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1. PRESENTACIÓ

L'equip de Direcció del Centre d'Ensenyament Superior de Nutricio i
Dietética (CESNID), en nom del Patronat de la Fundació, dona la
benvinguda ais alumnes que inicien aquest curs els estudis del Títol
propi de la Universitat de Barcelona (UB): Groduat en Dietético i
Alimentació Humana, i saluda els que ja ta temps que van comengar.

L'ésser humó és el receptor d'una alimentació que ha de teñir en
compte les seves necessitafs nutritives respectant sempre els seus
gustos, costums creences i possibilitats. Per aquest motiu,
l'ensenyament que condueix a Tobtenció del títol de Groduat en
Dietética i Alimentació Humano proporciona la formació adequada
per elaborar régims alimentosos d'ocord amb els principis de la
Nutrició, vetllant per la seva aplicació. També ha de capacitar per
poder oconsellar, assessorar, informar i educar en matéria
d^ alirnentació i nutrició humana, alhora de facilitar una formació
científica en totes les facetes relacionades amb els aliments
(aspectes químics, biológics, tecnológics i sanitaris) contemplant tota
la cadena alimentaria que va des de la producció al consum.

Els coneixements que configuren la docencia teórica i práctica de
rensenyament, tenen l'objectiu de desenvolupar en l'estudiant, les
actituds i aptituds necessáries per ser capag d'actuar ámpliament en
motéria de nutrició aplicada. Per aixó caldrá que assoleixi, per una
banda, una visió cornpleta i integrada de l'home, i, per altra banda,
una capacitació suficient per poder actuar en ámbits professionols
molt diversos.

El Pía d'Estudis está dissenyat de forma seqüencial per tal
d'aconseguir un ensenyament lógic, coherent i equilibrat, tot evitant
repeticions, per facilitar l'aprenentatge i afavorir l'adquisició, per
part de l'alumne, d'una visió globalitzada i el més propera possible o
la realitat professional i a les demandes actuals deis diferents sectors
(Sanitat, Empreses de Restauració, Industria Alimentária, Centres
Esportius, Servéis i Assessoria, etc.).

Som conscients de la complexitat deis nous plans d'estudis actuals
de les dificultats que troba l'alumne per orientar-se, sobretot erí
iniciar els seus estudis universitaris. És per aixó que s'ha preparat
aquesta publicació que té com a finalitat informar deis aspectes de
funcionament i d'organització de qué disposa el CESNID per aaue«+
curs 1997-98.



Esperem que aquesta
aconseguir Tobjectiu
personal del CESNID.

formació de base de

persones preparados i

guia siguí

primordial
ens hem plantejat
qualitat capag de
responsables, albora

útil a l'estudiant i que l'ajudi a
que, tant el professorat com el

que és aconseguir una
convertir els alumnos en

que critiques i. sobretot.
compromeses amb la professió que han triat.

Restem a la vostra disposició per ajudar-vos a aconseguir-ho.

Pilar Cervera

Directora



2. LA FUNDACIÓ CESNID

La constitució de lo Fundoció Privado Centre d'Ensenyamenf Superior
de Nutricló i Dietético (CESNiDJ, va ésser possible grades a la
iniciativa i col-laboració d'una serie d'entitats publiques i privades
interessades en la formació de professionals qualificats mitjangant la
implantació i posta en marxa d'un ensenyament universitari de
Dietética i Alimentació Humana.

Aqüestes entitats, que després serien fundadores de l'Entitat titular
del Centre, van signar un Conveni de Col-laboració, el 19 d'abril de
1993, que va facilitar la constitució de la Fundoció CESNID el 22 de
juny del mateix any.

La Fundoció CESNID está subjecte a lo legisloció de la Generolitot de
Catalunya, que la va registrar, amb el número d'inscripció 746, al
Registre de Fundoclons, classificada com a Fundoció privado de tipus
docent i cultural.

Lo Fundoció té personolitot jurídica propio i pleno capocitot per
complir les seves finolitats. Es regeix per la sevo corto fundacional,
peis seus estotuts i per les normes que dóno el seu Potronat, que está
constitu'ít per un membre de codo Entitot entre els quols s'escull el
President i el Sots-president.

Les finolitats de lo Fundoció són les següents:

- Lo creoció i posada en marxa d'un Centre per impartir
l'ensenyoment superior de Dietética i Alimentació Humano, de
manera que es foci possible l'adequació deis continguts docents
amb l'evolució de la ciéncia de l'alimentació tiumana, i es
goronteixin lo quolitat i utilitot deis ensenyoments importits.

- El disseny, lo definició i lo configuroció d'estudis d'ensenyoment
superior en matéria de dietética i alimentació humana, com també
d'estudis de postgrou, de formació continuada i d'oltres
relacionats amb aquells, tot ojustant el programa educatiu elaborot
a les necessitats professionals deis experts en dietética i alimentació
humano.

- L'impuis, lo coordinoció i el desenvolupament d'octivitots de
recerca en l'ámbit de lo dietética i l'alimentació humano.

- El foment de lo formació teórica i práctico en dietética i
alimentació humano.

- La prestoció de servéis d'orgonitzoció, assessoroment i consulta en
l'ámbit de l'alimentació, lo nutrició i la dietética.
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Formen part del Patronat de la Fundcció les següents entitots:

- Fundcció Bosch i Gimpero de lo Universitot de Barcelona

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

- Asociación Española de Dietistas-Nutricionitas

- Unió Catalana d'Hospitals (UCH)

-  Institut Catalá del Consum (ICC)

-  Institut d'Estudis de la Salut (IES)

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

- Gallina Blanca. SA



3. EL CENTRE D'ENSENYAMENT SUPERIOR DE NUTRÍCIÓ I DIETÉTICA

El Centre d'Ensenyoment Superior de Nutricio i Dietética és un centre
docent adscrit a la üniversitot de Barcelona, que imparteix
i'ensenyament universitari de Dietética i Alimentació Humana, amb
rautorització de la Universitat i sota la seva tutela.

N" ostenta la titularitat jurídica la FUNDACtÓ PRtVADA CENTRE
D'ENSENYAMENT SUPERIOR DE NUTRtCtÓ t DtETÉTtCA .

La Junta de Govern de la UB aprová en la seva sessió del 12 de juliol
de 1993, l'adscripció del CESNID, el seu Reglament i el Pía d'Estudis
de l'Ensenyament de Dietética i Alimentació Humana.

El Decret d'adscripció (207/1994 de 26 de juliol) va ser publicat en el
DOGC núm. 1.930 del 5 d'agost de 1994.

El Centre es regeix segons la normativa següent;

- Llei 11/83, de 25 d'agost, de Reforma Universitaria.

- Llei 26/84, de 19 de desembre, de Coordinació Universitaria i de
creació de Consells Socials.

- Decret 298/86, de 25 de setembre, de regulació del régim i
l'adscripció a Universitats Publiques de centres docents
d'ensenyament superior.

- Estatuts de la Universitat de Barcelona (DOGC núm. 577 de 19
d'agost de 1985 i DOGC núm. 2.394 de 20 de maig de 1997).

- Conveni de Cohlaboració académica subscrit entre la Universitat i
el tituiat del Centre, signat el 19 d'abril de 1993.

- Reglament aprovat peí Comissionat per a Universitats i Recerca en
data 6 de setembre de 1996.
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3.1 Organigrama de representacló I gestió del CESNID
(Segons la proposta de Reglament sotmés al Patronat de la
Fundació el 7 de Novembre de 1996).

ALTRES

ACTIVITATS
ENSEN\ AMENT

CAP

DOCENT
CAP

ADMINISTRACIÓ

Loborotoris

Administroció

Cómptabilitot

Recursos

Recerca
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Com. Selecc.

Professorat

Comissió

Permanent

Comissió

Disciplina

Assessoria

i Servéis

Formació

Continuada

Borsa de
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d'Informática

Subalterns de

Manteniment

Relacions

Internacionals

Gestió

Académica

Biblioteca,

Documentació

i Publicacions

Tutories

Coordinació

d'Árees

DIRECCIO CESNID

D'ALUMNES

ASSEMBLEA

JUNTA DEL CENTRE

PATRONAT CENTRE

PROFESSORS

CLAUSTRE

DE

PATRONAT FUNDACIO CESNID

^Centre d'Ensenyament Superior de Nutricio i Dietética)



3.2 Órgans de Govern

Patronat

El Patronat és i'órgan de govern i administració del Centre. Així
matelx li corresponen l'aprovacló de les propostes de designació del
professorat i. en general, totes les decisions que depassin Támbit de
la Gestió ordinaria.

El Patronat del Centre está format per membres del Patronat de la
Fundació, el Director del Centre, un Secretari i dos Professors
designats per la Universitat de Barcelona, un deis quals és el Delegat
de la UB al Centre. La Comissió Permanent está formada per tres
membres del mateix Patronat.

Director

El director és nomenat cada quatre anys peí Rector de la Universitat
de Barcelona, a proposta del Titular del Centre.

Les funcions del director són les següents:
- El control académic del Centre.
- El govern i administració del Centre.
- La gestió ordinária del Centre.
- Convocar i presidir la Junta del Centre, així com totes les Comissions
delegades.

- Representar el Centre i actuar en el seu nom.

- Presentar el projecte de pressupost per a la seva aprovació davant
del Patronat, i l'informe de gestió económica a final de l'exercici.

- Gestionar les despeses d'acord amb els pressupostos.
- Presentar a la Junta del Centre, a proposta del Cap d'Estudis, les
directrius de la política docent.

- Autoritzar els actes de carácter general o extraordinari del Centre.
- Vetllar peis interessos de l'Alumnat del Centre.
- Resoldre i decidir qualsevol fet no previst.

Junta

La Junta del Centre está formada per les següents persones:
- El Director

- El Cap d'Estudis
- Cinc representants del Claustre de professors
- Tres representants deis alumnes del Centre
- Un representant del Centre amb carácter de no docent
- El Delegat de la UB al Centre

Es reuneix, per convocatoria ordinária, com a mínim dues vegades
l'any, préviament a les convocatóries del Patronat, pero el Director
pot convocar-la amb caire extraordinari sempre que ho cregui
oportú.
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Les funcions de la Junto són les següents:
- Garantir el funcionament general del Centre.
- Proposar al Patronat la programació general del curs i vetllar per la
seva marxa.

- Aprovar les directrius de la Política Docent.
- Avaluar la programació general del curs i introduir els canvis
necessaris.

- Proposar, un cop escoltat el Consell Docent, modificacions al Pía
d'Estudis, i el perfil del Professorat.

Cap d'Estudis

El Cap d'Estudis és nomenat per la Comissió del Patronat a proposta
del Director.

Les funcions del Cap d'Estudis són les següents:
- Convocar i presidir el Consell Docent.
- Organitzar les tutories, els horaris de classe i de consultes.
- Fixar les dates d'exámens.

- Resoldre i canalitzar les consultes o qüestions de caire académic.
- Coordinar dins del Consell Docent, els criteris generáis de
programació i avaluació.

- Convocar i dirigir reunions de professors per órees o cursos a fi de
coordinar i presentar propostes al Consell Docent.

- Presentar a la Direcció les directrius de Politice Docent del Centre.

Consell Docent

Constitueix el Consell Docent una representació deis professors del
Centre i el Delegat de la Universitat. Els alumnes poden designor-hii
un delegat per curs. El Consell Docent es reuneix, com a mínim,
anualment i sempre que el Cap d'Estudis Kto consideri oportú per a la
bona marxa del Centre.

La seva funció principal és la d'establir els criteris d'organització de
les diferents activitats del Curs i donar suport a les tasques del Cap
d' Estudis.

Delegot de lo Universitat

El Delegat de la Universitat de Barcelona exerceix les seves funcions
per delegació del Rector.

El Dr. Abel Mariné Font (Catedrótic del Departament de Ciéncies
Humanes-Fisiológiques i de la Nutrició) fou nomenat el 27 d'octubre
de 1993.

Són competéncia del Delegat les següents funcions:
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Verificar í'aplicoció deis criteris de voloroció per o Taccés
d'estudionts i les cvaluacions de rolumnot.

Formar part del Conselí Docent i de la Comissió de Selecció de
Professorat.

Per un informe anual avaluador de lo tasca docent. que será
presentat al Comissionat per Universitats i Recerca, amb el vist-i-
plau del Rector.
Dur a terme el control académic del Centre, j'untament amb el
Director.

Claustre de Professors

Está format per tots els professors del Centre. Les seves funcions són
les següents:
- Col-laborar amb el Cap d'Estudis.
- Elegir els representants del Professorat a la Junta del Centre.
- Defensar els interessos del Cos Docent.

Assemblea d'alumnes

Está formada per tots els alumnes del Centre. Caldrá demanar la seva
convocatoria a la Direcció amb una antelació mínima de 72 hores. La

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

3.3 Comissions

El Reglament del Centre estipula l'existéncia de tres comissions:

Comissió Permanent

És l'organ d'assisténcia al Director. Está formada per tres membres del
Patronat i té les funcions que aquest li delega.

Comissió de Selecció del Professorat

Va ser nomenada peí Patronat del CESNID el 12 de juny de 1995. És
l'organ que garanteix el corréete procediment referent a la selecció
del professorat.

En formen part el President del Patronat o la persona en la qual
delegui, el Delegat de la Universitat, el Director del Centre i dos
vocals (a proposta del Patronat).

Comissió de Disciplino

És l'organ col-lectiu al qual correspon tramitar i resoldre els
expedients disciplinaris que s'inco'in a professors, alumnes i personal
d'administració i servéis.
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A banda de les Comissions estipuíades en el Reglament se n'han
constiluTt tres més:

Comissíó de Normalització Lingüística

Es va constituir el 23 de maíg de 1995. En formen part la Directora del
CESNID, dos professors, dos estudiants i un membre del personal no
docent.

Comissió de biblioteca

Es va constituir el 2 de juliol de 1996. En formen part el Cap
d'Administració, el Cap d'Estudis, el Bibliotecari i dos professors.

Comissió de seguiment del Pía d'Estudis

Lo Comissió Académica de la Divisió IV (Ciéncies de la Salut) de la
UB, del 14 de maig de 1997, va ratificar el nomenament d'aquesta
Comissió formada peí Delegat de la UB. el Director del Centre, el Cap
d'Estudis, tres professors i un alumne.

3.4 Personal

Direcció: Pilar Cervera Ral

Equip Docent

Cap d'Estudis: Laura Padró Massaguer

Coordinadors d'Árees: Rita Rigolfas Torras
Immaculada Palma Linares

Joy Ngo de la Cruz
M" Antonia Lizarraga Dallo
Anna Puchal Sabartés

Administració I Servéis

Cap d'Administració i Servéis: Magda Reixachi Coll

Administració: Cristina García Lázaro

Mercé Barro Vilanova

Biblioteca: Josep Ferran Vives Gracia

Manteniment: José Martínez Gómez
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4. L'ENSENYAMENT

El Centre d'Ensenyament Superior de Nutricio i Dietética inicia
TEnsenyament de Primer Cicle de Graduat en Dietéfica i AUmentoció
Humana el curs académic 1993-94, en qualitat de títol propi de la
Universitat de Barcelona (UB). de primer cicle universitari.

Els objectius docents són proporcionar una formació científica en
totes les facetes relacionades amb les ciéncies de la nutricio i deis

aliments al llarg de la cadena alimentaria i, alhora, desenvolupar les
actituds i aptituds necessáries per ser capap d'actuar dmpliament en
matéria de nutricio aplicada.

4.1 Faig constar del Comissionat per a Universítats i Recerca

A  petició de la Directora del CESNID, el Director General
d'Universitats del Comissionat per a Universitats i Recerca del
Departament de la Presidéncia de la Generalitat de Catalunya, va
certificar amb data 5 de febrer de 1997:

- Que la Llei Orgánica 1 1/1983, de 25 d'agost de Reforma
Universitaria preveu, en el seu Article 28,3 que les Universitats, en ús
de la seva autonomía, podran impartir ensenyaments conduents a
l'obtenció d'altres diplomes i títols, a banda de les titulacions
universitáries oflclaU.

- Que la possibilitat d'impartir ensenyaments conduents a l'obtenció
d'aquest títol está contemplada també en Tarticle 6é del Reial
decret 1496/1987 de 6 de novembre, sobre obtenció, expedició i
tiomologació de títols universitaris.

- Que d'acord amb la normativa legal esmentada, el Govern de la
Generalitat de Catalunya va aprovar el Decret 406/1996 de 24 de
desembre, peí qual es regula l'acreditacio deis diplomes i títols
propis de les Universitats catalanes.

- Que aquests títols propis. per la seva naturalesa i qualitat, ofereixen
una bona alternativa o bé un complement a I oferta de títols oficiáis
de Catalunya.

- Que aqüestes titulacions, mcigrat no estar homologades, tenen
carácter universitari, en estar expedides peí Rector de la Universitat
corresponent.

- Que a Catalunya, el títol de Graduat en Dietética i Alimentació
Humana té la consideració de títol propi de la Universitat de
Barcelona.

- Que aquesta titulació s'imparteix a Catalunya en el Centre
d'Ensenyament Superior de Nutricio i Dietética (CESNID), adscrit a la
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Universitat de Barcelona, del qual és titular el patronat de la
Fundació Privada Centre d'Ensenyament Superior de Nutricio i
Dietética.

- Que aquest Centre va ser autoritzat per impartir aquests
ensenyaments per Decret del Govern de la Generalitat' de
Catalunya núm. 207/1994 de 26 de juliol.

4.2 Pía d'Estudis

El Pía d'Estudis va ésser aprovat en Junta de Govern de lo UB el 12 de
Juliol de 1993. Té un total de 210 crédíts, deis quals 154 pertanyen a
assignatures obligatóries i els 36 restants a assignatures optatives.
Cada crédit teóric equival a 10 hores de docéncia.

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

Cal cursar 12 assignatures optatives, de 3 crédits cadascuna d'elíes,
al llarg deis estudis, quatre per cada curs. L'oferta d'assignatures
optatives pot variar cada curs académic.

L'itinerari curricular de les assignatures obligatóries es distribueix de
la següent manera:

PRIMER SEMESTRE

Anatomofisiologia (10,5 cr.)
Bioestadística (4,5 cr.)
Física I Química Generai (9 cr.)
Bioquímica (9 cr.)

SECON SEMESTRE

Mícrobioiogia Generai (6 cr.)
Química d'Aliments (4,5 cr.)
Nutrició Fonamentai (6 cr.)
Historia i Deontologia Prof.(4,5 cr.)
Fisiopotologia General(4,5 cr.)

TERCER SEMESTRE

Psicologio.Sociologio i Antropoiogio
de l'Aiimentació(4,5 cr.)
Dietético i (7,5 cr.)
Bromotologia General (6 cr.)
Potoiogio Nutricionai (4,5 cr.)
Soiut Pública (4,5 cr.)

QUART SEMESTRE

Dietética ii (7,5 cr.)
Bromotologia Descriptiva (6 cr.)
Dietoterópio I (13,5 cr.)
Farmacología (3 cr.)

CINQUÉ SEMESTRE
Toxicoiogio Alimentario (4,5 cr.)
Dietoterópio II (6 cr.)
Higiene Alimentaria (7,5 cr.)
Técniques Culinóries (9 cr.)

SISÉ SEMESTRE
Org. Servéis de rAlimentoció (9 cr.)
Legislació Alimentaria (3 cr.)
Nutrició Comunitória (9 cr.)
Projecte (10 cr.)

4.3 Matrícula i Permanéncia

El primer any s'ha de matricular el curs sencer (70 crédits). En
finalitzar el primer curs académic l'estudiant ha d'haver superat un
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mínim de 9 crédits. corresponents a assignatures obligatóries, en cas
controri no podrá continuar els estudís.

A partir del segon any l'estudiant pot matricular-se del curs sencer o
per crédits, amb un mínim de 54 crédits i un máxim de 86 crédits.

4.4 Pre-requisits

El Pía d'Estudis preveu els pre-requisits següents:
- Els alumnes que no hiagin aprovat les assignatures Anafomo-
Fisiologia i Fisiopafologia Genera! no podran matricular-se de
Patoiogio Nutriciona!.

- Els alumnes que no hagin • superat les assignatures Dietética t i
Dietética tt no podran matricular-se de Dietoterapia tt.

Per poder-se matricular de tercer curs (totalment o parcial) és
necessari teñir aprovats tots els crédits corresponents a primer curs i
haver demostrat suficiéncia en els idiomes anglés o francés. El nivell
de coneixement d'idioma exigit és el que permet la comprensió
correcta de textos cientifico-técnics i una bona comunicació oral i

escrita (nivell Erasmus).

4.5 Normativa académica

Els estudiants tenen dret a:

- Ser examinats i qualificats de totes les assignatures de qué es
matriculen amb efectes académics.

- Gaudir de dues convocatóries per assignatura.
- Obtenir un justificant documental en finalitzar la prova conforme
l'han realitzada.

Els alumnes ais quals al comen^ament del curs accdémic els resti
només un 10% deis crédits totals per finalitzar I'Ensenyament. faran
una matricula que els dona dret a tres convocatóries. que hauran de
ser les que legalment estiguin establertes en el calendari oficial del
curs académic.

Les normes reguladores d'exámens, avaluacions i qualificacions van
ser aprovades peí Consell Docent del CESNID el dia 3 de desembre de
1996 amb els següents termes:

- El calendari d'exámens es programará donant prioritat ais alumnes
matriculats del curs sencer. Per aquest motiu no es modificará cap
examen quan coincideixin dues assignatures en un mateix dia i una
d'elles sigui la repetida.

- Les qualificacions deis exámens s'exposaran en un termini máxim de
10 dies hábiis a partir de l'últim examen, degut a la reunió
d'avaluació conjunta.
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A cada examen, es donaran a l'alumne 10 minuts per lleg¡r-lo i
decidir si es presenta o renuncia. En el cas de renuncia retornará el
document. En I últim cas l'alumne figurará en la convocatoria com
a No Presentat (NP).

A cada examen, es respectará escrupulosament en totes les aules la
durada i l'horari establerts de comen<;ament i de finalització, que
será determinat per a cada tipus d'examen.

- Es garantirá la vigiláncia de l'alumnat que ocupa l'aula i la igualtat
de condicions en els exámens.

- Les quaíificacions s'expressaran amb el seu nom respectiu: S
(suspens), A (aprovat), N (notable), E (excel-íent) o MH (matrícula
d' tionor).

Les revisions deis exámens serán efectuades en un termini máxim de
10 dies després de la publicació de les quaíificacions. La data i
I horari es publicaran el mateix dia deis resultats.

Les revisions d'exámens tenen com a principal objectiu donar a
coneixer ais alumnes les errades comeses, orlentar-los en els
conceptos o temes que tian de reforgar per millorar per al proper
examen.

El professor de l'assignatura a examinar tiaurá d'estar present en el
moment de la realització d'aquest examen.

El professor informará de les característiques de l'examen i deis
criteris d'avaluació.

Per ais casos no previstos en aqüestes normes, se seguirán les
recomanacions de lo UB per aquests temes.

4.6 Asseguranga Escotar

Els alumnes de menys de 28 anys están acollits en l'asseguranga
escolar obligatoria, que és compatible amb l'asseguranga voluntária,
que poden subscriure en matricular-se.

Els alumnes de més de 28 anys han de subscriure l'asseguranga
voluntária, ja que cal que hi estiguin coberts en el moment de
reolitzar les práctiques foro del Centre.

Els alumnes que matriculin l'assignatura Dietética tt están obligots a

dur[f^°^ ? del CESNID un Certificat Médic no oficial
^  desembre, per tal de poder fer les práctiquescorresponents o l'assignatura.
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5. PROGRAMACIÓ DEL CURS 1997-98

5.1 Calendari escolar

íníci de clcsses:

Primer curs 22.09.97 (10:30 hores)
Segon curs 22.09.97 (08:30 hores)
Tercer curs 22.09.97 (09:30 hores)

Calendari de docéncia

Docéncia de Ir semestre 22.09.97 a 14.01.98

Docéncia de 2n semestre 09.02.98 a 29.05.98

Calendar! d'exámens

Exámens de la convocatoria de Ir semestre 12.01.98 a 06.02.98

Exómens de la convocatoria de 2n semestre 01.06.98 a 19.06.98

Exámens de 2a convocatoria de Ir semestre 29.06.98 a 10.07.98

Exámens de 2a convocatoria de 2n semestre 01.09.98 a 10.09.98

Calendar! de vacances

Nadal 22.1 2.97 a 07.01.98

Setmana Santa 06.04.98 a 14.04.98

D!es festius

24 de setembre

8  de desembre

28 de gener
1  de maig
1  de juny
24 de juny

5.2 Programacló de práctiques

L'assisténcia a les práctlques és obligatórla.

Les práctlques de laboratori es realitzen normalment en horari de
tarda, majoritáriament al laboratori del propi Centre. Les práctlques
corresponents a les assignatures Química d'AHments, Bromatoiogio i
Higiene Alimentaria a laboratoris externs.
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El calendari de les practiques es fe públic durant les primeres
setmanes del semestre corresponent. L" alumne ha de portar bata
amb el logotip del Centre.
Les practiques de servei d'alimentació corresponents a I"assignatura
Dietética // es realitzaran entre els dies 2 i 13 de febrer en horari de
matí. Es precís que els alumnes entreguin un certificat médic, no
oficial, durant el mes de desembre a l'administració del CESNID. És
obligatoria la utilització de pijama blanc amb el logotip del Centre i
calqat adequat.

Les practiques de consell dietétic corresponents a l'assignatura
Dietoterópio / es realitzaran dins del període compres entre el 2 de
febrer i el 29 de maig en horari de tarda. Per aqüestes practiques
l'alumne necessita bata amb el logotip del Centre.

Les practiques de servei de dietética de 3r curs es duran a terme en
dos periodos, ambdós en horari de matí. El primer grup del 9 de febrer
al 28 de martj i el segon del 30 de mar^ al 22 de maig. Per aquesta
práctica l'alumne ha de portar pijama blanc amb el logotip del
CESNID i calqat adequat.

5.3 Programació d'exámens

Exámens de Ir curs (la convocatóría)

1 r semestre

20.01.98 Bioauímica
21.01.98 Intr^ Informótico
23.01.98 Física-Química
27.01.98 Fisiología
30.01.98 Anatomía

02,02.98; Educacló pet Consum
05.02.98 Bioesladística

2n semestre

02.06.98 Nutrició Fonamenlal

03.06.98 Idlomo Apílcot (grup 1J
(nfr. Informólica (grup 1)

05.06.98 Fisiopatologia
;Q8.06.98 inlr^ Técrtipues CulinOrles
1 1.06.98 Química d'Aiiments

12.06.98 Mercots Agroollmentarli
15.06.98 idioma Aplicaf (grup 2)

intr. Informática (grup 2}
16.06.98 Mlcrobiotagio Gerterol
18.06.98 intr. a la Pedagogía
19.06.98 Htít. 1 Oeoflfoiogto Prof.

Exámens de Ir curs (2a convocatório)

Ir semestri

'kÍ- B loa u ím i ca0t.07.9d tntr. Informática
Física-Química

06.07.98 Fisiología
07.07.98 Educacló pei Consum
08.07.98 Anolomlo
10-07.98 Bioesladística

2n semestre

.01.09.98 Nutrició Fonamenlal
02.09.98 Intr. Informática
03.09.98 Fisiopatologia
04.09.98 Idiomd Aptlcot
07.09.98 Química d'Aiiments
08.09,98 Intr. Tácnigups Cvttfiáries
09.09.98 Microbiología General

intr. a la Pedagogía
10.09.98 Htít. 1 Oeontofoglo Prof.

Mercats Agroatimentorií
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Exámens 2n curs (la convocatoria)

1 r semestre 2n semestre

13.01.98 Bromotoloaia General
14i01,98 Idioma Aplico»
16.01.98 Dietética I

19.01,98 Saivt Público
20.01.98 Comunicoció Escrita
22.01.98 Potologio Nolriclonal
29.01.98 Psic., Soc. i Antrop. Al.
30.01.98 Costos-Control Pressup.

03.06.98 Formocoloaio
05.06.98 Attmersiació i Esport
08.06.98 Allm. Moterno-infonlil

10.06.98 Dietética 11
15.06.98 Bromotolopio Descriptivo
17.06.98 Envell. i Qualitot de Vido

19.06.98 Dietoterápio I

Exámens 2n curs (2a convocatoria)

Ir semestre 2n semestre

29.06.98 Bromotoloaia General
30.06.98 Idioma Aplicot
01.07.98 Dietética I

02.07,98 Comunicoció Escrito

03.07.98 Solut Pública

07.07.98 Potologio Istulriclonol
08.07.98 Costos-Control Pressup.

09.07.98 Psic.; Soc. i Antfop. Al.

01.09,98 Alim. Materno-infantii
02.09i98 Forrpocologlo
03.09.98 Envell. i Qualitat de Vida

04.09.98 Dietética II
07.09.98 Alimentació i Esport
08.09.98 Bromotologlo Descriptivo
10.09.98 Dietoterápio I

Exámens 3r curs (la convocatória)

1 r semestre

20.01.98 Comunicoció Escrita
21.01.98 Toxlcologla Allment.
23.01.98 Educoció Nutricional
26.01.98 Oletoteróplo It
30.01.98 Costos-Control Pressup.

02-02.98 Técnlquos CuHnórles
04.02.98 Com porta menlAliiTi.^^ . ,
06.02.98 Higiene Allmentárlo

2n semestre

02.06.98 Leaislocló Alimentárla .
04.06.98 Mutricló Artiftciol
09.06.98 Org. Servéis Alimentació
12.06.98 NwItícIó ComunUórlo
15.06.98 Dietoterápio Pediátrica
17.06,98 Proiecte Igrup 1)
18.06.98 Projecte Igrup 2)

Exámens 3r curs (2a convocatória)

I r semestre

30.06.98 Toxlcoloola Allment.
01.07.96 Compartoment Alim.
02.07.98 Comunicoció Escrita
03!o7,96 Dielpteráptd tí
06.07.98 Técniques Culináries
08Í07Í98 Costos-Cofltrot Pressup.
09 07.98 Educoció Nutricional
10.07Í98 Higiene Allmentórlo

2n semestre

01.09.98 Leaisla.ció Alimentárla
02.09.98 Nutrlcló Artificial
03.09.98 Org. Serváis Aiimentació
07.09.98 Nutríció CotnUnltárlp
08.09.98 Dietoterápio Pediátrica
09.09.98 Prolecle
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5.4 Assígnatures Optatives

Optativos Primer Curs

1 r semestre

E g c o c i ó. P e í. C o n s u rn
In Ir fn formóI ica jfiár ü t>: i)

2n semestre

I n f r.. a la P e d o a o a i a
j n|r, Técníctuéj: C g Ifr> ¿ ri e s
Idioma Aplicaf
M ere a f s A g ro a) I m e n tar í $
Intr. Informática (grup 2|

Optatives Segon Curs

1 r semesfrft

Idioma Aolicoi
Comunicodiá Escrito
Costos i Control Pressup.

2n semestre

Aiim..Materno-|r>fanti|
Env, t Quotifot de Vida
Alimentocló I Esport

Optativos Tercer Curs

1 r semestre

Comgnlcació Escrita
C o s to s I C o nlroI Pre ss u p,
Comportoment Alimentar!
Educoció Nofrictortot

2n semestre

Oletoteráoia Pediátrico
Nyiriciá Artificfai

A cada curs cal triar quatre assignatures optatives. Les places de les
ass^natures comunes a segon i tercer curs són limitados i
s adjudicaran per ordre de matriculació.



5.5 Horaris Genérícs
PRIMER CURS

Primer Semestre
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HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

8:30

Bioquímica Fisioiogia Bioquímica Fisioiogia Bioquímica

10:30

DESCANS

11:00

Bioouímicq-*' Bioauímicq-* Bioauímicp

12:00

Físico-

Quimico

Bioestadística

Física-

Química

Fisioiogia
/Física-

/ Química

Física-
Física-

Química
Química Bioestadística Física-

Química

Educació Anatomia Introducció

peí
Informática

14:00

15:00

Consum



22

PRIMER CURS

Segon Semestre

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

9:30

introducció

Técniques
Culináries

Nufrició

Fonamental

FisioDatolo-

aia

Nutricio

Fonamental

Química

Aliments

Fisiopatolo-
aia

Nutrició

Fonament.."'

Microbio-

ioaia

Fisiopato-
ioaia

10:30

DESC ANS

11:00

12:00

Química

Aliments

Microbioiogia História i

Deontoioaia
de ia Prof.

Microbioiogia

Hist. i D.

Professió

Nutrició
Fonament.

13:00

Idioma Idioma

Aolicat Aolicat

ICruD 11 /
Mercáis

(Gruo 21 /■
introducció

14:00

15:00

Intr.

/informáfica

IGruD 11

Agroolimen-
taris

intr.

y  informó I.

(Gruo 2)

Pedagogía
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SEGON CURS

Primer Semestre

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

8:30

Patologia Dietética 1 Salut Saiut Patología

Nutricional Pública Pública Nutricional

9:30

Psicología Dietética 1

10:30

DESC ANS

11:00

AntroDoloaia Bromatoioaia Dietética 1 Bromatoioaia Dietética i

12:00

General (Seminarisl General

Socioloaia

13:00

Idioma Comunicació Idioma Costos i

Apllcat Escrita Aplicat Control

IGrup 1)
(Grup 2) Pressupost.

15:00
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SEGON CURS

Segon Semestre

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Dietoterápia

t

Dietética

il

Dietética

il

(Seminaris)

Alimentació

i Espart

Dietética

II

10:30

11:00

DESC ANS

Dietoterápia Bromataiogia

Descriptiva

Farmacolo-

gia

Bromatologia

Descriptiva

Dietoterá

aia

i

13:00

Alimentació

Materna-

infantil

Dietoteráaia

i

Enveliiment

i Qualitat V.

14:30

15:00
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TERCER CURS

Primer Semestre

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

8:30

Técniques

Culináries

Higiene

Alimentária

DietoteráDio

II

Higiene

Alimentária

Educoció

Nutricionai

9:30

Oietoleráoia

II

10:30

DESCANS

Dietoterápla Toxicologia

Oietolerópia
II

Toxicologia Oietoterá-

Dia

12:00 II Alimeniório Alimentária II

Comporf.

13:00

Alimentorl

Higiene Comunicació Costos i

Control

Pressupost.

14:00 Allmenfária Escrita

15:00
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TERCER CURS

Segon Semestre

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJO US

Legislacló Org. Serveis Nutrició Dietoterápia

Alimentárla Alimentacló Artificial Pediátrica

1 7:50

18:10

D ESO A NS

Nutrició

Nutrició Org. S e r V . Nutrició
Comunitárla

1 9:00

Comunitárla Alimentacló Comunitárla

Oro. Servéis

20:00

Alimentacló

PROJECTE: Tant la docéncla teórica com les tutories, es
programaran al llarg del curs.
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6. SERVEIS DEL CENTRE

6.1 Biblioteca

El carnet d'alumne de rensenyament dónc dret a la utilització de la
biblioteca del CESNID, la biblioteca'de la Clínica Mental, així com
totes les Biblioteques de la Universitat de Barcelona.

Horari:

-  dilluns a dijous: de 08:00 a 13:00 tiores i de- 14:00 a 20:00 hores.
- Divendres: de 08:00 a 15:00 hores.

Durant els mesos de juliol i setembre i els perfodes de Nadal i
Setmana Santa l'horari podrá ser diferent.
La biblioteca romandrá tancada el mes d'agost.

6.2 Aulo d'intormático

L'aula d'informática es troba a disposició deis alumnes durant I horari
d'obertúra del Centre, excepte quan es requereixi per una activitat
docent. Els alumnes poden comptar amb servei d'assessorament de
dilluns a dijous entre les 12:00 i les 15:00 hores.

6.3 Servei de Reprogrofio

Horari:

- De dilluns a dijous: de 10:00 a 14:00 hores i de 17:00 a 20:00 hores.
- Divendres: de 10:00 a 14:00 hores.

6.4 Borsa de Treboll

El Centre compto omb uno Berso de Treboll profuo vmculodo o^
de lo UB I omb lo de lo Asociocrón Esponolo de Dietistos-
Nutricionistas.

.  . t « i« Rnrsa de Treboll és vigent durant un any académic.
ioté" íes sol llcituds es donoron de boixo outematlcoment el 30 de
setembre. En cas de voler mantenir la Inscripcio cal renovar-la a
partir del mes d'octubre de cada any.

6.5 Bar-Restouront

- Al Centre: Máquines de begudes fredes i calentes.
- Pavelló Docent (planta baixa): Servei de bar-restaurant (de 8:00 a
20:00 hores).

- Pavelló d'Administració: Menjador Laboral equipat amb máquina de
begudes i servei de microones (de 10:00 a 12:00 h. i de 13:00 a 15:00
hores).
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6.6 Autobús del Centre

Per Qcord del Patronat del 23 de malg de 1997, durant el curs 1997-98
s implantará, de manera experimental, un servei d'autobús. Aquest
servei será gratuTt peis alumnes del CESNÍD que s'acredítaran amb el
carnet del Centre. Sortirá de la Plaga de la Vilo (Estacló de Metro de
Santa Coloma] a les 8:15 tiores en els períodes segúents:

- Del 29 de setembre al 19 de desembre, ambdós inclosos.
- Del 9 de febrer al 3 d'abril, ambdós inclosos.
- Del 15 d'abril al 22 de maig, ambdós inclosos.

6.7 Párking

El Recinte Torribera compta amb places d'aparcament degudament
senyalitzades. La Diputació de Barcelona va aprovar el 19 de
setembre de 1996, dues modalitats de tarifes peí pagament d'aquest
servei: ^

- Abonaments mensuals a 1.500 ptes/mes.
- Lots de fraccions de 15 vehicles a preus especiáis per tot el curs.

Els alumnes Interessats poden optar per qualsevol de les dues
modalitats:

- Els tickets mensuals s'han d'adquírir al Pavelló d"Adminlstracló del
Recinte Torribero.

per al curs escolar s'haurá d'adquírir a I'Administracló
del CESNID, al preu de 8.000 ptes/curs. Donat que els abonaments
per curs s'han de tramitar en blocs de 15 vehicles, només gaudiran
d aquest preu els alumnes que ho sol-licitin i a condicló de poder
fer lots complets.

És preceptiu aparcar ais llocs assenyalats. En cas de no fer-ho els
Servéis de Seguretat del Recinte podran sancionar o retirar els
vehicles.



7. INFORMACIONS PRÁCTIQUES

7.1 SHuoció del CESNID

r.Tiit"

ÁjÍx*L
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7.2 Adrela

Recinte Torribera; Pavelló Docent, 3a planto; Av. Pro! de la Riba, 171,
08921 Santa Coloma de Gramenet

Tel. (93) 468.07.21
Fax (93) 468.06.90
E-mail: z-cesnid-@org.ub.es

7.3 Horari

- De dilluns a dijous: de 8:00 a 20:00 hores.
- Divendres: de 8:00 a 15:00 hores.
Durant els mesos de juliol i setembre i els períodes de Nadal i Setmana
Santa, l'horari podrá ser diferent.

7.4 Formes d'accés

Transport públic (des de Barcelona):

- Metro Linio Vermello (Ll), estoció Santo Coloma (direcció Fondo).
- Autobusos: 35 (Hospital de Sont Pou-Sonto Coloma), 42 (Plago de
Catalunya-Sonta Coloma), B21 (Rondo Sont Pere/Bruc-Sonto
Coloma) i B28 (Sont Adriá/Segre-Sonto Coloma).

Transport públic (des de Sonto Coloma):

- Autobús metropolita (B30), del Posseig Lloreng Serro/Ploga de la Vilo
(sortido del metro Ll, parado Sonto Coloma i parado deis autobusos
urbons) fins o lo parado de lo Clínica Mental.

Transport privot:

- Des de Barcelona: Rondo de Dolt, Rondo Litoral o Av. Meridiano fins
al Ñus de lo Trinitot, sortido Motoró/Montgot, desvioment Sonto
Coloma.

- Des del Vollés Occidental i Boges: A-17.
- Des del Vollés Oriental i Girono: A-18.
- Des del Moresme: A-19.
- Des de Tarragona: A-2, o través de lo Rondo de Dolt.
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