS DIMECRES DUGUS DIVENDRES

Qualítat

i Control

Alimentaris

9:30

Nutrició

Comunit.

\ i Educ.

\ Alim.

\-Nut.

10:30

11:00
DESCANS

12:00

Nutrició

Comunitaria

i Bducació

Alimentario

Nutricional

■•^utr. Com.
\i Educ.

\.A-N

Deontologia

DESCANS
15:00

Deontologia

16:30

Els dies 7, 14, 21 i de maig (16.30 a 18:30h.), sem. de Qualitat i Control

44

CALENDARI D'EXÁMENS

Primer semestre

la convocatoria
09.01.01 Bioquímica
15.01.01 Química Aplicada
18.01.01 Alimcntació i Cultura

23.01.01 Estructura i Funció del
Cos Huma (Fisiologia)

25.01.01 Introducció Informática

29.01.01 Estructura i Funció del
Cos Huma (Anatomía)

31.01.01 Consum i Seguretat
Alimentaria

Segon

1 a convocatoria
05.06.01 Fisiopatologia
08.06.01 Nutrició

13.06.01 Nutrició Aplicada

18.06.01 Aliments

20.06.01 Anglas Aplicat a les
Ciéncies de la Nutrició

21.06.01 Aplicacions
Informatiques en
Alimentació i Nutrició

22.06.01 Llenguatge Científic
per a Ciéncies de
r Alimentació

2a convocatória
25.06.01 Bioquímica
27.06.01 Química Aplicada
29.06.01 Consum i Seguretat

Alimentaria

02.07.01 Alimentació i Cultura

04.07.01 Estructura i Funció del
Cos Huma (Fisiología)

05.07.01 Introducció a la
Informática

06.07.01 Estructura i Funció del
Cos Huma (Anatomía)

2a convocatória
03.09.01 Fisiopatologia
03.09.01 Aplicacions

Informatiques en
Alimentació i Nutrició

04.09.01 Anglés Aplicat a les
Cióncies de la Nutrició

05.09.01 Nutrició

05.09.01 Llenguatge Científic
per a Ciancies de
i'Alimentació

06.09.01 Nutrició Aplicada

07.09.01 Aliments
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Tercer semestre

la convocatória
10.01.01 Dietética
16.01.01 Patologia Nutricional i

Farmacoloeia
24.01.01 Tecnología Culinária

25.01.01 Introducció Informática
25.01.01 Restauracíó Col-lectiva
26.01.01 Nutrició i Activitat

Física
31.01.01 Consum i Seguretat

Alimentária

Quart

la convocatória

06.06.01 Nutrició i Alimentació
durant la Infáncia i
1'Adolescéncia

07.06.01 Alimentació i Qualitat
de Vida en el Procés
d'Envelliment

11.06.01 Nutrició Clínica

14.06.01 Microbiología i
Toxicologia deis
Alimenta

19.06.01 Técniques i Métodes
d Estudis de Nutrició
Aplicada

20.06.01 Anglés Aplicat a les
Ciéncies de la Nutrició

21.06.01 Aplicacions
Informátiques en
Alimentació i Nutrició

22.06.01 Salut Pública

22.06.01 Llenguatge Científic
per a Ciéncies de

1'Alimentació

2a convocatoria

26.06.01 Dietética

28.06.01 Patologia Nutricional i
Farmacología

29.06.01 Consum i Seguretat
Alimentária

03.07.01 Tecnología Culinária
05.07.01 Introducció Informática

05.07.01 Restauracíó Col-lectiva

06.07.01 Nutrició i Activitat

Física

emestre

2a convocatória

03.09.01 Nutrició i Alimentació

durant la Infáncia i

r Adolescéncia

03.09.01 Alimentació i Qualitat
de Vida en el Procés

d'Envelliment
03.09.01 Aplicacions

Informátiques en
Alimentació i Nutrició

04.09.01 Nutrició Clínica

04.09.01 Anglés Aplicat a les
Ciéncies de la Nutrició

05.09.01 Microbiología i
Toxicologia deis
Aliments

05.09.01 Llenguatge Científic
per a Ciéncies de
r Alimentació

06.09.01 Técniques i Métodes
d'Estudis de Nutrició
Aplicada

07.09.01 Salut Pública
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Cinqué semestre

la convocatória

11.01.01 Bromatologia i
Tecnología deis
Aliments

17.01.01 Dietoterápia

22.01.01 Economía i Gestió

Alimentária

25.01.01 Alimentació Artificial

25.01.01 Introducció Informática

26.01.01 Dietoterápia en les
Malalties Renals i

Oncológiques

31.01.01 Consum i Seguretat
Alimentária

Sisé

la convocatória

07.06.01 Nutrició Comunitária i

Educació Alimentario-

Nutricional

12.06.01 Deontologia

15.06.01 Qualitat i Control
Alimentaris

20.06.01 Practicum (Projecte)

20.06.01 Anglés Aplicat a les
Ciéncies de la Nutrició

21.06.01 Practicum (Projecte)

21.06.01 Aplicacions
Informátiques en
Alimentació i Nutrició

22.06.01 Llenguatge Científic
per a Ciéncies de
1'Alimentació

2a convocatória
25.06.01 Bromatologia i

Tecnología deis
Aliments

29.06.01 Dietoterápia

29.06.01 Consum i Seguretat
Alimentária

03.07.01 Economía i Gestió
Alimentária

04.07.01 Alimentació Artificial
05.07.01 Dietoterápia en les

Malalties Renals i
Oncológiaues

05.07.01 Introducció a la
Informática

03.09.01 Aplicacions
Informátiques en
Alimentació i Nutrició

04.09.01 Nutrició Comunitária i
Educació Alimentario-
Nutricional

04.09.01 Anglés Aplicat a les
Ciéncies de la Nutrició

05.09.01 Deontologia

05.09.01 Llenguatge Científic
per a Ciéncies de
TAlimentació

06.09.01 Qualitat i Control
Alimentaris

07.09.01 Practicum (Projecte)
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Cinqué semestre

la convocatoria

11.01.01 Bromatologia i
Tecnología deis
Aliments

17.01.01 Dietoterápia

22.01.01 Economía í Gcstíó

Alímcntáría

25.01.01 Alímentacíó Artificial

25.01.01 Introducció Informática

26.01.01 Dietoterápia en les
Malalties Renals i

Oncológiques

31.01.01 Consum i Seguretat
Alímcntáría

Sisé

la convocatoria

07.06.01 Nutrició Comunitária i

Educació Alimentario-

Nutricional

12.06.01 Deontologia

15.06.01 Qualitat i Control
Alimentaris

20.06.01 Practicum (Frojecte)

20.06.01 Anglás Aplicat a les
Ciáncies de la Nutrició

21.06.01 Practicum (Projecte)

21.06.01 Aplicacions
Informátiques en
Alimentació i Nutrició

22.06.01 Llenguatge Científic
per a Ciéncies de
i'Alimentació

2a convocatoria
25.06.01 Bromatologia i

Tecnología deis
Aliments

29.06.01 níRtnterápia

29.06.01 Consum i Seguretat
Alimentária

03.07.01 Economía i Gestió
Alimentária

04.07.01 Alimentació Artificial
05.07.01 Dietoterápia en les

Malalties Renals i
Oncológiaues

05.07.01 Introducció a la
Informática

03.09.01 Aplicacions
Informátiques en
Alimentació i Nutrició

04.09.01 Nutrició Comunitária i
Educació Alimentario-
Nutricional

04.09.01 Anglés Aplicat a les
Cifcncies de la Nutrició

05.09.01 Deontologia

05.09.01 Llenguatge Científic
per a Ciáncies de
r Alimentació

06.09.01 Qualitat i Control
Alimentaris

07.09.01 Practicum (Projecte)
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GRADUAT EN DIETÉTICA I ALIMENTACIÓ HUMANA

PLA D'ESTUDIS

El Fia d'Estudis va ésser aprovat en Junta de Govern de la UB
®  Juliol de 1993. S'estructura en assignatures
°  * optatives. Té un total de 210 crédits, deis quals

pertanyien a assignatures obligatóries i cls 36 restants a
assignatures optatives. Cada crédit teóric equival a 10 hores de
docencia.

El Pía d Estudis s organitza en sis Semestres, dos per cada curs
aca emic. La distribució d'assignatures (obligatóries i
optatives) correspon a una cárrega docent de 70 crédits per
curs. ^

ITINERARI CURRICULAR

Primer semestre
Anatomofisiologia (10,5 cr.)
Bioestadística (4,5 cr.)
Física i Química General (9 cr )
Bioquímica (9 cr.)

Segon semestre

Quart semestre

Microbiologia General (6 cr.)
Química d'Alimenls (4,5 cr.)
Nutrició Fonamental (6 cr.)
História i Deontologia Prof. (4,5 cr )
Fisiopatologia General (4,5 cr.)

-Tercer semestre
de\^°Ar^'^' i AntropologíaJe 1 Ahmentació (4,5 cr ) ^ ^
Dietética I (7,5 cr )
Bromatologia General (6 cr )
Patología Nutricional (4,5 cr )
Salut Pública (4,5 cr.)

""""""" de l'as.ig„a.ura

Toxicologia

Sisé semes
Organització

Dietética II (7,5 cr.)
Bromatologia Descriptiva (6 cr.)
Dietoterápia I (13,5 cr.)
Farmacología (3 cr.)

Cingue semestre
Alimentária (4,5 cr.)

Dietoterápia II (6 cr.)
Higiene Alimentária (7,5 cr.)
Técniques Culináries (9 cr.)

tre
 Servéis de

rAlimentació (9 cr.)*
Legislació Alimentária (3 cr.)
Nutrició Comunitária (9 cr.)
Projecte (10 cr.)

s'impartirá al cinqué
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Oferta d'Assignatures Optatives (3 crédits cadascuna)

Cinqué semestre Sisé semestre
Dietoterápia de les Malalties Informática Aplicada a les
Rcnals Ciéncies de la Nutrició
Nutrició i Alimentació en el Procés
Oncológic
Nutrició Artificial

Costos i Control de Pressupostos

En finalitzar els estudis s'ha d'haver superat 12 assignatures
optatives.

MATRÍCULA I PERMANÉNCIA

La normativa de matrícula i permanéncia del títol propi va ésser
aprovada peí Patronat del CESNID i contempla que a partir del
segon any l'estudiant pot matricular-se d'un mínim de 54
crédits i d'un máxim de 86 crédits.

L'estudiant que en matricular-se només li manqui el 10% de
crédits per finalitzar els seus estudis podrá soMicitar una
convocatoria extraordinária (dins el període normal d'exámens)
a part de les 2 convocatóries ordináries.

PREREQUISITS

El Pía d'Estudis preveu els prerequisits següents:

- Els alumnes que no hagin aprovat les assignatures Analomo-
Fisiología i Fisiopatologia General no podran matricular-se
de Patología Nutricional. ■ ^ n- i

- Els alumnes que no hagin aprovat les assignatures Dieteuca I
i Dietética // no podran matricular-se de Dietoterápia 11.

Per poder-se matricular d'assignatures de cinqué i sisé semestre
és necessari teñir aprovats tots els crédits corresponents a
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GRADUAT EN DIETÉTICA I ALIMENTACIÓ HUMANA

PLA D'ESTUDIS

El Fia d'Estudis va ésser aprovat en Junta de Govern de la UB
el 12^ de Juliol de 1993. S'estructura en assignatures
obligatóries i optatives. Té un total de 210 crédits, deis quals
4 pertanyien a assignatures obligatóries i cls 36 restants a

assignatures optatives. Cada crédit teóric equival a 10 hores de
docéncia.

El Fia d Estudis s'organitza en sis Semestres, dos per cada curs
academia. La distribució d'assignatures (obligatorias i
optativas) correspon a una cárrega docent de 70 crédits per
curs.

ITINERARI CURRICULAR

Primer semestre
Anatomofisiologia (10,5 cr.)
Bioestadística (4,5 cr.)
Física i Química General (9 cr.)
Bioquímica (9 cr.)

Quart semestre

Segon semestre
Microbiologia General (6 cr.)
Química d'Aliments (4,5 cr.)
Nutrició Fonamental (6 cr.)
História i Deontologia Prof. (4,5 cr )
Fisiopatologia General (4,5 cr.)

Dietética II (7,5 cr.)
Bromatologia Descriptiva (6 cr.)
Dietoterápia I (13,5 cr.)
Farmacología (3 cr.)

Cingue semestre

-Tercer semestreti c

^°ciologia i Antropologíat»e 1 Ahmentació (4,5 cr )
Dietética I (7,5 cr.)
Bromatologia General (6 cr.)
atologia Nutricional (4,5 cr )

Salut Pública (4,5 cr.)

Toxicologia Aliment&ria (4,5 cr.)
Dietoterápia II (6 cr.)
Higiene Alimentária (7,5 cr.)
Técniques Culináries (9 cr.)

Sise semestre
Organització Servéis de
TAlimentació (9 cr.)*
Legislació Alimentária (3 cr.)
Nutrició Comunitária (9 cr.)
Projecte (10 cr.)

*A1 curs 2000/2nni i» .i x •
semestre. aocéncia de l'assignatura s'impartirá al cinqué
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Oferta d'Assignatures Optatives (3 crédits cadascuna)

Cinqué semestre Sisé semestre
Dietoterápia de les Malalties Informática Aplicada a les

Ciéncies de la Nutrició

Nutrició i Alimentació en el Procés
Oncoldgic
Nutrició Artificial

Costos i Control de Pressupostos

En finalitzar els estudis s'ha d'haver superat 12 assignatures
optatives.

MATRÍCULA I PERMANENCIA

La normativa de matrícula i permanéncia del títol propi va ésser
aprovada peí Patronal del CESNID i contempla que a partir del
segon any Testudiant pot matrieular-se d'un minim de 54
crédits i d'un máxim de 86 crédits.

L'estudiant que en matricular-se només li ^^nqui el 10% de
crédits per finalitzar els seus estudis podrá sol licitar una
convocatória extraordinária (dins el període normal d examens)
a part de les 2 convocatóries ordinarias.

PREREOUISITS

El Fia d'Estudis preveu els prerequisits següents.

. Els alumnes que no hagin aprovat les assignatures Anatomo-
Fisiologia i Fisiopatologia General no podran matricular-se
de Patología Nutricional. • . /

- Els alumnes que no hagin aprovat les assignatures Dietética
i Dietética II no podran matrieular-se de Dtetoterapia II.

Per poder-se matricular d'assignatures de cinqué i sisé semestrerer puu anrovats tots e s crédits corresponents a
és necessari teñir aprovdié» luia
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primer i segon semestre i haver demostrat suficiencia en els
idiomes anglés o francés. El nivel! de coneixement d'idioma
exigit és el que permet la comprensió correcta de textos
científico-técnics i una bona comunicació oral i escrita (nivel!
Erasmus).

Nota:

La Comissió Permanent del Patronat Académic del CESNID,
reunida el 22 de setembre de 1998, va prendre l'acord de
complementar la normativa amb els principis que han inspirat
1 elaboració del Pía d'Estudis oficial en els següents termes:

Autoritzar la possibilitat de que els alumnes que íinguin només
una assignatura pendent del primer semestre de la carrera
puguin matricular les assignatures del cinqué semestre a
excepció de Dietoterápia II. En el cas d'aprovar en primera
convocatória l'assignatura pendent esmentada, tindran dret a
demanar una ampliado de matrícula de les assignatures
corresponents al sisé semestre.

HORARIS GENÉRICS

[ programació de practiques

L assisténcia a les practiques és obligatoria.

Les práctiques de laboratori es realitzen normalment en horari
® tar a, majoritáriament ais laboratoris del propi Centre.

El calendar! de les práctiques es fa públic durant les primeres
se manes del semestre corresponent. L' alumne ha de portar
bata amb el logotip del Centre.

Les práctiques de serve! de dietética corresponents a
assignatura Dietoterápia II duraran deu setmanes, en horari de

hia ̂  aqüestes práctiques l'alumne ha de portar pijamanc am el logotip del CESNID i cal9at adequat.

Cinqué semestre

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DUOUS DIVENDRES

8:30

Dietoterápia

II

Organització

de Servéis

Nutrició i

Alimentació

Organització

de Servéis

Tácniques

Culináries

9:30 d'Alimen-

tació

en el

Procés

Oncológic

d'Alimen

tació

10:30 DESCANS

11:00

Dietoterápia

II

Toxicologia

Alimentária

Higiene

Alimentária
>ii

Toxicologia

Alimentária

Dietoterápia

II

12:00

13:00

Dietote

rápia

de les

Nutrició

Artificial

\ Dietot.II

\ (Grup I) Nutrició

Artificial

Costos

i Control

de

Pressuposto
14:00 Malalties

Renals

Dietot.II \

(Grup 2)

15:00

♦Higiene Alimentária: tots els dijous de 17 a 20
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primer i segon semestre i haver demostrat suficiencia en els
idiomes anglés o francés. El nivel! de coneixement d'idioma
exigit és el que permet la comprensió correcta de textos
científico-técnics i una bona comunicació oral i escrita (nivel!
Erasmus).

Nota:

La Comissió Permanent del Patronal Académic del CESNID,
reunida el 22 de setembre de 1998, va prendre l'acord de
complementar la normativa amb els principis que han inspirat
1 elaboració del Pía d'Estudis oficial en els scgüents termes:

Autoritzar la possibilitat de que els alumnes que íinguin només
una assignatura pendent del primer semestre de la carrera
puguin matricular les assignatures del cinqué semestre a
excepció de Dietoterápia II. En el cas d'aprovar en primera
convocatoria Vassignatura pendent esmentada, tindran dret a
demanar una ampliado de matrícula de les assignatures
corresponents al sisé semestre.

HORARIS GENÉRICS

[ PROGRAMACIÓ DE PRÁCTIQUES

L assisténcia a les práctiques és obligatoria.

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

El calendar! de les practiques es fa públic durant les primeres
setmanes del semestre corresponent. L' alumne ha de portar
bata amb el logotip del Centre.

Les práctiques de servei de dietética corresponents a
assignatura Dietoterápia II duraran deu setmanes, en horari de

hia ̂  práctiques l'alumne ha de portar pijamanc am el logotip del CESNID i calgat adequat.

Cinqué semestre

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DUOUS DIVENDRES

8:30

Dietoterápia

II

Organització

de Servéis

Nutrició i

Alimentació

Organització

de Servéis

Tácniques

Culináries

9:30 d'Alimcn-

tació

en el

Procés

Oncológic

d'Alimen

tació

10:30 DESCANS

11:00

Dietoterápia

II

Toxicologia

Alimentária

Higiene

Alimentária
*

Toxicologia

Alimentária

Dietoterápia

II

12:00

13:00

Dietote

rápia

de les

Nutrició

Artificial

\ Dietot.II

\ (Grup I)
\

Nutrició

Artificial

Costos

i Control

de

Pressuposto
14:00 Malalties

Renals

Dietot.II \

(Grup 2)

15:00
t n ^ m k♦Higiene Alimentária: tots els dijous de 17 a 20
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Sisé semestre

HORA

8:30

9:30

10:30

11:00

12:00

DILLUNS

Informática

Aplicada

a Ies

Ciéncies de

la Nutrició

DIMARTS

Nutrició

Com.

DIMECRES DUOUS

DESCANS

Nutrició

Comunitária

Legislació

Alimentária

Nutrició

\ Com.

Legislació

Alimentária

16:30

DIVENDRES

14:30

DESCANS
15:00

52

CALENDARI D'EXÁMENS

Primer semestre

la convocatória

09.01.01 Bioquímica

10.01.01 Bioestadfstica

15.01.01 Física i Química
General

23.01.01 Anatomofisiologia
íPisioloeia)

29.01.01 Anatomofisiologia
(Anatomia)

2a convocatória
25.06.01 Bioquímica

26.06.01 Biocstadística

27.06.01 Física i Química
General

04.07.01 Anatomofisiologia
(Fisioloeia)

06.07.01 Anatomofisiologia
íAnatomia)

Segon semestre

la convocatoria
05.06.01 Fisiopatologia General

06.06.01 História i Deontologia
de la Professió

07.06.01 Química d'Aliments

08.06.01 Nutrició Fonamental

14.06.01 Microbiologia General

9.a convocatória

03.09.01 Fisiopatologia General

04.09.01 História i Deontologia
de la Professió

05.09.01 Nutrició Fonamental

05.09.01 Química d'Aliments

06.09.01 Microbiologia General

Tercer semestre

1 a convocatória

10.01.01 Dietética I

11.01.01 Bromatologia General

16.01.01 Patología Nutricional
18.01.01 Psicología, Sociología i

Antropología de
r Alimentació

25.01.01 Salut Pública

2a convocatória

25.06.01 Bromatologia General

26.06.01 Dietética I

28.06.01 Patología Nutricional

29.06.01 Salut Pública

02.07.01 Psicología, Sociología i
Antropología de
r Alimentació
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Sisé semestre

HORA

8:30

9:30

10:30

11:00

12:00

OILLUNS

Informática

Aplicada

a les

Ciéncies de

la Nutrició

DIMARTS

Nutrició

Com.

DIMECRES

DESCANS

DUGUS

Nutrició

Comunitárii

Legislació

Alimentária

Nutrició

\ Com.

Legislació

Alimentária

16:30

DIVENDRES

14:30

DESCANS
15:00

52

CALENDARI D'EXÁMENS

Primer semestre

la convocatoria
09.01.01 Bioquímica

10.01.01 Bioestadfstica

15.01.01 Física i Química
General

23.01.01 Anatomofisiologia
íFisiologia)

29.01.01 Anatomofisiologia
(Anatomía)

2a convocatória
25.06.01 Bioquímica

26.06.01 Biocstadística

27.06.01 Física i Química
General

04.07.01 Anatomofisiologia
ÍFisiologia)

06.07.01 Anatomofisiologia
(Anatomía)

Segon semestre

la convocatoria
05.06.01 Fisiopatologia General
06.06.01 História i Dcontologia

de la Professió

07.06.01 Química d'Aliments

08.06.01 Nutrició Fonamental

14.06.01 Microbiología General

2a convocatória
03.09.01 Fisiopatologia General

04.09.01 História i Deontologia

de la Professió

05.09.01 Nutrició Fonamental

05.09.01 Química d'Aliments

06.09.01 Microbiología General

Tercer semestre

1 a convocatória

10.01.01 Dietótica 1

11.01.01 Bromatologia General

16.01.01 Patología Nutricional

18.01.01 Psicología, Sociología i
Antropología de
r Alimentació

25.01.01 Salut Pública

2a convocatória
25.06.01 Bromatologia General

26.06.01 Dietótica 1

28.06.01 Patología Nutricional

29.06.01 Salut Pública

02.07.01 Psicología, Sociología i
Antropología de
r Alimentació
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Quart semestre

la convocatoria

11.06.01 Dietoterápia I
13.06.01 Dietética II
18.06.01 Uromatolcgia

Descriptiva
19.06.01 Farmacologia

2a convocatória

03.09.01 Dietoterápia I
04.09.01 Dietética II

05.09.01 Bromatologia
Descriptiva

06.09.01 Farmacologia

Cinqué semestre

1  convocatoria
12.01.01 Higiene Alimentária
17.01.01 Dietoterápia II
19.01.01 1 oxicologia

Alimentária
22.01.01 Drganització de Servéis

d'Alimentació
24.01.01 Técniques Culináries
25.01.01 Nutnció Artificial
26.01.01 Dietoterápia de les

Malalties Renals
26.01.01 Nutrició i Alimentació

en el Procés OncoIftf»ir
30.01.01 lulormática Aplicada a ~

les Ciéncies de la
Nutrició

2° convocatoria

27.06.01 Hgicne Alimentária
29.06.01 Dietoterápia II
02.07.01 Toxicologia

Alimentária
03.07.01 Organització de Servéis

d'Alimentació
03.07.01 Técniques Culináries
04.07.01 Nutrició Artificial

05.07.01 Dietoterápia de les
Malalties Renals

05.07.01 Nutrició i Alimentació
en el Procés Oncológic

06.07.01 Informática Aplicada a
les Ciéncies de la

Nutrició

Sisé semestre

la convocatftrig

07.06.01 Nutrició
12.06.01

14.06.01"

 ComunitArig
Legislació Alímentária
Higiene Ali

20.06.01

"21.06.01

mentária
Projecte

Projecte

2a CQnvQcatória
04.09.01 Nutrició Comunitária
05.09.01 Legislació Alimentária
06.09.01 Higiene Alimentária
07.09.01 Projecte
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TAULA D'EOUIVALÉNCIES (títol propi)

Assignatures de Pía antic Número
(Gradual) de cr¿d¡ts

Assignatures de Fia Nou
(Diplomat)

Número

decredits

9

4.5
10.5 Estructura i Fundé del Cos Humá

Rsiopatoloeia General 4.5 Crfedits de Iliure elecció

Anatomofísiologia i
Rsiopatologia General

10.5 Estructura i Fundó del Cos Humá
4.5 Rsiopatologia

9

7.5

9
Física i Química General 9  Química Aplicada

Bioestadística 4.5 Crádits de Iliure elecdó 4.5

99  Bioquímica

4.5 Crádits de Iliure elecdó 4.5

8
Nutrició Fonamental

História i Deontologia de la Professió
Microbiologia General
Optativas Ir i 2n semestre (Ir curs)

4.5

6

12

Nutridó

Crádits de Iliure elecdó 4.5

6
Crádits de Iliure elecdó
Crádits de Iliure elecdó

Psicologia, Sodologia i Antropologia de 4.5 Alimentadó i Cultura

Nutrició Aplicada
Dietética 1

Bromatologia i Tecnologia deisBromatologia General
Abments

Crádits de Iliure elecaóFatoloeia Nuincional
Crádits de Iliure elecaóFarmacología
Patología Nutridonal i FarmacologíaPatología Nutriaonal 1

Farmacología
Salut Pubuca

Salut Pubuca
Dietática

Dietáuca II
Abments

Bromatologia Descriptiva
Nutridó Clímca

Dietoterápia I
Qptatives(2n curs)4t semestreQptatives
Crédits de Ibure elecaó

Toxicologia Alimentána
Crfedits de Miure elecaó

AlimentánaHigiene MiCTobiologia i Toxicologia
Toxicologia Alimentána 1 Alimentána
Higiene AUmentána
Miaobiologia General

Dietoterápia
Dietoterápia II Tecnologia Cuhnána
Tácniques Cubnánes Crádits de Iliure elecaó
Legislació Alimentána Deontologia
Legisladó Alimentána

professióDeontologia deHistona Economía i Gestió Abmentána
Qrganitzadó Servéis de 1'Alimentadó Nutridó Comunitáriai Educadó
Nutridó Comumtána A li'meniario-nutridonal

Tfecniques i Mátodes
Projecte Nutrició Aplicada

Pracücum 1

Projecte 1
Dietoterápia I

Nutrició Curaca 1

Técniqiics i Mólodcs d'Estudi de
Nutridó Aplicada

ualitat i Control Abmentans
Qptauves 1

Qptatives 56 i 66 semestre (3r curs) Cr6dits de Uiure elecaó
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Quart semestre

la convocatória

11.06.01 Dietoterápia I
13.06.01 Dietética II
18.06.01 Hromatologia

Descriptiva
19.06.01 Farmac elogia

2a convocatória
03.09.01 Dietoterápia I
04.09.01 Dietética II

05.09.01 Bromatologia
Descriptiva

06.09.01 Farmacologia

Cinqué semestre

1° convc
12.01.01

catória

Higiene Alimentária
17.01.01

19.01.01
Dietoterápia II
1 oxicologia
Alimentária

22.01.01

24.01.01

Organització de Servéis
d'Alimentació
Técniques (Julináríp.s

25.01.01

26.01.01
Nutrició Artificial

Dietoterápia de les
Malalties Renals

26.01.01 Nutrició i Alimentació
en el Procés OncoIft|rir

30.01.01 informática Aplicada a
les Ciéncies de la
Nutrició

2° convQcatória

27.06.01 Hgiene Alimentária
29.06.01 Dietoterápia II
02.07.01 Toxicologia

Alimentária
03.07.01 Organització de Servéis

d'Alimentació
03.07.01 Técniques Culináries
04.07.01 Nutrició Artificial
05.07.01 Dietoterápia de les

Malalties Renals
05.07.01 Nutrició i Alimentació

en el Procés Oncolóeic
06.07.01 Informática Aplicada a

les Ciéncies de la

Nutrició

Sise semestre

la convocatória
07.06.01 Nutrició
12.06.01

14.06.01
20.06.01

21.06.01"

Legislació Alimentaria
Higiene Alimentária
Proleo te

Projecte

2a CQnvQcatória

04.09.01 Nutrició Comunitária
05.09.01 Legislació Alimentária
06.09.01 Higiene Alimentária
07.09.01 Projecte
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TAULA D'EQUIVALÉNCIES (títol propi)

Assignaturcs de Pía antic Número
(Gradual) de ciidits

Assignatures de Fia Nou
(Diglonia^

Número

de credits

9

4.5
10.5 Estructura i Fundó del Cos Humá
4.5 Crtdits de Iliure elecció

Anatomofisiologia i
Hsiopatologia General

10.5 Estructura i Fundó del Cos Huirit
4.5 Rsiopatoloijia

9

7.5

9
Hsica i Química General
Bíoestadfstica

9

4.5

Química Aplicada

Ci¿dits de lliure elecdó 4.5

9

4.5
Bioquímica

Química deis Aliments 4.5 Crfedits de lliure elecdó

Nutrició Ponamental Nutiidó
8

4.5
História i Dcontologia de la Professió
Microbiclogia General
Qptatives Ir i 2n semestre (Ir ctirs)
Psicologia, Sodologia i Antropologia de

Bromatologia General

Crtdits de lliure elecdó

Crfedits de lliure elecdó

Crfedits de lliure elecdó
Alimentadó i Cultura

Nutrició Aplicada

Bromatologia i Tecnologia deis
Aliments

Crédits de lliure eleccióPatoloeia Nutncional
Crédits de lliure elecaóFarmacología
Patología Nutridonal i FarmacologíaPatología Nutridonal i

Farmacología
Salut Púbuca

Salut Púbuca
DietcUca

Dietótica II
Auments

Bromatologia Descriptiva
Nutiidó Clínica

Dietotcr&pia 1
Qptatives

Qptatives 3r i 4t semestre (2n curs)
Crédits de lliure elecció

Toxicologia Alimentária
Ciidits de lliure elecaó

Higiene Alimentária Microbiologia i Toxicologia
Toxicologia Alimentária i Alimentána
Higiene Alimentária i
Microbiologia General

Dietoterápia
Dietoterápia II

Tcrnnlogia Culinána
Tácniques Culináries Cráditó de lliure elecaó
Legisladó Alimentária IDeontologia
Legisladó Alimentána
i História i npinntologia de la professió Economía i Gestió Alimentána
Qrganitzadó Servéis de 1'Alimentadó Nutridó Comunitária i Educaaó
Nutrició Comunitária A limentario-nutridonal

Tácniques i Mátodes
Projecte iMiitriríó Aplicada

Practicum 1

Projecte i
Dietoterápia 1

NuUició Curaca i

Tácniques i Mátodes d'Estudi de
Nutridó Aphcada

ualitat i Control Aumcntans

Qptatives 5é i 66 semestre (3r curs)
Qptatives i
rr6dits de lliure elecdó
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1998 el Consell de Ministres va aprovar elRea Deeret 433/98 (BOE de 15 d'abril de 1998), que crea el
D eLtier""""' "•= DiP'<"nat en Nutrició Humana i
UB enT.^ permetre transformar la titulació própia de latitol homologat del Ministeri d'Educació i Cultura.

d-Es^tudis'^rf'iT.^f publicar en el BOE el Pía
Dietiiica ? t'tol oficial de Diplomat en Nutrició Humana i
d•estud^^rtM i'f'í P""*" °P'" P" continuar el pía
nou Pía 4'b' PCCP' (Gradual) o sol-licitar Tadaptació al
d°eauiv!u (Diplomat) d'acord amb la taulaequ.valencies prevista (BOE niím. 132 de 2 de juny de 2000).

r CALENDARI D'EXTTMriñ

PLA QUE S'EXTINGIJRTY
Any

académic*

1999-2000

Primer curs Segon curs Tercer curs

Convocatória
d'exámens

Docéncia Docéncia

Convocatória
d'exámens

Convocatória
d'exámens

Docéncia

EXTINGIT Convocatória
d'exámens

Convocatória

d'exámens

2002-03 EXTINGIT EXTINGIT Convocatória

d'exámens

2003-04 EXTINGIT EXTINGIT EXTINGIT

^Si en qualsevol
situació que no rpct ^'^ent del calendari acordat es dona la
Graduat en Dietét"^ estudiant en situació de continuítat de
finalitzat el nrnráo ' Alimentació Humana, es consideraráprocés d'ext.nció gradual de l'ensenyament.
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NORMATIVA ACADÉMICA

CONVALIDACIONS

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

Les assignatures convalidades es consideraran superades a tots
els efectes i, per lant, no susceptibles d'examen. A l'expedien
no hi ha qualificació per assignatura convalidada. En el cas de
la ponderació de les qualificacions, quan es tracti
d'assignatures convalidades, aqüestes tindran una equivaléncia
numérica d'l (aprovat).

Procediment de Ies convalidacions

L'alumne ha de presentar a Secretaria de »'la mateixa
sol-licitud de convalidació (es facilitará el model a la ma'eix
Secretaria). El termini de ̂ ol-lici^ud ̂  d "asignatura.
lquer'"sSMSVtud°'sWr"d-aco'mparyar de la següent
documentació:

.  Programa de Tassignatura amb el segell del centre on
es van cursar els estudis

.  Papereta de qualificació o bé expedient académic
original

Les sol.icituds de convalidació les -soJdrá^U Comissió^ de
Convalidacions de palumne directament el resultat de

T ...I." «wi- ■' ■'
coneixement.
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Consell de Minislres va aprovar elReal Deeret 433/98 (BOE de 15 d-abril de 1998), que crea el

DietéticáTmíl"' de Diploraat en Nutrició Humana i
UB en nt , e P^metre transformar la titulació propia de laUB en un t.tol homologat del Ministeri d-Educaeiá i Cultura.

d'É's"udis''dilT.'"f"'<"®" publicar en el BOE el Pía
Dietética el. de Diplomat en Nutrició Humana i
d^stuii^del mn? • P""" °P'" P" ""'inuar el pía
non Pía d'F.? ' ° sol-licitar Tadaptació al
d°eQuivaténel <D'Plomat) d'acord amb la taulaequivalénctes prevista (BOE núm. 132 de 2 de juny de 2000).

CALENDARI D'P.yTtNrrrS

Any
académic*

1999-2000

2000-01
Convocatória
d'exámens

PLA
Primer curs

Convocatória
d'exámens

|UE S'EXTINGUEIX
Segon curs . Tercer curs

Docéncia Docéncia

Convocatória
d'exámens

Docéncia

extingit Convocatória
d'exámens

Convocatória

d'exámens

2002-03 extingit extingit Convocatória

d'exámens

2003-04 extingit extingit extingit

*Si

situació quf calendari acordat es dona la
Graduat en Dietétic ®studiant en situació de continuítat de
finalitzat el nrnríSc Humana, es consideraráprocés d ext.nció gradual de l'ensenyament.

56

NORMATIVA ACADEMICA

CONVALIDACIONS

Es poden convalidar assignatures entre estudis universitans
espanyols conduents a diferents titulacions oficiáis. La unitat
básica de convalidació será l'assignatura, tenint en compte el
nivell de coneixements, identitat de continguts i cárrega
lectiva.

Les assignatures convalidades es consideraran superades a tots
els efectes i, per tant, no susceptibles d'examen. A l'expedient
no hi ha qualificació per assignatura convalidada. En el cas de
la ponderació de les qualificacions, quan es trac i
d'assignatures convalidades, aqüestes tindran una equivalencia
numérica d'l (aprovat).

Procediment de Ies convalidacions

L'alumne ha de presentar a Secretaria de
sol-licitud de convalidació (es facilitaré el mode a la mateixa
Secretaria). El termini de sol-licitud és d una se . P ^
del comeníament del semestre a que pertany seaUent
Aquesta sol-lieitud s'hauré d'aeompanyar de la seguent
documentació:

.  Programa de Tassignatura amb el segell del eentre on
es van cursar els estudis

.  Papereta de qualificació o bé expedient académic
original

coneixement.
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efec'tives^ Tes "tindrV"'r®'T® ''""^«•'«'ades que no hagi fel
reso.uct^'dT^ervalidToTd"''" "" ">

EXAMENS

aUctenZt éToLT"^ ^valuacid i qualificació que
BarceTona són 7aTr "niversitat de
l'activitat académica: aspectos de

Plans docents de les assignatures
Sistemes d'avaluació i qualificació

Kevisio de proves i exámens
Recursos

Tots els alumnes matricúlate rf'nno
presentar-se a totes lee nro • ? assignatura tenen dret a
qualificats segons el ouree^^^ ̂  exámens que es realitzin i a serQ  es preveu al pía docent.

convocatóries d'ex^ame!i^"^^"^^ estudiants a dues

un 10% deis créd?ts^Der^r académic resti
matrícula que els doni H ' ensenyament, han de fer una
les que legalment e^H. ' 3 convocatóries, que hauran de ser
curs académic Aouee?"'" establertes en el calendari oficial del
del curs. matrícula s'ha de fer al comen9ament

professorarreTacio'na^^^^^^^ sigui realitzada per

CESNID,^de^ aprovades peí Consell Docent del
donaran a l'alumne ® 1996, a cada examen, es
presenta o renuncia F Hegir-lo i decidir si es
document. En aquest i» i renuncia, retornará elcom a No Presentat (NP^^ alumne figurará en la convocatória
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Els estudiants tenen dret que se'ls doni un justificant
documental en finalitzar la prova o examen que acrediti que
rhan realitzat.

Les qualificacions deis exámens s'han de fer publiques uom a
máxim 15 dies naturals després de la seva realització. El
Consell d'estudis pot establir altres terminis.

Juntament amb el resultat deis exámens, el professor ha de fer
públic l'horari, el lloc i la data en qué se'n fará la revisto. No
es pot tancar el període de sol-licitud de revistó d exámens fins
a 3 dies hábils després de la publicació de les qualificacions.
Les revisions s'han de fer, com a máxim, dintre deis 10 dies
següents a la publicació de les qualificacions.

PONDERACIÓ D'EXPEDIENTS

Aplicant el que indica farticle 1, apartat 13, del BD1267/94
s-estableia la segUent taula d-equivaléncies peí ^
qualificació ponderada deis expedients académics deis alumn
deis plans d'estudis de la UB.

Aprovat: 1
Notable: 2

Excel-lent: 3

Matrícula d'honor: 4

Les assignatures convalidades u^dran^un^^^^^ L"
TcTTefudI; seTse'Pi'ficació no es tindran en compte a
efectes de ponderació.

ACCESSOS A LLICENCIATURES

5:i* 1° »;i.. i «"«.i". —
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efectiver con validades que no hagi fet

EXAMENS

afec-en^ot d-eximens. avaluaci6 i qualificació queBarceila' sdn h""".' ""'I"' ' Universital de
l'activitat'aeadémica;'""'' " aspectes de

Plans docents de Ies assignatures
Sistemes d'avaluació i qualificació

RevTsTd^rf"^ "^mensKevisió de prevés i exámens
Recursos

Tots els alumnes matricúlate h».,
presentar-se a totes Ies nm assignatura tenen dret a
qualificats segons el aul ^ exámens que es realitzin i a sergons el qué es preveu al pía docent.

convocatóries d'e^x^amen^"^^"'^^ estudiants a dues
Els alumnes ais auals al
an 10% deis crédits per finaiutari"®"' """ ̂aadémic resli
matrícula que els dnni ri " ' ensenyament, han de fer una
les que legalment esH.f ' ^ eonvoeatóries. que hauran de ser
eurs aeadémie Aouesfa'" '®'''es en el calendar! oficial del
del eurs. """"eula s'ha de fer al eomensament

Es garantirá que la vigiláncía dí>ie
Professorat relacionat amb la mattia'!^'"'"' realitzada per

CESNID/de** ^P^a^edes peí Consell Docent del
donaran a ralumne " "da examen, es
presenta o renuncia En^eT'Lrrt "
aocument. En aquest ca t i renuncia, retornará elcom a No Presentat (Np/ ®^"mne figurará en la convocalória

58

Els estudiants tenen dret que se'ls doni un justificant
documental en finalitzar la prova o examen que acrediti que
l'han realitzat.

Les qualificacions deis exámens s'han de fer públiques com a
máxim 15 dies naturals després de la seva realitzacio. El
Consell d'estudis pot establir altres terminis.

Juntament amb el resultat deis exbmens. el professor ha de fer
públic rhorari, el IIoc i la data en qué se'n fara la revtsió. No
es pot tancar el pertode de soMicitud de revisto d exámens fins
a 3 dies hábiis després de la publicació de les qualificacions
Les revisions s'han de fer, eom a máxiiti, dintre deis
següents a la publicació de les qualificacions.

PONDERACIÓ D'EXPEDIENTS

Aplieant el que indica l'article 1, apartat 13. del RD1267/94,
s'estableix la següent taula ^ de s alumnes
qualificació ponderada deis expedients academias deis alumnes
deis plans d'estudis de la UB.

Aprovat: 1
Notable: 2

Excel'lent: 3

Matrícula d'honor: 4

tinrlran una equivalencia d 1. LesLes assignatures .^1 centre de procedéneia. Les
adaptades tindran la ̂ "YVvarió no es tindran en compte a
reconegudes sense qualificació no
efectes de ponderació.

IrCESSOS A LLICENCIATUl^

Tal i com figura a «tralítat Te^cTaru^ya
droiolomárer Nu'trició Humana i Dietética, dóna accés, amb
fLplements de formació, a les llieenciatures següents:
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Ciéncia i Tecnología deis Aliments
Comunicació Audiovisual
Documentació
Historia i Ciéncies de la Música
Humanitats

Lingüística
Periodisme
Publicitat i Relacions Publiques
Traducció i Interpretació
Teoría de la Literatura i Literatura Comparada

^  aquest llistat pugui veure's augmcnlal
Lnecmn Ilicenciatures de primer i segon cicleP  ifiques pels Diplomats en Nutricio Humana i Dietética.

asseguranca escolar

TasseinM^^^ inenys de 28 anys són beneficiaris de
l'asseffuraiT^^ escolar obligatoria, que és compatible amb1 asseguran9a voluntaria.

voluntárL poden subscriure una asseguranca
oblieatóriam t 28 anys l'han de subscriure
de rfaiitz^^^^^ hi estiguin coberts en el moment'^ealitzar les práctiques fora del Centre.

subscnW?a""hVd"omnr"'^v' pessetes anuals i per
matrícula i ingressar nm'L^r ® TimprÉs de
la matrícula i reusenyam^nr J""'""®"' """

metnb7e''de 9nnn®r '®® P^l'sses tenen efecte des del 15 deetembre de 2000 f.ns al 15 de setembre de 2001.
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SERVEIS DEL CENTRE

RECEPCIÓ

L'horari d'alcnció al públic a la recepció del Centre és el
següent:

•  De dilluns a dijous: de 9 a 18 hores.
•  Divendres: de 8 a 15 hores.
•  Durant el mes de juliol: de 8 a 15 hores,

ADMINISTRACIÓ

L'horari d'atenció al pablic a l'administració del Centre és el
següent:

.  De dilluns a dijous; de 9 a 14 hores i de 15 a 18 hores.
•  Divendres: de 8 a 15 hores.
•  Durant el mes de juliol: de 8 a 15 hores.

biblioteca

com totes les biblioteques de la Universitat a

Horari:

j  - . Q a 13'30 hores i de 14:30 a 18•  De dilluns a dijous. de 9 a
hores.

•  Divendres: de 8 a 15 hores.
•  Durant el mes "j® p/j^l^j Setmana Santa l'borari podrá
•  Durant els períodes de iNaadi

ser diferent.
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Ciéncia i Tecnologia deis Aliments
Comunicació Audiovisual
Documentació
Historia i Ciéncies de la Música
Humanitats

Lingüística
Periodisme
Publicitat i Relacions Publiques
Traducció i Interpretació
Teoría de la Literatura i Literatura Comparada

amb'acc'e'ssós' Td^ahrerir''""' augmentat
esnerífint i t>- Hicenciatures de primer i segon cicleques pels Diplomats en Nutricio Humana i Dietética.

asseguranca escolar

l'asseeurancfl de 28 anys són beneficiaris de
l'asseguraoíavoIuTtá"a.°''"®°'°""' compatible amb

voluntaria Poden subscriure una asseguranca
obligatóriamení ' ® 28 anys l'han de subscriure
de realitzar le«i ^ estiguin coberts en el momentles práctiques fora del Centre.

subscriure^?a""h\ d"omn^^"^^p^ P®"®'®® anuals i permatríeula i ingressar rfiln ."P®"®' "S"® "S"''» a Timprés de
la matrícula i rensenyam"n° ®'"'' l'^P®" """1 de

setemlire de Pblisses tenen efecte des del 15 demere de 2000 f.ns al 15 de setembre de 2001.

60

SERVEIS DEL CENTRE

RECEPCIÓ

L'horari d'atcnció al públic a la recepció del Centre és el
següent:

•  De dilluns a dijous; de 9 a 18 hores.
•  Divendres: de 8 a 15 hores.
•  Durant el mes de juliol: de 8 a 15 hores.

ADMINISTRACIÓ

L'horari d'atenció al públic a l'administració del Centre és el
següent:

.  De dilluns a dijous: de 9 a 14 hores i de 15 a 18 hores.
•  Divendres: de 8 a 15 hores.
•  Durant el mes de juliol: de 8 a 15 hores.

BIBLIOTECA

., 1 j 1 r'ontrp Húna dret a la utilització de laEl carnet d'alumne del Centre . ep ^
del CESNID, la biblioteca del Recinte Torribera, aixl

com totes les bihlioteques de la Universitat de Barcelona.
biblioteca

Horari:

... Ac, Q a l'í'30 hores i de 14:30 a 18
•  De dilluns a dijous: de 9 a iJ.:»"

hores.

•  Divendres: de 8 a 15 hores.

:  d"::; iTcrítVef de NadaVl Se.ma'a Santa Thorari podrí,
ser diferent.
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tancada per vacances durant un mes a
1 any. (Consultar les dates al taulell d'anuncis).

dLínp! que está especialitzat en nutricio i
ara víHpoc^ accés a excepció d'alguns materials com

'  -ROMs, projectes de final de carrera i treballs de
w IIF S •

r

composició, canvis produ'íts pels processos tecnologics i
culinaris, porcions de 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 utililzació externa mitjangant contractes
específics.

AULA D'INFORMÁTICA CLÍNICA DIETÉTICA

rhora^n"^ troba a disposició deis alumnes durant
necessiti """ ""P'^ "ores e„ qué esnecessiti per una activitat docent.

L-horari de suport a Talumne és de 9 a 15 hores.

C
assessoria

experiéncia n equip de professionals amb
formació capados d'assumir tasques d'informació, de
l'aliment'arin P^^"^f^eació, de control higiénic de
que particinen^P optjmització deis recursos humans i materials
de persones s " • ^ imentació, tant individual com col-lectiva,uc persones sanes i malaltes.

dietét^c a cen!^ prestacions consisteixen en l'assessorament
restauració rn?^i geriátrics, escoles i empreses de
l'elabo'^dn H d'informes tLnics i
nutricional hp ^ ajuda i consulta en temes de qualitat"incional, sensorial i higiénica.

ilf^ORATGRI de dades NUTRICIONALS

El L h

recopilar i ^utricionals té com a objectiu principal
relacionados nutricionals de tipus divers

aspectos nutricionals deis aliments;

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 protessor
especialistes del Centre.

És un servci obcrl a tolhom, amb cita prévia. S'han fixat tarifas
especiáis pels esludiants, personal, professors i la comunitat
universitaria, entre d'altres.

SERVEI DE REPROGRAFIA

L-horari d'atenció al públic del servei de reprografia és el
següent:

... j in o hores i de 16 a 18 hores.
•  De dilluns a dijous: de 10 a 13.JU ñores
•  Divendres: de 10 a 14:30 hores.
•  Durant el mes de juliol: de 10 a 14. ores

SERVEI DE GUIXETES

s> Hisnosició deis alumnes durantLes guixetes exislents están ^ j «ot ser individual o
.01 1-any ^1 seu.r un 1.000,-Ptes. que
compartit. Caldrá p » finalitzar cada curs.
s'abonará quan es retorni la ciau en
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tancada per vacances duranl un mes aany. (Consultar les dates al taulell d'anuncis).

dLéHP« bibliográfic, que está especialitzat en nutricio i
ara vídeoQ accés a excepció d'alguns materials comprojectes de final de carrera i treballs de

r

composició, canvis produits pels processos tecnológics i
culinaris, porcions de consum habituáis, receptes i
formulacions, etc... Les bases de dades generades están
destinados tant a ús intern del CESNID (assessoria i docencia)
com a la seva utilització externa mitjangant contractos
específics.

AULA D^INFORMÁTTrA CLÍNICA DIETÉTICA

l'horari^ ^ disposició deis alumnos durant
necessüilr . ""P'® hores en qué esnecessiti per una activitat docent.

L-horari de supon a Talumne és de 9 a 15 hores.

assessoria

experiéncia orovada^^ equip de professionals amb
formació, d'organitzacTó^T "^'^""""'^'^^sques d'informació, de
l'alimentació i d'« t- • ' .P'^^^^^cacio, de control higiénic de
que particioen en 1'^ deis recursos humans i materials
de persones sanes i mirites.''"^' individual com coMectiva,

dietétic a centre^'^h^^^^-^^^"^- en l'assessorament
restauració coMecUvI^ i empreses de
l'elaboracid d.» ♦ • / ^ . ^®dacció d informes técnics i
nutrieional. sens^riaTuigiénka.' """""

La Clínica Dietética és una activitat del CESNI , on
s'ofereixen consell dietétic i suport en dietoterápia de manera
indi vidualitzada. La consulta és atesa per pro
especialistes del Centre.

És un servci obert a tothom, amb cita prévia.
especiáis pels esludiants, personal, professors i la eomunitat
universitaria, entre d'altres.

SERVEI DÉREPROGRAFIA

L-horari d-atenció al públic del servei de reprografia és el
següent:

••• in a 13"30 hores i de 16 a 18 hores.
•  De dilluns a dijous: de 10 a uui
•  Divendres: de 10 a 14:30 hores.
•  Durant el mes de juliol: de 10 a 1 . ores

SERVEI DE GUIXETES

J;^aboratori de dades NUTRICIONALS

recopilar i^ ^des Nutricionals té com a objectiu principal
relacionados nutricionals de tipus divers

aspectos nutricionals deis ali ments:

otan a disoosició deis alumnes durants guixetes exislents ostan a P individual o
tot rany ^^r un dipbsit de l.OOO.-Ptes. que
comparta. Caldrá pero, f finalitzar cada curs.
s'abonará quan es retorni la clau e

Le

tot
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bar-restaurant

El Centre compta amb máquines de begudes fredes i calentes i

Torrfbera servei de Bar-restaurant en el Recinte

SALA D'ALUMNES

l'hnrar^ ^ disposició dcis cstudiants duranl tot
microóL, • de nevera, fornmicroones i maquina dispensadora d'aigua.

r ASSOCIACIÓ D'ESTTinTANT<;

(intcrh^^en*^ f estudiants de Nutricio i Dietética de la UB
Catalunya a \ egistre d Associacions de la Generalitat de
costat Se la .Ti despalK, situat alcostat de la sala d'alumnes, per a les seves activitats.

[ BQRSA de treball □

PostgraduTts Borsa de Treball propia per a
inscriure's a la ^quests com els alumnes poden tambénscriure s a la borsa de treball de la UB en el propi Centre.

académic^^^Tn? Borsa de Treball és vigent durant un anyautomTtiTamInTel ^inscripció cal rpn« ? setembre. En cas de voler mantenir laP  o renovar-la a partir del mes d'octubre de cada any.
fer a través de^lT^w ^ actualització de les dades es podrá^ves de la Web del CESNID.
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d AUTOBUS DEL CENTRE

Per acord del Patronal es continua oferint, com en cursos
anteriors, el servei d'autobús.

Aquest servei és gratuit pels alumnes del CESNID que s'han
d'acreditar obligatóriament amb la targeta que se'ls lliurará en
matricular-se. L'autobús surt de la Pla9a de la Vila (Estació de
Metro de Santa Coloma) a les 8:15 hores durant els següents
períodes de docéncia:

• Del 21 de setembre al 22 de desembre, ambdós inclosos.
• Del 12 de febrer al 6 d'abril, ambdós inclosos.
• Del 18 d'abril al 31 de maig, ambdós inclosos.

PÁRKING

El Recinte Torribera compta amb places d'aparcament
degudament senyalitzades. La Diputació de Barcelona va
aprovar el 26 de novembre de 1998 les següents tarifes peí
pagament d'aquest servei que s'ha de contractar a
rAdministració del Recinte:

•  Abonaments mensuals per vehicles de quatre rodes: 1.500
.  Abonament anual per vehicles de quatre rodes; 12.000 ptes.
•  Abonaments mensuals per motocicletes. 7 ptes.
•  Abonament anual per motocicletes. 6.000 ptes.

Oferta del CESNID

L'abonament per al curs encolar, subvencionat peí CESNID es
podrá adquirir a 1'Administració del propi Centre. Els^gre^
les tarifes subvencionades són les següents.

•  8.000 ptes/curs. per els vehicles de quatre rodé
•  6.000 ptes/curs per motocicletes.
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bar-restaurant

El Centre compta amb máquines de begudes fredes i calentes i

Torrfbera Bar-restaurant en el Recinte

SALA D'ALUMNES

ThoraH 3 disposició dcls esludiants duranl tot
mLrooL. r"'" de nevera, fornmicroones i máquina dispensadora d'aigua.

ASSOCIACIÓ D'ESTUDIANTS

(inscrU^^e^n^ef de Nutricio i Dietética de la UB
Catalunya anih d Associacions de la Generalitat de
costat de la sala H'"i"*" 21.728) disposa d'un despatx, situat alcostat de la sala d alumnes, per a les seves activitats.

[ BORSA de treball

postgradu^ats Borsa de Treball propia per a
inscriure's a la vf" aquests com els alumnes poden tambéinscnure s a la borsa de treball de la UB en el propi Centre.

académTc.^'^^Totei^ fes"^ durant un any
automáticam^nt i ^ soMicituds es donaran de baixa
inscripció cal rennv setembre. En cas de voler mantenir laar-la a partir del mes d'octubre de cada any.

fer a través de^ía^V d® í®s dades es podrá"«ives ae la Web del CESNID.

64

AUTOBUS DEL CENTRE

Per acord del Patronal es continua oferint, com en cursos
anteriors, el servei d'autobús.

Aquest servei és gratui't pels alumnes del CESNID que s han
d'acreditar obligatóriament amb la targeta que se Is lliurará en
matricular-se. L'autobús surt de la Pla^a de la Vila (Estació de
Metro de Santa Coloma) a les 8:15 hores durant els següents
períodes de docéncia:

• Del 21 de setembre al 22 de desembre, ambdós inclosos.
• Del 12 de febrer al 6 d'abril, ambdós inclosos.
• Del 18 d'abril al 31 de maig, ambdós inclosos.

PÁRKING

El Recinte Torribera compta amb places d aparcament
degudament senyalitzades. La Diputació de Barcelona va
aprovar el 26 de novembre de 1998 les següents tarifes peí
pagament d'aquest servei que s ha de contrac ar
rAdministració del Recinte:

.  Abonaments mensuals per vehicles de quatre rodea: 1.500

.  Abonament anual per vehicles de quatre redes: 12.000 pies.

.  Abonaments mensuals per motocicletes: 750 ptes.
•  Abonament anual per motocicletes. 6.0 ptes.

Oferta del CESNID

L-abonament per al curs de
podrá adquirir a r Administrado del propi Centre. Elsgr ^
les tarifas subvencionades són les següents. /

.  8.000 ptes/curs. per els vehicles de quatre rodei
•  6.000 ptes/curs per motocicletes. ^ ̂
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mantpnírri"^?^^^' incremcntat amb 500 pta., en concepte de
de In c d'accés, que es retornaran en el momenteva evolució, en finalitzar el període contractat.

els llocs assenyalats. En cas de no fer-ho
els vehicYes ^ ^S^retat del Recinte podran sancionar o retirar

INFORMACIONS PRÁCTIOTTF.S

ADRECA

Recinte Torribera; Pavelló Docent 3a olanta
Av. Prat de la Riba, 171 ^
08921 Santa Coloma de Gramenet

Tel. 93-468.07.21
Fax 93-468.06.90

Correu electrdnic: info@cesnid..
Página Webb; http//www,cesnid.es

es

HORARI

L'horari habitual d'obertura del Centre és el següent;
•  De dilluns a dijous: de 8 a 18 hores.

Divendres: de 8 a 15 hores.

ser diferent^^^^°^^^ Nadal i Setmana Santa l'horari podrá
el mes d agost el Centre estará tancat per vacances.

necessitats de doc^^Jia^^^^^ subjecte a canvis en funció de les

66

TRANSPORTS

Transport públic (des de Barcelona).

Metro Línia Vermella (Ll), estació Santa Coloma (direcció

Tuwbusos: 35 (Hospital de Sant P^u-Santa ^2
(Placa de Catalunya-Santa Coloma). B21 (Ronda Sant
Pere/Bruc-Santa Coloma) i B28 (Sant Adna/Segre-Santa
Coloma).

Transport públic (des de Santa Coloma);

Autobús metropolitá (B30) del i

Mental.

Transport privat:

.  Des de Barceloiia: Trinitat,
-  Ronda de Dalt, fms al Ñus oe

Mataró/Montgat, desviamenl Santa ̂ o
-  Ronda Litoral, sortida Santa Coloma/

Av. Meridiana. „

•  Des del Vallás Occidental i Bages: A- .
•  Des del Vall6s Oriental i Girona: A-l».
.  Des del Maresme: A-19.
•  Des de Tarragona: A-2, a través

sortida
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será incrementat amb 500 pta., en concepte de

de la ^1 d'accés, que es retornaran en el momentevolucio, en finalitzar el període contractat.

els assenyalats. En cas de no fer-ho
els vehicles Podran sancionar o retirar

INFORMACIONS PRÁCTTOfIF.S

ADRECA

Recinte Torribera; Pavelló Docent 3a olanta
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
gina Webb: http//www.cesnid.es

HORARI

L'horari habitual d'obertura del Centre és el següent:
•  «"""US a dijous: de 8 a 18 bores.

Divendres: de 8 a 15 hores.

serlferem^'"°'^'' ^ Santa l'horari podrá
ant el mes d agost el Centre estará tancat per vacances.

necessitats de^docé^n°c\a^^^^^ subjecte a canvis en funció de les

66

TRANSPORTS

Transport públic (des de Barcelona):

.  Metro Línia Vermclla (Ll), estació Santa Coloma (direcció

.  Au"obusos: 35 (Hospital de Sant Pau-Santa 42
(Placa de Catalunya-Santa Coloma), B21
Pere/Bruc-Santa Coloma) i B28 (Sant Adnb/Segre-Santa
Coloma).

Transport públic (des de Santa Coloma):

.  Autobús metropolita (B30) del

Mental.

Transport privat:

•  Des de Barcelona: Trinitat, sortida
-  Ronda de Dalt. fms al Ñus oe '

Mataró/Montgat, desviament Santa Co'oina
-  Ronda Litoral, sortida Santa Coloma/Potossí

Av. Meridiana. „

•  Des del Vall5s Occidental i Bages: A-1 .
•  Des del Vallés Oriental i Girona: A-1 •
.  Des del Maresme: A-19
•  Des de Tarragona: A-2, a través uc
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Com podeu arribar al Centre de Nutricio i Dietética

^  2
%

SANTA COLOMA
DE GRAMENET

Recinte
Torribera

Av. Puig Castellar •

V
Av. Francesc.

í'il

s--.^

<f CanZam
Ñus

de ía
Trinitat

Cementiri
Nou

■\m
Barcelona

Ronda
de Dait



Com podeu arribar al Centre de Nutricló i Dietética

Recinte
Tomber

SANTA COLOMA I
DE GRAMENET

Wanda ^

.c/ ̂

Av. Puig Castellar '•

V
Av. Francesc»

p-"- 9

Cementiri
Nou

Can Zam

■'■mwA

Barcelona

Ñus
de ia

Trinitat

Ronda
de Dait



Centre

d'Ensenyament
Superior de
Nutricio i Dietética

Recinte Torribera, Pavelló Docent, 3^ planta
Av. Prat de la Riba, 171
08921 Santa Coloma de Gramenet

Tel. 93 468 07 21 Fax 93 468 06 90
Correu electónic info@cesnid.es
Pág. web bttp;//www.cesnid.es




