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PRESENTACIÓ

Fa 40 anys la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la Universitat de Vic - Universitat Central de
Catalunya naixia amb el nom d’Escola d’Infermeria Osona i iniciava el seu viatge cap al desenvolupament
del lideratge i de l’excel·lència acadèmica. El 1980 els estudis d’Infermeria passaven a ser diplomatura
universitària i el centre s’adscrivia a la UAB. L’any 1987, l’Escola d’Infermeria Osona s’integrava als Estudis
Universitaris de Vic.

El maig de 1997, amb la Llei de Reconeixement de la Universitat de Vic pel Parlament de Catalunya,
passava a denominar-se Escola Universitària de Ciències de la Salut i incorporava nous ensenyaments:
Fisioteràpia (1997), Teràpia Ocupacional (1997), Nutrició Humana i Dietètica (1998) i Treball Social (2010).
L’any 2011 l’Escola Universitària de Ciències de la Salut passava a ser la Facultat de Ciències de la Salut i
el Benestar. Al llarg de tots aquests anys es consolida la identitat de la nostra facultat amb el lideratge de la
Sra. Anna Bonafont en dues ocasions, de la Dra. Montse Vall, de la Dra. Marga Pla i de la Dra. Mireia 
Subirana.

El 2017-2018 volem seguir consolidant el lideratge i l’excel·lència acadèmica a través de l’establiment de
plans d’estudi innovadors que garanteixin el desenvolupament competencial dels professionals. El nostre
objectiu és preparar la propera generació de líders en les disciplines integrades a la Facultat de Ciències de
la Salut i el Benestar, ja sigui en els graus, els màsters o bé en els estudis de doctorat. Volem que els i les
nostres alumnes esdevinguin professionals del futur, competents per liderar i transformar l’atenció en la salut
i en les cures, capaços alhora de donar resposta a la ràpida i complexa evolució de l’entorn sanitari a través
de l’excel·lència acadèmica i de la pràctica clínica, de la innovació, de la recerca i també de les associacions
establertes amb la comunitat i amb iniciatives internacionals.

Des de les aules, els tallers i els laboratoris, fins a la capçalera del pacient i a la comunitat, ens volem
distingir com una Facultat de referència, amb un model de formació singular i de qualitat, orientada a la
recerca i a la innovació a nivell internacional, amb la finalitat de millorar la salut de la població i la qualitat de
vida i d’eliminar les desigualtats en salut.

El conveni signat entre la UVic i el Consorci Hospitalari de Vic (CHV) constitueix el marc idoni perquè els
professors/investigadors liderin i vetllin per l’excel·lència a l’aula, al laboratori, en la simulació i en la pràctica
clínica, i es generin sinergies que afavoreixin la recerca clínica i de resultats en salut, així com la innovació
en un moment de canvi radical en l’atenció de la salut.

Degana de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
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FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT I EL BENESTAR

Titulacions

Graus

Fisioteràpia
Infermeria
Nutrició Humana i Dietètica
Teràpia Ocupacional

Màsters oficials

Atenció i Cures Pal·liatives - ICO/UVic-UCC
Atenció Pal·liativa a Persones amb Malalties Avançades
Polítiques Socials i Acció Comunitària
Recerca en Salut

Departaments

La unitat bàsica de docència i de recerca de la Facultat és el departament, que agrupa el professorat en
funció d’àrees de coneixement, estudi i recerca afins o compartides.

Al capdavant del departament hi ha un professor o professora que exerceix les funcions de director de 
departament.

Els departaments de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar són:

Departament de Ciències de la Salut: 
Directora: Dra. Emília Chirveches

Departament de Ciències Socials i del Benestar: 
Directora: Dra. Ester Busquets

Departament de Ciències Bàsiques i Metodològiques: 
Directora: Dra. Montserrat Serra

Adjunt a la direcció dels departaments: Sr. Àngel Torres

Òrgans de govern

El Consell de Direcció és l’òrgan col·legiat de govern de la Facultat. Està constituït pels membres següents:

Degana de la Facultat, que el presideix: Dra. Paola Galbany 
Vicedegana: Dra. Miriam Torres 
Cap d’estudis: Dra. Tamara Gastelaars 
Director del Departament de Ciències de la Salut: Dra. Emília Chirveches 
Directora del Departament de Ciències Socials i del Benestar: Dra. Ester Busquets 
Directora del Departament Ciències Bàsiques i Metodològiques: Dra. Montserrat Serra 
Adjunt a la direcció dels departaments: Sr. Àngel Torres 
Coordinadora de la titulació d’Infermeria: Sra. Eva Rovira 
Coordinador de la titulació de Fisioteràpia: Sr. Carles Parés 
Coordinadora de la titulació de Teràpia Ocupacional: Dra. Judit Rusiñol 
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Coordinadora de la titulació de Nutrició Humana i Dietètica: Dra. Anna Vila 
Delegat per a la Recerca: Dr. Javier Jerez 
Delegat del Programa de Doctorat: Dr. Joan Carles Casas 
Coordinador de Formació Continuada: Dr. Jordi Naudó 
Coordinadores de Pràctiques: Sra. Olga Isern i Sra. Anna Escribà 
Coordinadora de Relacions Internacionals i Mobilitat: Sra. Montse Romero
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CALENDARI ACADÈMIC

Calendari del centre

Docència

El curs acadèmic es distribuirà entre el 17 de setembre de 2018 i el 28 de juny de 2019:

1r semestre: del 17 de setembre de 2018 a l’1 de febrer de 2019 
2n semestre: del 4 de febrer de 2019 al 14 de juny del 2019

Vacances de Nadal

Del 22 de desembre de 2018 al 6 de gener de 2019, ambdós inclosos

Vacances de Setmana Santa

Del 13 al 22 d’abril de 2019, ambdós inclosos

Dies festius

10 de setembre, pont 
11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya 
12 d’octubre, el Pilar 
1 de novembre, Tots Sants 
2 de novembre, pont 
6 de desembre, dia de la Constitució 
7 de desembre, pont 
8 de desembre, la Immaculada Concepció 
23 d’abril, Sant Jordi 
1 de maig, Dia del Treballador 
24 de juny, Sant Joan 
5 de juliol, Sant Miquel i Festa Major de Vic
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ORGANITZACIÓ DE L’ENSENYAMENT

Objectius generals

L’objectiu del grau en Nutrició Humana i Dietètica és formar dietistes-nutricionistes reconeguts com a
professionals de la salut capacitats pel desenvolupament d’activitats orientades a l’alimentació de la persona
o grup de persones, adequades a les necessitats fisiològiques i, si s’escau, patològiques, d’acord amb els
principis de protecció, promoció de la salut i prevenció de les malalties.

Durant la seva formació l’alumne adquireix competències pel seu desenvolupament i la innovació
professional com a dietista-nutricionista a través de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació
en salut (TIC salut), la participació activa en la recerca i el treball interdisciplinari.

Metodologia

Els crèdits ECTS

El crèdit ECTS (o crèdit europeu) és la unitat de mesura del treball de l’estudiant en una assignatura. Cada
crèdit europeu equival a 25 hores que inclouen totes les activitats que realitza l’estudiant dins d’una
determinada assignatura: assistència a classes, consulta a la biblioteca, pràctiques, treball de recerca,
realització d’activitats, estudi i preparació d’exàmens, etc. Si una assignatura té 6 crèdits vol dir que es
preveu que el treball de l’estudiant haurà de ser equivalent a 150 hores de dedicació a l’assignatura (6 × 25).

Les competències

Quan parlem de competències ens referim a un conjunt de coneixements, capacitats, habilitats i actituds
aplicades al desenvolupament d’una professió. Així doncs, la introducció de competències en el currículum
universitari ha de possibilitar que l’estudiant adquireixi un conjunt d’atributs personals, habilitats socials, de
treball en equip, de motivació, de relacions personals, de coneixements, etc. que li permetin desenvolupar
funcions socials i professionals en el propi context social i laboral.

Algunes d’aquestes competències són comunes a totes les professions d’un determinat nivell de
qualificació. Per exemple, tenir la capacitat de resoldre problemes de forma creativa, o treballar en equip,
són competències generals o transversals  de pràcticament totes les professions. És de suposar que un
estudiant universitari les adquirirà, incrementarà i consolidarà al llarg dels seus estudis, primer, i, després,
en la seva vida professional.

Altres competències, en canvi són específiques  de cada professió. Un fisioterapeuta, posem per cas, ha de
dominar unes competències professionals molt diferents de les que ha de dominar un treballador social.

L’organització del treball acadèmic

Les competències professionals plantegen l’ensenyament universitari més enllà de la consolidació dels
continguts bàsics de referència per a la professió. Per tant, demana unes formes de treball complementàries
a la transmissió de continguts i és per això que parlem de tres tipus de treball a l’aula o en els espais de la
Universitat de Vic, que en el seu conjunt constitueixen les hores de contacte dels estudiants amb el 
professorat:

Les sessions de classe  s’entenen com a hores de classe que imparteix el professorat a tot el grup.
Aquestes sessions inclouen les explicacions del professorat, les hores de realització d’exàmens, les
conferències, les projeccions, etc. Es tracta de sessions centrades en algun o alguns continguts del
programa. 
Les sessions de treball dirigit  s’entenen com a hores d’activitat dels estudiants amb la presència del
professorat (treball a l’aula d’ordinadors, correcció d’exercicis, activitats en grup a l’aula, col·loquis o
debats, pràctiques de laboratori, seminaris en petit grup, etc. Aquestes sessions podran estar dirigides a
tot el grup, a un subgrup o a un equip de treball. 
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Les sessions de tutoria  són aquelles hores en què el professorat atén de forma individual o en petit
grup els estudiants per conèixer el progrés que van realitzant en el treball personal de l’assignatura, orientar
o dirigir els treballs individuals o grupals o per comentar els resultats de l’avaluació de les diferents activitats.
La iniciativa de l’atenció tutorial pot partir del professorat o dels mateixos estudiants per plantejar dubtes
sobre els treballs de l’assignatura, demanar orientacions sobre bibliografia o fonts de consulta, conèixer
l’opinió del professorat sobre el propi rendiment acadèmic o aclarir dubtes sobre els continguts de
l’assignatura. La tutoria és un element fonamental del procés d’aprenentatge de l’estudiant.

Dins el pla de treball d’una assignatura també s’hi preveuran les sessions dedicades al treball personal
dels estudiants  que són les hores destinades a l’estudi, a la realització d’exercicis, a la recerca
d’informació, a la consulta a la biblioteca, a la lectura, a la redacció i realització de treballs individuals o en
grup, a la preparació d’exàmens, etc.

El pla de treball

Aquesta nova forma de treballar demana la creació d’eines de planificació per a l’alumnat per tal que pugui
organitzar i preveure la feina que ha de realitzar a les diferents assignatures. És per això que el pla de
treball esdevé un recurs important que possibilita la planificació del treball que ha de fer l’estudiant en un
període de temps limitat.

El pla de treball és el document que ha de reflectir la concreció dels objectius, continguts, metodologia i
avaluació de l’assignatura dins l’espai temporal del semestre o del curs. Es tracta d’un document que
planifica temporalment les activitats concretes de l’assignatura de forma coherent amb els elements indicats 
anteriorment.

El pla de treball és l’instrument que serveix de guia per planificar els continguts i les activitats de les
sessions de classe, les sessions de treball dirigit i les sessions de tutoria i consulta. En el pla de treball s’hi
concretaran i planificaran els treballs individuals i de grup i les activitats de treball personal de consulta,
recerca i estudi que caldrà realitzar en el marc de l’assignatura.

El pla de treball s’ha de centrar bàsicament en el treball de l’estudiant i ha d’orientar-lo perquè planifiqui la
seva activitat d’estudi encaminada a l’assoliment dels objectius de l’assignatura i a l’adquisició de les
competències establertes.

L’organització del pla de treball pot obeir a criteris de distribució temporal (quinzenal, mensual, semestral,
etc.) o bé pot organitzar-se seguint els blocs temàtics del programa de l’assignatura (o sigui, establint un pla
de treball per a cada tema o bloc de temes del programa).

Procés d’avaluació

Segons la normativa de la Universitat de Vic, "els ensenyaments oficials de grau s’avaluaran de manera
continuada i hi haurà una única convocatòria oficial per matrícula. Per obtenir els crèdits d’una matèria o
assignatura s’hauran d’haver superat les proves d’avaluació establertes en la programació corresponent".

L’avaluació de les competències que l’estudiant ha d’assolir en cada assignatura requereix que el procés
d’avaluació no es redueixi a un únic examen final. Per tant, s’utilitzaran diferents instruments per poder
garantir una avaluació continuada i més global que tingui en compte el treball que s’ha realitzat per assolir
els diferents tipus de competències. És per aquesta raó que parlem de dos tipus d’avaluació amb el mateix
nivell d’importància:

Avaluació de procés:  seguiment del treball individualitzat per avaluar el procés d’aprenentatge realitzat
durant el curs. Aquest seguiment es pot fer amb les tutories individuals o grupals, el lliurament de
treballs de cada tema i la seva posterior correcció, amb el procés d’organització i assoliment que
segueixen els membres d’un equip de forma individual i col·lectiva per realitzar els treballs de grup, etc.
L’avaluació del procés es farà a partir d’activitats que es realitzaran de forma dirigida o s’orientaran a la
classe i tindran relació amb la part del programa que s’estigui treballant. Alguns exemples serien:
comentari d’articles, textos i altres documents escrits o audiovisuals (pel·lícules, documentals, etc.);
participació en debats col·lectius, visites, assistència a conferències, etc. Aquestes activitats s’avaluaran
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de forma continuada al llarg del semestre. 
Avaluació de resultats:  correcció dels resultats de l’aprenentatge de l’estudiant. Aquests resultats
poden ser de diferents tipus: treballs en grup de forma oral i escrita, exercicis de classe realitzats
individualment o en petit grup, reflexions i anàlisis individuals en les quals s’estableixen relacions de
diferents fonts d’informació més enllà dels continguts explicats pel professorat a les sessions de classe,
redacció de treballs individuals, exposicions orals, realització d’exàmens parcials o finals, etc.

Les darreres setmanes del semestre estaran dedicades a la realització de proves i activitats d’avaluació.

La convocatòria oficial contempla dos períodes diferenciats d’avaluació. En primer lloc el període ordinari,
que es realitza de forma integrada al procés formatiu i dins el període lectiu. A més, s’estableix un segon
període d’avaluació complementària en el qual l’estudiant podrà ser avaluat de nou d’aquelles tasques,
activitats o proves que no s’hagin superat satisfactòriament en el marc del primer període. L’avaluació en
aquest segon període no pot suposar més del 50% de la nota final de l’assignatura i, en qualsevol cas, es
desenvoluparà de forma coherent amb el procés d’avaluació continuada establerta en cada assignatura i per
tant, respectant aquelles activitats que, en el pla docent, s’hagin definit com activitats no recuperables.

En cap cas es podrà fer us d’aquest segon període d’avaluació complementari/ recuperació en la
convocatòria extraordinària, ni en les assignatures de Treball de Fi de Grau, ni en les Pràctiques Externes.

Els estudiants que puguin optar al segon període de recuperació seran qualificats amb un "pendent
d’avaluació" en espera dels resultats del segon període d’avaluació complementària. Els alumnes "suspens"
o "no presentat" no tindran accés al segon període d’avaluació complementària.

Els estudiants que no superin l’avaluació hauran de matricular i repetir l’assignatura el proper curs.
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PLA D’ESTUDIS

Tipus de matèria Crèdits

Formació Bàsica (FB) 60

Obligatòria (OB) 129

Optativa (OP) 18

Treball de Fi de Grau (TFG) 8

Pràctiques Externes (PE) 25

Total 240

* Cada curs està organitzat en dos semestres de 30 crèdits cadascun d’ells. La distribució de les
assignatures per semestre pot variar segons els curs acadèmic.

PRIMER CURS

Crèdits Tipus

Anatomia Humana 6,0 FB

Bioestadística i Sistemes d’Informació en Salut 6,0 FB

Bioquímica 6,0 FB

Comunicació i Educació per a la Salut 6,0 FB

Fisiologia I 6,0 FB

Fisiologia II 6,0 FB

Fonaments Bàsics de Química dels Aliments 6,0 OB

Nutrició Humana 6,0 OB

Psicologia Evolutiva i de la Salut 6,0 FB

Societat, Alimentació i Cultura 6,0 FB
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SEGON CURS

Crèdits Tipus

Bioètica 6,0 FB

Bromatologia 6,0 OB

Dietètica i Cicle Vital 6,0 OB

English for Health Sciences 6,0 FB

Farmacologia 3,0 OB

Fonaments de Dietètica 6,0 OB

Microbiologia Alimentària 6,0 OB

Nutrició i Cicle Vital 3,0 OB

Processos d’Atenció Dietètica 6,0 OB

Salut Pública 6,0 OB

Patologia General I 6,0 OB

TERCER CURS

Crèdits Tipus

Dietètica Aplicada a Col·lectivitats 3,0 OB

Elaboració de Projectes I 3,0 OB

Envelliment, Societat i Salut 3,0 OB

Introducció a la Dietoteràpia 3,0 OB

Nutrició Enteral i Parenteral 3,0 OB

Patologia General II 3,0 OB

Pràcticum I 6,0 PE

Restauració Col·lectiva. Disseny i Organització 3,0 OB

Dietoteràpia Aplicada I 6,0 OB

Economia i Màrqueting 3,0 OB

Elaboració de Projectes II 3,0 OB

Gestió de la Qualitat 6,0 OB

Legislació Alimentària 3,0 OB

Nutrició Comunitària 3,0 OB

Psicosociologia de les Conductes Alimentàries 3,0 OB

Toxicologia i Higiene Alimentària 6,0 OB
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QUART CURS

Crèdits Tipus

Dietoteràpia Aplicada II 6,0 OB

Estratègies d’Educació Alimentària i Nutricional 3,0 OB

Pràcticum II 6,0 PE

Tecnologia Culinària 6,0 OB

Treball de Fi de Grau I 3,0 TFG

Pràcticum III 13,0 PE

Treball de Fi de Grau II 5,0 TFG

Optatives 18,0 OP

OPTATIVES - SENSE ITINERARI

Crèdits

Alimentació en Grups amb Necessitats Especials 3,0

Alimentació i Mitjans de Comunicació Social 3,0

Cooperació per al Desenvolupament 3,0

Dietoteràpia Infantil en Situacions de Cronicitat 3,0

Ecogastronomia i Biodiversitat 3,0

Planificació Dietètica en Formes Alternatives d’Alimentació 3,0

Restauració, Creativitat i Gastronomia 3,0

Trastorns de la Conducta Alimentària 3,0

10GUIA DE L’ESTUDIANT 2018-2019  GRAU EN NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA



 

 

 

 

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES DE QUART CURS
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Dietoteràpia Aplicada II

Dietoteràpia Aplicada II

Tipologia: Obligatòria (OB)

Crèdits: 6,0

Llengua d’impartició: Català

PROFESSORAT

Anna Vila Martí
Maria Jose Sendros Madroño

OBJECTIUS:

L’assignatura de Dietoteràpia Aplicada II forma part de la matèria de Dietoteràpia i Nutrició Clínica dins del
mòdul de Ciències de la Nutrició, la Dietètica i la Salut corresponent a la Formació Obligatòria del Grau en
Nutrició Humana i Dietètica.

En aquesta assignatura es desenvoluparan els tractaments dietètico-nutricionals de diferents patologies.
Els objectius són els següents:

Fer la valoració de l’estat nutricional del pacient. 
Saber planificar la intervenció dietetico-nutricional segons diferents patologies. 
Avaluar la intervenció dietètica i planificar el seguiment i l’alta del pacient.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

1.  Desenvolupa i implementa plans de transició dietetico-nutricional en base a l’evidència científica. 
2.  És capaç d’ actuar en base a l’evidència científica. 
3.  Planifica, implementa i avalua dietes terapèutiques per a pacients malalts. 
4.  Aplica els coneixements de les ciències de l’alimentació i de la nutrició a la pràctica dietètica. 
5.  Identifica els problemes dietetico-nutricionals del pacient, així com els factors de risc i les pràctiques

inadequades. 
6.  Prescriu el tractament específic dins l’àmbit de competència del dietista-nutricionista. 
7.  Pren decisions coherents en funció de les evidències del context. 
8.  Manté el secret professional 
9.  Busca resposta a situacions que se li plantegen.

COMPETÈNCIES

Específiques

Aplicar els coneixements de les Ciències dels Aliments i de la Nutrició a la pràctica dietètica.
Aplicar les bases de la Nutrició Clínica a la dietoteràpia.
Identificar els problemes dietètics i nutricionals del pacient, així com els factors de risc i les pràctiques 
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inadequades.
Planificar, realitzar i interpretar l’avaluació de l’estat nutricional de subjectes i/o grups, tant sans (en
totes les situacions fisiològiques) com a malalts.
Prescriure el tractament específic, corresponent a l’àmbit de competència del dietista-nutricionista.
Ser capaç de fonamentar els principis científics que sustenten la intervenció del dietista-nutricionista,
supeditant la seva actuació professional a l’evidència científica.

CONTINGUTS:

1.  Atenció nutricional al pacient cremat. 
2.  Errors Innats del Metabolisme. Definició, classificació, epidemiologia, etiologia, diagnòstic,

complicacions i tractament. 
3.  Al·lèrgies i Intoleràncies alimentàries. Definició, classificació, epidemiologia, etiologia, diagnòstic,

complicacions i tractament. 
4.  Malalties neurològiques: accident vascular cerebral, malalties demencials, ... 
5.  Malalties reumatològiques. 
6.  Malalties infeccioses: atenció nutricional al pacient amb VIH. 
7.  Crononutrició. 
8.  Tractament nutricional del pacient oncològic. 
9.  Nutrigenòmica i nutrigenètica. Dietes personalitzades. 

10.  Trastorns de la Conducta Alimentària. 
11.  Altres patologies d’interès

AVALUACIÓ:

Segons la normativa de la UVic aprovada per Consell de Direcció de la UVic, (curs 2015/2016); hi haurà una
única convocatòria oficial que contemplarà dos períodes diferents d’avaluació:
Període ordinari que es realitzarà dins el període lectiu.
Període d’avaluació complementaria.

1. Període ordinari: Avaluació continuada de les activitats realitzades per l’estudiant a través de:

Resolució de casos: 40% (No recuperable) 
Participació en fòrums i altres activitats: 10% (No recuperable) 
Examen final: 50% (Recuperable en 2a convocatòria)

Per poder fer mitjana cal aprovar ambdues parts amb una nota igual o superior a 5.

2. Període d’avaluació complementària:
L’estudiant que no superi algunes de les activitats considerades recuperables, podrà recuperar-les en
aquest període, sempre que el total de parts no superades de l’assignatura no suposi el 50% de la nota final.

Important:
El plagi o la còpia de treball aliè són penalitzats a totes les universitats i, segons la normativa de drets i
deures dels i les estudiants de la Universitat de Vic constitueixen faltes greus. És per això que en el
transcurs d’aquesta assignatura, qualsevol indici de plagi o apropiació indeguda de textos o idees d’altres
persones (siguin autors/es, Internet o companys/es de classe) es traduirà de manera automàtica en un 
suspès.

Per facilitar la citació apropiada de textos i materials consultar les orientacions i pautes de citació acadèmica
disponible a la pàgina web de la biblioteca de la UVic.
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BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Salas-Salvadó, J., ... (2008). Nutrición y dietética Clínica (2 ed.). Barcelona: Elsevier.
Gil, A. (2010). Tratado de Nutrición. Tomo III (2 ed.). Madrid: Editorial Médica Panamericana.
Gibney, M. J. (2005). Clinical Nutrition (1 ed.). Oxford: Blackwell Science.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

El professorat facilitarà les referències de la bibliografia complementària i de lectura obligatòria al llarg del
desenvolupament de l’assignatura i a través del campus virtual.
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Estratègies d’Educació Alimentària i Nutricional

Estratègies d’Educació Alimentària i Nutricional

Tipologia: Obligatòria (OB)

Crèdits: 3,0

Llengua d’impartició: Català

PROFESSORAT

Marta Guadalupe Rivera Ferre

OBJECTIUS:

L’assignatura pertany a la matèria Salut Pública i Nutrició Comunitària. 

Objectius:

- Conèixer les bases i la importància de l’educació alimentària.

- Estudiar herramientas para la EAN

- Conocer las diferentes poblaciones objetivo de la EAN

- Dissenyar, executar i avaluar un programa d’educació alimentària i nutricional.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Comprèn i aplica adequadament les diferents metodologies utilitzades en el disseny d’estudis de
nutrició comunitària. 
Aplica adequadament la metodologia educativa i les tècniques d’educació en l’àmbit de l’educació
alimentària i nutricional. 
Dissenya i executa programes d’educació nutricional per a la promoció, prevenció i protecció de la salut
amb un enfocament comunitari i de salut pública. 
Utilitza les eines TIC per elaborar propostes d’educació nutricional. 
Contrasta la informació obtinguda de diferents fonts bibliogràfiques per reforçar el procés 
d’aprenentatge.

COMPETÈNCIES

Generals

Capacitat de lideratge.
Capacitat per al treball en equip.
Capacitat per organitzar i planificar.
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Específiques

Adquirir la capacitat per intervenir en projectes de promoció, prevenció i protecció amb un enfocament
comunitari i de salut pública.
Conèixer els diferents mètodes educatius d’aplicació en ciències de la salut, així com les tècniques de
comunicació aplicables en alimentació i nutrició humana.
Dissenyar, intervenir i executar programes d’educació dietètic-nutricional i de formació en nutrició i 
dietètica.
Manejar les eines bàsiques en TIC’s utilitzades en el camp de l’Alimentació, Nutrició i Dietètica.
Participar en l’anàlisi, planificació, intervenció i avaluació d’estudis epidemiològics i programes
d’intervenció en alimentació i nutrició en diferents àrees.
Planificar i dur a terme programes d’educació dietètic-nutricional en subjectes sans i malalts.

CONTINGUTS:

 

Educació alimentària: Característiques principals de l’educació alimentària: Concepte i objectius de
l’educació alimentària dins el marc de l’educació per la salut.

Estratègies d’educació alimentària : models i teories d’aprenentatge, metodologies educatives i recursos 
pedagògics.

Disseny i Participació en un programa/intervenció d’educació alimentària:  Identificar necessitats grup
diana; Establir prioritats; Formular objectius; Determinar activitats i elaboració de recursos; Desenvolupar la
intervenció; Seguiment i Avaluació.

AVALUACIÓ:

Segons la normativa de la UVic aprovada per Consell de Direcció de la UVic-UCC, hi haurà una única
convocatòria oficial que contemplarà dos períodes diferents d’avaluació:
Període ordinari que es realitzarà dins el període lectiu.
Període d’avaluació complementaria.

1. Període ordinari: Avaluació continuada de les activitats realitzades per l’estudiant a través de:

Participació en les activitats al aula: 15% (no recuperable). 
Activitat sobre els grups diana: 20% (recuperable). 
Activitat sobre bones pràctiques en EAN: 20% (recuperable). 
Activitat sobre el disseny i implementació d’una estratègia d’educació alimentària. 45% (recuperable).

2. Període d’avaluació complementària:
L’estudiant que no superi algunes de les activitats considerades recuperables, podrà recuperar-les en
aquest període, sempre que el total de parts no superades de l’assignatura no suposi el 50% de la nota final.

Important:
El plagi o la còpia de treball aliè són penalitzats a totes les universitats i, segons la normativa de drets i
deures dels i les estudiants de la Universitat de Vic- UCC constitueixen faltes greus. És per això que en el
transcurs d’aquesta assignatura, qualsevol indici de plagi o apropiació indeguda de textos o idees d’altres
persones (siguin autors/es, Internet o companys/es de classe) es traduirà de manera automàtica en un 
suspès.
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Per facilitar la citació apropiada de textos i materials consultar les orientacions i pautes de citació acadèmica
disponible a la pàgina web de la biblioteca de la UVic-UCC.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Contento, I.R. (2008). Nutrition education: linking research, theory, and practice. Recuperat de 
https://pdfs.semanticscholar.org/1773/b36f0733151df83f530a55ff11381d6ab166.pdf
Gómez Nomdedeu, Consuelo (2012). Capítulo 6. La educación nutricional en la prevención y promoción
de la salud. Recuperat de 
https://www.kelloggs.es/content/dam/europe/kelloggs_es/images/nutrition/PDF/Manual_Nutricion_Kelloggs_Capitulo_06.pdf

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

El professorat facilitarà les referències de la bibliografia complementària i de lectura obligatòria al llarg del
desenvolupament de l’assignatura i a través del campus virtual.
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Pràcticum II

Pràcticum II

Tipologia: Pràctiques Externes (PE)

Crèdits: 6,0

Llengua d’impartició: Català,Anglès

PROFESSORAT RESPONSABLE

Anna Vila Martí

OBJECTIUS:

 

El Pràcticum II es desenvolupa en l’àmbit de la nutrició comunitària. 
L’alumne durant 4 setmanes participarà en les tasques que porti a terme el distista-nutricionista en els
diferents projectes amb què treballi. 
Els objectius que es treballen són:

 Treballar en l’equip multidisciplinar que implementa projectes a nivell de la nutrció comunitària.

Participar en el disseny, intervenció i avaluació de programes d’intervenció en alimentació en diferents 
àrees.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Identifica i reconeix la diversitat. 
Fomenta la integració i la inclusió social. 
Du a terme correctament els procediments més habituals en el servei i que li són assignats. 
Mostra interès per aclarir dubtes i reconèixer les diferents fonts d’informació. 
Sap planificar la intervenció dietètica a partir d’una correcta avaluació de l’estat nutricional dels
individus. 
Porta a terme programes d’alimentació i nutrició en diferents àrees. 
Interpreta programes d’educació dietètico-nutricional i de formació en nutrició i dietètica. 
Executa programes d’educació dieteticonutricional i de formació en nutrició i dietètica. 
Col·labora en la planificació de polítiques alimentàries per a l’educació alimentària i nutricional de la 
població.

COMPETÈNCIES

Generals

Actuar d’acord amb una perspectiva holística de la salut, tolerant i sense judicis de valor, garantint el
dret a la dignitat, privacitat, intimitat, confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i de la família.
Apreciació de la diversitat i multiculturalitat.
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Habilitats per treballar en un equip interdisciplinari.

Específiques

Avaluar i calcular els requeriments nutricionals en situació de salut i malaltia en qualsevol etapa del
cicle vital.
Col·laborar en la planificació de polítiques alimentàries-nutricionals per a l’educació alimentària i
nutricional de la població.
Comprendre i utilitzar la terminologia emprada en ciències de la salut.
Conèixer, detectar precoçment i avaluar les desviacions per excés o defecte, quantitatives i qualitatives,
del balanç nutricional.
Dissenyar, intervenir i executar programes d’educació dietètic-nutricional i de formació en nutrició i 
dietètica.
Elaborar i interpretar una història dietètica en subjectes sans i malalts.
Identificar els problemes dietètics i nutricionals del pacient, així com els factors de risc i les pràctiques 
inadequades.
Participar en l’anàlisi, planificació, intervenció i avaluació d’estudis epidemiològics i programes
d’intervenció en alimentació i nutrició en diferents àrees.
Planificar i dur a terme programes d’educació dietètic-nutricional en subjectes sans i malalts.
Planificar, implantar i avaluar dietes terapèutiques per a subjectes i/o grups.
Planificar, realitzar i interpretar l’avaluació de l’estat nutricional de subjectes i/o grups, tant sans (en
totes les situacions fisiològiques) com a malalts.

CONTINGUTS:

Assistència a pràctiques.

AVALUACIÓ:

L’avaluació del Pràcticum II estarà formada per dues parts:

Avaluació del treball de pràctiques per part del professor de la universitat i que computarà el 60% de la
nota de l’assignatura. 
Avaluació per part del tutor del centre que computarà el 40% de la nota de l’assignatura (segons model
annex 2).
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Tecnologia Culinària

Tecnologia Culinària

Tipologia: Obligatòria (OB)

Crèdits: 6,0

Llengua d’impartició: Català

PROFESSORAT

Blanca Ribot Serra
Laura Barniol Puntí
Maria Merce Estrada Subiña

OBJECTIUS:

L’assignatura de Tecnologia Culinària pertany a la matèria de Restauració i Tecnologia culinària. Els
objectius d’aquesta assignatura són:

1. Conèixer els aspectes bàsics de la tecnologia culinària.

2. Familiaritzar-se amb les diferents tècniques de cocció.

3. Identificar els canvis nutricionals, físics,  químics i sensorials secundaris als processos de cocció.

4. Conèixer com minimitzar les pèrdues nutritives durant els processos de cocció.

5. Aplicar les diferents tècniques en situacions fisiològiques i patològiques que ho requereixin.

 

RESULTATS D’APRENENTATGE:

1. Coneix els canvis que pateixen els aliments com a resultat de les diferents tècniques aplicades.

2. Coneix i aplica les diferents tècniques culinàries adequades a la planificació de dietes en situacions de
salut i/o malaltia en base a la gastronomia tradicional i actual i en base a l evidència científica.

3. Modifica las preparacions culinàries per millorar les propietats nutricionals i sensorials dels aliments.

4. Identifica i utilitza el vocabulari específic en l’àmbit de la tecnologia culinària, de la restauració col·lectiva i
de l’anàlisi sensorial.

5. Actua amb sensibilitat mediambiental en el reciclatge d’elements de desfets propis d’una cuina.
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COMPETÈNCIES

Generals

Buscar, obtenir, organitzar, avaluar críticament i aplicar la informació i evidència científica per assegurar
una atenció actualitzada i eficaç.
Capacitat per a la resolució de problemes.
Capacitat per generar noves idees.
Conèixer la terminologia científica en un altre idioma.
Preocupació per la qualitat.

Específiques

Comprendre i utilitzar la terminologia emprada en ciències de la salut.
Conèixer la composició química, les propietats físicoquímiques, el valor nutritiu, la biodisponibilitat i les
característiques organolèptiques dels aliments i productes alimentaris i ingredients alimentaris.
Conèixer les modificacions que pateixen els aliments, productes alimentaris i ingredients alimentaris
com a conseqüència dels processos tecnològics i culinaris.
Conèixer les tècniques culinàries per optimitzar les característiques organolèptiques i nutricionals dels
aliments, amb respecte a la gastronomia tradicional.

CONTINGUTS:

Conceptes bàsics de la Tecnologia culinària:

- Objectius de la Tecnologia culinària

- Terminologia culinària.

- Organització del centre de producció i maquinària.

- Organització del centre de producció i la seva maquinària

Energies calorífiques per a la transferència de calor.

Tipus de Coccions: - Coccions en medi líquid. - Coccions en medi greixós. - Coccions en medi aire, radiació
i microones. - Coccions al buit.

Identificació primeres matèries i elaboracions culinàries.

Modificacions secundàries als processos culinaris:

- Modificacions Químiques

? Modificacions Nutricionals.

- Modificacions Físiques i Sensorials.

Control de les modificacions nutricionals.

AVALUACIÓ:
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L’avaluació de l’assignatura es farà a partir de:
- Examen final: 50% (Recuperable)
o Continguts teòrics.
- Avaluació continuada de les activitats dirigides i autònomes: 50%
o Resolució activitats: 20% (No recuperable)
o Assistència i entrega pràctiques (1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8,9,10): 30% (No recuperable)

Per aprovar l’assignatura és necessari obtenir una nota igual o superior a 5 en l’examen final, així com el
promig de les diferents parts descrites en l’avaluació continuada. L’assistència a les sessions pràctiques és
obligatòria i per tal de que la nota de pràctiques faci promig amb la resta d’activitats, caldrà haver assistit a
un 80% de les sessions pràctiques de l’assignatura.

Hi haurà una única convocatòria oficial per matrícula. Aquesta convocatòria contempla dos períodes
diferenciats d’avaluació. En primer lloc el període ordinari, que es realitza de forma integrada al procés
formatiu i dins el període lectiu. A més, s’estableix un segon període d’avaluació complementària en el qual
l’estudiant podrà ser avaluat de nou de les activitats recuperables sempre i quan no s’hagi superat
satisfactòriament en el marc del primer període. L’avaluació en aquest segon període no pot suposar més
del 50% de la nota final de l’assignatura i, en qualsevol cas, es desenvoluparà de forma coherent amb el
procés d’avaluació continuada establerta en cada assignatura i per tant, respectant aquelles activitats que,
en el pla docent, s’hagin definit com activitats no recuperables.
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Treball de Fi de Grau I

Treball de Fi de Grau I

Tipologia: Treball de Fi de Grau (TFG)

Crèdits: 3,0

Llengua d’impartició: Català,Anglès

PROFESSORAT RESPONSABLE

Joan Carles Casas Baroy

OBJECTIUS:

Informació general del Treball de Fi de Grau (TFG I i TFG II)

El Treball de Final de Grau (TFG) forma part de tots els estudis universitaris de grau de totes les universitats
tal com estableix la normativa vigent. Els aspectes relacionats amb el TFG estan regulats en la Normativa
acadèmica dels estudis de grau de la UVic.
El Treball de Final de Grau és el resultat de la formació i l’experiència adquirides en el decurs dels
ensenyaments del grau i ha de permetre a l’estudiant mostrar el nivell d’adquisició de les competències de la
titulació i dels principis que fonamentaran la seva futura tasca professional.
El pla d’estudis del Grau en Nutrició Humana i Dietètica de la Universitat de Vic incorpora un TFG de 8
crèdits ECTS, dividit en dues assignatures TFG_I (3 crèdits el semestre 7è) i TFG_II (5 crèdits el semestre
8è) del darrer curs del Grau (4rt curs), de caràcter obligatori per a obtenir el títol. El TFG té convocatòria
única per matrícula. 
La temàtica del TFG es podrà escollir i configurar dins de l’àmbit temàtic que s’ofereix des de la FCSB i que
l’alumne trobarà degudament detallat en el formulari de proposta de tema.
EI TFG s’ha de realitzar de forma individual. L’alumne presentarà la proposta del seu tema d’interès a finals
de 3er curs per tal que sigui aprovada per la Comissió de treball de fi de grau i es pugui assignar un tutor.
Durant el procés de realització del TFG l’estudiant rebrà suport i orientació per part d’un professor/a tutor/a
de la facultat que li serà assignat.
El procés de tutorització s’iniciarà amb un seminari que servirà per explicar de forma general les estratègies
útils en el procés de selecció del tema, elaboració, tutorització, seguiment i avaluació del treball. En el TFG_I
i II el tutor és la mateixa persona i organitzarà les tutories combinant el format de grup reduït i les tutories
individuals segons el criteri del tutor. En el TFG_I s’elabora la metodologia i els objectius del TFG. En el
TFG_II es desenvoluparà la metodologia i els altres punts segons la memòria proposada i es durà a terme la
presentació i defensa oral del TFG que serà avaluada per un tribunal.
A l’aula virtual de l’assignatura l’estudiant trobarà tota la informació referent al calendari d’execusió,
documents d’avaluació i rúbrica, ...  
 
Treball Final de Grau  I

Objectius:

Desenvolupar i presentar una proposta de projecte d’investigació centrat en un problema de la disciplina
Nutrició Humana i Dietètica.
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RESULTATS D’APRENENTATGE:

Identifica un problema d’estudi i el relaciona amb l’àmbit de la pròpia disciplina. 
Segueix ordenadament i desenvolupa les etapes del mètode científic. 
Segueix les orientacions i recomanacions donades per la tutoria. 
Proposa una o diverses alternatives possibles d’intervenció davant un problema. 
Elabora una síntesi breu de les informacions obtingudes amb l’objectiu de crear una base conceptual
que visualitzi la viabilitat de la proposta.

COMPETÈNCIES

Generals

Capacitat per a la comunicació oral i escrita en la pròpia llengua nativa.
Capacitat per al disseny i la direcció de projectes.
Capacitat per generar noves idees.
Destreses de recerca.
Habilitat en l’ús de la informació (habilitat per comprendre i analitzar la informació de fonts diferents).

CONTINGUTS:

En el TFG l’activitat principal es basa a integrar els coneixements que l’alumne ha assolit durant els seus
estudis de grau.

AVALUACIÓ:

En l’avaluació del TFG I es considera:

1.  El procés de desenvolupament  del treball . El tutor elabora un informe de seguiment i representa un
20% de la nota del TFG I. 

2.  Presentació escrita de la proposta de projecte.  L’alumne presenta part de la memòria de TFG
segons el guió. L’avaluació representa un 80% de la nota del TFG I i la realitza el mateix tutor.
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Pràcticum III

Pràcticum III

Tipologia: Pràctiques Externes (PE)

Crèdits: 13,0

Llengua d’impartició: Català,Anglès

PROFESSORAT RESPONSABLE

Anna Vila Martí

OBJECTIUS:

En aquesta assignatura els alumnes faran una estada de pràctiques en centres hospitalaris que tinguin
Unitat de Suport Nutricional.

Objectius

Conèixer el funcionament d’una Unitat de Suport Nutricional. 
Treballar el l’atenció dieteticonutricional al pacient hospitalitzat. 
Identificar cada una de les funcions pròpies del dietista en la Unitat de Suport Nutricional.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Coneix, detecta i avalua les desviacions per excés o defecte, quantitatives i qualitatives del balanç
nutricional. 
Utilitza de forma adequada les eines de valoració de l’estat nutricional i interpreta la informació
obtinguda a partir d’aquestes eines. 
Identifica els problemes dietetico-nutricionals del pacient així com els factors de risc i les pràctiques
inadequades. 
Interpreta una història dietètica. 
Interpreta una història clínica. 
Utilitza un vocabulari professional. 
Integra les dades recollides en la història clínica i dietètica per tal de proposar el tractament
dietetico-nutricional. 
Implementa i avalua dietes terapèutiques per a individus malalts. 
Elabora planificacions dietetiques adequades en base a una adequada valoració dietètico-nutricional. 
Aplica les etapes del procés d’atenció dietètica. 
Intervé i avalua programes d’intervenció en alimentació i nutrició. 
Estableix una comunicació de respecte amb l’usuari/família/grup social. 
Manifesta respecte a la indivudialitat, opinions i creences de l’usuari/família/grup social sense fer judicis
de valor. 
Identifica les funcions pròpies del dietista en el servei. 
Estableix una relació empàtica i d’acompanyament amb els malalts i familiars. 
Organitza i planifica les tasques que s’han de portar a terme. 
Pren decisions coherents en funció de les evidències del context. 
Expressa la seva opinió de forma raonada centrant-se en les seves qualitats i les dificultats. 
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És responsable de les activitats que se li assignen. 
Demostra interès per les activitats que se li assignen per la dinàmica del servei. 
Estableix una comunicació de respecte amb l’equip professional. 
Reflexiona les activitats realitzades. 
Organitza i planifica les activitats realitzades en base a les prioritats. 
Adopta una actitud positiva davant de canvis, ordres, suggerències i crítiques. 
Manté el secret professional. 
Aplica el coneixement adquirit a la pràctica. 
Modifica l’actuació davant de les suggerències i crítiques. 
Demostra tenir iniciatives adequades abans que se li assignin activitats.

COMPETÈNCIES

Generals

Actuar d’acord amb una perspectiva holística de la salut, tolerant i sense judicis de valor, garantint el
dret a la dignitat, privacitat, intimitat, confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i de la família.
Apreciació de la diversitat i multiculturalitat.
Capacitat d’iniciativa i esperit emprenedor.
Capacitat per a l’ús de destreses interpersonals.
Capacitat per a la presa de decisions.
Capacitat per actuar d’acord amb un compromís ètic.
Capacitat per adaptar-se a situacions noves.
Capacitat per aplicar el coneixement a la pràctica.
Capacitat per organitzar i planificar.
Establir una relació empàtica i d’acompanyament amb els malalts i familiars.
Habilitats per a la crítica i autocrítica.
Habilitats per treballar en un equip interdisciplinari.
Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva amb els pacients, les famílies i
els grups socials.

Específiques

Comprendre i utilitzar la terminologia emprada en ciències de la salut.
Conèixer, detectar precoçment i avaluar les desviacions per excés o defecte, quantitatives i qualitatives,
del balanç nutricional.
Elaborar i interpretar una història dietètica en subjectes sans i malalts.
Identificar els problemes dietètics i nutricionals del pacient, així com els factors de risc i les pràctiques 
inadequades.
Interpretar i integrar les dades clíniques, bioquímiques i farmacològiques en la valoració nutricional del
malalt i en el seu tractament dietètic-nutricional.
Interpretar una història clínica.
Participar en l’anàlisi, planificació, intervenció i avaluació d’estudis epidemiològics i programes
d’intervenció en alimentació i nutrició en diferents àrees.
Participar en l’equip multidisciplinari d’una Unitat de Nutrició Hospitalària.
Planificar, implantar i avaluar dietes terapèutiques per a subjectes i/o grups.
Planificar, realitzar i interpretar l’avaluació de l’estat nutricional de subjectes i/o grups, tant sans (en
totes les situacions fisiològiques) com a malalts.
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CONTINGUTS:

Assistència a pràctiques

AVALUACIÓ:

L’avaluació constarà de:

Assistència obligatòria a les pràctiques. 
Treball a realitzar: 60% 
Avaluació per part del tutor de pràctiques: 40%
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Treball de Fi de Grau II

Treball de Fi de Grau II

Tipologia: Treball de Fi de Grau (TFG)

Crèdits: 5,0

Llengua d’impartició: Català

PROFESSORAT RESPONSABLE

Joan Carles Casas Baroy

OBJECTIUS:

Informació general del Treball de Fi de Grau (TFG I i TFG II)

El Treball de Final de Grau (TFG) forma part de tots els estudis universitaris de grau de totes les universitats
tal com estableix la normativa vigent. Els aspectes relacionats amb el TFG estan regulats en la Normativa
acadèmica dels estudis de grau de la UVic.

El Treball de Final de Grau és el resultat de la formació i l’experiència adquirides en el decurs dels
ensenyaments del grau i ha de permetre a l’estudiant mostrar el nivell d’adquisició de les competències de la
titulació i dels principis que fonamentaran la seva futura tasca professional.
El pla d’estudis del Grau en Nutrició Humana i Dietètica de la Universitat de Vic incorpora un TFG de 8
crèdits ECTS, dividit en dues assignatures TFG_I (3 crèdits el semestre 7è) i TFG_II (5 crèdits el semestre
8è) del darrer curs del Grau (4rt curs), de caràcter obligatori per a obtenir el títol. El TFG té convocatòria
única per matrícula.

La temàtica del TFG es podrà escollir i configurar dins de l’àmbit temàtic que s’ofereix des de la FCSB i que
l’alumne trobarà degudament detallat en el formulari de proposta de tema.

EI TFG s’ha de realitzar de forma individual. L’alumne presentarà la proposta del seu tema d’interès a finals
de 3er curs per tal que sigui aprovada per la Comissió de treball de fi de grau i es pugui assignar un tutor.
Durant el procés de realització del TFG l’estudiant rebrà suport i orientació per part d’un professor/a tutor/a
de la facultat que li serà assignat.

El procés de tutorització s’iniciarà amb un seminari que servirà per explicar de forma general les estratègies
útils en el procés de selecció del tema, elaboració, tutorització, seguiment i avaluació del treball. En el TFG_I
i II el tutor és la mateixa persona i organitzarà les tutories combinant el format de grup reduït i les tutories
individuals segons el criteri del tutor. En el TFG_I s’elabora la metodologia i els objectius del TFG. En el
TFG_II es desenvoluparà la metodologia i els altres punts segons la memòria proposada i es durà a terme la
presentació i defensa oral del TFG que serà avaluada per un tribunal.

A l’aula virtual de l’assignatura l’estudiant trobarà tota la informació referent al calendari d’execusió,
documents d’avaluació i rúbrica, ...

 

Treball Final de Grau  II

El TFG II és la continuació del TFG I.
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Per poder dur a terme el TFG II s’ha de tenir aprovat el TFG I i cal fer ampliació de matrícula, per al TFG II,
en les dates previstes per l’Àrea de Gestió Acadèmica sense necessitat de realitzar una instància al Cap 
d’Estudis.

Objectius:

Desenvolupar i presentar una proposta de projecte d’investigació centrat en un problema de la disciplina
Nutrició Humana i Dietètica. 

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Segueix ordenadament i desenvolupa les etapes del mètode científic. 
Segueix les orientacions i recomanacions donades per la tutoria. 
Presenta una pregunta d’investigació i l’argumenta i justifica en el context de la pròpia disciplina.  
Dissenya una intervenció (proposta de millora, innovació, tractament, programa de salut...) de manera
que pugui ser aplicada. 
Elabora una síntesi de les informacions obtingudes en la cerca bibliogràfica i documental àmplia d’abast
internacional. 
Elabora la memòria escrita d’un projecte d’investigació (segons el format FCSB). 
Exposa oralment i defensa el projecte davant d’un tribunal.

COMPETÈNCIES

Generals

Capacitat per a la comunicació oral i escrita en la pròpia llengua nativa.
Capacitat per al disseny i la direcció de projectes.
Capacitat per generar noves idees.
Destreses de recerca.
Habilitat en l’ús de la informació (habilitat per comprendre i analitzar la informació de fonts diferents).

CONTINGUTS:

En el TFG activitat principal es basa a integrar els coneixements que l’alumne ha assolit durant els seus
estudis de grau.

AVALUACIÓ:

L’avaluació serà individual i es basa en 3 conceptes, el procés d’elaboració o seguiment, la memòria i la
presentació i defensa oral:

1. Procés d’elaboració o informe de seguiment (20%): en aquest procés l’estudiant rep el suport d’un tutor
que l’orientarà i li donarà suport. El tutor i l’estudiant han d’establir un pla de treball i un pla de tutories on
s’especifiqui la periodicitat, de manera que el tutor pugui seguir el procés de realització del treball, orientar
en la redacció de la memòria escrita i en l’elaboració de l’exposició oral i la defensa pública.

2. Memòria escrita (60%): en aquest document escrit l’alumne reflecteix tot el projecte i és el resultat final de
tot el procés. Ha d’estar elaborat seguint les pautes que l’alumne trobarà indicades a l’aula virtual. Aqueste
indicacions han estat elaborades per tal de poder avaluar un projecte tal com es fa en el context real i poder
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equilibrar el nivell d’exigència d’aquest treball en el context acadèmic i, per tant, de les competències que
s’han d’avaluar.

3. Presentació oral i defensa (20%): La defensa pública dels TFG es fa presencialment a la UVic. L’estudiant
ha de presentar el seu treball davant un tribunal format per dos professors que hauran llegit la memòria
escrita. És un acte acadèmic de caràcter públic. La durada serà de 30 minuts com a màxim i estaran
repartits de la següent manera: 7 minuts per a la exposició oral i un màxim de 10 minuts per a les preguntes
del tribunal i les respostes de l’alumne.

La qualificació global i final de TFG II l’elaborarà el tribunal tenint presents aquests tres conceptes.
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ASSIGNATURES OPTATIVES
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Alimentació en Grups amb Necessitats Especials

Alimentació en Grups amb Necessitats Especials

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 3,0

Llengua d’impartició: Català

PROFESSORAT

Anna Pibernat Tornabell
Anna Vila Martí
Glòria Gómez López
Hegoi Segurola Gurruchaga

OBJECTIUS:

Alimentació en Grups amb Necessitats Especials és una assignatura optativa emmarcada dins de la matèria
de Cronicitat i malalties de llarga evolució. Aquesta assignatura es centra en dos col·lectius de gran
rellevància des de l’àmbit de la nutrició i dietètica per les característiques pròpies de cadascun d’ells: el
pacient crònic complex i els malalts oncològics.

Els objectius que han d’assolir els estudiants són:

1.  Conèixer les causes de desnutrició en el malalt oncològic. 
2.  Aplicar el procés d’atenció dietètic en el pacient crònic complex. 
3.  Aplicar el procés d’atenció dietètic en el malalt oncològic en diferents situacions. 
4.  Poder treballar la simptomatologia associada a la patologia oncològica des de l’àmbit gastronòmic.

 

RESULTATS D’APRENENTATGE:

1.  Planifica dietes adaptades a cada patologia i individu en base a una adequada valoració
dietètic-nutricional. 

2.  Realitza recomanacions d’una dieta equilibrada, segons les característiques de cada individu. 
3.  Elabora millores gastronòmiques per a la millora de la simptomatologia associada als tractaments

oncològics 
4.  Interpreta les dades recollides en una història clínica i dietètica. 
5.  És capaç de sintetitzar els punts més importants sobre un tema en base a l’evidència científica.

COMPETÈNCIES

Generals
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Capacitat d’anàlisi i síntesi.
Capacitat per a la resolució de problemes.
Capacitat per actuar d’acord amb un compromís ètic.

Específiques

Avaluar i calcular els requeriments nutricionals en situació de salut i malaltia en qualsevol etapa del
cicle vital.
Identificar els problemes dietètics i nutricionals del pacient, així com els factors de risc i les pràctiques 
inadequades.
Planificar, implantar i avaluar dietes terapèutiques per a subjectes i/o grups.
Planificar, realitzar i interpretar l’avaluació de l’estat nutricional de subjectes i/o grups, tant sans (en
totes les situacions fisiològiques) com a malalts.

CONTINGUTS:

1.  Alimentació en el pacient crònic complex.

1.1.  Deinicions.
1.2.  Epidemiologia.
1.3.  Procés d’atenció dietètic en la pacient crònic complex: avaluació de l’estat nutricional, intervenció 
dietètic-nutricional.

1.  Alimentació i malalt oncològic.

2.1.  Malaltia oncològica: dades epidemiològiques.
2.2.  Aliments protectors i aliments desencadenents.
2.3.  Gastronomia aplicada a la simptomatologia oncològica.

AVALUACIÓ:

Segons la normativa de la UVic aprovada per Consell de Direcció de la UVic, (curs 2015/2016); hi haurà una
única convocatòria oficial que contemplarà dos períodes diferents d’avaluació:
Període ordinari que es realitzarà dins el període lectiu.
Període d’avaluació complementaria.

1. Període ordinari: Avaluació continuada de les activitats realitzades per l’estudiant a través de:

Assistència obligatòria a les sessions de casos i de pràctiques (10%) (No recuperable) 
Resolució de casos (30%) (Recuperable) 
Elaboració informe de pràctiques (30%) (No Recuperable) 
Elaboració d’un treball (30%) (Recuperable)

2. Període d’avaluació complementària:
L’estudiant que no superi algunes de les activitats considerades recuperables, podrà recuperar-les en
aquest període, sempre que el total de parts no superades de l’assignatura no suposi el 50% de la nota final.

Important:
El plagi o la còpia de treball aliè són penalitzats a totes les universitats i, segons la normativa de drets i
deures dels i les estudiants de la Universitat de Vic constitueixen faltes greus. És per això que en el
transcurs d’aquesta assignatura, qualsevol indici de plagi o apropiació indeguda de textos o idees d’altres
persones (siguin autors/es, Internet o companys/es de classe) es traduirà de manera automàtica en un 
suspès.
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Per facilitar la citació apropiada de textos i materials consultar les orientacions i pautes de citació acadèmica
disponible a la pàgina web de la biblioteca de la UVic.

 

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Salas-Salvadó, J., ... (2008). Nutrición y dietética Clínica (2 ed.). Barcelona: Elsevier.
Gil, A. (2010). tratado de Nutrición. Tomo III (2 ed.). Madrid: Editorial Médica Panamericana.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

El professorat facilitarà les referències de la bibliografia complementària i de lectura obligatòria al llarg del
desenvolupament de l’assignatura i a través del campus virtual.
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Alimentació i Mitjans de Comunicació Social

Alimentació i Mitjans de Comunicació Social

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 3,0

OBJECTIUS:

L’assignatura Alimentació i Mitjans de Comunicació Social, pertany a la matèria d’Alimentació Sostenible i 
Gastronomia.
Els objectius són:

1.  Conèixer els aspectes bàsics sobre la comunicació i familiaritzar-se amb els principals mitjans de
comunicació. 

2.  Valorar la presència i l’impacte social de la informació sobre alimentació, gastronomia i salut en els
mitjans de comunicació de masses i en els nous mitjans interactius i xarxes socials. 

3.  Identificar com el dietista-nutricionista pot utilitzar aquests mitjans de comunicació per al
desenvolupament de les seves competències professionals. 

4.  Elaborar una estratègia comunicativa en alimentació per promocionar la salut de les persones.

 

RESULTATS D’APRENENTATGE:

RA8- Analitza la influència dels nous mitjans interactius de comunicació en la informació sobre productes 
alimentaris.

COMPETÈNCIES

Generals

Comprendre i interpretar fonts d’informació, orals i escrites, especialitzades en Ciències de la Salut, en
una segona llengua.
Habilitat en l’ús de la informació (habilitat per comprendre i analitzar la informació de fonts diferents).

Específiques

Participar en els equips empresarials de màrqueting social, publicitat i al·legacions saludables.

CONTINGUTS:

La comunicació: Introducció, models, elements, tipus, finalitats i aplicacions. 
Mitjans de comunicació: Introducció general, objectius i relació amb l’alimentació. 
Les entrevistes, classes, conferències, com a canal d’expressió i presència professional. 
Els mitjans de comunicació tradicionals com a canal d’expressió i presència professional: la radio, la
televisió i la premsa (diaris, revistes, llibres, fulletons, còmics, etc.) 
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Internet i les xarxes socials com a canal d’expressió i presència professional. Paper de les xarxes
socials en l’escenari actual de la comunicació global. El poder de les xarxes socials i l’apoderament de
l’usuari. 
La publicitat com a canal d’expressió i presència professional. 
Utilització dels mitjans de comunicació i les TIC en entorns sociosanitaris, empresarials,... (hospitals,
ABS, consultes, escoles, indústria, etc.) i de promoció de la salut. 
Gestió de la comunicació en episodis d’emergència.

AVALUACIÓ:

L’avaluació de l’assignatura serà continuada a partir de les següents activitats proposades: 100%

Activitat 1: 35% (NO Recuperable): Presentació a classe d’una estratègia de comunicació de promoció
de la salut. El tema i el format de la presentació són lliures. Durada de mínim de 8 min. i màx. 15min. 
Activitat 2: 35% (NO Recuperable): Presentació a classe dels aspectes comunicatius de dos anuncis
televisius de productes alimentaris i fer la valoració crítica d’aquests. Durada mínima de 8 min. i màx. 15
min. 
Activitat 3: 30% (Recuperable): Examen teòric dels continguts.

Per aprovar l’assignatura és necessari obtenir una nota igual o superior a 5 en el conjunt de les activitats
d’avaluació continuada.
Hi haurà una única convocatòria oficial per matrícula. Aquesta convocatòria contempla dos períodes
diferenciats d’avaluació. En primer lloc el període ordinari, que es realitza de forma integrada al procés
formatiu i dins el període lectiu. A més, s’estableix un segon període d’avaluació complementària en el qual
l’estudiant podrà ser avaluat de nou de les activitats recuperables sempre i quan no s’hagi superat
satisfactòriament en el marc del primer període.

L’avaluació en aquest segon període no pot suposar més del 50% de la nota final de l’assignatura i, en
qualsevol cas, es desenvoluparà de forma coherent amb el procés d’avaluació continuada establerta en
cada assignatura i per tant, respectant aquelles activitats que, en el pla docent, s’hagin definit com activitats
no recuperables.
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Cooperació per al Desenvolupament

Cooperació per al Desenvolupament

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 3,0

Llengua d’impartició: Anglès

PROFESSORAT

Carme Roure Pujol

OBJECTIUS:

Millions of people in the world do not have enough food to lead a healthy and active life. Physical and mental
development in children are affected, and many dies before reaching the age of five due to illnesses that are
susceptible of control and prevention in developed countries. According to the World Health Organization,
45% of infant mortality is due to problems related to undernutrition. Fighting food crises is more than
providing food, the causes are diverse and at every moment an appropriate technique and strategy should
be determined and adapted to the context of the intervention.
The purpose of this course serves as an introduction on the management of emergency nutrition field
situations for nutritionist, nursing, humanitarian workers and medical professionals with limited nutrition
training in emergencies.

Objectives of the course 
- Discuss global trends on nutrition in emergencies and the global significance and impact of 
undernutrition.                                                                        

- Draw on a conceptual framework for the causes of malnutrition.
- Define food security and how to measure it.
- Identify different types of malnutrition including micronutrient deficiències.
- Use of standard methods to assess acute malnutrition individually and collectivelly.
- Know the different nutritional strategies for preventing and treating acute malnutrition.

 

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Intended learning outcomes. By the end of this module, students should be able to: 
• Demonstrate advanced knowledge of human nutrition in terms of food, diet and health, at biological, social
and policy levels;
• Interpret and synthesise different types of data used to analyse and assess nutritional problems at
individual and population;
• Evaluate critically the findings of scientific studies of public health nutrition;
• Identify and formulate appropriate responses and intervention strategies to address nutritional issues,
taking into account the public health and social policy contexts; and
• Apply knowledge of effective teamworking and communication skills to solve problems and achieve specific 
goals.
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COMPETÈNCIES

Generals

Apreciació de la diversitat i multiculturalitat.
Capacitat per actuar d’acord amb un compromís ètic.
Coneixement d’una segona llengua.
Conèixer els valors democràtics de la cultura de la pau, la igualtat d’oportunitats i l’accessibilitat 
universal.
Conèixer i comprendre la interacció dels aspectes socioculturals en el manteniment de la salut o en
l’aparició de la malaltia.

Específiques

Descriure i argumentar les desigualtats culturals i socials que poden incidir en els hàbits d’alimentació.

Bàsiques

Desenvolupar les habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un grau
alt d’autonomia. 

CONTINGUTS:

1. Introduction to malnutrition.

a) Global trends in malnutrition

b) Main causes and consequences of malnutrition

2. Introduction to food security, assessment and surveillance.

3. Basic concepts in nutrition: basic nutritional needs, vulnerable groups

4. Types of Malnutrition. Classification.

5. Individual evaluation: measures and anthropometric indices.

6. Collective evaluation: nutrition surveys

7. Nutritional interventions.

a) Types of nutritional intervention programs

b) Introduction to the management of acute malnutrition (SAM & MAM)

c) Specialised nutritional products

AVALUACIÓ:

According to the regulations of the UVic approved by the Board of Directors (2015/2016) will be a single
official call that will include two different assessment periods:
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1. Ordinary period: continuous evaluation of the activities carried out by the student through:

a. Individual work from exercises, vídeos, reading articles (15 %). Not recoverable.

b. Participation in a moodle fòrum (15 %). The tòpic will be proposed by the teacher. At least three
interventions are needed. Not recoverable.

c. Oral and written presentation of a case study (30 %). Recoverable the written presentation.

d. Exam. It will be in the form of a multiple choice and short questions (40 %). Recoverable.

2. Complementary evaluation period: the student who does not pass some of the activities considered
recoverable, can recover them during this period, always that the total of parts does not suppose 50%.

Note: The activities can be modified according to the teaching staff, dynamics and circumstances of each
class group.

Important
Plagiarism or copying other people’s work are penalized in all universities and according to the rules of rights
and duties of the students of the University of Vic constitute serious offenses. That is why during this course,
any hint of plagiarism or misappropriation of texts and ideas of others (authors, Internet or class colleagues),
will result in an automatic suspend.
To facilitate proper citation of texts and materials, consult the guidelines and rules of academic citation
available on the UVic library website.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Beaglehole, R, Bonita, R and Kjellstrom, T. (2006). Basic Epidemiology, 2nd edition. Recuperat de 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43541/9241547073_eng.pdf?sequence=1
Food and Agriculture Organization (FAO) (2018). The State of Food Security and Nutrition in the World - 
SOFI. Recuperat de http://www.fao.org/3/I9553EN/i9553en.pdf
Holland, A.C., Kennedy, M.C., and Hwang, S.W. (2011). The assessment of food security in homeless
individuals: A comparison of the Food Security Survey Module and the Household Food Insecurity
Access Scale: Public Health Nutrition 14:2254?2259. Recuperat de 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21740619
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) (2017). World Humanitarian
Data and Trends. Recuperat de 
http://interactive.unocha.org/publication/datatrends2017/resources/WHDT2017_Final_Singles.pdf
World Food Programme (WFP) (2005). A Manual: Measuring and Interpreting Malnutrition and Mortality.
Recuperat de http://www.unhcr.org/45f6abc92.pdf

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

El professorat facilitarà les referències de la bibliografia complementària i de lectura obligatòria al llarg del
desenvolupament de l’assignatura i a través del campus virtual.
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Dietoteràpia Infantil en Situacions de Cronicitat

Dietoteràpia Infantil en Situacions de Cronicitat

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 3,0

Llengua d’impartició: Català

PROFESSORAT

Anna Vila Martí
Dolores García Arenas

OBJECTIUS:

 

En aquesta assignatura es pretén que l’estudiant conegui de forma més específica el tractament
dietoterapeutic en l’edat infantil.

Els objectius que els estudiants han d’assolir són:

Adquirir els conceptes genèrics de la nutrició infantil. 
Planificar una correcta alimentació adaptada a l’edat i a cada una de les patologies.

 

RESULTATS D’APRENENTATGE:

1.  Avalua i calcula els requeriments nutricionals en l’edat pediàtrica en situació de malaltia. 
2.  Identifica les bases d’una alimentació saludable. 
3.  Planifica, implementa i avalua dietes terapèutiques per a pacients malalts en edat pediàtrica. 
4.  Resol casos clínics amb èxit. 
5.  És capaç d’analitzar i sintetitzar.

COMPETÈNCIES

Generals

Capacitat per a la presa de decisions.

Específiques

Avaluar i calcular els requeriments nutricionals en situació de salut i malaltia en qualsevol etapa del
cicle vital.
Identificar els problemes dietètics i nutricionals del pacient, així com els factors de risc i les pràctiques 
inadequades.
Planificar, realitzar i interpretar l’avaluació de l’estat nutricional de subjectes i/o grups, tant sans (en
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totes les situacions fisiològiques) com a malalts.

CONTINGUTS:

1.  Introducció a la nutrició pediàtrica 
2.  Alimentació infantil 
3.  Valoració de l’estat nutricional en l’edat pediàtrica 
4.  Alimentació en nens prematurs 
5.  Alteracions del sistema digestiu 
6.  Fibrosis Quística 
7.  Dietes cetogènqiues 
8.  Altres situacions: El nen que no menja. Dietes no omnívores en l’edat pediàtrica.

AVALUACIÓ:

Segons la normativa de la UVic aprovada per Consell de Direcció de la UVic, (curs 2015/2016); hi haurà una
única convocatòria oficial que contemplarà dos períodes diferents d’avaluació:
Període ordinari que es realitzarà dins el període lectiu.
Període d’avaluació complementaria.

1. Període ordinari: Avaluació continuada de les activitats realitzades per l’estudiant a través de:

Resolució de casos (30% - No recuperable) 
Activitat de curs (20% - No recuperable) 
Examen teòric i pràctic (50% - Recuperable)

2. Període d’avaluació complementària:
L’estudiant que no superi algunes de les activitats considerades recuperables, podrà recuperar-les en
aquest període, sempre que el total de parts no superades de l’assignatura no suposi el 50% de la nota final.

Important:
El plagi o la còpia de treball aliè són penalitzats a totes les universitats i, segons la normativa de drets i
deures dels i les estudiants de la Universitat de Vic constitueixen faltes greus. És per això que en el
transcurs d’aquesta assignatura, qualsevol indici de plagi o apropiació indeguda de textos o idees d’altres
persones (siguin autors/es, Internet o companys/es de classe) es traduirà de manera automàtica en un 
suspès.

Per facilitar la citació apropiada de textos i materials consultar les orientacions i pautes de citació acadèmica
disponible a la pàgina web de la biblioteca de la UVic.

 

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Tojo, R. (2001). Tratado de Nutrición Pediatrica (1 ed.). Barcelona: Doyma.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

El professorat facilitarà les referències de la bibliografia complementària i de lectura obligatòria al llarg del
desenvolupament de l’assignatura i a través del campus virtual.
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Ecogastronomia i Biodiversitat

Ecogastronomia i Biodiversitat

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 3,0

Llengua d’impartició: Català

PROFESSORAT

Alba Reguant Closa

OBJECTIUS:

L’assignatura d’Ecogastronomia i Biodiversitat forma part de la matèria d’optativitat del Grau en Nutrició
Humana i Dietètica.

Els objectius generals d’aquesta assignatura són:

-          Conèixer els diferents sistemes agroalimentaris.

-          Aprendre a interpretar el lligam entre la sostenibilitat del sistema agroalimentari i la salut de les 
persones.

-          Relacionar la sostenibilitat i la seva relació amb les recomanacions alimentàries.

-          Conèixer i saber interpretar l’impacte mediambiental, social i econòmic de les dietes.

-          Desenvolupament i adquisició d’eines i competències que permetin planificar consells i
recomanacions alimentàries més sostenibles.

 

RESULTATS D’APRENENTATGE:

1.      Reconeix la influència històrica en la construcció de la cultura alimentària occidental actual.

2.      Identifica la relació entre la cultura alimentària sostenible i el concepte de vida saludable.

3.      Identifica i classifica el lligam entre la composició nutricional dels aliments i el seu impacte
mediambiental, social i econòmic.

4.      Identifica i avalua la biodiversitat del sistema agroalimentari i de la dieta.

5.      Coneix els diferents sistemes de producció d’aliments i es capaç d’aplicar-los.

6.      Analitza i té en compte la sostenibilitat en l’educació nutricional de les diferents poblacions.

7.      Aplica criteris de sostenibilitat en el disseny i planificació dels menús i pautes nutricionals.
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8.      Mostra habilitats per la reflexió crítica del lligam entre les recomanacions nutricionals, la salut de les
persones i la sostenibilitat.

COMPETÈNCIES

Generals

Comprendre i interpretar fonts d’informació, orals i escrites, especialitzades en Ciències de la Salut, en
una segona llengua.
Conèixer els valors democràtics de la cultura de la pau, la igualtat d’oportunitats i l’accessibilitat 
universal.
Sensibilitat davant qüestions mediambientals.

Específiques

Conèixer els sistemes de producció i els processos bàsics en l’elaboració, transformació i conservació
dels principals aliments.
Conèixer l’evolució històrica, antropològica i sociològica de l’alimentació, nutrició i dietètica en el context
de la salut i malaltia.

CONTINGUTS:

Tema 1: Models i sistemes de producció agroalimentaris

Coneix, interpreta i avalúa la cadena de producció dels diferents aliments. Reconeix la fertilitat dels diferents
sòls i la seva capacitat de producció agrícola. Reconeix l’origen dels aliments i les seves propietats
nutricionals en funció del sistema de producció agrícola.

Tema 2: Dietes sostenibles

Impacte mediambiental, social i econòmic de les dietes.

Tema 3: El trilema: dieta, salut i sostenibilitat

Coneix i interpreta l’impacte de la dieta en la salut de les persones i del medi.

Tema 4: Estratègies nutricionals sostenibles

Polítiques i accions nutricionals a la població amb èmfasis en la sostenibilitat.

Tema 5: Eines d’educació nutricional més sostenibles

Aplicabilitat i pràctica de recomanacions nutricionals més sostenibles.

AVALUACIÓ:

Segons la normativa de la UVic aprovada per Consell de Direcció de la UVic, (curs 2015/2016); hi haurà una
única convocatòria oficial que contemplarà dos períodes diferents d’avaluació:
Període ordinari que es realitzarà dins el període lectiu.
Període d’avaluació complementaria.
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1. Període ordinari: Avaluació continuada de les activitats realitzades per l’estudiant a través de:
- Examen final (40% de la nota final de l’assignatura/ recuperable)
- Resolució d’exercicis, casos i sessions pràctiques (60% de la nota final de l’assignatura/ no recuperable)

La nota final de l’assignatura serà el resultat de la ponderació de les notes obtingudes en cadascuna de les 
parts.

2. Període d’avaluació complementària:
L’estudiant que no superi algunes de les activitats considerades recuperables, podrà recuperar-les en
aquest període, sempre que el total de parts no superades de l’assignatura no suposi el 50% de la nota final.

Important:
El plagi o la còpia de treball aliè són penalitzats a totes les universitats i, segons la normativa de drets i
deures dels i les estudiants de la Universitat de Vic constitueixen faltes greus. És per això que en el
transcurs d’aquesta assignatura, qualsevol indici de plagi o apropiació indeguda de textos o idees d’altres
persones (siguin autors/es, Internet o companys/es de classe) es traduirà de manera automàtica en un 
suspès.

Per facilitar la citació apropiada de textos i materials consultar les orientacions i pautes de citació acadèmica
disponible a la pàgina web de la biblioteca de la UVic.
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Planificació Dietètica en Formes Alternatives d’Alimentació

Planificació Dietètica en Formes Alternatives d’Alimentació

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 3,0

Llengua d’impartició: Català

PROFESSORAT

Julio Basulto Marset

OBJECTIUS:

L’assignatura de Planificació Dietètica en Formes Alternatives d’Alimentació forma part de la matèria
d’Estratègies d’Intervenció en Salut corresponent a la Formació Optativa del Grau en Nutrició Humana i 
Dietètica.

Els objectius generals d’aquesta assignatura són:
- Valorar les necessitats nutricionals en les diferents etapes de la vida i/o situacions fisiològiques.
- Identificar les característiques principals d’algunes pautes d’alimentació alternatives.
- Adquirir habilitat en el disseny de planificacions alimentàries, consells i recomanacions dietètiques d’acord
amb les característiques dels diferents col·lectius.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

1.  Identifica els problemes dietètico-nutricionals dels pacients. 
2.  Elabora planificacions dietètiques adequades als diferents cicles vitals i situacions fisiològiques en base

a una adequada valoració dietètico-nutricional. 
3.  Dissenya dietes variades i equilibrades respectant les característiques diferencials de l’alimentació dels

diferents col·lectius. 
4.  Resol els problemes que se li plantegen en base a l’evidència científica.

COMPETÈNCIES

Generals

Apreciació de la diversitat i multiculturalitat.
Buscar, obtenir, organitzar, avaluar críticament i aplicar la informació i evidència científica per assegurar
una atenció actualitzada i eficaç.
Capacitat per organitzar i planificar.

Específiques

Identificar les bases d’una alimentació saludable (suficient, equilibrada, variada i adaptada).
Prescriure el tractament específic, corresponent a l’àmbit de competència del dietista-nutricionista.
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Bàsiques

Tenir la capacitat de recollir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l’àrea d’estudi pròpia) per
emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes importants de caràcter social, científic o ètic. 

CONTINGUTS:

Tema 1. Introducció a les alimentacions alternatives. 

Quina és la dieta "no alternativa"? (Com menja la població general? (Nutrients; Aliments;
Infància/Adolescència; Per què mengem així?; Com hauríem de menjar?)

Tema 2. Dieta macrobiòtica (Quan s’origina?; Què és?; "Funciona"?; Comparació amb el vegetarianisme;
Valoració; Riscos; Què hem de dir a un pacient que la segueix?)

Tema 3. Dieta paleolítica? (It consists mainly of MEAT?; Absència de grans?; Absència de llegums?;
Absència de làctics?; Evidències?; Què mengem?)

Tema 4. Plant-based diets i obesitat (En adults; En la infància)

Tema 5. Dieta vegetariana (Menjar de tot, és "menjar saludablement"?; Dietes vegetarianes, totes son
saludables?; La comunitat científica, recolza les dietes vegetarianes?; Vegetarianisme i salut; Nutrients
conflictius; Dietes vegetarianes en diferents etapes de la vida; Receptes?)

AVALUACIÓ:

Segons la normativa de la UVic aprovada per Consell de Direcció de la UVic, (curs 2015/2016); hi haurà una
única convocatòria oficial que contemplarà dos períodes diferents d’avaluació:

Període ordinari que es realitzarà dins el període lectiu.

Període d’avaluació complementaria.

1. Període ordinari: Avaluació continuada de les activitats realitzades per l’estudiant a través de:

Examen final (40% de la nota final de l’assignatura/ recuperable)

Resolució exercicis (A1-A7: 30% de la nota final de l’assignatura/ no recuperable)

Casos pràctics (C1 i C2: 30% de la nota final de l’assignatura/ no recuperable, 15% cadascun)

La nota final de l’assignatura serà el resultat de la ponderació de les notes obtingudes en cadascuna de les 
parts.

2. Període d’avaluació complementària:

L’estudiant que no superi algunes de les activitats considerades recuperables, podrà recuperar-les en
aquest període, sempre que el total de parts no superades de l’assignatura no suposi el 50% de la nota final.

Important:

El plagi o la còpia de treball aliè són penalitzats a totes les universitats i, segons la normativa de drets i
deures dels i les estudiants de la Universitat de Vic constitueixen faltes greus. És per això que en el
transcurs d’aquesta assignatura, qualsevol indici de plagi o apropiació indeguda de textos o idees d’altres
persones (siguin autors/es, Internet o companys/es de classe) es traduirà de manera automàtica en un 
suspès.
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Per facilitar la citació apropiada de textos i materials consultar les orientacions i pautes de citació acadèmica
disponible a la pàgina web de la biblioteca de la UVic.

 

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Mangels, Reed., Messina, Virginia., Messina, Mark. (2010). The Dietitian’s Guide to Vegetarian Diets: 
Issues and applications (3 ed.). Estats Units: Jones and Bartlett Publishers.
Sabaté, Joan. (2009). Nutrición vegetariana (1 ed.). Espanya: Safeliz.
Basulto, Julio., Cáceres, Juanjo. (2016). Más vegetales, menos animales: Una alimentación más
saludable y sostenible (1 ed.). Barcelona: Debolsillo.
Martínez Argüelles, Lucía. (2016). Vegetarianos con ciencia (1 ed.). Espanya: Arcopress.
Mahan, L Kathleen. Raymond, Raymond (2017). Krause dietoterapia (14 ed.). Espanya: Elsevier.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

El professorat facilitarà les referències de la bibliografia complementària i de lectura obligatòria al llarg del
desenvolupament de l’assignatura i a través del campus virtual.
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Restauració, Creativitat i Gastronomia

Restauració, Creativitat i Gastronomia

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 3,0

Llengua d’impartició: Català

PROFESSORAT

Francesc Molera Fabré

OBJECTIUS:

Els objectius generals d’aquesta assignatura són:

Conèixer estratègies de restauració i creativitat aplicables a la planificació dietètica per tal de millorar
des del punt de vista de qualitat organolèptica i nutrional els plats i menús prescrits. 
Donar eines per adaptar la oferta gastronòmica a la situació fisiològica i/o patològica de l’usuari i /o
necessitats del centre (escoles, residències, menjadors socials...)

RESULTATS D’APRENENTATGE:

R1- Reconeix la influència històrica en la construcció de la cultura alimentària occidental actual.
R4- Identifica les caracterítiques sensorials i de qualitat en el productes gastronòmics de proximitat.
R3-Utilitza els aliments i ingredients apropiats per a l’elaboració de plats creatius.

COMPETÈNCIES

Generals

Apreciació de la diversitat i multiculturalitat.
Habilitat en l’ús de la informació (habilitat per comprendre i analitzar la informació de fonts diferents).
Sensibilitat davant qüestions mediambientals.

Específiques

Conèixer l’evolució històrica, antropològica i sociològica de l’alimentació, nutrició i dietètica en el context
de la salut i malaltia.

CONTINGUTS:

- Evolució de la cuina al llarg de la història fins a la dieta mediterrània.
- Opcions alimentàries alternatives. 
- Restauració i creativitat aplicada a pediatria.
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- Els texturitzants a la cuina. Cuina creativa en base a la modificació de textures.
- Cuina creativa per a persones que presenten: intoleràncies i al·lèrgies alimentàries, malalties metabòliques

AVALUACIÓ:

Segons la normativa de la UVic aprovada per Consell de Direcció de la UVic, (curs 2015/2016); hi haurà una
única convocatòria oficial que contemplarà dos períodes diferents d’avaluació:
Període ordinari que es realitzarà dins el període lectiu.
Període d’avaluació complementaria.

1. Període ordinari: Avaluació continuada de les activitats realitzades per l’estudiant a través de:

- Examen final: 50% (Recuperable) 
- Avaluació continuada de les activitats dirigides i autònomes: 50%
o Resolució d’exercicis: 20% (no recuperable) 
o Assistència i desenvolupament de sessions pràctiques: 30% (no recuperable) 

La nota final de l’assignatura serà el resultat de la ponderació de les notes obtingudes en cadascuna de les
parts. L’assistència a les sessions pràctiques és obligatòria i per tal de que la nota de pràctiques faci promig
amb la resta d’activitats, caldrà haver assistit a un 80% de les sessions pràctiques de l’assignatura.

2. Període d’avaluació complementària:
L’estudiant que no superi algunes de les activitats considerades recuperables, podrà recuperar-les en
aquest període, sempre que el total de parts no superades de l’assignatura no suposi el 50% de la nota final.

Important:
El plagi o la còpia de treball aliè són penalitzats a totes les universitats i, segons la normativa de drets i
deures dels i les estudiants de la Universitat de Vic constitueixen faltes greus. És per això que en el
transcurs d’aquesta assignatura, qualsevol indici de plagi o apropiació indeguda de textos o idees d’altres
persones (siguin autors/es, Internet o companys/es de classe) es traduirà de manera automàtica en un 
suspès.

Per facilitar la citació apropiada de textos i materials consultar les orientacions i pautes de citació acadèmica
disponible a la pàgina web de la biblioteca de la UVic.
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Trastorns de la Conducta Alimentària

Trastorns de la Conducta Alimentària

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 3,0

Llengua d’impartició: Català

PROFESSORAT

Anna Vila Martí
Ferran Vila Perez
Glòria Gómez López
José Antonio Lopez Gomez
Monica Montserrat Gil Bernabe

OBJECTIUS:

En aquesta assignatura es desenvoluparan els tractaments dietetico-nutricionals de diferents patologies
relacionades amb els Trastorns de la Conducta Alimentària.

Objectius

Realitzar la valoració de l’estat nutricional del pacient. 
Saber planificar la intervenció dietètico-nutricional segons els diferents trastorns. 
Avaluar la intervenció dietètica i planificar el seguiment i l’alta del pacient.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

- R1: Resol els problemes que se li plantegen en base a l’evidència científica.
- R2: Elabora el tractament nutricional en base a l’evidència científica.
- R3: Avalua i calcula els requeriments nutricionals en pacients amb trastorns de la conducta alimentària.
- R4: Planifica, realitza i avalua la intervenció nutricional dels pacients.
- R5: Identifica els problemes dietètico-nutricionals dels pacients.
- R6: Comprèn i interpreta fonts d’informació orals i escrites en una segona llengua.

COMPETÈNCIES

Generals

Capacitat per a la resolució de problemes.
Comprendre i interpretar fonts d’informació, orals i escrites, especialitzades en Ciències de la Salut, en
una segona llengua.

Específiques
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Avaluar i calcular els requeriments nutricionals en situació de salut i malaltia en qualsevol etapa del
cicle vital.
Identificar els problemes dietètics i nutricionals del pacient, així com els factors de risc i les pràctiques 
inadequades.
Planificar, realitzar i interpretar l’avaluació de l’estat nutricional de subjectes i/o grups, tant sans (en
totes les situacions fisiològiques) com a malalts.
Ser capaç de fonamentar els principis científics que sustenten la intervenció del dietista-nutricionista,
supeditant la seva actuació professional a l’evidència científica.

CONTINGUTS:

Tema 1: Introducció als Trastorns de la Conducta Alimentària (psicopatologia, diagnòstic, comorbiditats,
epidemiologia i models generals dels TCA)
Tema 2: Anorèxia nerviosa. Aspectes clínics, diagnòstic, tractament i prevenció. Bulímia nerviosa, Trastorn
per fartaneres, Menjador compulsiu. Aspectes clínics, diagnòstic, tractament i prevenció.
Tema 3: Obesitat. Epidemiologia. Aspectes clínics, diagnòstic, tractament i prevenció.
Tema 4: Altres trastorns de la conducta alimentària
Tema 5: Trastorns de la conducta alimentària en l’àmbit de l’esport

AVALUACIÓ:

Segons la normativa de la UVic aprovada per Consell de Direcció de la UVic, (curs 2015/2016); hi haurà una
única convocatòria oficial que contemplarà dos períodes diferents d’avaluació:
Període ordinari que es realitzarà dins el període lectiu.
Període d’avaluació complementaria.

1. Període ordinari: Avaluació continuada de les activitats realitzades per l’estudiant a través de:

Activitats durant el curs: 60% (Activitats 40% Recuperable ? Assistència a classe 20% No recuperable) 
Treball final d’assignatura: 40% (Recuperable)

Per poder fer mitjana cal aprovar ambdues parts amb una nota igual o superior a 5.

2. Període d’avaluació complementària:
L’estudiant que no superi algunes de les activitats considerades recuperables, podrà recuperar-les en
aquest període, sempre que el total de parts no superades de l’assignatura no suposi el 50% de la nota final.

Important:
El plagi o la còpia de treball aliè són penalitzats a totes les universitats i, segons la normativa de drets i
deures dels i les estudiants de la Universitat de Vic constitueixen faltes greus. És per això que en el
transcurs d’aquesta assignatura, qualsevol indici de plagi o apropiació indeguda de textos o idees d’altres
persones (siguin autors/es, Internet o companys/es de classe) es traduirà de manera automàtica en un 
suspès.

Per facilitar la citació apropiada de textos i materials consultar les orientacions i pautes de citació acadèmica
disponible a la pàgina web de la biblioteca de la UVic.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Salas-Salvadó, J., ... (2008). Nutrición y dietetica Clínica (2 ed.). Barcelona: Elsevier.
Gil, A. (2010). Tratado de Nutrición. Tomo III (2 ed.). Madrid: Editorial Médica Panamericana.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

El professorat facilitarà les referències de la bibliografia complementària i de lectura obligatòria al llarg del
desenvolupament de l’assignatura i a través del campus virtual.
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