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PRESENTACIO

L'equip de Direcció del Centre d'Ensenyament Superior de
Nutricio i Dietética (CESNID), adscrit a la Universitat de
Barcelona (UB), en nom del Patronat de la Fundació, donem la
benvinguda i l'enhorabona ais estudiants que han escollit una
carrera que té, com a principal objectiu, teñir cura de
l'alimentació de les persones, els grups i la comunitat, tant en
situació de salut com de malaltia, tot respectant els seus gustos,
costums, creences i possibilitats.

Aquests alumnes inicien aquest curs 2002-2003 els estudis que
permetran Tobtenció del títol oficial homologat a tot l'estat
espanyol de Diplomat en Nutricio Humana i Dietética que
s'afegeixen ais que el van iniciar en cursos anteriors i també ais
que encara cursen la titulació própia de la UB i que van
accedint al nou Ensenyament, aplicant la Taula d'equivaléncies
(BOE núm. 132, de 2 de juny de 2000).

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

El Pía d'Estudis de la Diplomatura está dissenyat de forma
seqüencial per tal d'aconseguir un ensenyament lógic, coherent
i equilibrat, tot evitant repeticions. D'aquesta manera es pretén
facilitar l'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.
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PRESENTACIO

L'equlp de Dlreccló del Centre d'Ensenyament Superior de
Nutricio i Dietética (CESNID), adscrlt a la Unlversltat de
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permetran l'obtencló del títol oficial homologat a tot l'estat
espanyol de Diplomat en Nutricio Humana i Dietética que
s'afegclxen ais que el van Iniciar en cursos anterlors 1 també ais
que encara cursen la titulado propia de la UB 1 que van
acccdlnt al nou Ensenyament, apllcant la Taula d'equlvaléndes
(BOE núm. 132, de 2 de juny de 2000).

Els conelxemcnts que configuren la docéncla teórica 1 práctica
d'ambdós ensenyaments, tencn l'objectlu de desenvolupar en
l'cstudlant, les actltuds 1 aptltuds necessárles per qué siguí
capa9, una vegada flnalltzat els seus estudls, d'actuar
ámpllament en matérla de nutrldó aplicada. Per alxo caldrá que
assolelxl, per una banda, una vlsló completa 1 Integrada de
l'ésser humá, 1, per altra, una capadtadó sufldent per poder
actuar en ámblts professlonals molt diversos.

El Pía d'Estudis de la Dlplomatura está dlssenyat de forma
seqüenclal per tal d'aconsegulr un ensenyament loglc, coherent
1 equlllbrat, tot evltant repetldons. D'aquesta manera es pretén
facilitar l'aprenentatge 1 afavorlr l'adqulsldó, per part de
l'alumne, d'una vlsló globalltzada 1 el més propera posslble a la
realltat professlonal 1 a les demandes actuals deis dlferents
sectors (Sanltat, Empreses de Restauracló, Industria
Allmentárla, Centres Esportlus, Servels 1 Assessorla, etc.). Tots
aquests sectors es troben en evolucló constant, frult deis nous
conelxements 1 apllcaclons de les Cléncles de la Nutricio 1 deis
Allments.



Som conscients de la complexitat deis nous plans d'estudis
actuals, de les dificultats que troba l'alumne per orientar-se,
sobretot en iniciar els seus estudis universitaris. Per aquest
motiu s'ha preparat aquesta guia que té com a finalitat informar
deis aspectes de funcionament i d'organització de que disposa
el CESNID per aquest curs 2002-2003.

Esperem que aquesta guia sigui útil a l'estudiant i que l'ajudi a
aconseguir l'objectiu primordial que, tant el professorat com el
personal del CESNID ens hem planlejat, que 6s aconseguir una
formació de pregrau de qualitat capag de convertir els alumnes
en persones preparades i responsables, albora que critiques i,
sobretot, compromeses amb la professió que han triat per
exercir o, també si és el cas, serveixi per accedir a titulacions
de segon cicle que ampliin els seus coneixements de base.

D'altra banda, el Centre necessita deis suggeriments i critiques
positives deis alumnes, i una de les millors vies per a recollir-
les es formar part del Consell Docent, Junta i altres Comissions
que están establerts. Us demanem molt especialment que hi
participeu. Es important que l'opinió de l'estudiant se senti en
tots ells.

Finalment només ens resta desitjar-vos una estada profitosa a la
Un.vers.tat i oferir-vos tot l'ajut que us ea Igui per a
aconseguir-ho. ® ^

Us donem la benvinguda i us desitgem en nom de tot el
professorat i el personal d'administració i servéis un anv
académic molt profitós.

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

Pilar Cervera

Directora

Santa Coloma de Gramenet, Juliol de 2002

Anna Puchal
Cap d'Estudis

LA FUNDACIO CESNID

El CESNID és una Fundació privada creada l'any 1993
grácies a la coMaboració d'una serie d'Entitats publiques i
privades interessades en la formació de professionals
qualificats mitjan9ant la implantació i posada en marxa d'un
Enscnyamcnt universitari de Nutricio i Dietética, i també en
el foment de la formació teórica i práctica en matéria de
nutrició aplicada, aixi com en la prestació de servéis
d'organització, assessorament i consulta en l'ámbil de
l'alimentació, la nutrició i la dietética.

Formen el Patronat de la Fundació, les següents entitats:

• Fundació Bosch i Gimpera de la UB (FBG)

• Associació Catalana d'Emprcses de Restauració

Col-lectiva (ACERCO)

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

• Unió Catalana d'Hospitals (UCH)

•  Institut Catalá del Consum (ICC)

• Departament de Sanitat i Seguretat Social de la

Generalitat de Catalunya

•  Institut 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

(AFEPADI)

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

Catalunya (AIABECA)

• Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la

Generalitat de Catalunya
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EL CENTRE D'ENSENYAMENT SUPERIOR
DE NUTRICIO I DIETÉTICA

El Centre d-EnsenyamenI Superior de Nutrició i Dietética és un
centre docent adserit a la Universilat de Barcelona, que té com

SUPERIOR DE NUTRICIÓ I DIETÉTICA. '^"^ENYAMENT

Iiticialnient, la Junta de Govern de la UB aprová en la sessió del
TEnt^ l'adscripció del CESNID, per impartir
in^"ra?i=::r::'trí:i°rrpr'
Real D«rr4l3/98\BOE^lúm°"9rde''uTabín
Dierc:,"';"e"vT Te^etrf Ttan" T '
t e 1 . ineire, a partir del curs lOQO onnntransformar la titulacid própia de la Universitat de fíJrZi 'un titol homologat peí Ministeri d'Educació i Cultufa
El Centre es regeix segons la normativa següenf
•  Lie. 11/83, de 25 d'agost, de Reforma Universitaria

•  . e 'r? CoordinacirCversitériaI de creacio de Consells Socials.
390/96, de 2 de desembre, de regulació del régim

adscripcio a Universitats Publiques de centres docents
é ensenyament superior. centres uocents

maig de ^""'ona aprovats el 13 de
•  Po f (DOGC num. 2.394 de 20 de maie de 1997^

cntreTa Unitmlraf'' m' académica subscrit
desembre de m^lmh el " deoe t998, amb el corresponent Reglament.

el DoSc deT5^^''-a''g^o\T'dr'^199!''u' P"blicat en«"cial bo va ser en el DOGO de'n de"s"etrmre de"l9^''^'

ORGANIGRAMA DE REPRESBNTACIÓ
I GESTIÓ DEL CESNID
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ÓRGANS DE GOVERN

Patronats

El Patronal de la Fundacín r'F^Mrr* ' i ■ ,
|-6rgan de govern i d'adminislració'd" Cent're Ai' r
corresponen raDrovació i *-entre. Aixi mateix li
professorat i, en ceneral V designació del
l'ámbit de la gcstió ordinaria." dccisions que depassin

del cén°íe.' Una'^siseñfpm dlu" Académic
per la Universitat la resta de lUt"'
amb la normativa vigent oel titula ^^signats, d'acord
designa el seu deleeat ai r^nt Centre. La Universitat
proposats per la UB El Di membres del Patronal
vocal nat del Patronal. ' ' ^«"dició de

Director/a

El/la director/a és nomenat/Ho ^
Universitat de Barcelona, a proDosu''li®í'x""^' P®'
seves funcions están relLinn»rf Les
I adm.n.straeió, el control aeadér. . ®' S®""'
política docent a l'hora de reore.. , ' directrius de la

nom. P® representar el Centre i actuar en el

Adjunt/a a Direcció

A partir del curs 2000-2001 es va
per tal de donar supon a tasques adjunt a direccit
coordinar el Practicum. ^ docents i d'assessoria,

Cap d'Estudis

del PalZat a pr.^Ua d^^^^DirecU/a'^r"'''' r'f'nan'nt
'■ '••¿s

organitzar, coordinar i resoldre totes les qüestions de caire
académic i presentar a la Direcció les directrius de la política
docent del Centre.

Secretari/a Académic/a

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

Delegat/da de la Universitat

El rector designa el seu Delegat/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 Mariné Font, Catedrátic de Nutrició i Bromatologia,
va ser nomenat per aquest carree el 27 d'octubre de 1993.

Són competéncia 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 determinació deis perfils

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

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

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

•  Formar part del Consell Docent
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Patronats

-i;, «'■■■ '■
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coordinar el Practicum. ^ docents , d'assessoria, i
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les certificacions i documents académics, redactar les actes de
la Junta, del Consell Docent i del Claustre, i coordinar
ractivitat docent i administrativa.

Delegat/da de la Universitat

El rector designa el seu Delegat/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 nomenat per aquest carree el 27 d'oetubre de 1993.

Són competéncia del/de la Delegat/da:
•  Verificar Taplicació deis eriteris 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 determinació 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 ractivitat
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



norm«^d"a'Íl¡ic«frgenera°
Barcelona i el Reelament a„í r-— Univcrsilat de

Junta

La Junta del Centre esf^ fnrm a
El/la Director/a ''®'' membres:
El/la Adjunt/a a Direcció
El/la Cap d'Estudis
El/la Secrctari/a acadómic/a
Linc representants del Claustn»
Tres representante a i professors'cpresentants deis estudiants dnl

represenlanl del Centre amb caricter dt no docent

"^^^'"'■nent/peró'^erDTrlc'tor pof'"^"^'xtraordinari sempre que ho cma • *^o"yocar-la amb caireconvocada per un ter? deis seus mimbre^""'
Ees funcions de la Tn«fo '"cmores.del Centre, apreven les directH"uTdr"la^P general
escoltat el Consell Docent i arrihp ^oLtica Docent, un cop
concretes al Patronat del CESNID. " ^ ^^^^ds per fer propostes

Consel] Docent

presideix, el Delega" d^'Ta Ufi^ d'Estudis, que
Consell Docent es reuneix

sempre que el/la Cap d'Estudis ho ® ''«""tralment ibona marxa del Centre. =°"s,deri oportú peT a lá
especifiques f fi"1"efecu °de"^ P" cursos i a
u".t. <"■
d'organització d^oce^nt^T^f k-^ d'establir els c t •
complementáries a la rf n á de les diferente 5 ®I. C.P -tz'

el
na
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Claustre de Professors

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

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

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

•  Defensar els interessos del Cos Docent.

Assemblea d'Alumnes

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

COMISSIONS

COMISSIONS ESTIPULADES EN EL REGLAMENT:

Comissió Permanent del Patronat

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

Comissió de Selecció del Professorat

És l'órgan que garanteix el correóte procediment referent a la
selecció del professorat. Es reuneix un cop 1 any per fer les
propostes adients al Patronat.
En formen part el/la President/a del Patronat o la persona en la
qual delegui, el/la Delegat/da de la Universitat de Barcelona,

11



normes d^a^UcacfrgLc^raf, norTcYTc^Ta Ü
Barcelona i el Reglament del Centre Umvcrsitat de

Junta

La Junta del Centre e^tá formo^j
•  El/la Director/a ° següents membres;

El/la Adjunt/a a Direcció
El/la Cap d'Estudis
El/la Secretari/a acad6mic/a
Cinc representants del Clausirn ri»

¡'.7, /."c".'",'.'
"I. ..

semestralment, ""peró e'l'^DTr'ec'to^ not'"^""' ® minim
extraordinari sempre que ho creaui „ '""^""r-la amb caire

Urfl\t?:7e"la7unf'""^"'^"'''^"°""' """del Centre, aproven les d7lctrru7'de "a^P ««"eral
escoltat el Consell Docent. i arriben a Docent, un cop
concretes al Patronal del CESNID. per fer propostes

Consell Docent

Conslitueix el Consell Docent el/i r,
presideix, el Delegat de la i d® P d'Estudis, que el

esfudlañí'"'^ professorat " 'u„a"® una
E  " i ra fepresentació deisEl Consell Docent es reuneii
sempre que el/la Cap d'Estudis hn ® semestralment i
bona marxa del Centrl " "nsideri oportü peT a lá
Hl/la Cap d'Estudis convocara ■ P r a la
especifiques a fi i efecíe de trena"'°"®. P" i ^rees
Docent. Preparar el treball del ConscH
a  seva funció principal és la H-

'ilMr la Ca, d'Eat.Ji,. ..pote .

Claustre de Professors

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

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

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

•  Defensar els interessos del Cos Docent.

Assemblea d'Alumnes

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

COMISSIONS

COMISSIONS ESTIPULADES EN EL REGLAMENT:

Comissió Permanent de! Patronat

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

Comissió de Seleeció del Professorat

És l'órgan que garanteix el corréete procediment referent a la
seleeció del professorat. Es reuneix un cop 1 any per fer les
propostes adients al Patronat.
En formen part el/la President/a del Patronat o la persona en la
qual delegui, el/la Delegat/da de la Universitat de Barcelona,

10
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l Si*jr

el/la Director/a del Centre i h«o i ,
Patronal). vocals (a proposta del

Comissió de Disciplina

fesolucfó" deu'Txpediemf '"■"i'" i Proposar laprofessors, estudiantri ¿e ^naf d'a'S "
En formen part: El/la mre. /
Delegat/da de la UB un nrnf Pfesideix, el/la

BN be

Comissió de Normalització Lingüística
Es va constituir el 23 de maig de 1995 p„ r
Director/a del CESNID doQ nr^r formen part el/la
dos estudiants elegU anua men, P®'
docent. ® ® anualment . un membre del personal no

Comissió de Biblioteca

d-ApSir" formen part el/la Cap«■"-oteoari/a i dos pro^i^egirs'':? Clau''strr^'"'"^-
Comissió de Seguiment del Pía d'Estudis

d-ai' ie (Cié„ci,s de la Salut)
e./.a7ir:ctorrr, c™^ T"

-adómic. e.U

cz PERSONAL

DIRECCIO:
Directora:
Adjunta a Direcció:

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

Pilar CERVERA
Laura PADRÓ

Anna PUCHAL
Imma PALMA
Montserrat ILLÁN
M' Antonia LIZARRAGA
Joy NGC
Rita RIGOLFAS
Xavier TORRADO

•• ' / O »

El Claustre de Professors está constituit per :
•  L'equip docent del CESNID
•  Professors de diversos Departaments de la Universitat de

Barcelona:
Divisió II:
Divisió III:
Divisió IV:

Divisió V:

-Dret Administratiu i Dret Proccssal
-Microbiologia
-Anatomia i Embriologia Humana
-Ciéncies Fisiologiques I
-Ciéncies Fisiológiques II
-Cicncies Morfologiques i Odontoestomalologia
-Farmacología i Química Terapéutica
-Fisicoquímica
-Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i
Matcrnoinfantil . , .

-Infermeria Fonamental i Médicoquirurgica
-Medicina
-Nutrició i Bromatologia
-Obstetricia i Ginecología, Pediatría,
Radiología i Medicina Física

-Psicología Básica
-Salut Pública
-Teoría i Hislória de TEducació

Professors procedents d'altres Universitats catalanes,
d'Institucions sanitáries i d'Empreses del sector
agroalimentari.
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el/la Director/a del Centra í
Patronal). vocals (a proposta del

Comissió de Disciplina

resolu^Tó" deís'"exDedie'"I®' """""" ' P'oposar la
professors. es udiantri ña? ' Q"® s'ineoYn aEn forme; part El/,a' D^ree " i «erveis.
Delegat/da de la UB im n f presideix, el/la

zz)z\T''' -"p-t^ca" :ñ

Reg^TmentL'Íhan^S^^ en el
Comissió de Normalització Lingafstica

Es va constituir el 23 de maia de loos c r
Director/a del CESNID dos ofnfec. formen part el/la
dos estudiants elegits a'nualment ? " "omenats peí Claustre,
docent. ® " anualment i un membre del personal no

ecaComissió de Bibliot

B.bUotecarifa i dos pr-o^l^ girs"!? CUu''strr""'''^-
Comissió de Seguimeat dei P,a d'Estudis

de^^a^Srdef H'de'm\fg'i:'í;V7^''5 IV (Ciéneies de la Salut)
e^IaXc^-^rd^l
e=nt'^ —-la Cap d^E^str::^;,3-S•.:■

12

PERSONAL

DIRECCIÓ:
Directora:
Adjunta a Direcció:

EQUIP DOCENT:
Cap d'Estudis:
Secretaria académica;
Professors agregats:

Pilar CERVERA
Laura PADRÓ

Anna PUCHAL
Imma PALMA
Montserrat ILLÁN
M° Antonia LIZARRAGA
Joy NGC
Rita RIGOLFAS
Xavier TORRADO

El Claustre de Professors está constituit per :
•  L'equip docent del CESNID
•  Professors de diversos Dcpartaments de la Universitat de

Barcelona:
Divisió II:
Divisió III:
Divisió IV:

Divisió V:

• Drct Administratiu i Dret Processal
-Microbiologia
-Anatomia i Embriologia Humana
-Ciéneies Fisiologiques I
-Ciéneies Fisiologiques II
-Ciéneies Morfológiques i Odontoestomatologia
-Farmaeologia i Química Terapéutica
-Fisicoquímica
-Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i
Maternoinfantil

-Infermeria Fonamental i Médicoquirúrgica
-Medicina
-Nutrició i Bromatologia
-Obstetricia i Ginecologia, Pediatria,
Radiologia i Medicina Física

-Psicologia Básica
-Salut Pública
-Teoria i Historia de TEducació

•  Professors procedents d'altres Universitats catalanes,
d'Institucions sanitáries i d'Empreses del sector
agroalimentari.
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ASSESSORIA:
Professor i Coordinador del
Laboratori de Dades
Nutricionals (LDN):
Ajudants de Recerca:

ADMINISTRACIÓ i SERVEIS;
*-ap d Administració i
Publicacions:
Secretarla de Direcció:
Secretaria de Docencia:
Secretaria d'Administració:
Responsable d'Informática:
biblioteca:
Recepció:
Manteniment:

ELS ENSENYAMENTS

Andreu PARRAN
Martina MISERACHS
Raül ZAMORA

Magda REIXACH
Cristina GARCÍA
Pruvi CANELA
Mercé BARRO
David CANTOS
Montse VIOZQUEZ
Maria MORROS
José MARTÍNEZ

La Universitat de Barcelona, d'acord amb rautonomia que li
concedeixen els seus Estatuts, va crear el títol propi de Gradual
en Dietética i Alimentació Humana (equivalent a una
Diplomatura) que es comenfa a impartir el curs 1993-1994.

La creació d'aquest nou Ensenyament universitari va ser fruit
de la demanda social de professionals formats en el marc de les
ciéncies de ralimentació i la nutricio, capa90S d establir,
l'alimentació 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
l'aplicació del Pía d'estudis, aprovat en Junta de Govern de la
UB (12.07.1993), del Títol propi.

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

Dbjectius

Proporcionar una formació de caire multidisciplinar en Nutricio
Humana i Dietética, ja que, en la seva práctica quotidiana, e
dietista ha de contribuir a la salut deis individus i de les
coMectivitats. En conseqücncia, caldrá proporcionar no
solament coneixements científics en nutricio i ciencies e s
aliments, sinó també en materia de relacions humanes i de
gestió de recursos per tal de desenvolupar les actituds i les
aptituds necessáries per ser capa? d'actuar ámpliament en
matéria de Nutrició Aplicada.

L'Ensenyamenl inclou formació en cióncies básiques, nutrició
i  dietética salut póblica i educació alimentário-nutricional,
patologia nutricional, dietoterapia, organització i gestio.
idiomes i altres materies complementáries.
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ASSESSORIA;
Professor i Coordinador del
Laboratori de Dades
Nutrlcionals (LDN):
Ajudants de Recerca:

ADMIMSTRACIÓ i SERVEIS:
Cap d Administracló i
Publicacions:
Secretaria de Direcció:
Secretaria de Docencia:
Secretaria d'Administració:
Responsable d'Informática:
biblioteca:
Recepció:
Manteniment:

ELS ENSENYAMENTS

Andreu PARRAN
Martina MISERACHS
Raül ZAMORA

Magda REIXACH
Cristina GARCÍA
Pruvi CANELA
Mercé BARRO
David CANTOS
Montse VIOZQUEZ
Maria MORROS
José MARTÍNEZ

La Universitat de Barcelona, d'acord amb 1 autonornia que li
concedeixen els seus Estatuís, va crear el títol propi de Gradual
en Dietética i Alimentació Humana (equivalent a una
Diplomatura) que es comen^á a impartir el curs 1993-1994.

La creació d'aquest nou Ensenyament universitari va ser fruil
de la demanda social de professionals formáis en el marc de les
ciéncies de l'alimentació i la nutricio, capaQos d establir,
Talimentació mes 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
l'aplicació del Fia d'estudis, aprovat en Junta de Govern de la
UB (12.07.1993), del Títol propi.

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

Dbjectius

Proporcionar una formació de caire multidisciplinar en Nutricio
Humana i Dietética, ja que, en la seva práctica quottdiana, el
dietista ha de contribuir a la salut deis individus i de les
coMectivitats. En conseqüéncia, caldrá
solament coneixements científics en nutricio i ci
aliments, sinó també en matéria de relac.ons humanes . de
gestió de recursos per tal de desenvolupar les actituds t les
aptituds necessáries per ser capa? d'actuar ámpl.ament en
materia de Nutrició Aplicada.

L'Ensenyament inclou formació en ciéncies básiques, nutricio
i  dietética, salut pública i educació alimentario-nutricional,
patologia nulricional, dietoterapia, organització i gestio,
idiomes i altres matéries complementáries.

14 15
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el que desctivie eí^ pfiiKÍpaís'í u' eludorar un Inroeme eu
'•.....lupa, ..... ts,,:"
• Alimentació de nprc/^

comunitar" 7"V„' Pública com^  coMect.va emprcscs de restauració

en tasques d'informació i „ P':°Sfnn'es de recerca i
•  l'enllag entre productes per

• CenTrIrdi'' '
treball en equips^dL®recerct°fon? ' Pfi^ats:el ca„p el d" a nT'"!"' " tant en
Consum i educacid alil ,"="^ eomunitáriaI ^rnbii de la informacifi red?"°""."'"='°''^'^ '^eball en

•  a """""'"■dor, associacions de ¡"í" ^"ntrcs dMnformacidr. , úocents; ta.». tnn'alts crónics, escoles,...)teglamentats i no regíame^, , cnsenyaments
• ActiWtat's ''^/^"^""eió:... P°"°nal sanitari; personal

cemr"es"'^''^ úe serveis"^en''dif '''®®®essoranient técnic,
• ExercicnCe'de,-^ ' (Serialrics,
• Comunicacirt i a P^ofessiótelevisid,... en diversos .irja„s: prenrsa. r.dio,

la

^ partir del mo

Nutric?ó"HumanT-^^^.^®^^ó'' def\ítol^'^°f " í'homologació icontinuar el pío els estuH? Diplomat enamb el calendari d' del títol P®^
PJa d'Estudis rni o per snl.^ (Graduat) -d'acord
corresponent (Rg^ °"íat) d'acord amb l'adaptació al nou
Publicada al BOE ° ^a UB / d'equivaléncies

^^Enum. l32de02n^ oJ' 3 ^'^bril de 2000

Anatomofisiologia

Anatomoñsiologia i
Rsiopalologia General

Bioquímica

Assignaturcs de Pía anUc
(Graduat)

Rsiopatologia General

Hsica i Química General
Bioestadíslica

Química deis Aliments
Nulrició Fonamcntal
História i Deontologia de la Professió
Microbiologia General
Optatives Ir i 2n semestre (Ir curs)
Psicologia, Sociologia i Anlropologia de
l'Alimcntacid
Dietética 1
Bromatologia General

Patología Nutricional
.^rmacologia
Patología Nutricional i
.Fannacolnpria
Salut Púhlirn
Dietética 0
_Bromatologia Descriptiva
Dietoterépa i
■Optatives 3r i 4t semestre (2n curs)
Toxicolopia Alimenl&ria
Higiene Alimeniéria
Toxicologia Alimentéria i
Higiene Alúnentária i
Microbiología General
Dietoterapia 11
.rfecniques rnlinftriec
-t^gislació Alimentaria
^gislació Alimentaría
i Histbría i Deontologia de la professió
Organitzacid Servéis de 1'Alimentació
Nutríció Comunitaria

Projecte

Projecte i
Dietoterapia I

Optatives 5é i 6é semestre (3r curs)

Número
de cr^dits

10.5

4.5
10.5
4.5

4.5

4.5

4.5

12

4.5

7.5

4.5

4.5
3

4.5

7.5

13.5
12

4.5
7.5
4.5
7.5

6

3
4.5

10

10
13.5

12

Assignatures de Pía Nou
(Diplomat)

Estructura i Funció del Cos Humé
Crédits de Uiure elecció
Estructura i Funció del Cos Huma
Rsiopatologia
Química Aplicada
Crédits de lliure elecció
Bioquímica
Crfedits de lliure elecció
Nutríció
Crfedits de lliure elecció
Crfedits de lliure elecció
Crfedits de lliure elecció
Alimentació i Cultura

Nutríció Aplicada
Bromatologia i Tecnología deis
Aliments
Cifeftits de lliure elecció
Crfedits de lliure elecció
Patología Nutricional i Farmacología

Salut Pública
Dietética
Aliments
Nutríció Clínica
Optatives
Crfedits de lliure elecció
Crfedits de lliure elecció
Microbiologia i Toxicologia
Alimentaría

Dietoterapia
Tecnología Culinaria
Crferiiis de lliure elecció
Deontologia

Economía i Gestió Alimentaría
Nutríció Comunitaria i Educació
Alimentarío-nuUicional
Tfecniques i Mfetodcs d'Estudi de
Nulrició Aplicada
Practicum i
Nutríció Clínica i
Tfecniques i Mfetodes d'Estudi de
Nutríció Aplicada
Ouflliiat i Conüul Alimentans
Optatives 1
Crfedits de Uiure elecció

Número
de crédits

4.5
9

7.5
9

4.5
9

4.5

8

4.5

6
12

4.5

3

5.5
6.5

12

4.5

6
6.5

9
7.5
7.5

4.5

6
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el que •lesqf¡»ía''eh" "e elaborar un ¡nferme en

• Alimentació dp

_ éeits; """ ".r.:.vr

■ ¿íHSSH,'" """ ■" ' •"en tasques d-informació . P''°S''nnies de recerca i
assegurar |'e„|ia ' Pnomoció de productes per

^reball en equiprd'é^recercl fo®®"'""®® " Pnivats:
,  co ®""'® en elTe ,a nT®"!®' ° '^"1 enf:°nsum i educacid alil ,r'"®"''^"■""nitária

1, " ''® informació M-edf'""""'"®'""®'- enonsumidor, associacions de ®®f'° ^"ntrcs d-informacidAe tvuals docents: t^/® escoles,...)
de ler?e¡'®H® ' "«'antentats ®" ensenyaments
Activitats ®j'-®®'®"''®eió;... ' P®''®°nal sanitari; personal
cemr"es'^e?''^ ^® ®®"eis"en^"¡f '''^"essoramcnt técnic,ExerciciT"'"®- ' ® (geriatrics.Comuñilil ®;® .'® '® P'°f"sid
televisió ^'^"ígació en divercíliversos mitjans: premsa, rádio,

(titol prnpi^

Nutridó Humané' l'homologació i lacontinuar e] pío c's estud° Diplomat enamb el calendari f' del títol optar per
d'Estudis o peí -d'acord

corresponent rRe„ d'acord amh ^ adaptació al nou
publicada al BOE ° de la UB d^ d'equival éncies

«OEnum. ,32 de 02.06 2000) '''®''"' ^000

Bioquímica

Assignaturcs de Pía antic
(Gradual)

AnalomofisioloRia
Rsiopatologia General
Anatomofisiologia i
Rsiopatologia General
Física i Química General
Bioestadística

Química deis Aliments
Nutricié Fonamcntal
Hisiória i Deontologia de la Professió
Microbiologia General
Optatives Ir i 2n semestre (Ir curs)
Psieologia, Sociologia i Antropología de
rAlimentacid
Dictfetiea I
Bromatologia General

Patología NiiinVionoi
_^rmacologia
Patología Nutrieional i
Zflrmacolopa
_Salut Públirn
Djetétícall
Bromatologia Descriptiva
Dietotcriinig I
Optatives 3r j 4t semestre (2n eurs)
Toxieolopa Aliment&ria
Higiene Alimnin^na
Toxicologia Alimcntária i
Higiene Alimentária i
Microbiología General

Tifecniques Culináries
Legislaeid Alimcntária
^gislaeió Alimentitría
j História i Deontologia de la professió
OrganiiTflfiiS Servéis de 1'Alimentació
Nutrieió Comunititria

Projeete

Projeete i
Hieioterílpia I

Optatives 5é i 6é semestre (3r curs)

NiJinero

de crcdits
10.5

4.5

10.5
4.5

4.5

4.5

4.5

12

4.5

7.5

4.5

4.5
3

4.5

7.5

13.5
12

4.5
7.5

4.5
7.5

6

3
4.5

10

10
13.5

12

Assignatures de Pía Nou
(Diplomat)

Estructura i Funeió del Cos Humá
Crfedits de Iliure eleeció
Estructura i Funeió del Cos Humá
Rsiopatologia
Química Aplicada
rrfediis de Iliure cleceió
Bioquímica
Crfedits de Iliure eleeció
Nutrieió
Crédits de Iliure eleeció
Crfedits de líiurc eleeció
Ciédits de Iliure eleeció
Alimentació i Cultura

Nutrieió Aplicada
Bromatologia i Tccnologia deis
Aliments
Crfedits de Iliure eleeció
Crfedits de Iliure cleceió
Patología Nuüicional i Farmacología

Salut Pública
Dictfetica
Aliments

Nutrieió Clínica
Optatives
Crfedits de Iliure cleceió
Crfedits de Iliure clceeió
Microbiología i Toxicologia
Alimcntária

Dietotcrápia
Tecnología Culinária_
Crfeítiis de Iliure eleeció
Deontologia

Economía i Gestió Alimentária
Nutrieió Comunitária i Edueaeió
Alimeiuario-numeional

Tfecniques i Mfetodcs d'Estudi de
Nutrieió Aplicada
Practicum i
Nutrieió Clínica i
Tfecniques i Mfetodes d'Estudi de
Nutfició Aplicada
Oiifllitat i Control Alimentans
Optatives 1
Crfedits de Iliure eleeció

Número
de crcdits

4.5

9
7.5

9
4.5

9
4.5

8

4.5

4.5

3

7.5

5.5

6.5

12

4.5

6
6.5

9
7.5
7.5

4.5

6

16
17



££LENDARI ACAnFMTn

Inici de classes:

Calendar! de docencia

Docénciade Ir semestre:
Docencia de 2n semestre:

Calendan- d'exámens

i; convocatdria de Ir semestre
convocatoria de 2n semestre

2; convocatória de Ir semestre
convocatdria de 2n semestre

Calendan de

Nadal

Setmana Santa

Dies festius

vacances

23

24

12

16

1

6

28

1

2

9

23

24

11

12

17.09.2002

17.09.2002 al 20.12.2002
1 1.02.2003 al 30.05.2003

^^•®]-2003 al 03.02.2003
•06.2003 al 05.07.2003

al 05.07.200302.09.2003 al 13.09.2003

21.12.2002 al 07 01 2003
14-04.2003 al

de setembre de 2002
de setembre de 2002
d octubre de 2002
Q octubre de 2009 f-c . .
de novembre de 2002^^ '"stitucional)
de desembre de 2002
de gener de 2003
de niaig de 2003
de maig de 2003
°e juny de 2003
de juny de 2003
de juny de 2003

r "='cmbre de 2003de setembre de 2003

18

DIPLOMAT EN NUTRICIO HUMANA I DIETÉTICA

PLA D'ESTUDIS

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

•  Les assignatures troncáis són aquelles que es deriven de
les matbries delerminades per BOE i s imparleixen per igua
a totes les universitats de l'Estat.

Matéries Troncáis Assignatures Total Teoría Prácti
crédits -ques

Alimcntació i cultura -Alimentació i Cultura 6  3 3

Bioquímica -Bioquímica 9  6 3

Bromalologia i Tccnologia
deis aliments

-Aliments

-Bromatologia i Tecnología
deis aliments

7  6 1
7  4 3

4 5 4 5 —
. Deontolnpia

Uictetica

.nRnntnIogia

-Nutricio Aplicada
-Dietética

6  3 3

6.5 3 3,5

DIetoterápia -Nutrició Clínica

-Dietoteraoia

6  3 3
6  3 3

Economía i Gestió
Alimentária

-Economía i Gestió
Alimentaria

6  3 3

Estructura i Funció del Cos
_ Humá

-Estructura i Funció del Cos
Humá

9  6 3

7,5 6 1,5
_FisioDatologia
Higiene deis aliments

Nutricio

-Fisiopatolopia
-Microbiología i Toxicologia
deis Aliments

-Qualitat i Conü^ol
Alimen taris
-Nutrició

12 9 3

4,5 1,5 3

8  6 2

Química Aplicada
Salut Pública

Tecnología culinária

-Ouímica Aplicada
-Salut Pública

-Tecnología culinána

9  6 3

5,5 4,5 1

6,5 3 3,5
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CALENDARI ACADRMTr

Inici de classes:

Calendar! de docencia

Docénciade Ir semestre:
Docencia de 2n semestre:

Calendar! d'exámens

i;convocat6riade Ir semestre
oonvocatória de 2n semestre

a-coñr"'?"" >"omestreconvocatoria de 2n semestre

Calendar! de vacances

Nadal

Setmana Santa

17.09.2002

17.09.2002 al 20.12.2002
11.02.2003 al 30.05.2003

08.01.2003 al 03.02.2003
04.06.2003 al 05.07.2003

18.06.2003 al 05.07.2003
02.09.2003 al 13.09.2003

^!*^^-2002 al 07.01.2003
•04.2003 al 22.04.2003

Dies festius

24 setembre de 2002
12 rff de 2002

d octubre de 2002
a octubre de 2009 . ■
de novembre de 2009 *"stitucional)

de de 2002de gener de 2003
oe maig de 2003
oe maig de 2003
oe juny de 2003

9¿ -i^^y de 2003
11 ^®J""yde 2003'  "tembre de 2003
'2 <•'= ^etembre de 2o"

16

1

6

28

1

2

9

23

18

I  DIPLOMAT EN NUTRICIO HUMANA 1 DIETÉTICA

PLA D'ESTUDIS

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

•  Les assignatures troncáis són aquelles que es deriven de
les matéries dctcrminades per BOE i s'imparteixen per igua
a totes les universitats de l'Estat.

Matéries Troncáis Assignatures Total Teoría Prácti
crédits -ques

_Alimcntac¡ó i cultura -Alimentació i Cultura 6  3 3

9  6 3
"lOQuímina

Bromatologia i Tecnologia
deis alimcnts

•Bioquímica

-Alimcnts

-Bromatologia i Tecnologia
deis alimcnts

7  6 1
7  4 3

4 5 4,5 —
_PeonioloEÍa
Dietética

.nnnntnlogia

-Nutricio Aplicada
-Dietética

6  3 3

6.5 3 3,5

Dietoterápia -Nutricio Clínica
-Dietoterapia

6  3 3
6  3 3

Economia i Gestió
Alimentaria

-Economia i Gestió
Alimentária

6  3 3

Estructura i Funció del Cos
_Humá

-Estructura i Funcio del Cos
Humé

9  6 3

7,5 6 1,5
_Fisiopatologia
Higiene deis alimcnts

-Fisiopatologia
-Microbiología i Toxicologia
deis Alimcnts
-Qualitat i Control
Alimentaris
-Nuüició

12 9 3

4,5 1,5 3

8  6 2

_ Química Anlicada

Salut Pública

Tecnologia culinária

-Química Aplicada
-Salut Pública

-Tecnología culinaria

9  6 3

5,5 4,5 1

6,5 3 3,5
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JliuremTnfpVr^'da^nWeVsulrs''^^"''"®^ determinadasI alumne. "'versuat. Son de caire obligatori per a

-Técniques i Métodos
a'Estudi de Nuiridó

_ Aplicada

-PaiologíaNutricional
^farmacología
"p Comunitária
^ucació Alimentária
Nutricionai

-Practicum

a

Total Teoría Prácti-
ques

 1

píesenta®' '"®'®^*°P'"'restud"is^^d^''" ''«'"mne tria
ha H ®""3lment. El pía dV j- oferta que se li
í.-..í;,.s:» " -r:r t

£Hí2Í222^3
ietétir

yun Semestre
r

Total Teoría Prácti
crcdits

■£g!ggll Dietétir ^

^tnció ArtinTiTí
-~i:iSLílinne^
■^HÍSSiÉArtifídg

ccomanat

1 Aliir^IITnrrT-

en ni iVín■jEnvcllimpinI

R  -U-i^ance^--SSstau^ióCdg^

nombre de cr^A-^

l'alumnf e
"■««¡oneixemen^t dr**!" per "'L ^"^ent de crédits. ^ assignatures o per

20

L'oferta, tant d'assignatures eom d'activitats, que es puguin
reeonéixer eom a Iliure elecció es fa pública semestralment
de forma anticipada, d'acord amb els lerminis i procediment
establerts per la Comissió Académica de la Junta de Govern
de la UB. L'oferta general de crédits de Iliure elecció está
permanentment actualitzada a l'adre^a d Internet
www.ub.es/acad/lliure

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

Oferta d*Assignatures de LUure
Elecció CF.SNín Curs 2002/2003

Semestre
recomanat

Total
crédits

Teoría Prácti-
ques

- Alimentació: Drels del consumidor* 2n, 4t, 6é 3 3 "

• Anglés Aplicat a les Ciéncies de la
_ Nutricio

Ir, 3r, 5é 3 2 1

Informática en Nutrició Aplicada 4t, 6é 3 U

■ Catalá Científic per a Ciéncies de
^ l'Alimentació*

Ir, 3r, 5é 3 2 1

■ Nova denominació de Tassignalura amb els matcixos conlinguts del curs antenor

ITINERARI CURRICULAR RECOMANAT (6 semestres)

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

JTercer semestre

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

Quart semestre
Nutrició Ch'nica (6 cr.)
Tfecniques i Métodes d'Estudi de Nutrició
Aplicada (7,5 cr)
Microbiologia i Toxicologia deis Aliments

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

Sisé semestre

Dietética (6,5 cr.)
Patologia Nutricional i Farmacologia (7,5 cr.)
Microbiologia i Toxicologia deis Aliments

(12 cr.: assignatura anual)
Tecnología Culinária (6,5 cr.)
Assignatures optatives

, Cingue semestre
Bromatologia i Tecnología deis Aliments (7 cr.)
Dietoterápia (6 cr.)
Economía i Gestió Alimentária (6 cr.)
Assignatures optatives

Qualitat 1 Control Aiimenians 1.4,3 cr.j
Nutrició Comunitária i Educació
Alimentario-Nulricional (6 cr.)
Deontologia (4,5 cr.)
Practicum (9 cr.)
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Iliuremen®7e?'caL?„?ven1ut%''^^ determinadosl'alurane. "'versiiai. Son de caire obligatori per a

Materies obligatoríes UB
Assignatures Total Teoría Prácti

credits
- Técniques i Métodes
d'Estudi d Técniques i Métodes

d'Estudi de Nutricio
Aplicad e Nutricio

Aplicad
a

a
Patología Nutricional
jrarmacologia Patología Nutricional i

j^rniacologiaNutrició Comunitária i
^ucació Alimentária-
Nutricional

-Nutrició Co'ÍSi^
^ucació Alimentária-
Nutricíonal' Practicum
-Practicum

^  del mateix pir d^t'd"
presenta anualment. El pía dw'w- oferta que se li
assia^'. 18 crédL " q"e Palumneassignatures. ®<'"s corresponents a aqüestes

-  Cure2002^2003 Semestre Total Teoría Prácti
credits ques

6  3 3

Consell reeomanat

r^iimenta

^iÍHíncióAr^a]
Nutrirw.í: —

Msica

¿^^¿^^eetóenelPmcés

nombre de créd*»

l'aiuin'''® •''estudis i Vón" d* en 19
recon" Poden obtenfr «"ligatbria per a

nient de crédits. assignatures o per

L'oferta, lant d'assignatures com d'activitats, que es puguin
reconéixer com a Iliure elecció es fa pública semestralment
de forma anticipada, d'acord amb els terminis i procediment
establerts per la Comissió Académica de la Junta de Govern
de la UB. L'oferta general de crédits de Iliure eleccio esta
permanenlment actualitzada a radre9a d Internet
www.ub.es/acad/lliure

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

Oferta d'Assignatures de Lliure
Elecció CESNID Curs 2002/2003

Semestre

recomanat

Total

crédits

Teoría Practi

ques

- Alimentació: Drets del consumidor* 2n, 4t, 6é 3 3

- Anglés Aplicat a les Ciéncies de la
Nutrició

Ir, 3r, Sé 3 2 1

- Informática en Nutrició Aplicada 4t, 6é 3 IJS 1,S

- Catalá Científic per a Ciéncies de
_ 1'Alimentació*

Ir, 3r, Sé 3 2 1

* Nova denominació de I'assignatura amb els matcixos continguls del eurs antenor

ITINERARI riJRRICULAR RECQMANAT (6 semestres)

Priiner semestre .Sg^on semestre

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

.Tercer semestre

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

Dietética (6,5 cr.)
Patologia Nutricional i Farmacologia (7,5 cr.)
Microbiología i Toxicologia deis Aliments
(12 cr.: assignalura anual)

Tecnología Culinária (6,5 cr.)
Assignatures optatives

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

Salut Pública (5,5 cr.)
Assignatures optatives

Cingue semestre
Bromatologia i Tecnología deis Aliments (7 cr.)
Diet

Sisé semestre

oterápia (6 cr.)
Economía i Gestió Alimentária (6 cr.)
Assignatures optatives

^UcUitai I ^ > p

Nutrició Comunitária i Educaeió
Alimentario-Nutricional (6 cr.)
Deontologia (4,5 cr.)
Practicum (9 cr.)
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Tota]
Ensenyampn» AMiguatarB AssigMtUTO

-l!25£5k__OWigai^

-í5íSMiU__30c!Ídiis

Lliure eleccíó
Optatives

18 cnedits 19 crcdits

permanencia

£2j^GURACIÓ np r >p]VTc¡p,.^y ^

Matrícula

Segons la normativa de la riB i.
P"nier any d'un mínim de 50 ha de matricular-se el

general) i d-„„ erédits ai aol-licita

A partir del segon anv P
PeriSattn^ """f srbé'\"'p°f "'^'''''^"'ar-se del nombre'nénc.a el mínim que cal comm'l'p" "«^a'iva de
U matrícula td e - «-e 45 crbdits.
(aTumnes ^ P^ríode de
d'alumnes) fT" ' setembre fali mesos de juliol
febrer Període de doL accés i restadocéncia es matricula el mes de
L estudiant que en
"manqui el ino. "^atncular-se e\ m ^
matricular i erédits per finaiil setembre només li
convocatís '^"^^"res del 2n ne ^ estudis, podrá
" part deTe's';'""°'<«»^" (din's "ldues «^onvocatbriea ordinárie°a "°™"

Prerequisits

^'s alumnes que u
^"nció del r T aprovat i'o •
Nutricinn 1 ^"má no nndra ®ssignatura Estructura'"■=">""1 , Farmacologia ""«"C"lar-se de Patologi
P^s alurnuesi dSí",° í:®;:dranr', Nutrid

atricular-se de Dietoterápi

la

ia

22

•  Els alumnes no podran matricular-se de Practicum sense
haver superat 102 deis erédits de les assignatures tronca s i
obligatories de l'ensenyament, entre les quals
obligatóriament han de figurar els de les assignatures
Química Aplicada, Bioquímica, Nutricio, imcn s
Dietoterápia

Permanencia

Segons la normativa de la UB, el primer any académic
I'esludiant ha d'havcr superat un minim de »
corresponcnts a assignatures obligatbries. En cas con ra
podrá continuar els estudis.

A partir del segon any académic, l'estudiant ha ''® ^
nombre de crádits acumulats (corresponents a "P"'d'assignatura) que rcsulti de sumar 9 al resultat de d'v.d r el
nombre total de crádils de qué s'ha matriculat a Pamr de' segóany. amh un mínim de 45 cr. (NC), peí factor de repet.c.o (FR).

1recomanacions

Per un óptim
d'acord amb
convenient haver-ne
s'indica en el quadre següent:

aprofitament de determinades assignatures,
ritinerari curricular recomanat, es moit

cursat unes altres préviament, segons

.Assi^natura a cursar
C

Assignatura previa
Niitrició Clínica

onsell Dictétic
Pietética

Nutrició Aplicada

Nuirició Artificial
Nutrició Clínica
Nutrició Aplicada i

Nutrició Clínica Dietética
Salut Pública

Nutrició Comunitária
Alimen tari o-Nutrición al

Educació

Nutrició i Activitat Física
Nutrició
Dietética

Nutrició i Alimentació durant la Infancia i
1'Adolescéncia
Nutrició i Alimentado en
d'Envelliment ^

el Frocés Dietética

Nutrició Aplicada
Restauració Col-lectiva
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Total
_Eiisenyampnf

193 crédits

^^^£lSH|ACÍÓDrL.KNSENYAMPM^-
Troncak

llSÉdUs j^,.,

PER^ANÉNCIA
^^^Sl£ÜLArPREHom?r^

Matrícula

Segons la normativa de la UR v
becfl^^ "línim de 50 malricular-se el
beca general) i d-un „4xim de

nc^re

'-0. matrícula té c ^

primer perfode de

d'alumnesf eT" ' «etembre ("limne^"''febrer. ' "«on periode de doebneia " ma.He^Ja"') meTd':
L estudiant que p»

™:.rt,:[ -om^s n
convocatórr''^"^'"'"®® del 2n oerínH
® part de ip ̂ H^*^^^°^dinária (dins p1 ^ docéncia i sol licitar'  """ -"-ca.6r;lnrdin''.He°
Prerequisits

*  Els alumnes que nn u •

Crtiot'r p' "-""^'"¡."p^dTar ''""'«-"""e Escrnetura i'"«■eaal . Farmaeologir " ">atr.eular-se de Patología
Els alumnes qup « l
Aplicada i Diei^f ° aprovat Ipc^^tica no podran mai ^^signalures Nutrició

" "^atncular-se de Dietoterápia

22

Els alumnes no podran matricular-se de Practicum sense
haver superat 102 deis crédits de les assignatures troncáis i
obligatóries de l'ensenyament, entre les quals
obligatóriament

'ensenyament, entre les
han de figurar els de les assignatures

Química Aplicada, Bioquímica, Nutrició, Aliments
Dietoterápia

Permanencia

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

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

RECOMANACIONS

Per un óptim aprofitament de determinades assipatures,
d'acord amb l'ilinerari curricular recomanat, es molt
convenient haver-ne cursat unes altres préviament, segons
s'indica en el quadre següent:

.Consell Dietétic

Assignatura previa
Nutrició Clínica
Nutrició Aplicada

Dietética —
Nutrició Artificial
Nutrició Clínica

Nutrició Clínica
Nutrició Aplicada i
Dietética

Nutrició Comunitária i Educació
. Alimentário-Nutricional

Salut Pública

Nutrició_Nutrició i Activitat Física ^——
Nutrició i Alimentació durant la infancia i
l'Adolescéncia

Dietética

Nutrició i Alimentació en el freces.
d'Envelliment
Restauració Col-lectiva

Dietética

Nutrició Aplicada
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PROGRAMACIO de practiques"

L'assisténcia a les pricUques és obligaioria.

de tarda, majortt^ri^mcM""]/ """""'e'mciit en horari
" endari de les pr^ettqiefesl^, "-k," P^°P' Centre. El
setmanes del semestre corre«!nn duranl les primeres
0bIUat6ria.„entbata.an.b:n:r„;'r;^,,^^::^^^^^^^ ha de portarEls se^aris pr^cties es realitaen en horari de ntatf o tarda.
Dietoterápia es realit7™n"'aTr°F<!vril^^ assignatures Dietbtica iLes practiques externes de r„ '^^"a.
utrició Clínica es realitzen de l'assignalura

borhrtes. L-alum„e hl de ool'" P"'""" '
anc, segons el cas, amb el lopní° JS^tóriament bata o pijama

° el logotip del CESNID.
Les practiques de Se
assignatura Practicum dn'ro j ̂^ietética corresponents a

practiques l'alumne ha de non^ 11 aqüestes
^ el logotip del CESNID i c ^^''S^^^riament, pijama blanc

eaigat adequat.

^^aSBETRossira^
alimentació i cultura
®l»ject¡us Crédits: 6 Semestre: Ir
^^lU'rir els coneixem

'"órL'" '"'ve":r„ri;lP." 7'""^': --plexita. del
conductas alí la seva evoliir''"^J social de les diferents
tendéncíes '^^Is indiviH ^•'servar I'evolució de les^'"ergents a les sociLtats i
ContingutsMatéria explicada des de trp
•"añera de minjar- de'^lerdife'^^*^^"^^' d'/iíj/órica,
complexa relacin ' ^'««/roooM • ® cultures en la sevaentre alimentaci7 ° ^35%) on s'explica la

' societat 1 cultura i, finalment,
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una psicológica (30%) on es donen els coneixements básics per
entendre les diferents conductes alimeniáries.

Seminaris
Realització de treballs i exercicis práctics

Avaluació
Hisiória Prova escrita: 70%; Treball: 30%
Antropologia Prova escrita: 50%; Treball: 50%
Psicologia Prova escrita: 75%; Seminaris. 25%

aliments Crédits: 7 Semestre: 2n

O bj cc ti US

Adquirir els coneixements básics de les característiques, componenis
' propietats deis diferents grups d'alimenls.

Compos^ició i altres aspectes que determinen el valor nutritiu deis
diversos aliments i els factors que ho condicionen.

Practiques
4 práctiques de laboratori obligatories de 2,5 hores.
2 visites a gremis.

Avaluació
Prova escrita: 85%; Práctiques; 15%

Credits: 9 Semestre: Irbioquímica

Xi"r coneixements bisies sobre
oarleter nutritiu, a més de coniixer ei me.abol.sme eel luia.
metabóliques i la seva organitzacio i
metabolisme en diferents situacions fisiológiques.

Pri"ml"^-'es.udien e.s eiements estructuras deis ̂ ^^s-j'-
seves funcions. En segon lloc i'oreanisme i, finalment, es
que juguen un paper importanl dins d ® _;x «enática
veuen les bases de la transmissió de la tnformacto genitiea.

Seminaris

Aplicació de la teoria a casos práctics.
Comentari de diferents articles.
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programacio de practiques"

L-assisténcia a Ies practiques és obligatoria.

de tarda. majortt\r\ament°a'ls^ u" normalment en horari
calendari de Ies practiqÚef es ^ "-u," P^°P' Centre. El
setmanes del semestre corresnn ̂  Public duranl les primeres

-b .1 i»Smip"í., ¿'.r.""

ui ZTir"""" ■" '• °
pietoterápia es reaIit7en''aTcF<!Mtri°^ assignatures Dietética iLes practiques externes L el u" '"^a.

utrició Clínica es realitzen de rassignaluraor ríes. L'alumne ha de oortar" ur períodes i franges
anc, segons el cas, amb el Ino i° 'Satbriament bata o pijama

o el logoiip del CBSNID.Les practiques de Se
Drac'i'-^"^''"^^ Pfacticum du'reif^H Dietética corresponents apractiques l'alumne ha de portsr t?- Per aqüestesamb el logotip del CESNID iT»? °'"'8'"í"-iament, pijama blanc

(^aigat adequat.

^^HáElHTBScXnTo^^
alimentació i cultura
Objectius Crédits: 6 Semestre: IrAdquirir els cone'

'"'•urertó':" «""a"'-;!,- 7'-^- 'a complexitat delcondueles alT ^^'^^ant la seva evoliir*x"^u' ®aaial de les diferents
'aadéneies """a ¡ndiv^ I'evolueió de les
Contin "°'"a'a dcl'segle xxf
manera de ^njar" '°'^'"^"a"es^d"lérdifj'^"^'""' '¡'''isldrica.
Complexa reí '' ' ^Itra d^antr ; . cultures en la seva«'ae.o entre alimentaeid '^^ "" s'expliea la

'  ®°^'etat I cultura i, finalment.
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una psicológica (30%) on es donen els coneixemenls básics per
entendre les diferents conductes alimenláries.

Seminaris
Realiizació de treballs i exercicis práetics

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

aliments Crédits: 7 Semestre: 2ii

0 bj cc t i US
Adquirir els coneixemenls básics de les característiques, compone
1 propiciáis deis diferents grups d'aliments.

Compoñció i altres aspectes que determinen el valor nutritiu deis
diversos aliments i els factors que ho condicionen.

Practiques
4 practiques de laboratori obligatóries de 2,5 hores.
2 visites a gremis.

Avaluació
Prova escrita: 85%; Práetiques: 15%

bioquímica Crédiu: 9 Semcntre: Ir
Objectius _ enhrp cls Dríncípis immcdiats de
Adquirir coneixemcnts basics cel lular: les vícs

i  funció. Descriure elcarácter nutritiu, a més de coneixer e
metabóliques i la seva organitzacio
metabolisme en diferents situacions fisio ogiques.

Continguts . , , í.<!iructurals deis éssers vius i les
Primer s'csludien els e 'm'" _,e,abolisme deis diferents elementsseves funcions. En segon f '"ganisme i. finalment, es
que juguen un paper important dins " »
veuen fes bases de la transmissió de la informacio genética,
Seminaris
Aplicació de la teoria a casos práctics.
Comentari de diferents anieles.
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Práctiques
de laboratori obligatdries de 2.5h.

Avaluació
Pro,a escrita: 80%; Semiaaris: 10%; Laboratori: ,0%

DELS ALIMENTS

Objectius

mecanismes deis processos^'dl"^"^^^-!^'^ aliments, quins són els
justificar les mesures més adipnt"° que pateixen i saber
garantir-ne la qualitat i la idoneitat ^''^^gar la seva vida útil i

iuonciiat peí consum.

Continguts

components i els fonaments HpV deis aliments i deis seus
ts de la tecnología d'aliments.

Avaluació
P^va escrita: 80%; Treball: 20%

deontologia
pa. . . Crédits: 4,5 Semestre: 6é
*Jbjectius
Adquirir la terminol

deV tenini una vfsTó^n 1 conceptes fonamcntals del"n punt de vista de segnrpt la legislació alimentária
P  guretat i higiene deis aliments.
*-ontinguts
S estudien el dret r
'"""istracions P^bliqreT^rmVté^^'a'rm^r.ri?' '
Seminaris

P«olució participativa H. r
Avaluació P'"3ctics. Debats a propósit de casos.
Prova escrita: 100%

Crédits: 6,5 Semestre: 3r
dietética

Objectius
Identificar les ne

I" e'apes de la vida is que s hi puguin donar.

26

Aprendrc a fer les propostes alimentáries adequades a les difcrenls
situacions. Adquirir agilitat en el conscll dietélic, ja siguí in ^
o col-lectiu, tenint present els factors socioculturals que envo c
comportament alimenlari.

Nccessitats

situacions

Continguts ,.
Factors socioculturals del comportament alimen
nutricionals en les diferents etapes de la vi a i
fisiológiques. Cálcul qualitatiu i quantitatiu de les divcrses paule
alimentarles.

Seminaris

Assistcncia obligatoria a un 80% deis Seminaris.
.  .. simulado de Consell Dietetic.Práctiques obligatóries

Avaluació

Prova escrita: 100%

dietoterápia
Crédits: 6 Semestre: 5é

Ca¿ác,"a7 per a Telaboració d'un pía d-aiencW
diferents malalties i, en casos amb patologies
seguiment del malalt fins a la seva guaricio o compensad .

S°a"„alif"en de fornra detallada les diferents P-'" ̂tdbndrd^ U
seguir en un ambient hospitalari, a més de ^
nutricio en diferents malalties i/o situacions qu p g

Seminaris
Plantejament i solució de casos obligatons.
1 sessió obligatoria de 4 h. de cuina dietoterápica

Avaluació
Prova escrita: 100%

ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTARIA Credits. 6

Objectius i'oUmpntació col-lectiva i conéixer
Definir les característiques de ¿'alimentado i les seves
1 estructura organitzativa global de la relació
relacions interdepariamenlals. Teñir una e
entre economía i alimentado.
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Practiques
7 prictiques de laboratori obligatdries de 2,5h.
Avaluació

'"■■■

Objectius

mecanismes deis "roccssos'^^d'r."^"^^ !®'® alimenls, quins son elsjustificar les mesures més Jil "'odificació que pateixen i saber
garantir-ne la qualitai i la idonpit' f allargar la seva vida útil i

'uuneiiat pcl consum.
Continguts

components i els fonam^nts de^Ií! deis aliments i deis seusue la tecnologia d'aliments.
AvaluacióP-va eserita: 80%; Treball: 20%

DEONTOLOGIA
Crédits: 4,5 Semestre: 6é

Objectius
Adquirir la termi
de^s^ d*^!^ jurídic, tenint una visió \ 1 conceptcs fonamcntals del"  de vista de scBuret^/f ació alimentariaseguretat i higiene deis aliments.
*-ontingutsS estudien el dret 1'

•Uínistracions publiques en matL^i^*'^r Puper de les
Q  . materia alimentária.
aeminaris

participativa de prácti
Avaluació
Prova escrita: 100%

dietética
Dbjectius
id

cs. Debats a proposit de casos.

Crédits: 6,5 Semestre: 3r
entificar les
'  S'luacions nsiolbgíque"/'^ aegons les eiapes de la vida i'OS'ques que s^hi pugui„ <jo„„

Aprendre a fer les proposies alimcntáries adequades a les
situacions. Adquirir agilitat en el consell dietelic, ja siguí in ivi ua
o coMectiu, tenint presenl els factors socioculturals que envo en
comportament alimentari.

Factors socioculturals del comportament alimentari.
nutricionals en les difcrents etapes de la vi a i
fisiologiqucs. Cálcul qualitaliu i quantitatiu de les diverses pautes
alimentaries.

Seminaria
Assistóncia obligatoria a un 80% deis Seminaris.
Práctiqucs obligatóries de simulació de Consell Dietetic.
Avaluació
Prova escrita: 100%

DIETOTERÁPIA Crédits: 6 Semestre; 5é

cí¿aciu' per a Pelaboració d'un pía d'ateneió
diferents malalties i, en casos amb patologies diverse ,
seguimenl del malalt fins a la seva guarició o compensado.

S°a"a"ucn de forma detallada les diferents P"''» ,useguir en un ambicnt hospitalan, a més de j
nutrició en diferents malalties i/o situacions que p g

Seminaris
Plantejament i solució de casos obligatoris.
1 sessió obligatória de 4 h. de cuina dietoterápica
Avaluació
Prova escrita: 100%

ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTARIA Crédits. 6
Objectius i'alimentació col-lectiva i conéixer
Definir les caracteristiques de d'alimentació i les seves
1 estructura organitzativa global de la relació
relacions interdepartamenials. Teñir una visio e
entre economía i alimentació.
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Continguts

agroalimentáries com deis empresesgcstió i els cálculs de costos 7?! tenint en compte lacostos. I la confccció de pressupostos.
Seminaris

6 tallers obligatoris de 1,5 hores,
Avaluació
Prova escrita: 100%

Objectius

eos humb <l«"d'"nT7ers"p«?ir^^^ "=' fonoionament del
'  OIS que es'do en oís concixements

Contin nt ' ' Histología.
A (j u

descr?"'"/" ' ""'"'og'a'as^) "n- irecs: rAnatomia (25%) i
de F r!" "if^onls coml'ne :°V' d'Anatomia hi ha la

-ot'di(e';e„tf;:ra'uf-
Seminaris
Casos práctics.

Practiques
Anatomía' i co""¡ologia, 7 sessioís dí^^T
Avaluaeid ""l.gathries
Anatomía
''"'"'ogia i Histología Prova escrita: 100%

ova escrita: 70%; Practiques: 30%

"SIOPATOLOGIA
Objectiug Crédits; 7,5 Semestre: 2n
Conéixer els co

fisiopa^loir»^^ i situacions (exercici
1"b s'hi pof'í''"^ diferents """""oo" amplis sobre Ies bases"■ pot .uiccveuic di,^;=J^^__^trasior„s. principalment aquells en

a

humá. A l'área
des d'un punt de
es detallen les

El temari dona els coneixements de la terminología més habitual
conceptos fisiológics básics de les diversos malalties.

Seminaris
Multimedia. Análisis de casos clínics.

Avaluació
Prova escrita: 100%

MICROBIOLOGIA I TOXICOLOGIA DELS ALIMENTS
Crédits: 12 Semestre: 3r i 4t

Conéixer els principáis clemcnts potencialmcntde toxicologia alimcntbria. Obtcnir els • "c„tari.mdn nticrobiá. tant a "ivcll general con, .ndttst al ^al.mentar^
Adquirir coneixements sobre higiene aliment na
implantació del sistema APPCC.

^"""ftsignatura td tres parts eontp.ententbries: —gia(40%). on s'estudia la toxieitat de s d.ferenls e^ments. ^ia
microbiología (35%). on es veuen j ,a higiene
principáis microorganismos que afecten a s ÁpPCC
alimentária (25%) on es donen els prerequisits i el
Seminaris .«oria. Assistáncia
higiene: Casos práctics i aplicacions
obligatoria a un 80% de les sessions

Practiques , . a h
Microbiología: 5 práctiques obligatorios d

.........I...

nutrició
Crédits: 8 Semestre: 2n

Objectius necessitats i els requeriments de
Conéixer els conceptos básics ® metodología i els critens
nutrients de l'organisme humá. Aoq i dietoterápia.
amb "í»! tartiifíir aauests concepte

ents de l'organisme dietética i dietoterápia.
qué cal aplicar aquests con p
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Continguts

agroalimentáries com deis empresesgestió i els cálculs de costos i 1» ^^n^entació, lenint en compte lacostos. I la confccció de pressupostos.
Seminaris
Slallers obligaioris de 1,5 hores,
Avaluació
Prova escrita: 100%

Objectius

eos humá des d'una perspecTiva'^*^i''K'^ funcionament del
Anatomía amb els que es donen /i- Integrar els eoncixements

C»nti»gms ' "" i Histología.
Aquesta assienatnra

descr?°'°/*^ ' "'®loIogiM75%?"D- l'Anatomia (25%) idcse ipció deis diferems eomnonp I"'. ' d'Anatomia h¡ ha la
de^tP'siologia es deseriuen eh nisme humá. A l'área
«rlc/r"'""'"- ' » área H ".i? «i" d-un punt der stiques cel-lulars deis dif ^ '^'stologia, es detallen les
C  . ® niferents tcixits.
®eniinar¡s
Casos práeties.

Practiques

Avaluaeld
^^oíornia
""'«logia i Hislologia

"SIOPATOLOGU

Prova escrita:
Prova escrita: 100%

70%; Practiques: 30%

Objectius Cridits: 7,5 Semestre: 2n
Conéixer els o,.
^^sic, dejuni fisiológics en rfif
fisiopatolA •' ' adquirir uns m» ■ ^^®''®nis situacions (exercici

s'hi Dof diferents t amplis sobre les bases
P°I intervenir dietáiic^^^^ principalment aquells en

28

El temari dona els eoncixements de la terminología més habitual
conceptcs fisiológics básics de les diverses malalties.

Seminaris
Multimódia. Análisis de casos clínics.

Avaluació
Prova escrita: 100%

MICROBIOLOGIA I TOXICOLOGIA DELS ALIMENTS
Crédits: 12 Semestre: 3r i 4t

Co'ibiílrels principáis clcntcnts potencialntcnt '^»'=Vn«cs°s"anTScl
de toxicoiogia alintcntbna. Obtcnir ""^l'j^jiriai i alimentari.
món microbiá, tant a nivcll general criieris per a la
Adquirir coneixements sobre higiene alunen a
implantació del sistema APPCC.

Aqíesu'tsignatura té tres parts complententbrics: la
(40%). on s'estudia la toxicitat de s d.ferents cletnents.diferents elements;

eoneeptes básies i

principáis microorganismes que afecten ais ®
A  rJranran «Is nrercQUlsitS 1 el FlU Arrv.4^.

deis

microbiología (35%), on es veuen els

alimentária (25%) on es donen els prerequisits

Seminaris . . , icoria. Assistóncia
higiene: Casos práeties i aplicacions
obligatoria a un 80% de les sessions

Practiques - • „ h
Microbiología: 5 práetiques obligatories de

ac., .........I... >x,
Sr;-'*"-1;::;:::.";:: ■"
nutrició

Crédits: 8 Semestre: 2n

Objectius A necessitats i els requeriments de
Conéixer els eoneeptes básies ® metodología i els critens
nutrients de l'organisme humá. Aoq dietética i dietoterápia.
amb qué cal aplicar aquests concept
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Credits: 6 Semestre: 2n

Continguts
En els primers temes e«t
1 erents macronutrients i mhfrnn"^» utilitzats els

fer ' Procedéncia" ''organisme, a més deaíoracions nutricionais a inri' •?" temes s'estudia comais a individus i comunitats.
A valuació

Prova cscrUa: ""oow"'" l'assignalura.

nutrició aplicada

Objectius

<!<!" CMsum''°A '"""P"'® 'ant des del punt de vislacompos.e.d d'aliments i eoniiatr 7""'° " '« 'p"'"
Planifi/"'-^^ *^asolanes d*iís hah*7^ 'imitacions. Identificar
eons/ia"."' ''alimentaeid e„ rl"' '"iP'^-ac en el eáleul i
die. s a"'" elobal ta, aii J "<= ''adult sa. Prendred'et.sta-nu.rieioniaia, "■"•entana i de les eompeténeies del
Continguts

Comp?s£'""»"^ n"'.";'"■='? 'a"'" de eontposieiden l'educ alimentan. Diferí ' s aliments.
adulta sana"" ''""°"'^"a-nutriciona'l"Tr <''P''a'a-nutricionista"ai. Alimentaeid de I

hauri de ferl' trebriu'"'^
Avaiuació ^ camp durant el semestre
"'''a 90%; Treball de camp

tricioni
a persona

10%

ni'tricó clínica
® Credits: 6 Semestre: 4t*»ject¡us -
®^quirir la ca

guar¡c?i^o°®'^^ '' d'atenció nutricional en lescompensació. ®^guiment del malalt fins a la
Continguts
^ estudien els díf"va apH,„i, ^"alalt?::,^- =

30

Scm* *
Són obligatoris. Cal presentar el dossier deis casos trcballats p
poder prcscntar-se a l'examen.

Estadá**obligat5ria de 2 setmancs en centres externs relacionats amb
el tractament de patologies cróniques.
Consell dietétic.

Avaluació
Prova escrita: 100%

nutrició comunitaria i educació alimentari
nutricional
Credits: 6 Semestre: 6é

Objectius . , Hifercnts oroblemes i
Adquirir la capacitat d'identificar i ya or després poder
necessitats en el camp de la ^j^er com planificar i
analitzar les intervencions comunitanes •Q_j,mrjcjonal.
avaluar programes de nutrició i educacio ah
Continguts , : malaltia. desprésEn primer lloc s'estudia la y^ricionals i, finalment,
es treballen els conceples epidemio og comunitaria en
s'analitzen els diferents aspectes de la intervencio
autrició.

Seminaris , „ «rSr'tir»!
Eealització de treballs i discussio de casos pra

Avaluació
Prova escrita: 80%; Seminaria: 20%

Patología nutricional i farmacología
Credits: 7,5 Semestre: 3r

Objectius . . , ciificients coneixements de les
Patología nutricional per tal d'entendre les
malalties i factors de nsc ^ase nutricional.
Possibilitats terapéutiques, *n nismes d'acció, procesaos
Parmacologia: Conéixer e s indesitjables deis fármacs,
farmacocinétics, interaccions i . - jels principáis grups
així com les acciona terape aliments-medicaments.
farmacológica. Identificar les interacc.ons alime
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Continguts
els primers temes es

d>ferents macronutrients i mL'ron?. utilitzats els
fer "fccssitats i proccdéncia p l'organisme, a més dea oracions nutricionals a indi 'a^ "Itims temes s'estudia comais a individus i comunitats.
Avaluació
Presentaeió d'un trohoiiProva escrita: 100%^^'' superar l'assig

natura.

nutrició aplicada

Objectius Crédils: « Semestre: 2n

"oraoos?-'- "i" "el punt de vista
íes me ° i coñíixtr , I" 'aul" di
Planífir iisolanes d'ús hahil°^"''°'' limiiacions. Identificar
con?/- l'ilinentaíid '"'"l"»!- Iniciar-sc en el cálcul i
díct n"'" Slobalita. alim^" ,1"""" P^i"drc«■it.sta-nntricionista, ""ni-Hria i de Ies competincics del
Continguts
Recomanacions nutr'
Com"orUmcnt"aYim''"''"'°' ""'•■■''"íonlí'sYden redurnrv ' '"'^ntari. Diferente consum deis aliments.
^ííulta sana. ^ ^"^®"^^"®-nutrÍciona^l^^A7- dietista-nutricionista•  Alimentació de la persona

banr.?Ytl:YabYYd''''3 Seminaria.
Avaluació ' el semestre.P""e escrita: 90%; Treball d

'iban decamp: 10%
""trició clínica
^Wectius Crédits; 6 Semestre: 4tadquirir u eapacitat

guaric?¿°'°8'es i, tamb^^f "" P'® d'atenció nutricional en les
o compensació. ' seguiment del malalt fins a la

Continguts
estudien els dífi»

'''' en les d'verses maltiUes utilitzades i la
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Scni* *
Són obligatoris. Cal presentar el dossier deis casos treballats p
poder presentar-se a l'examen.

Práctiques r,r.„trf«! externs relacionats amb
Estada obligatória de 2 setmanes en centres externs
el traetament de patologies croniques.
Consell dietétic.

Avaluació
Prova escrita: 100%

nutrició comunitaria i educació alimentar
nutricional
Crédits: 6 Semestre: 6é

Objectius . .1, difercnts problemes i
Adquirir la eapacitat d'identificar i „nitária ocr després poder
nceessitats en el camp de la nutricio com . planificar i
analitzar les intervencions comunitarie ¿ nutricional.
avaluar programes de nutrició i educació alimentario

En'YñTrY.oe s-estudia ,a "laiia intre nntrició^i
es treballen els conceptes epidemiolog comunitaria en
s'analitzen els difercnts aspectes de la intervencio
í^utrieió.

Semi naris , . „ «raftics
Realització de treballs i diseussio de casos práctics.
Avaluació
Prova escrita: 80%; Seminaris: 20%

Patología nutricional i farmacología
Crédlts: 7,5 Semestre: 3r

Objectius . . , cuficients coneixements de les
Patología Nutricional. Adquirir e . . j pgr tal d'entendre les
nialalties i factors de risc de ase nutricional.
Possibilitats terapéutiques, nismes d'acció, processos
Parmacologia: Conéixer e s indesitjables deis fármacs,
farmacocinétics, interaccions i .iaues deis principáis grups
així com les accions
farmacológics. Identificar les
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Continguts
Potologia Nutricional f
iperlipidémies, obesitat ^ básicament: diabctis mellitus.

Farmacología (45%) c'. malabsorcions. etc.
grups farmacologics, les '^aracterístiques deis principáis

'nteraccions i efectes indesitjables.
^eminaris

^P"-iMeUte„.ae.„madaacas„.p.,e,ics.
Avaluació
Polologia Nutricional
farmacología

PRACTICUM

Prova escrita: 100%
Prova escrita: 100%

Objectius
L objectiu general

altra^^ '^apag d'elaborar i presenta!- l'alumne ha
d'ado "'*^j®"9ant la realityp "ü recerca, i per una^ adquirir experiéncia.„ l/.!'J''."^'^''í de práctiaues tn,.iad^ ha

Crédits: 9 Semestre: 6é

Continguts
L'alumne dissenyará n.

P°ictiques^'(509'^ "í" ̂'r "ü '<'= f""" <50%)
Dietética. ""'res on hi ha»r ° o" realitzará®g« un Servei de Nutricio i

Practiques

'• "'^'"""es en „„ Sec^ai de N • ■
Avaluació "tncio i Dietética.
P'"oíoco/de/íecerca - P^etiques: Avaluació tutoT-^^sJy P^esentació oral: 50%

•  Presentació dossier: 50%

Crédits: aI ' JUMENTARIS
^bjectius
Adquirir els co

' ̂els es"tab°ir''^^ '^^'"acterí^Uau' ^ seguretat alimentaria,'^^^^''•^ents alimentaras oficial deis aliments
^""«nguts
^^"alitzen el

estudien els sistemes de qualitat,
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la scva normalització i certificació i // ¡á
qualitat en productes alimentosos i sistemes
satisfacció deis clients.

Exerc"cis'%réct¡cs i treballs referents ais continguts teérics del
programa.

Practiques ^ . , -i u
7 prácliques de laboratori obligatories de
Visita al Laboratori Municipal de Barcelona.

Avaluació ^ „. m®,
Prova escrita: 75%; Seminaris: 15%; Practiques.

química APLICADA
Crédits: 9 Semestre: Ir

Objectius . . física i química que
Proporcionar els coneixements si matéries de l'itinerari
constitueixen els fonaments d a re l'alumne assoleixi la
curricular. Per aconseguir-ho és [/aS
capacital de relacionar conceptes teórics amb la realitat p

En el ^temari es descriuen les f ^
diverses estructures químiques, s També s'estudia la
s'estudia com varien en diferents sis „ ¿els principis
pinética química i les caracterisliques P P
inimediats.

Seminaris
Resolució de problemes.

Practiques v -.,0 dt» 4 h
5 práctiqucs de laboratori obhgatóries

Avaluació
Prova escrita: 100%

Crédits: 5,5 Semestre: 4t
SALUT PÚBLICA

Objectius . Cfliut Pública i d'altra banda, les
Conéi xer els conceptes bisics a"/"'"' Ji„es meiodolbgiques que
"ves aplicacions en nutrició, a roes de
proporciona 1' epidemiologia.
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Prova escrita: 100%
Prova escrita: 100%

Continguts
Patología Nutricional ,
hiperlipídémies, obesitat malahir^^ básicament: diabetis mellitus,
Parmacologia (45%) s'e "Jf'absorcions, etc.
grups farmacologics, les sev^s hi't ^_^'"^cterísliques deis principáis

'nteraccons i efectos indesitjabics
deminaris

Avaluació
Potologia Nutricional
farmacología

PRACTICUM

Objectius Crédits: 9 Semestre: 6é
^ objectiu general se centra

d'eUborar i pr/senu/""'"'' P"' l'alumnc ha
d'adoui^^ ' U realitya "!í recerca, i per una
<> a-lqa.nr experihneia en el mhn prje.iquea .u.elades, ha
Continguts
C'alumne dissenyará n.

Stiques^'(50«t "í?" per "" <•<= "cerca (50%)
I^ietética ° <^entres on hi h banda, realitzará3gi un Servei de Nutrició i

Practiques
^"0 de prie.iques en un Se •
Avaluacié ' Dielética.
P'O'OCO/ de Recerca: Pre.

c"9«Cí; Avaluaciá tutor Presentaciá oral: 50%
' Pfcsentacid dossier: 50%

Crédits: 4,S ' "em^"?»'; «^'-''^ENTARIS
Objectius
Adquirir els co

' ̂®ls eslablhí^^ '^^'■^cterísUqul ' seguretat alimentaria,'''^'"«ents alimentaria^ ' "f'cial deis aliments
Continguts
banalitzen el

I. ...
'■ ..'".ie. .1. íis..n.es d. q.

ectius,
alitat.
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ía seva normalilzació i certificació i acreditació.
qualitat en productes alimentosos i sistemes c
satisfacció deis clients.

Ex"d"s%rácUcs i irehalls referenia ais coniinguls tehrics del
programa.

Practiques ■ j ■2 u
7 practiques de laboratori obligatóries de J n.
Visita al Laboratori Municipal de Barcelona.

Avaluació , tAtK,
Prova escrita: 75%; Seminaris: 15%; Practiques.

química aplicada Crédits: 9 Semestre: Ir

de física i  química que
de l'itinerari

Objectius .
Proporcionar els coneixements basics
constitueixen els fonaments d a t''" i'alumne assolcixi lacurricular. Per aconseguir-ho és ',;,\ua^ráctica.
capacitat de relacionar conceptos teórics am

En el ^temari es descriuen Ies "e^'^lever^propietats i
diverses estructures químiques, s ana 1 També s'estudia la
«'estudia com varien en diferents sis e _ principis
cinética química i les caracteristiques p P
Inimediats.

Seminaris
Resolució de problemes.

Practiques . . „ 4 h
5 práctiques de laboratori obligatóries de

Avaluació
Prova escrita: 100%

SALUT PÚBLICA
Crédits: 5,5 Semestre: 4t

Objectius . „ I , pdhlica i d'allra banda, les
Uonéixer els concepies basics eines metodológiques qu
«eves aplicacions en nutricio, a mes
proporciona 1'epidemiologia.
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Continguts
L assignatura es divideix ..n .

' malaltia h! ^ primera s'estudien els
bJ" \ P®"onal sanitari. A nivells de prevenció i el

•  .^epidemiología A la regona s'analitzcn cls conccplcs
epidem.ologics a la nutrició. s'apliquen els conceptcs
Seminaris
E«rcicis priclics i irebalu j
■"el programa. «rup refcrams ala contingula leórica
Avaluació
Prova escrita: 100%

Cridas?" s" ' E.?e?4f NUTRICIÓ APLICADA
Objectius

publica" per podcr'i"n?c"°^ ** '"Prcssid escrita, facilitarApt:í", "'»"racir''J:'ncs
realitzacirt hÍ . ^es diferents m . ^ proves estadístiquesProjectes aplicats a la Nlufc/ó es en el disseny i

Continguts
escrur(26®5^'''®"®s móduls Bioestad' f
(20,5%), s'enQ ^'®nía científic (26,5%), Comunicació
onalitzar difcr 'os cines ba ■ ' ' Protocol de recerca

" •'■forents protocola d"e tud '"'K" "" P»"" diaaenyar i
SeminoHa Aplicada.

relacionadea amb els ,
Avaluacid
''""•adhlica- pr„Coman,ene,d BscrUaX"^"'^^- '00%
Pro(ocoí*'j°''B ®®<=rita, 100% Treballa, 25%«recreo: Treball. ,00%

'""'""ogia culinaria
^*»jectius «.«...a
"escobrir le^ n •
aihora P^^sibilitatu h»
«limen'ts""''"" "iveraes productes alimen•"es de preparació deis di tosos i

ferents

Estudiar ruiillatgc, les di verses tbcniqucs de conscrva^ci^^^c^^^
processos i les preparacions culináries de s . .
Modificacions culináries adaptados a propostes e

ApTica"d%e la teoria i aprofundiment en
realitzar canvis a la eompoaicid deis plats. Aas.ateneia obl.gator
Practiques , . . a u
8 práctiques de laboralori obligatories de

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

TccrnMATlTRES OPTATIVbS

CONSELL DIETÉTIC
Credits: 6 Semestre: 5e

Aptfiít-dlr en el Conaell Dietitie a<'aP'-/Tractar Uaspecte educatiu «'''i %f'etnlen dietb.ic en la
a'imcntari adaptat a cada cas. Treball ¡„,egrada els pacienta
malaltia oncoidgiea. Saber traetar de manera integ
®mb procés oncologic.

Continguts Hietétic específic. Atenció deis
T^écniques a plicades al consell d'etcnc^^^^F ¿¡versos processos
•^alalts diabetics.
Oflcológics.

Suport alimentari pels

Scminaris
Plantejament i resolució de casos.

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

r ífdits: 4»5 Semestre: 3r, 5éCredits: 6,5 Semestre: 3r CULTURES ALIMENTARIES *"

Cbjectius . p,n,ent de les diferents
Deapertar rinteris peí oondieionanta: les plural.tats
alimentáries relacionades amb e
""'igioses, étniques,...reí
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Contínguts
L assignatura es divideix en f

paDer'^H^i ' malaltia eís dff ^ Primera s'estudien els
básics H' sanitari. A la nivells de prevenció i el
eoid • ,fP'''®'"ioIogia A la ®8ona s'analitzen els conccptcs
epidem,elogies a la nutHció. ^'apliquen ^
Seminaris

"■s' Pfogramí"'"' ' de grup refercnts

els conceptes

programa. ais continguts tedrics

A valuació
Prova escrita: 100%

Cridas?"®" ' NUTRICIÓ APLICADA
Objectius

publicad? Po^er Tníe^ror escrita, facilitar
realització Hp „ . ^i^erents mpf a 1 Proves estadístiquesP'ojecie, aplieau a is «" el disscny i
C«»ting„,sA través de di

(20.5%),^^s'frse (26,5%), Comunicació"»'i.aar difere„,?:° riñes b/sl,',.?' ' de recercaa Protocols d'estudi poder dissenyar i
Seminaris ^^iñció Aplicada.

relacioaades amb els .
Aval...... 'rmes tebri es.Avaluacló
ff^'^'iadística- Prnf^-nunicacié EscrU„.\^^"''^^- '00%

"""a iOO^r"^""' Treballs, 25%
Treball. ioo,,

"'"""OGU culinaria
\JniAA4*._^^jectiii s Credits: 6,5 Semestre: 3r
^®8cobrir 1p«
albora P°SSÍbilitato Ay«'imen'ts"""''"" <'iverses""f'o'4"'^<''l» alimentosos i

®  e preparació deis diferents
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Estudiar Tutillatgc, les diverses t^cniqucs .-f -.g alinients.
proccssos i les prcparacions culináries deis * .
b^odificacions culináries adaptades a propostes er p

ApUcacÍ6''de la teoría i aprofundiment en les
realitzar canvis a la composició deis plats. Ass.steneia obl.gatona
Practiques . . a i,
8 práctiqucs de laboratori obligatóries de 4 .

Avaluació:
Prova escrita: 50%; Práctiqucs: 50%

Vccr.NrATlIRES OPTATIVEbl

CONSELL DIETÉTIC
Credits: 6 Semestre: 5é

Objcctius . ^ fl natoloEies especifiques,
^profundir en el Consell Dietetic ad p rf jobbtics i el consell
Traetar raspeóte educatiu deis ma al s „
alimentari adaptat a cada cas. Integrada els pacients
n^alaltia oncológica. Saber traetar de manera
amb procés oncologic.

Atencio deisContinguts ,i;ptétic específic.
T^ecniques aplicades al consel „pie diversos processos
n^alalts diabctics. Suport alimentan p
uncológics.

Seminaris
Plantejament i resolució de casos.

Avalu
Pro

^  Treball:
va escrita: 80%; Lectura: 10%,

10%

-jnc 4 5 Semestre: 3r, 5é
CULTURES ALIMENTÁRIES

Cbjectius . ,.„,ent de les diferents cultures
(despertar l'interés peí condicionants: les pluralita s
alimentáries relacionades am e
religioses, etniques,...
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Aprofundir en l'estudí Hp i' i-
al consell dietétic adequat ais difcrenls grups, de cara

ajs creixents corrents migratoris actuals.

Continguts
El s

alimentari ? Espanya i a Catalunya. El canvi
alimentáries presents a la principáis cultures

o la nostra societat.

Avaluació
Prova escrita: 50%- Tr»K n

' Treball personal: 50%
Seniinaris
4 tallers de 2 hores.

NUTRIció artificial
.  . Crédits: 6 Semestre: 5é

"Djectius

Conéixer la teoria i l
situacions fisioíft'^-^ nutricio enteral i parenteralipals indicacions, técnianf tlcls malalts tributaris i les

C„„,. '"'^"^^'^«nirold'administració.
^-ontinguts
Conceptos de ■ ■'

d'optar ^®^'lndivTd^u' dejuni i agrcssió tot valorant
formes d" per via ent P^rmetrá definir la necessitat
Possibles preparats iPlicacions. pautes d'actuació en front a
Seminaris

de casos. ,
Avaluació ^ "^^terials en nutricio enteral.

«crila: ,00%

"UTricO i ACTIvitat física r - •
Objectiug Crédits: 6 Semestre: 3é, Sé
f^efinir les „„
¡5.® bases fonam^^^'^^^® ""tritives lii
^.^''erenciar han de ^ ''esport, proporcionant

^'^^'vitai e.no .^^'■®<^terístÍQue« /Y ' alimentació de Tesportista.portiva. ^ diversos períodes i tipus
^®""nguts
/P''ofundeix f'"^labolisnie^"^ f'siologia d^ i®  energéiic ¡ a contracció m uscular

treball físic. Es definei
com en

eixen les
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diferencies de les paules alimenlário-nulricionals
general i les adequades per a cada tipus de práctica esporti .
Seminaris
Análisi de casos práctics.

Avaluació
Prova escrita: 100%

NUTRICIÓ i alimentació ^'''^Se'me^str^fdf, de
L'ADOLESCENCIA crean .

Objectius . . infancia i l'adolescéncia.Conéixer les necessitats nutritives dura , i'adolescent en
Inlerprelar i avaluar ""g7a'bora''r proposles alitnenlaries peis
situació de salut i de malaltia. Elabíira p f
nadons, primera infancia, escolars i adolescen .
Continguts , humá Descripció de les
Nocions de creixement i desenvo up . . sans. L'alletament.
necessitats nutricionals deis infan s i diversificada. Alimentació
Calendari d'introducció de g^jtats nutricionals del nenen tota l'etapa del creixement. Les necessitats
amb patologies agudes i cróniques.

Seminaris .. ge complementen amb
Els continguts teórics de 1 assigna ^.^rbes de creixement,
Seminaris on es treballen per -.g amb textures adients
hiberoneria, elaboració de f^nnetes i prepara d'histories

nens pelils i també la
iques d'assisiéncia primária i o p

al

clin

Avaluació
Prova escrita: 70%; Treballs: 30%

NUTRICIÓ I ALIMENTACIÓ EN EL PROCES D'ENVELLI
^fedits: 6 Semestre: 4t, 6é

^e'ru",.interés per les diferents situaeions
la gent gran, tenint en compte ^¿s fr^qüenU en

^'envelliment. Revisar les patologies ' j g alimentáries adíe
l'edat avanzada per tal de
por millorar o mantenir la qualitat
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Aprofundir en l'estudi d». i» i-
al consell dietétic adequat ais diferents grups, de cara

nts corrents migratoris actuals.

Continguts

alimentari Espanya i a Catalunya. El canvi
alimentáries presenta a la nostra'soctcut^ principáis cultures
Avaluació
Prova escrita: 50%' Trok n

' Trcball personal: 50%
Seminaris
4 tallera de 2 hores.

NUTRICIÓ artificial
Objectius

""irició entcral i parenteral
'Pa s indicacions, técniaue« malalls tribularis i les

Conceptes de

i  »E«SSÍÓ 10. valoran,
formes d'ai""^'^'*^ ^'a enteraV^ Pormetrá definir la neccssitat
Possibles ^'■evenció i° Tipus de preparats iplicacions. pautes d'actuació en front a
Seminaris«""Iwid de casos. Praci^a d
Avaluació '"^loriáis en nutricio entcral.

escri.a: 100%

'^'"TRICló I Arriv.ACTIVITat Ffsira ,
^^jectius Crédits; 6 Semestre: 3é, 5épefinir les nece
Wferenciar°"|'.T°'''' han^'de ^ l'espor., proporcionan,

"''"ila. esporiií""'"''^'iqPes deis ' ^e l'espor.is.a."*'a. "^la diversos períodos i lipus
^"""nguts
^ 'profundéis

"""bolismé '""'ff^ioiogiadelacnergétic i ,1^ oontracció muscular, com en
treball ffsic. Es defineixen les

Crédits: 6 Semestre: 5é
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diferíneies de les pau.es alimen.ario-nu.ricionals 0"^' )'
general i les adequades per a cada tipus de práctica esp

Seminaris
Análisi de casos práctics.

Avaluació
Prova escrita: 100%

NUTRICIÓ i ALIMENTACIÓ ^'''^Semestrefltdé'
L'ADOLESCENCIA Crediis.

Objectius j lo infancia i l'adolescéncia.Conéixer les necessitats nutntives dur . |»mjoiescent en
Interpretar i avaluar l'estat nrooostes alimentarles pels
si.uaeid de salu. i de malal.ia. Elaborar proposles
nadons, primera infancia, escolara i adolescen .
Continguts , hnmá Descripció de les
Nocions de crcixement i sans. L'alletamcnt.
necessitats nutricionals deis infan diversificada. AlimentacióCalendari d'in.roducció de ''f 7""^„ssita.s nu.ricionals del non

tota l'etapa del creixemcnt. Les
snib patologies agudes i cróniques.

Seminaris
Els continguts teórics de
Seminaris on es treballenseminaris on es treballen

r assignatura
per grups lesper ^

es complementen amb
corbes de crcixement,

textures adicnts
biberoneria, elaboració de f^nneies i prepara d'históries
ais nens pe.i.s i .ambé la °
elíniques d'assistcncia primária i osp

Avaluació
Prova escrita; 70%; Treballs: 30%

Nütrició i alimentació en el PROCES D'ENVELLIM
^redits: 6 Semestre: 4t, 6é

^bjectius iiiiflcions psicológiques i solíais
'^^spertar Tinterás per les diferents s procés fisiologic

la gent gran, tenint en compte ^és freqüents en
•'envelliment. Revisar Ies patologies * ® j g alimentarles adíen s
'•eda. avanzada per ul de P¡a"7;:
Per millorar o mantenir la qualita
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Continguts
Pisiologia de l*í» n*
l'activitat social. Teoria"rfp"p ''^íacionats amb l'edat i
en el context de la f ' de la desvincul ació. L'anciá
geriátriques. La eeronfnln»- '^onlcmporánia. Les institucions
Hábits alimentaris i Dlanifír Nutricio i envclliment.
servéis de dietética deis centreTge dietista en els
Seminari
Dossier de lectura i a-
Técniqucs culiniries. «"olució de casos.

A valuació

J-ba,,poaiqaes C„„„,Hes: .0%
Assisténcia a classe: lA Lecturcs: 10%

publicitat i marketing
Obj

Crédits: 4,5 Semestre: 3r, Sé
ectius

^onar ais alumnes una • -a

com¿te""la^' d^a possibilitats
vincúlate P'^^oeupació creixpt,» j ' marketing, tenint en
v!S " """ " """• ' "P«'" 0= ralimentacid'es normatta/»o jjg ig legislació

vincHiat P'^eocupació crei¡. . ̂ ' ̂1 mar
e" -b 'a salet. i e'o'líaZn ̂  'les normativcs

Continguts

'a publicUa¡^j® "marketing i ig .
productes . órneles amb els ..P ''''Pi'at. Tendéncies actuals de

groalimentaris Exem r ' sectors i categories de
Avaluaeid '
Prava escrita: 80%- t e

Trcball: 20%

*estai]rac,6 co, .
ni.. '^OI-LECTIVA
"Ojectius v-rcaiis; 6 Sei
Identificgj. e]

'PS rno"aM't"s''Í'"°"'^ fases col-lectiva.
"P gcatió deis ser ci?d"

^®ntingutg ahmentació.
Concepte i t¡

'p''"a:;ir'd?°' '-''"- P»-» ̂ e rorgan
"""P^''eeoutr,;iuiV"'""'"P'° "rés adients.aupostari i de qualitat. Normes ISO-

Crédits; 6 Semestre: 5é

s humans,

ització i
deis
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Gestió de compres. Aplicació de la normativa europea sobre
manipuladors d'alimcnts APPCC.

Seminaris , ,
Tallers práeties sobre l'estudi adequat d '"ata aci
Planifieaeió de mcnús per difercnts eol-leetivitats.

Avaluació , . an%
Prova escrita: 70%; Rcsolució casos práctics.

ÁSSIGNATURES DE LLIURE ELECCIO

ALIMENTACIÓ: DRETS DEL CONSUMIDOR
Crédits: 3 Semestre: 2n, 4t, 6é

Objectius jp ig soeietat de consum i la
Conéixcr el meeanisme de funeionam aUmeniaris. Identificar els
normativa legal deis productes i gt^ria del consumidor,
trets que permeten garantir la seguretat alimentar

Continguts . , _ de seguretat alimentaria
Canals de distribució comercial, coneepte ^ ¡j^s en matéria
global. Normativa legal. Drets i deures deis
•^'alimentació.

®®niinaris
^esolució de suposits práctics.

Avaluació
^i'ova escrita; 100%

anglés aplicat a les c.énces de la nutrició
^*'édits: 3 Semestre: Ir, 3r, 5e

Objectius 1 niie l'alumne llcgeix| i
^ partir d'un nivell bésic de E^jomP. ,dequadamenl. aixt
'nterpreti textos de nutrició i dic e '

que s'expressi oralment amb fluidesa.

p®ntinguts j sintaxi necessáries per api
treballen tant l'ortografia com 1

^'anglés a les ciéncies de la nutricio.
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Continguts
Pisiologia de IVmrAii*
l'activitat social. Teoria''Hp"p Canvis rclacionats amb l'edat i
en el context de la desvinculació. L'anciá
geriátriques. La eerontoin..- • c®"leniporán¡a. Les institucions
Hábits alimentaris i planifíp Nutricio i envelliment.
servéis de dietética deis centreTger'%""^""^ dietista en els
Seminari
I^ossier de lectura ; a-
Técniques culinéries. grup- Rcsolució de casos.

Avaluació
escrita: 60%; Treball Tx •

Cálculs i Treballs: 10% Culinárics: I
Assisténcia a classe: 10% Lectores: 10%

Crédits: 4,5 Semestre: 3r, 5é
publicitat i marketing
Objectius

I^onar ais alumnes una •'
com¿te"°ia'^' de ía pubr*^^^" possibilitats
vinculáis ^reixent marketing, tenint en
vigent. i consideran? 1 ^«Pectes de ralimentació'es normatives de la legislació

Continguts

' "pubtiul^r i u p„M. .P'-O'lucies agroaliT"" difeíéñ?.'"' fg  ̂'""entaris F¥o«, i c^ents sectors i categories de
Aval„„i, ■
'^'■ova escrita- 80'7 -r

Treball: 20%

^estauració coi iCOL-LECTiVA
^bjectius Crédits: 6 Semestre: 5é
'/'"'•"car e,. g.

"PodaMuIs''/''''"'® fá'serdtVr'""""''^ col leciiva.gestió deis sp . els recursos humans, i
^"""nguta «l'alimen.ació.^oncepte i i¡
'''''"cnts^''is¡// canVl^'g/^"' ''Cliva. Pases de l'organi

«a eoniro' adieL, ,supostari i de qualitat. Normes ISO

tzació i
deis
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Gestió de compres. Aplicació de la normativa europea sobre
manipuladors d'aliments APPCC.

Seminaris .. , , .
Tallers práctics sobre Tesludi adequat d instal-lacions.
Planificació de menús per diferents col-lectivitats.

Avaluació . . . ,0%
Prova escrita: 70%?; Rcsolució casos practics.

ASSIGNATURES DE LLIURE ELECCIÓ

ALIMENTACIÓ: DRETS DEL CONSUMIDOR
Crédits: 3 Semestre: 2n, 4t, 6é

Cbjectius , j !„ societat de consum i la
Conéixer el mecanisme de funcionam alimentaris. Identificar els
"ormativa legal deis productes i scrve.s consumidor,
'rcts que permelen garantir la scguretat alimentar
Continguts _ A/, ceeuretat alimentária
Canals de distribució Li, consumidors en matíria«lobal. Normativa legal. Drets i dcures deis consum
^'alimentació.

^®íninaris
Rcsolució de supósits practi

^valuació
Pfova escrita: 100%

es.

anglés aplicat a les CIÉNCIES de la nutrició
^*'édits: 3 Semestre: Ir, 3r, Se

^bjectius rvoi nue l'alumne llegeixi i
A partir d'un nivell bdsic de adequadament. aixi
'"terpreti textos de nutrició i die '
^om que s'expressi oralment am "

p®"tinguts j sintaxi necessaries per ap
treballen tant l'ortografia com la

i anglas a les ciéncies de la nutricio.
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AvaluacióProva escrita: 60%; Treball escrit: 20%; Presentació oral: 20%.

Crédits: 3 ̂ elÍe^stí^ef DE L'ALIMENTACIÓ
Objectius

1 alimentació. Conéix^r"^^ '^cnguatgc científic per a ciéncies
® l'especialitat. Coneircr correctameni la tcrminologia básica^°neixer els materials lingüístics cspccialitzats.

Continguts
ilcnguaiecs h'«. • ..

Terminologia cienti7¡ca?"rUp^^^' i caractcrístiques.
organització terminolÓBica generáis, prccisió terminológica,
rmes. Redacció i elaboracín h" ^"^bits cicntífics, formació de

gráfiques disnns' cicntífics: aspcctcs textuals,'"port: tipología, cárf uTr'" ma,críala HngUístícs
^ristiques i maneig

Avaluaciü ®Avaluació
80 Treballs: ,0

; Assisténcia: 10 %

INFORMATICA EN NUTBir^.A3  Semeatre"" « APLICADA
Objectius

"ns certs^ "utífc^ó hn '"'"«''"lat'ca en els difercnts'xemenis 'nforniátics ' alumnes que ja tenen
Continguts
"ncionament de n

Públic.^ '"formació a Intern?t'T'°"^^^ dietética i la nu
Preparació per a presentacic

Seminaris
P'ícUqae,. elab„,ac¡a H

Avaluajj^ ^ casos. Assisténcia obligat6ria:60%
■''"'a escri.a: 60%. t k

"A. Treball: 40%

trició,
ons en

40

HORARIS

Primer semestre

descans

quttnica
G. 1 Alimentació

i Cultura
menG. 1

Quim. Apl.^
Cultura

hora
8:30

9:30

13:00

14:00

Bioquímica

Estructura

i Funció
del Cos

Humü
(Fisiología)

dimecres

Bioquímica

DUOUS

Alimentació

Cultura

Estructura

i Funció
del Cos

Hum&
(Anatomía i
Fisiología)

Química
Aplicada

Estructura

i Funció
del Cos

Humá

(Fisiología
G.l)

Química
Aplicada

(Seminans
Crups)

Anglós
Aplicat
ce de la
Nutrició
(LL.E.)

PráctIqucsC*):

Bioquímica (7 sessions de 2.5 h.)
•  Estructura i Funció del-Fisiologia (7 sessions de 2,5

■ Anatom ia (1 sessió de 4 h.)

.  Química Aplicada (5 sessions de 4 h.)

sultar calendari la primera se
imana de classe

Estructura

i Funció
del Cos
Hum&

(Fisiologia
G.2) _

Cataia
Científic per
a Cióncies de
l'Alimentació

(LL.E.)
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Avaluació
Prova escrita: 60%; Treball

escrit: 20%; Presentació oral: 20%,

Crédits: 3 ̂ ^^elÍe^ref DE L'ALIMENTA CIÓ
Objectius

1 alimentació. Conéix^r"^^ "cnguatge científic per a ciéncies
1 cspecialitat. Conéi*í.r correclamenl la terminología básicaoneixer els materials lingüístics cspccialilzats.

Continguts
Els ÍIcnguatgcs dV
Terminología científica:'^ crftp'^' definició i caractcrístiques.

^^rminológica en^ S^ncrals, precisió terminológica,s. Redacció i elaboracin h ^ ̂  ^nibits científics, formació de
nvencions gráfiques disnoQ* científics: aspcctcs textuals,«"Port: tipología, cáracSi^^^ lingüístics

Avaluació "laneig.
Prova escrita: 80 %• t u ,

' Treballs: lo %• a • s
"  Assisténcia: 10 %

"uc„,

Objectius
principal és 1'. .•

""s certs^c'o ' la nutrS Informática en els dineixements informáti ""'^na, per alumnes que ji
Continguts

cerca d'^ill^fo"^ P/^grames relacio
Públic. "^ació a Internet i dietética i la nutricio,

preparació per a presentacions en

Seminaris
Sessions nrácnpractiques, elaboració
Avaluació ^ casos. Assisténcia obligatória

ferents

a tenen

40

CI horaris

Primer semestre

divendresDUOUSdimecresDIMARTShora DILLUNS

8:30

9:30

descans

oqufmica

G. 1

G. 2

Ouiin.Apl-

Alimcntació
Cultura

ioquftnica

Alimentació

Quim. Api
Cultura12:00

Bioquímica

Estructura

i Funció

del Cos

Humá

(Fisiología)

Bioquímica

Alimentació

Cultura

Estructura

i Funció

del Cos

Humá

(Anaiomia i
Fisiología)

Química

Aplicada
Estructura

i Funció

del Cos

Humá

(Seminaris
Crups)

Química

Aplicada
Anglós

Aplicat

ce de la

Nutrició

(LL.E.)

PráctIqucsC*):

Bioquímica (7 sessions de 2.5 h.)

Estructura i Funció del Cos Humi:
-Fisiología (7 sessions de 2
-Anatomía (1 sessió de 4 h.)

Química Aplicada (5 sessions de 4

SUl —^
Consultar calendari la primera seimana

Estructura

i Funció

del Cos

Humá

(Fisiología
G.2)

Cataia

Científic per

a Ciéncies de
l'Alimentació

(LL.E.)

(Fisiología
G.l)
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9:30

12:00

13:00

14:00

Segon semestre
Tercer semestre

dilluns IMARTS DIMECRÉsn DIJOUS DIVENDRES

Nutrició Nutrició

Aplicada
Nutrició

Aplicada

Nutrició

Fisiopato-
•ogia

Fisiopato-
logia

Seminari
G. ¡

Aliments

Nutrició

Aplicada
G. 1

Nutrició

Aplicada
G. 2

Aliments

Alimcntació:

Drcts del

Consumidor

(LL.E.)

Aliments (4 «¡essions de 2.5 h.)

Nutrició

DESCANS
11:00

Fisiopato-

logia

Fisiopato-

Seminari

DIVENDRESDIJOUSDIMECRES

Nutrició i

Activitat

Física

(opt.)

dimartshora

sTao
DILLUNS

Patología

Nutricional

i Farmaco

logía

Nutrició I

Activitat

Física

(optativa)

Tecnología

Culinaria
Dietética

Cultures

Alimentar

(optativa)

DESCANS

Dietética

G. I
Patología

Nutricional

i Fármaco

logia

Microbiolo

gía i
Toxicologia

deis Alim
(Toxicolog-)

Patología

Nutricional

i Farmaco-

logia

Microbiolo

gia i
Toxicologia

deis AlimG. 2

Tecnolog

iciiat 1

arkcling

optat.)
ctetic

Catala

Científic per

a Ciencics de
l'Alitnentació

(LL.E.)

Publicitat

Markct

(optat
Anglés

G. ¡

Tecnolog

Culinaria

Pr&ct¡ques(*):

de 4 h.)
Tecniques Culineries (8 session

de 2 h.)
Dietética (simulació) (2 scssio

Dietética (tallers) (2-3 sessions de 2h.)

cultures Alimentüries (4 tallers de 2 h.)

^Consultar calendari la primera seimana de el
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9:30

12:00

13:00

14:00

Nutrició

Fisiopato-
'ogia

Fisiopato-
logia

Seininari
G. /

Segon semestre

HORA DILLUNS dimarts DIMECRES DUOUS DIVENDRES

Nutrició

Aplicada
Nutrició

Aplicada

Nutrició

Aliments

Nutrició

Aplicada
G. ]

Nutrició

Aplicada
G. 2

Aliments

Alimcntació;

Drcts del

Consumidor

(LL.E.)

*  Alim (4 sessions de 2,5 h.)

'"suliar

•«•mana de da.

Nutrició

DESCANS
11:00

Fisiopato-

logia

Fisiopalo-

logia

Scminari

2

Tercer semestre

DIVENDRESDUOUSDIMECRESDIMARTShora DILLUNS
Nutrició i

Activitat
Patología

Nutricional

i Farmaco

logía

Física
Nutrició

Activitat

Física

(oplaliva)

Tecnología

Culinaria
Dictótica

Cultures

Aiimentár

(optativaí

DESCANS

Patología

Nutricional

i Fármaco

logia

Microbiolo

gía i
Toxicologia

deis Alim.
(Toxicolog.)

Patología

Nutricional

i Fármaco

logia

Microbiolo

gía i

Toxicologia

deis Alim.

(Toxicolog.)
G. 2

Tecnolog'

blicitat 1

arkcting

optal.) Catala

Científic per

a Cifencics de

(LL.E.)
Markcti

(optat AplicatG. /

Tecnolog

Culinaria

Practiquesí*);

•  Técniques Culin^ries (8 sessions de 4 h )
.  Dietética (simulació) (2 sessions de 2 h.)
.  Dietética (tallers) (2-3 sessions de 2h.)

•  Cultures Alimentarles (4 tallers d

"Consultar calendari la primera seimana de el
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Quart semestre

Dll.T.IIMg

sTIo* dimarts

Microbiolo
gía i

Toxicologia
deis

Alimcnis

descans

DIJOUS

Nuirició

Clínica

Técniques i
Métodes

d'Estudi de
Nutricití

Aplicada
'«■oeitarfOíicfli

Nutrició i
Alimentació

en el

Procés
^"velli„,ent

'^'crobiolo-
gia i

'^o*icologia
deis

AUments

'Nuirició i
Alimcntació

Durani la
^nfáncia i

1 Adoiesc,
(""Píaíivaj

isTJTr^

Nutrició
Clínica

\ Nuiriciú i
^Hmcniac,
\ Procés

^nvcll.
\opi.)

'"formal.\
Nuirició aX
IÍL.E.) \

Microbiolo
gía i

Toxicologia
deis

Alimcnts

\ Nuirició i
^iimcniac.

\durani la

VnfJnc.

\opi.}
AlimcniacX
Drcis Cons.\
ÍLL.E.) \

\ Comunitacio
\  Escrita
\  G. I

TfccniqSi^s Mét.
Estudi nXt Ap.

¡diurna \
C. 2 N

\  Tbcniques i
\  Métodes
\ d'Estudi

y(Prolocol
\ Rec.)
\ (*)

Nuirició \
Clínica \ _

S. Cumunicació
Escrita

\  G.2
Técn\|^cs Mél.
Esludi Ap-

Idioma N.

C. 1

" ^aliers (O ■% .

""""es)

^ ^ sessions de 3 h.)

'—--—

"■"» "'man. Clínica, en el maleix horari .

Cinqué semestre

"hora! DILLÜNS i niMARTS I DIMECRES | UlJOUS^

Dictolcrépia Economía i Cultures
Gcstió Alimcnlérics

Alimcniéria (optativa)

DESCANS

Dictolerápia Bromatolo-
gia i

Tecnología
Alimenis

Dictotcrépia Bromatolo-
gia i

Tecnología
Aliments

Conscll
Dictélic

(optativa)

^5;00 I
¡ ^S;30 I Práctiquesí*):

"Publiciial i rxPesiauració
\Markeling \ CoMcct-
\ (opt.) \

Nulrici^ Conscll \
Artificial\ Dietétic
(optativa) \ (opiali^

Dietoterépia (simuUció) (2
1 sessió de cuina dictotcrhp.ca

j- 15-30 a 17 h.)
Economía i Gcstió (iallers) (6 scss.ons
Cul.nres AlimenUries (4 ulleia dc2h.)

Li/'30 I _
Consultar calendari la primera scimana de cías



nuKAl PII.iTlNg
8T3O *

Quart semestre

UIMARTS 1

Microbiolo
gía i

Toxícología
deis

Alimcnls

Nuirició

Clínica

descans

Técniques i
Méiodes

«^'Estudi de
Nutricid

Aplicada
""""tadlaicat

Microbiolo
gía i

^oxicologia
deis

Alimenis

AlÍT». '^"írició iAlimeniacid aií™

D.-., Durant la
en el

Procés
^"vellimenj
f^piaiiva)

'nfáncia i
' Adolesc.
(optativa)

Nutrició

Clínica

\ Nuirició i
^Hmctitac.
\ Procós
^nvcll,
\opi.)

í"formSi.\
Nutrició aA
lU.E.} \

Microbiolo

gía i

Toxicologia
deis

Alimcnls

\ Nutrició i

^Aiimcniac.
^uranl !a
Vnfinc.

\ppi)
Aiimcniac\

Drcis Cons.\
(LL.E.) \

■  Clínica:
3"ers (2 ̂  «

"■"•"•'•.i.

\ Comunicado
\  Escrita
\  C, I

TicniqVcs M6t.
Esludi Ap.

Idioma

G. 2 \

\  T6cniqucs 1
\  M6todes
\ d'Estudi

\(Protocol
\ Rec.)
\ (*)

Nuirició \
Clínica

\ Cnniunicacia
Escrita

\  C.2
Técn\^es Mfet.
Esludi Xut. Ap.

Idioma \.
C. I \

^*")e1—■—

"imana a, Cll"ic., en el maieix horari-

Cinqué semestre

TiorA i DILLUNS i niMARTS I PIMECRES I OlJOUS

Dicioicrilpia Economía i Cultures
Gcslió AHmcnlíirics

A li memoria (optativa)

DESCANS

Dictoicrápia

Conscll
Dietfclic

(oplaliva)

Bromaiolo-

gia i
Tecnología
Alimcnls

\Publiciiat i
\Markeling
\ (opl.)

NulricióX
Arlificial
(optativa}

Dicioierüpia

icslauració
\Col leci.

.  (opl.)

Bromatolo-
gia i

Tecnología
Alimcnls

Publicitat 1
\Markeiing
\ (opl )

ConscIlX NuiricióX

*S:30 Practiques(*);

Dieloier&pia (simulació) (2 ^
.  , sessiddecuinadieioierí.p.cade4

hp 15'30 a 17 h-)
•  Economía i Geslió (tallers) (6 sessio
.  Cultures Alimeniaries (4 lallcrs de 2 h.)

Consuliar calendari la primera seimana de el



I  niMA^
semestre

_DIMECRES 1 DIJOUS I DIVENDRES

CALENDARI D'EXÁMENS

Qualitat i
Control

Nutrició
Comunitaria
i Educació

Alimentan, Alimentario
-Nutricional

DESCANS

Nutrició
Comuniiária
' Sducació

Nutrició
Comunitaria
j Educació

"""•"""ai -Nutricional
<*)

•^eontologij

Qualitat i
V  Control "
Ylimcnt. . p ̂
\ G. ; Qaali.nt i Control

(*♦) .
(7 sessions de 3 h.)

Practiq'  liCjUeg Rv r
divcndres) Praciicum (240 h. de dimarts a

alterne
les practiques del Practicum. Veure

__Primcr. Tercer Cingue Semestre
Assignatura

__Alimentació i Cultura
^Angles aplicai a les Cicncics de Ntil- _
^Bioquímica
^romatologia i Tccnolopia Alimcnts
.Caíala Cicnlific per a Cicnc.Al.
..Consell Dictctic
^.Culturcs Alimcnlárícs
J^ictctica
^ieiotcrápia
-fisonomía i Gcslió Alimentaria
.jsiruclura i Funció del Cos Huma
Jjuiríció Ariificial
.Nutrició i Aclivital Física
Jatolo^ia Nutricional i Farmacología—
■.Bublicitat i Marquctinp
Química Aplicada
.¿estauració CoMcctiva
Jccnologia Culinaria

•j^Ron. Quart i Sise Semestre—
Assipnatura

~^limcntació:Prcts dr.ls Consumidors
•^mcnts
-^ontolopia
-jjsiopatolopia
■jUTormática en Nuirició Aplicada
.^1ic^nhir^lr>pa i Tnxicolopia Alim.—
~^utrició
-J^trició Aplicada -
-i^rició Clínica
-^trició Comunitaria ' Friucac.A.N. _
••¿ly^rició i Alimcntació Inf.i Adolcsc.
-^ÍHtrició i Alimentació Proces ti Env._
-¿j^ticum
-^Ualitat i rn^irnl Alimentarís_
-¿gím Publica
-Boniqucs i Métodes ri 'F-st- N. Ap'- _

Semestre

Ir

ir. 3ri 5c
Ir

56

Ir. 3ri 5c
5e

3ri56
3r

56
5c
Ir

56
3ri 5c

"  3r ~
3ri5c .

Ir
56 .
3r

Semestre

2n, 4li6e.
~  2n ~

6c _
2n I

4i i 66 _
Anual _

2n _
2n

~  4l
6e

4t i 66
4l i 66

~  66 ~
66
4t
4t '

la Convocatoria
9.3/0 1/2QQF'
97/01/2003
90/01/2003
10/01/2003
30/01/2003 .
9.9/01/2003 .
31/01/2003 ^
OQ/01/2003 .
ns/01/2003 _
13/01/2003 ^
is/n 1/2003 _
94/01/2003 _
91/01/2003 _
14/01/2003 .
93/Q1/2Q03__
in/n 1/2003 _
99/01/2003_
17/01/20W__

la ronvocatória
1«/06/2003 ^

""Ó§06§Ó5^
<14/06/2003 _
10/06/2003 _

íWñ6/2ÓQ3_
i9/06/2003___

ll/06/20W___
26/06/200^

19 i 90/06/2001.
•""lgÓ6§Ó^
"^^6/200^
"TÓ/Óó^OO^



semestre

9:30

DESCANS

12:00

13:00

14:00

Qualitat i
Control

Alimentaris

_ DIMARTS
PIMECRES

Nutrició

Comunitária
i Educació

Alimentario
-Nutricional

DUOUS DIVENDRES

Nutrició

Comunitária
i Educació

Alimentario
-Nutricional

Deontologia

Nutrició

Comunitaria
i Educacití

Alimentario
•Nutricional

(*)

Qualitat

vendres)

calendari. ""^""'naris van —
^ ^cminari» - "^"^^dinats

®  scitnanes i Pi'^ctiques del Practicum. Veure
alternes

46

CALENDARI D'EXÁMENS^

3ri5fc

Sei >uart i Sise Semestre

-Sisiogatologia
-Ipformática en Nutrició Aplicada
-^icrobiolopia i Toxicolopia Alim.
Jíutnció
-^ÍH^ció Aplicada
•^ÍH^ció Clínica
-HMlrició Comunitaria i Educac.A-N^
-^Iríció i Alimentació Inf.i Adolesc.
-^trició i Alimentació Procés d Env^
-Eügcticum
Qualitat i rnntrnl Alimentarís

Pública
-Ilci^ues i H'Esi. N. Apl-_

la ronvocatoria
18^06^2001
06/06/2003_
05/06/2001
iq/06/2003
iq/06/2003

n4/06/2003_
12/06/2001
17/06/2001
13^06^2001
11/06/2003^
26/06/2001
25/06/2001

19120/06/2001
16/06/2001
18/06^2001
10/06/2001

>>0 rnnvocatoria
n3/09/2001
0109/2001
02/09/2001
0109/2001
0^09^221
0^09/2001
0109/2001
0109/2001
0109/2001
0109/2001
0109/2001
0109/2001
08/09^2001
0^09/2001
0109/2001
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S2SMATIVA ACADRMir A

E2NVALIDACI0NS

Es poden convalidar «ce-
espanyols conduents a "JSnatures entre estudis uní vcrsitaris

sica de convalidacirt tilulacions oficiáis. La unitat
nivel] de coneixement'í^'^ ,ri ^^^'Snatura, tenint en compte el
lectiva. .dentitat de continguts i cárrega

Ees assig|]gjm.gg

n'n L per tant no^í^^ consideraran superados a tots.  ' a qualificació per ac d'examen, A l'expedient
ponderació de ig/ convalidada. En el cas de

^°nvalidade« quan es tractid 1 (aprovat). ' tindran una equivalencia

Erocediment de lo
"-^a'idacions

^ alumne ha de n

Docencia la carta de

del como ^^rmini de sni el model a la mateixa

sllT"' "metírr
^ocumentacin s'haurá d'a Pertany l'assignatura.^  ̂ acompanyar de la següent

Programa de l'a« •
,  p® ^an cursar els^est^j^'^^^ segell del centre on

original ^ 'Dcació o bé expedient académic

p" '°! l>cituds d
''encalrtgj,?^ 'a^^víltriv Comissió de

fesolucid ®®t>er a l'ai '? Aquesl Comissió
ooneixenieni P'^o^a i enviar?k ""1"® directament el resultat deeopia al centre per al seu

48

L'aiumne que lingui assignalures anys de ia
efectives, les tindrá caducades al P
resolució de la convalidació.

examens

Les normes reguladores ̂ ^'oxámens, avaluacio i^q de
afecten tot el personal docent 1 següents aspectes de
Barcelona, són d'aplicac.ó en els seg
i'activitat académica:

Plans docents de les assignalures
Sistemes d'avaluació i x^gns
Informació sobre les proves 1 e
Revisió de proves i examens

•  Recursos ^

Tots eis aiumnes matricuiats g^^lfuTls'realitz'" i a ser
Presentar-se a totes les proves 1 docent.
qualificats segons el qué es preveu al pía

J ot «K estudiants a dues
La matrícula d'una assignalura dona r
convocatories d examc académic eis hi

Els aiumnes ais quais ai per finaütaar '-ensenyamen'
resti fins a un 10% deis "ed-ts^P«;_^^^^ acadetn.e^^per
Poden matricuiar-ios abans convocatéria extrae
tal de teñir dret a ^ cídinéries.
part de Ies dues eonvoeatori .caiitzada per

•  ̂«ic pxémens siguí
Es garantirá que la ^'^^^g^niatéria.
Professorat relacionat amb oocent del

j  e. nel Conseii íJ „ pe

D'acord amb les ^'''de^l^Oó. ® ^^^^jccidí^^s' es
CESNID, de 13 de df per iiegir:'».' "^para eldonaran a 1' al""'"® ' E„""e"rcarde c^Joc^í"!"
presenta o ",.^umne fig"'"^ "
^ocument. En aqucst— V V u 111 L/II v » 1

com a No Presentat.
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S2£MATIVA ACADÉMICA

CONVALIDACTONs;

Es ^

espanyols conduent«'^a entre cstudis universitaris
básica de convalidacin ^ titulacions oficiáis. La unitat
nivel! de coneixempnt^^^^-i nssignatura, tenint en compte el
lectiva. identitat de eontinguts i eárrega

Les assignatures convaliHaH
els efectes i, per tant nn consideraran superades a tots

ha qualificaeió " d'examen. A l'expedient
®  Penderació de l ^^^^Snatura convalidada. En el cas de
d assipatures convalirt^H.. '"'®"fi'=acions, quan es tracti
numérica d'l (aprovat) aqüestes tindran una equivalencia

"-edi^aM.e.escnvaHdaciona
L alumne ha de nr

Sec^?^"^ de convaHd\^c[ó^^^^/®^^" Docencia la carta deS^^^etana). El terminf^l el model a la mateixa
del semp ^eitud és d'una setmana a partir

docum^ ®°Llicitud s'haur" pertany l'assignatura.entació: ® d acompanyar de la següent

•  P'"egrama de l'ass"
es van cursar pIc nmb el segell del centre on

•  Papereta d"
eriginal ^ Lficació o bé expedient académic

p'® 'O' licituds d.

s'enlarrtf 'a^Dlvístrív ■'«so'dra la Comissió de
«solucid '"•'er a Talum''^ Comissió

'^oneixemenf ^ enviará directament el resultat dement. nviará copia al centre per al seu

48

L'alumne que tingui assignatures anys de la
efectives, les tindra caducades a P
resolució de la convalidació.

EXAMBNS

Les normes reguladores la''Universilal de
afeeten tol el personal docent . aspectos de
Barcelona, són d aplicació
l'activitat académica:

Plans docents de les assignatures
Sistemes d-avaluació i '1"^''^'"'^' .n,ens
Informació sobre les proves i e s
Revisió de proves i exámens

•  Recursos

Tots els alumnes matriculats '"q^Té's'realitzin i a ser
presentar-se a totes les proves . examens que
qualificats segons el qué es prevea al pía

.  rf .et ais estudiants a dues
La matrícula d'una assignatura dona
Convocatorios d'examen.

,  Hel curs académic els hi
Els alumnes ais quals al finalitxar l'ensenyame"'.
resti fins a un 10% deis P® .ar el curs aeademie per
poden matrieular-los abans e c ^^^^^ataria extraordinaria,
tal de teñir dret a soMicitar ""® . ^ j^s,part de les dues eonvoeator.es ord.nar

Es garantirá que la
professorat relaeionat am a

D'aeord amb les normes a cada examen esCESNID, de 13 de per "eg--."' ' t.'ornar^ el
donaran a l'alumne 1 t'®"""®'i'. convoeatbriapresenta o renune.a En _el^_^^^ en la
document. En aquest
com a No Presentat.
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documeiual^"^^ se'\s doni un justificant
l'han realitzat" prova o examen que acrediti que

tnixim l'5"dies"L'i^''i^*j"'^"^ publiques com a

«ai-ar!.^ p<'--;bH:r:s tj:?„i:'E^i ̂ otr'ha di
luntameni amb el resuli»t a„.
públic Thorari el 11 • i cxámens, el professor ha de fer
es pot tancar el nerínH ^ en qué se'n fará la revisió. No
a 3 dies hábils desorét d revisió d'exámens fins
Les revisions s'han de f ̂  ^ Publicació de les qualificacions.
següents a la Dubliraní' ^ máxim, dintre deis 10 diesP  cacio de les qualificacions.

■^2Ñ5|racTóFíxped^
Aplicant el que inH'
s'estableix U següeíf ^P^rtat 13, del RD1267/94,qua ificació ponderada dp!* ^ ^ ®qj^ivaléncies peí cálcul de la

® P ans d'estudis de la aeadémies deis alumnes
Aprovat: 1
Notable: 2
Excel-lent; 3
•^""'cula d'honor: 4
Les assignatur

"-Oran una equivalencia dM. 1
'n com ceco^J'rt "•= ''«"PCdient del centre

c a efectes de Donrt^^ sense qualificació no es tindPonderació.

1 al '

2003 a la r •'Cada per ^ ' ^^senyament Superior 2002'^^neralitat de Catalunya, el tílol oficial

d'l. Les
de

dran
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de Diplomat en Nutrició Humana i dietética, dóna ««és, ambeomplements de formació, a les llicenc.atures seguenls.
Ciéneia i Tecnología deis Aliments
Comunicació Audiovisual
Documentació
Historia i Ciencies de la Música
Humanitats
Lingüística
Periodisme
Publicitat i Relacions Publiques
Traducció i Interpretació 4-^n,narada
Teoría de la Literatura i Literatura Comparada
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0\

documentai^"^^ se'ls doni un justificant
l'han realitza" prova o examen que acrcditi que

máxim d®ls exámens s'han de fer públiques com a
Conselli'estrdul, scva'rcalUzació. El
comunicar ak al ^blir altres terminis. El professor ha de
mateix dU dl la <''= P"blicació de les notes el^aiade la realitzaeió de l'examen.

Juntament amb el resultat h«i
públic Thorari el lln • j cxámens, el professor ha de fer
es pot tancar el nerínH#»^^^ data en qué se'n fará la revisió. No
a 3 dies hábils desnrés A revisió d'exámens fins
Les revisions s'han de f ̂  ^ Pablicació de les qualificacions.
següents a la DublirnríA ^ niáxim, dintre deis 10 diesP Diicacio de les qualificacions.

-^^^SH^^jS^'EXPEDIENTS ^
Aplicant el que ind'
s'estableix la següent 13, del RD1267/94,
ua 1 icació ponderada dp? ̂  ^QPÍvaléncies peí cálcul de la

® P ans d'estudis de la académics deis alumnes

Aprovat: 1
Notable: 2
j^xcel lent: 3
"""'cula d'honor: 4

^^signature
píocéd4®^''"^fan°l^qua^^^^^^ "."dran una equivaléncia d'l. Les
'n Les recoTeJin""^ ''expedient del eentre de

® a efectes de ponde'jj^^P^^ qualificació no es tindran

2003 a la G, •
'Cada per la Gen^ ^'^^^enyament Superior 2002'

"eralitat de Catalunya, el tílol oficial
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de Diplomat en Nutrició Humana i J"'Jfüents'"''
complements de formació, a les llicencia u

Ciéncia i Tecnología deis Aliments
Comunicació Audiovisual
Documentació

Historia i Ciéncies de la Música
Humanitats

Lingüística
Periodisme

Publicitat i Relacions Públiques
Traducció i Interpretació r^«,„nflrada
Teoria de la Literatura i Literatura Comparada
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^RADUAT en dietética i alimentació humana 1

PLA D'ESTUDIS

El Pía d'Estudis va '
12 de Juliol ^d"^^ ̂ P^'ovat en Junta de Govern de la UB

obligatories i ontativ/» ^'^structura en assignatures
154 pertanyien a assioi, crcdits, deis quals
assignatures optatives ^ ®1® restants a
docéncia. ^ ̂  credit teoric equival a 10 hores de

académic. Lg Semestres, dos per cada curs
optativos) correspon a /l'^ssignatures (obligatórics i

cárrega docent de 70 crédits per

fflBlARLCÜRRÍcU^
-xíiaStsemestre
®'»"tadtsiica(4 5'"V
PlSlca i Onfm- 1

Bioquímica Tí» " "■)

_Segon semestre
Microbiología General (6 cr.)
Química d'Aliments (4,5 cr.)
Nutricio Fonamental (6 cr.)
História i Deontologia Prof.(4,5 cr.
Fisiopalologia General (4,5 cr.)

cr.)

PsicoJ—
PAlime semestre

•dietética I ít^c ^r.) Dietética II (7,5 cr.)
Boo-oaiolojiaL"'

H ' °'®'Ma 11 ra
^'"'ques Cuíiaí"" "■= ur.)^"I'uirics (9cr)

cr.)

Bromatologia Descri (6 cr.)

®" "ouliUar ch®>S estudîi

ptiva
Dietoterápia I (13,5 cr.)
Farmacología (3 cr.)

_Sise semestre
Drganització Servéis de
' Alimentació (9 cr.)
Dsgislació Alimentária (3 cr.)

utrició Comunitaria (9 cr.)
Projecte (10 cr.)

s S*ha rl'L
<1 haver supera!"Perat 12 assignatures optati ves.

52

CALENDAR! D'BXTINCIÓ

QUE S'EXTINGUEIX
Tercer cursSegon cursPrimer curs

academic DocenciaDocenciaConvocatoria
d'exámens

1999-2000

DocenciaConvocatóriaConvocatoria
d'exámens

2000-2001

2001-2002

d'exámens

ConvocatóriaConvocatoria
d'exámens

EXTINGIT d'exámens

ConvocatoriaEXTINGITEXTINGIT d'exámens2002-2003

2003-2004

EXTINGITEXTINGITEXTINGIT

nrdat es dona 1^
♦Si en qualsevol moment del ^ je continuítat desiluadó que no resta eap es'ud.ant en Mt-ae-<>
Gradual en Dietética t Al'mentacfinalitzat el proeés d'extinctó gradual de

matrícula 1 PRERÉQÚUIÍÍ

Matrícula®  ' 1 propi va ésser
La normativa de ¿^gNID l^eontempla 54
aprovada peí Patronal del "SNID „,„,m
segon any l'estudtaiit P°
crédits i d'un maxim de cinqué
La matrícula té carácter del sisé semestre p
Semestre es matriculen pe
febrer.
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^RADUAT en dietética 1AT JMFMT A rió HUMANA

PLA D'ESTUDIS

12 de Juliol^ sprovat en Junta de Govern de la UB
obligatóries i ontativp!, ^'®struclura en assignatures
154 pertanyien a assípn de 210 crédiis, deis quals
assignatures optative^ obligatories i els 36 restants a
docéncia. crédit teóric equival a 10 hores de

académic. La Semestres, dos per cada curs
optatives) correspon a '^'assignatures (obligatóries ispon a una cárrega docent de 70 crédits per

Bioquímica'íg "•

Palólog°á°S'° °=iieral (6 cr )
'"4bl¡aa'(4^°;»'W,5 "■)

D-

H¡°!"""ipia II ,sAlim ' ? "•)^'"'qucs cS"" ".5 ar.)^"Iinbnes (9

^'ha d'haver

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

Mart semestre
Dietética II (7,5 cr.)

Bromatologia Descriptiva (6 cr.)
Dietoterápia I (13,5 cr.)
Farmacologia (3 cr.)

__Sise semestre
Drganització Servéis de
l'Alimentació (9 cr.)
Degislació Alimentaria (3 cr.)

utrició Comunitária (9 cr.)
Projecte (10 cr.)

®aperat 12 assignatures optativos.
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CALENDAR! D'BXTINCIÓ

QUE S'EXTINGUEIX
T

PLA
Primer curs

ercer cursSegon curs

académic* DocenciaDocenciaConvocatoria
d'exámens

1999-2000

DocenciaConvocatóriaConvocatoria
d'exámens

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

d'exámens

ConvocatoriaConvocatoriaEXTINGIT d'exámensd'exámens

Convocatoria
d'exámens

EXTINGITEXTINGIT

EXTINGITEXTINGITEXTINGIT

H t es dona la
•Si en qualsevol moment ''®! continuítat de
siluació que no resla cap " Humana, es considerará
Gradual en Dietética i ' . .1 je l'ensenyament.
finalitzat el procés d'ext.nc.o gradual

matrícula iTrerÍQ£Í1íÍ1^

Matrícula ^ ^ ¿sser
La normativa de ¿PsNTD"rcTniemp"a M
aprovada peí Patronal „,„,m
segon any l'estudiant p
crédits i d'un máxim de 86 crCrédits i d'un máxim de cinqué

La matrícula té carécter del sisé semestre p
Semestre es matriculen pe
febrer.
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manqui el matricular-se el mes de setembre, només li
matricular finalitzar cls seus estudis podrá
desitja podírsol 1 i'
període normal d' convocatoria extraordinaria (dins el
ordináries. cxamens) a part de les dues convocatories

Prerequisits

El Pía d'Estudis preven p1
prerequisit següent:

■ Els alumnes que nn •
^ Dietética II no podraif'" les assignatures Dietética /

^  "^atricular-se de Dictóte rápia II.
e'" poder-se

—  vjw íyiciaierupiu

^er poder-se matricular d-
ecessari teñir aprovat« t .^®®¡8"®lures de 5é i 6e semestre és

semestre i haver demn«f ^ crédits corresponents a Ir i 2n
^^ancés. El suficiencia on .le .nglés o
semestre i haver demnci credits corresponents a Ir i 2n
ranees. El nivell de rn^ ^^ficiéncia en els idiomes angles o
ermet la comprensió ¿'idioma exigit és el que
"a comunicació oral i textos cicntífico-técnics i una

^ ^ «^"Ua (nivell Erasmus).

-^^t5íÍ5ARl_^EXÁMENS
■^ffiSHlSenies^

■^signatura-  >%ni

HHnrr—fr^^Sn ta Convocatnwn

08^01/2003
22/01/2001
17/01/2003
2^1/2003

eAUSí^ 2a Convocatoria

18/06/2003
27/06/2003
03/07/2003
25/06/2003

^í5eSenies^
t Convocatorin 2 Convocatoria

—-¿^tnientao^
OW/2003 02/09/2003
11/06/2003 05/09/2003
10/06/2003 02/09/2003
20/06/2003 08/09/2003
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i^qccr.fTPANCA ESCOLAR^

do 98 anvs són beneficiaris deEls alumnes de gue és compatible amb
l'asseguranga escolar obligatoria, que
l'asseguran9a voluntaria.

Tots cls alumnes poden «"''""jg® an"s"ho"hln^ de fer
voluntaria. Els alumnes de rnes , ^.Q^erts en el moment
obligatóriament, ja que cal que hi e ® subscriurc-la
de realitzar les práctiques fora del matrícula is'ha d'omplir a l'apartat que figura matrícula i
pagar-la juntament amb 1 impor
l'ensenyament.

ofpcte des del 16 oe
Les garanlies de les pdlisses 2003.
setembre de 2002 fins al 15 de setemb

r

r

PREMIS

Tremíext^órdíOT

La convoeatbria de Premi H-raor^narl .ob.
de novembre de cada any i en qualsevo .
hagln finalit^at elseonvoeatbries legalment es.ablertes p
Podran optar al P--' f;:,'':ít"s'2oóV%03 hagin^
finalitzat els seus estudis de l'expedient
un mínim de 3 punts en la p

I  PREÑnTLrERAH.ia^^^ „ ,L  ,998-1999. La
. e , inrdi va ser creat el cor ,3El Premi Literari San . y de 2 -conómica de

Junta del CESNID ¿e „„a do.acd
Convocatoria de la ^
300€ en metál lic.

TremTútírÁRlIÁ^^
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L 6studÍEnt Que pn mof • i
manqui el 10% d mes de setembre, només li
matricular a^aio^ finalitzar els seus estudis podrá
""•ya podrrsirs/^' '• P" ho
període normal d'e ^ ^°"vocatoria extraordinaria (dins el
ordináries. * mens) a part de les dues convocatories

Prerequisits

" Estudis prevea el prerequisii següent:
■ Els alumnes que no ha •
í Dietética // no nndmif^" ̂ P^ovat les assignatures Dietética I
^ ̂  "latncular-se de Dietote rápia II.

necessari teñir airo^vlu ,^'®®®;S"atures de 5e i 6e semestre és
semestre i haver demostr^f^ ̂ corresponents a Ir i 2n
anees. El nivell de con en els idiomes anglés o

comprensió corr <i'idioma exigit és el que"a comunicació oral i p textos cicntífico-técnics i una
' ' (nivell Erasmus).

-^^í^^ndar^exámens
-Í595|Senwstre

jignatum
S^pUff la Convocetnria

08/01/200:^
22/01/2001

17/01/200:^

2^1/2003

2a Convocatoria

18/06/2003

27/06/2003

03/07/2003

25/06/2003

^iSiSeine^

1" Convocatoria
2^6/2003

2 Convocatoria

02/09/2003
11/06/2003
10/06/2003

05/09/2003

02/09/2003
20^/2003

08/09/2003
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y^c^gcr.TTPANCA ESCOLAR

*-i /tp 9R anvs són beneficiaris deBis alumnes de menys de 2 y compatible amb
rasseguranía escolar obligatoria, que ¿s comp
l'asseguran9a voluntaria.

Tots els alumnes poden an"y"*ho°"an® de fer
voluntaria. Els alumnes de "1®.^ . • coberts en el momenlobligatóriament, ja que cal que i per subscriure-la
de realitzar les prácliqucs lora e i»;n,prés de matrícula is'ha d'omplir a l'apartat que figura a 1 f ^^atrícula i

pagar-la junlament amb Timport total
l'ensenyament.

Les garanties de les pólisses '®"®" 2003.
setembre de 2002 fins al l5 de setembr

16 de

c

PREMIS

PREMl EXTRAÓRDÍÑ^
*  c'nbre abans del dia 30

La convoeatbria de Premi E'''"°^'';^„,6rrer els alumnos que
de novembre de cada any i ^ .„jis en qualsevol
hagin finalitzat els " per a cada curs academ .
eonvocatóries legalment establertes p

Podran optar al .E»7°í''e'u^'s"2ot2-20oT^^^^^
finalitzat els scus estud.s rexped.ent academ
un mínim do 3 punts en la ponderan

-pREMrúrlRÁRlIÁÑÍÍéi^
PREMlJ^i 1998-1999. La

El Premi Literari Sant lordi va se de 2002 *' ̂5°„ica de
Junta del CESN.D una dotao.o
convocatória de la

3006 en metáMic.
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els alumno ^ ^ convocatória estipulen que hi poden optar tots
els terminf S'ha de presentar amb pseudonim, dins
catalana n r ^t^fi ^ una narració curta en llengua
i/o ralimentació relacionat amb els aliments
en accéssits Premi pot quedar desert o es pot fraccionar

j^MMjj^CEL-LÉNCIA LINGÜÍSTICA u
El premi d'Excpl.i^no- r •
2001 a peiició de la rL:'"?"?''" '<="• ■=' '="". ^^OO"¿001 a petició de la r *:"'sui5>uca va ser creat el cu
CESNID. Aquest P Normalització Lingüística
utilització ortoeráfir^"^^ ^ objectiu fomentar la bona
catalana. sintáctica i lexicográfica de la llengua
La Junta del CESNin a
convocatória de U Tn ^ acordar la200€ en bons de ilibreria^ dotació económica de

^£150$ do®is alumnes niatriculats^^^*^^ estipulen que hi poden optar tots
P^Per i suport informíii- Presentar un treball, en format
curriculars i que hagi pl!' ^°™i Part de les assignaturese curs 2001.2002 o en ^®alitzat durant el segon semestre

3 destar redactat en ii^ P""™er semestre del curs 2002-2003-
de notable catalana i avaluat amb una nota

ccionar en accéssits ^^'^i pot quedar desert o es poí
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SERVEIS DEL CENTREr

RECEPCIÓ

L'horari d'atenció al públic és el seguent.

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

ADMINISTRAC^

L'horari d'atenció al públic és el següent:
.  De dilluns a dijous: de 8 a 18 hores
.  Divendres: de 9 a 1^0 hores
•  Mesos de juliol i agost. de 8

biblioteca

El carnet d'alumne del Centre dóna ^7'^^ j'„,rTorribéra, aixíbiblioteea del CESNID, la J-b j.,, de Barcelona,
com totes les biblioteques de la Univ
Horari:

•  De dilluns a dijous: de 9 a 18 hore
•  Divendres: de 9 a 14,30 j^^^es ,,unrari podré
•  Mesos de juliol i agos . getmana Santa
•  Durant els períodes de Nadal i Setm

ser diferent ¿'estiu durant

La biblioteca romandrb //ál uurend'anuncis).
quatre setmanes (Cónsul a
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els aliimni» ^ ^ convocatória estipulen que hi poden optar tots
els ^ presentar amb pseudónim, dins
catalana o ca«!t"n ^ una narració curta en llengua
i/o ralimentan-^ relacionat amb els aliments
en aceérsit? ° fraccionar

PREMI D'EXCEL LÉNCIA LINGÜÍSTICA

20oTa™p^ufine^r^ Lingüística va ser creat el curs 2000-
CESNID. Aquest P ^c Normalització Lingüística del
utilització ortográfir^"^^ ^ objectiu fomentar la bona
catalana. ^^^iuctica i lexicográfica de la llengua

La Junta del CESNID de 9i ^ •
convocatoria de la in h" ^c 2002 va acordar la200€ en bons de llibreri^ dotació económica de

Les bases de la co
®is alumnes matricula^ts^^S''»!^ estipulen que hi poden optar tots
Paper i suport informíkfí ^ Presentar un treball, en format
curriculars i qug formi part de les assignatures
^ curs 2001-2002 o en f durant el segon semestre
"a d'estar redactat en li! semestre del curs 2002-2003.
mima de notable. fi catalana i avaluat amb una nota
accionar en accéssits P°^ quedar desert o es pot

SERVEIS DEL CENTRE

recepció

L'horari d'atenció al públic és el seguent.

•  De dilluns a dijous: de 8 a 18 hores
•  Divendres: de 9 a 14,30 hores
•  Mesos de juliol i agost: de 8 a 1

administra^

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

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

biblioteca

la utilització de la
El carnet d-alumnc del Centre dona xorribera. aix.
biblioteea del CESNID, la ¡,^1 de Bareelona.
eom totes les biblioteques de la Uni

Horari:

•  De dilluns a dijous: de 9 a
•  Divendres: de 9 a 14,30 ore ^ i,unrari Dodrá
•  Mesos de juliol i j | j Setmana Santa
•  Durant els períodes de

ser diferent d'estiu durant
Ara tancada per ii ¿'anuncis).

La biblioteea romandra ta 3, laulell d
quatre settnanes (Consultar les
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de lliiirí»* íográfic está especialitzat en nutricio i dietética. És
CD-ROM ^ excepció d'alguns materials com ara vídeos,s, projectes de final de carrera i trcballs de curs.

AULAD'INFORMÁTICA

l'horari d'obertur'^^rf^i ^ disposició deis alumnos durant
necessita per una a'ctivitarrocem.^''"^^^ les hores en qué es
Els ülu

poden reservar amh^aa"^' ^"Po^t del responsable de l'aula i
límit d'utilització de dues^h^^ ̂ '^ntelació, un ordinador amb un

assessoria

experiéncia provada cann oquip de professionals amb
ormació, d'organitzaciíi ^ ^ssumir tasques d'informació, de
alimentació i d'ontimít', ®.P^^"lflcació, de control higiénic de

^"0 participen en Talimp ̂ ^'°/lels recursos humans i materials
e persones sanes i malaltes^^^' individual com col-lectiva,

do material'H' d'informes técilonal, sensorial i higié^n^^ ^ consulta en temes de q

recopiiar^^°" ^^des Nutri
relaciono.1 ' l*"sctar ^ objectiu principalde\ipus divers
culinaria ' prodnvt "ntricionals deis aliments-

Porcions j- ^ pels processos tecnologics |
eonsum habituáis, receptes
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formulacions,

destinades tant a

com a la seva

específics.

iP, bases de dados gcnerades cslan
" ús intern del CESNID (assessoria i doeenc.a)

externa miljaníantutilitzacio
contractes

rí ÍNICA dietética

del CESNID, on
La Clínica Dielfctica és una ¿Loterapia de manera
s'ofereixen consell dielélic i supo professors
individualilzada. La consulta és atesa P
especialistes del Centre.

K ̂ iía nrévia. S'han fixat larifcs
És un serve! oberl a tothom, amb P . (,rs i la comunitat
especiáis pels estudiants, personal, professo
universitaria, entre d altres.

SERVEI ñRREPROGRÁFÍ^

L'horari d'atenció P^;%''®dfd\'núí's"a dW^^ '
primera planta del Gen »
14 hores. , jpi

•  nhicada a la segona plant
La fotoeopiadora 'rpot obtenir a Recepc.ó.
Centre-, funciona amb targeta que es po

gFRVETDÉ^ÜÍxiTgl^
a disposicié deis alumnos de

Les guixetes existents El seu ús és gratui
setembre de 2002 a juny o - cal dipositar 10€,

La sol-licitud de guixetes es fa » ""^^j'^Vla pérdía
que s'abonaran quan es reto "• • comportara
juny de 2003. La ""/^^¡"'dTpositats a la gu-xe'-
del diposit i deis objectes d.p
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de IHiir ' está especialitzat en nutricio i dietética. És
CD-RPím ® excepció d'alguns matcrials com ara vídeos,s, projectes de final de carrera i treballs de curs.

AJJLAD'INFORMÁTICA

l'horari d'obenur'a ^ disposició deis alumnes durant
necessitaperunaactivitatrocent^''"^^^ "
Els alumnes comnten nmu i
poden reservar amb áa u ^uport del responsable de l'aula i
límit d'utilització de dues^h^^ ̂ 'antelació, un ordinador amb un

assessoria

®xperiéncia provad^ can^^^ íf ®^"ip de professionals amb
lorinació, d'organitzari^ «'assumir tasques d'informació, de
alimentació i d'oDtimít.r de control higiénic deQae participen en TaliniA recursos humans i material»
^ persones sanes i malaltes^^°' individual com col-lectiva,

^^entres hosniVfl^"^- en l'assessorament1. col.lectiva ®®^i^íi"ics, escoles i empreses de
n^ aboració de material d'informes técnics ii^ional, sensorial i higi^n* ' consulta en temes de qualitat

^^^^^SoE5Bg>E5rNUT«,CIOK.LS TI
'-aboraiori de n ̂

"aclorH ' ^ objectiu principala'nt?.. ""'-'«""is de' tipus' divera
culinaris, '

El Lab

Porcio

^spectes
Pfoduíts peis

ricionals deis aliments:
procens

^  consum

nut
ssos tecnologics

habituáis, receptes

de dades generades estánformulacions, etc. Les b®"® (assessoria i docéncia)destinades tant a ̂  ¡nt-n de, CESNID
com a la seva utilitzacio
específics.

CLÍNICA DIETETICA

¿el CESNID, on
La Clínica Dielfetica és una aeí'^lat^^^
s'ofereixen consell dietétic i sup «tesa per professors
individualiuada. La consulta es atesa
especialistes del Centre.

K  nrévia. S'han fixat larifes
És un servei obert a tothom, amb P ^ ^s i la comunitat
especiáis pels estudiants, personal, prote
universitaria, entre d altres.

Servei de reprog^^IÍ^

L-horari d'atenció P^'ic del^servej^pe^ 9 30 a
primera planta del Centr ,

.  H a la segona planta del
La fotocopiadora d'autoserve.^ub.ca a ^
Centre-, funciona amb targeta que P

SRR VeTdÉ^ÚÍHÍÍ^
a disposicié deis alumnes de

Les guixetes existents El seu ús és gratui
setembre de 2002 a juny dipositar 106,

La sol-licitud de U ̂ au^n """JtwVl'a pbrd"
que s-abonaran <l"an es reto comportara
juny de 2003, La
del dipósit i deis objectes oip

59
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c SERVEI D'ESPORTS

Univeriuat de d'Esporls de la
El R

niig de la amb un complex esportiu al bell
básquet, fútbol-Tála f dcscobcrla, pistes de tennis,
depén de rinstitm \x ' servei de bar-restaurant, que
Gramenet, amb aui d'Esports de Santa Coloma de
ais nostres estudiants^ ®stan negociant preus especiáis d'ús per

BAR-RESTATTR AjqT

El ̂ 0 ̂

^ snacks. També hi l de begudes fredes i calentes i
Torribera. servei de Bar-restaurant en el Recinte

-^^^^^£í^£í^'estudiants
L Associació d'estnH-
inscrita en el Registr^V! i Dietética de la UB e

a unya, amb el núm 91 GeneralitatCorreu electrénic- á.» i u ' ̂ ^^^posa de:
•  Pagina web:

de

P°sigradu^at^°"^^^^ amb una Rn
inscriure' aquests Treball propia per a® a la borsa de tr.u n®"' P^^en també

inscrincíA ^ P''°P^ Centre.
académic 't. ^ Borsa de Tr^k n ^Totes leg eball es vigent durant un any

^o' licituds es donaran de baixa

60

u-« c„ raí! de voler mantenir la
automáticament el 30 de setem • ^'octubre de cada any.
inscripció cal renovar-la a partir del mes d octubre

AUTOBÚS DEL CENTRE

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

del CBSNID que s'han
Aquest servei és gratuVt pels ^ seMs Iliurará en
d'aereditar obligatbrtament anib a ta g (Estaeió de
matrieular-se. L'autobiis surt de a j ^js dies amb
Metro de Santa Coloma) a les ^ore .t
docfcneia compresos en els seguents periodes.

.D., „ d. .....1.™ 20 d. d..»b,. dd 2002, ...dd.

. Del 11 de febrcr a TI i O'ab'O de 2003^ambdda^^^^^^^
• Del 23 d'abril al 30 de maig de 2003, a

PÁRKING

K  nlaces d'aparcament
El Recinte Torribera compta ̂ am^b^^P Barcelona va
degudament senyalitzades. L pagament d aq
apfovar l'any 2001 les »^8";"^,^Xrnist'racid del Recnte.
servei que s'ha de contraetar a 1 Aom

A  nuatre rodes:

.  Abonaments mensuals P" 7^'^^"„a,re rodes: 75,006
•  Abonament anual per ve ^ ^.j^letes: 4,696
•  Abonaments mensuals per 37,506.
.  Abonament anual per motociclet

Oferta del CESNID CESNID, es

1  rurs escolar, Els preus deL'abonament per propi Cen
podrá adq
les tarifes

lament per ai • .-.ció del proF» '
adquirir a l'A min següents:
ifes subvencionades
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SERVEI D'ESPORTS

Unfveriua^'drBarMlona d'Esporls de la
El R

niig de la compta amb un complex esportiu al bell
básquet fúthnl^^c^'i dcscoberta, pistes de tennis,
depln de bar-restaurant, que
Gramenet, amb au" d'Esports de Santa Coloma de
ais nostres estudiants^ ̂ ^^an negociant preus especiáis d'ús per

BAR-RESTATIR AN^7

El Ce t
d snacks. També begudes fredes i calentes i
Torribera. servei de Bar-restaurant en el Recinte

TU DIA NTS

L Associació d'estnHi
inscrita en el Registr^V! Nutricio i Dietética de la UB esté
^^^a^nya, ambelnúm 91 de la Generalitat deGorreu electrónic- ^ disposa de:
•  Pí^gina web:

=gSffiiiÍS:Csn¡/|cndub

SHSADEHisxn;
Bl Centre c
P°si8raduats°"í^^ ""a Borsa H. t u „ ^ o npr ainscH,, , ^ant aonpcf °"rsa de Treball propia per í»® a la borsa de tr^K 11°"^ alumnes poden també
^a inscri ' a de la UB en el propi Centre.
académic^ t ̂ Borsa de Ttak n 'Trotes leg reball es vigent durant un

^«í licituds es donaran de
any

baixa
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1- « Cri de vüler mantenir la
aulomálicamcnl e! 30 de sclembr . H'octubre de cada any.
inscripció cal renovar-la a partir del mes d octubre

TirrnBÜS DEL CEiNjj^

1^ * pom en cursos

Per acord del Patronat es continua o
anteriors, el servei d'autobús.

j  1 r'PSNID Que s'han
Aquest servei és gratuit pels ® se'ls Iliurará en
d-acrcditar obligatoriament antb a targ (Estació de
matricular-se. L'autobús surt ® hores tots els dies amb
Metro de Santa Coloma) a les 8:15 hore^_
docencia compresos en els seguents p

.Del 17 de setembre al 20 de desembre de 2002, ambdós
• Del 11 de febrer a l'll q"" ̂ámbdas°inclosos
• Del 23 d'abril al 30 de maig de 2003, am

PÁRKING

u  nlaces d'aparcament
El Recinte Torribera compta je Barcelona va
degudament senyalitzades. La P j pagament d q
apfovar l'any 2001 les »»g>"=""Xinistracié del Recnte.
servei que s'ha de contractar a 1 Ad
•  Abonaments mensuals P" j'gé^quatre rodes: 75,00e
.  Abonament anual per ve j^^iqieies: 4,696
.  Abonaments mensuals P® . , j^s: 37,506.
.  Abonament anual per motocicle

Oferta del CESNID CBSNID, es
lar subvencionat p «j-eus de

L'abonament per f' "tració'del prop' Centre,
podra adquirir a ■'A''"' 5„ les següents.
les tarifes subvencionados s6n
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•  50f'curspelsveh¡clesdequatrerodes
•  J/fe/curs per a motocicletas

de contradi rabonament per primera vegada haurá
tarsela íT 3,136, en conccptc de inanteniincnt de
devoliiríí^ retornará en el moment de la sevadevolucio. en finaluzar el període contractat.

els Hocs assenyalats. En cas de no fer-ho
els vchicles cguretai del Rccinle podran sancionar o retirar

y;v|pOPTVIArinNS PRACTIQUES

ADRECA

Rccintc Torribera; La Masía
Av. Prat de la Riba, 171
08921 Sania Coloma de Gramcncl

Tel. 93-468.07.21

Fax 93-468.06.90

Corren clectronic: info@ccsnid.es
Página Webb: htlp://www.cesnid.es

horari

L-horari habitual d'obertura del Centre és el segUent:
•  De dilluns a dijous: de 8 a 18 hores
.  Divendres: de 8 a 15 hores ,,[,orari podra
.  Durant els períodos de Nadal . Setmana

.  Mesofde jlliol i "«"f f^/es^tarruncat quatre setmanes
Durant el mes d'agost el Centre

.e en funcid de les neeessitats de
L'horari habitual pot ampliar-se
docencia.

Transpon públic (des de Barcel ^ (direcció
.  Metro Línia Verntel.a (U), "taco

Fondo)



'  vehicles de quatre rodes
J/fc/curs per a motocicletes

de fpT^n contradi rabonament per primera vegada haurá
tareeta íT 3,136, en concepte de manteniment de
devoluriA retornará en el moment de la sevavolucio. en finahtzar el període contractat.

els Serve'h^p Hocs assenyalats. En cas de no fer-ho
els vehicles. Recinte podran sancionar o retirar
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INFORMACIONSPRACTIQI^

adreca

Recinte Torribera; La Masia
Av. Prat de la Riba, 171
08921 Santa Coloma de Gramenct

Tel. 93-468.07.21

Fax 93-468.06.90

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

horari

L'horari habitual d'oberlura del Centre és el seguent.
•  De dilluns a dijous: de 8 a 18 bores
.  Divendres: de 8 a 15 boros c^.mana Santa rhorari podrá
.  Durant els períodos de Nadal . Setmana

.  mLos de jlrliol i ® "esulrtaneat quatre setmanes
Durant el mes d'agost el Centre estara
per vacances. «.dtats de

n funció de les neccssitats o
L-horari habitual pot ampliar-se en fuñe
docéncia.

transporJ^

Transpon públic (des de Bareelo ) (girccció
.  Metro LíniaVermella(U)."tae.o

Fondo)





\3NlVEftSlTAT
H.\i\CV:LON^



Recinte Torribera, la Masia
Av. Prat de la Riba, 171

08921 Santa Coloma de Gramenet

Tel. 93 468 07 21

Fax 93 468 06 90

info@cesnid.es

www.cesnid.es




