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SALUTACIÓDELADIRECTORA

Els mitjans institucionals on es recullen les informacions generals sobre la Universitat deVic i els seus
serveis –la pàginaweb, la guia de l’estudiant que teniu a lesmans, o el campus virtual– són algunes de les
eines que us facilitaran l’aprofundiment dels recursos que teniu al vostre abast i la informació bàsica in-
dispensableper a la vostra trajectòria curricular entrenosaltres.

Aquesta guia ushadepermetre conèixer l’estructura organitzativa del vostre centre, el calendari acadè-
mic, el plad’estudis enel qual esteumatriculats i la convocatòriad’exàmensdel curs 2007-08.

Hi trobareu també el nom i l’adreça electrònica de la major part del professorat adscrit a l’Escola i els
programes docents de les assignatures troncals, obligatòries, optatives i de lliure elecció. En els espais
d’atenció a l’estudiant del cap d’estudis, coordinadors d’ensenyament o professorat podreu rebre més
informacióencasquenecessiteuunaorientaciómésespecífica.

En nom de tot l’equip directiu de l’escola, el professorat i el personal d’administració i serveis em plau
donar-vos labenvinguda a l’EUCS idesitjar-vosunaestadaprofitosa i satisfactòria entrenosaltres.

AnnaBonafont iCastillo
Directorade l’EscolaUniversitàriadeCiènciesde la Salut
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L’ESCOLAUNIVERSITÀRIADECIÈNCIESDELASALUT

Estructura

L’Escola Universitària de Ciències de la Salut de la Universitat deVic és una unitat estructural d’orde-
nació, organització, gestió i coordinació d’ensenyaments conduents a l’obtenció de títols oficials de
l’àmbitde les ciènciesde la salut.

Actualment s’imparteixenquatre titulacionshomologades:

-Diplomaturad’Infermeria
-DiplomaturadeFisioteràpia
-DiplomaturadeTeràpiaOcupacional
-DiplomaturadeNutricióHumana iDietètica

Les unitats bàsiques de docència i de recerca són els departaments, que agrupen el professorat en fun-
ciód’àreesdeconeixement, estudi i recerca afinsocompartides.

En el moment de publicar aquestes pàgines està pendent d’aprovació pels òrgans competents de la
Universitat unanovaestructuradepartamental queentraria envigordurant el primer trimestredel curs
2007-08.

Aquestanovaestructurapreveudosdepartaments:

-Acció comunitària i salut
- Intervenció terapèutica i qualitat de vida

ÒrgansdeGovern

Els òrgans de govern unipersonals de l’EUCS són: directora, sotsdirectora, cap d’estudis, coordi-
nadorsd’ensenyament, directorsdedepartament i responsablesd’àrees funcionals.

Els òrgans col·legiats de govern de gestió, coordinació i participació de l’EUCS són: Consell de
Direcció iClaustredecentre.

Equipdirectiu

L’equipdirectiude l’EUCSestà compostpels següentsmembres:

Sra.AnnaBonafont iCastillo Directora
Sra.TeresaLleopart iColl Sotsdirectora
Sra.PilarTurón iMorera Cap d’estudis i coordinadorade l’ensenyamentd’Infermeria
NúriaObradors iAranda Coordinadorad’Innovació i recerca i de l’ensenyamentde

Nutricióhumana idietètica.
Daniel Jiménez iHernández Coordinadorde l’ensenyamentdeFisioteràpia
TamaraGastelaars Coordinadorade l’ensenyamentdeTerapiaOcupacional
JoanCarlesCasas iBaroy Directordel departamentd’AccióComunitària i Salut
LauraMascarella iTarradellas Directoradel departamentd’InnovacióTerapèutica iQualitat de

Vida
MarcVidal i Falguera CoordinadordeFormacióContinuada
MªCarmeRaurell iCosta CoordinadoradePràctiques
CarmeGarolera iBruguera ResponsabledeCrèditEuropeu

GUIADEL’ESTUDIANT 2007-2008 NUTRICIÓHUMANAIDIETÈTICA 7



MontserratMoncunill i López ResponsabledeRelacions Internacionals
MonserratLorenzo iÁvila Responsable de la coordinació amb el Centre d’estudis de l’envelli-

mentdeCatalunya (CEEC)

Consell deDirecció deCentre

És l’òrgancol·legiat degovernde l’Escola.

Està constituït per:

Ladirectorade l’Escola, queel presideix.
La sotsdirectora
Lacapd’estudis
Els coordinadorsd’ensenyament
Elsdirectorsdedepartament
Els coordinadorsd’àrees funcionals.
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Professorsde lesassignatures

Estructura iFunció delCosHumà JosepMoleraBlanch
AmadeuGodayolVila

Nutrició NúriaObradorsAranda
EsperançaDudetCalvo

QuímicaAplicada ConsolBlanchColat
CristinaVaquéCrusellas

Alimentació iCultura MontserratFaroBasco
Salut iQualitat deVida EvaRoviraPalau

Comunicació iRelacionsHumanes Pilar SolerCanudas
M.CarmeVilàOrmazábal
MontserratMoncunill López

Bioquímica RafaelMonterrubioLamata
MicrobiologiaAlimentària AnnaDalmauRoda

SalutPública MontserratVallMayans
Bioestadística EvaCireraViñolas

ÀngelTorres Sancho
JoanCarlesCasasBaroy

Dietètica MíriamTorresMoreno
CrisrtinaVaquéCrusellas
MªCarmeVilàOrmazàbal

Bromatologia iTecnologia dels
Aliments AnnaDalmauRoda

JordiViverFabregó
MiriamTorresMoreno

Fisiopatologia MercèPlanasVilà
Processat d ’Aliments JordiViverFabregó

NúriaBarniolNoguer
Farmacologia ÀngelTorres Sancho

NúriaObradorsAranda
XavierPalomar iAumatell

Deontologia JoanMirTubau
EsterBusquetsAlibés

Dietoteràpia CristinaVaquéCrusellas
CleoféPérez-PortabellaMaristany
EsperançaDudetCalvo
EvaRoviraPalau
MªCarmeVilàOrmazábal

ToxicologiaAlimentàriaHigiene Emili-IgnasiLópezSabater
Educació per a laSalut M.CarmeVilàOrmazábal
LegislacióAlimentària Emili-IgnasiLópezSabater
TecnologiaCulinària EvaRoviraPalau

CristinaVaquéCrusellas
IsidreVilaDalmau

Economia iGestióAlimentària JoanAntoniCastejónFernández
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Professorsde lesassignaturesoptatives:

Publicitat i Salut IreneColomValls
JosepM.RomaBanús

Nutrició iEsport MíriamTorresMoreno
JoséLuísLópezdelAmo

TrastornsAlimentaris Infantils
i Juvenils MontserratMoncunill López

M.CarmeVilàOrmazábal
Psicologia de lesConductes

Alimentàries JordiNaudóMolist
Alimentació iDiversitatCultural LauraMascarellaTerradellas

NutricióEnteral iParenteral MercePlanasVilà
Alimentació enGrups ambNecessitats

Específiques CristinaVaquéCrusellas
AnnaBonafontCastillo

Programes d ’Intervenció:Obesitat XavierOlivaBielsa
MònicaMontserratGil deBernabé

Restauració iCreativitat PepPalauPujols
IsidreVilaDalmau

Programes d ’Intervenció:Diabetis MontseRieraCorominas
ManuelPortaMartí

Professorsde lesassignaturesde lliureelecció

Actuació enSituacions d ’Emergència
Extrahospitalària Elisenda JaumiraAreñas

Olga IsernFarrés
XavierPalomarAumatell
MarioRíos iRuíz
PilarTurónMorera

Idioma:Anglès CarmeCrivillésGrau
TeràpiesComplementàries AnnaRovira Sadurní

JosepCosta iCodina
NeusEsmelEsmel

Envelliment, Societat i Salut AnnaBonafontCastillo
Elaboració de projectes JoanCarlesCasasBaroy

Olga IsernFarrés
Dietoteràpia infantil CristinaVaquéCrusellas

SusanaRedecillasFerreiro

Professionalsdeserveis:

SecretariaAcadèmica: MaiteParésTeixidor
Secretaria de l’EUCS: GidaCussóVentura

PaquitaTubauBartés
ElisabetYllaBoré
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CALENDARIACADÈMIC

Començamentdel curs:

Infermeria
24de setembrede2007.
Presentació 1r curs a les 9h.

NutricióHumana iDietètica
24de setembredel 2007.
Presentació 1r curs a les 10h.

Fisioteràpia
24de setembredel 2007.
Presentacions:GrupsAa les 10h.GrupBa les 15h.

TeràpiaOcupacional
24de setembredel 2007.
Presentació 1r curs a les 16h.

Exàmens i avaluacionsde febrer:
del 4 al 22de febrerde 2008

Exàmens i avaluacionsde juny:
del 2de juny al 20de junyde2008

Exàmens i avaluacionsde setembre:
de l’1 al 12de setembrede2008

Dies festius:
12d’octubrede2007, divendres, elPilar
13d’octubrede2007, dissabte, pont
1denovembrede2007, dijous,Tots Sants
2denovembrede2007, divendres, pont
3denovembrede2007, dissabte, pont
6dedesembrede2007, dijous,LaConstitució
7dedesembrede2007, divendres, pont
8dedesembrede2007, dissabte,LaPuríssima
23d’abril de 2008, dimecres, Sant Jordi
1 demaigde 2008, dijous,Festadel treball
2 demaigde 2008, divendres, pont
3demaigde 2008, dissabate, pont
12demaigde 2008, dilluns, SegonaPasqua (festa local)
24de junyde2008, dimarts, Sant Joan
5de juliol de 2008, dissabte,FestaMajordeVic
11de setembrede2008, dijous,DiadaNacional

Vacances:
Nadal: del 22dedesembrede2007al 7degenerde 2008, ambdós inclosos.
SetmanaSanta: del 15 al 24demarçde2008, ambdós inclosos.
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ORGANITZACIÓDEL’ENSENYAMENT

Plad’Estudis

ElPlad’EstudisdeNutricióHumana iDietèticade l’escolaUniversitàriadeCiènciesde la Saluthaes-
tat elaboratd’acordamb lesdirectrius generals pròpiesd’aquesta titulació establerts enelR.D.
433/1998 (BOEn.90. 15d’abril de 1998)

D’acordambelPlad’Estudis, els ensenyamentsdeNutricióHumana iDietètica s’organitzenen tres
cursos enels quals es contemplencicles teòrics i ciclespràctics.El nombre total de crèdits de la titula-
ció ésde 207, distribuits de la següentmanera:

Assignatures troncals: 121,5
Assignaturesobligatòries: 34,5
Assignaturesoptatives: 30
Crèdits de lliure elecció: 21

Hiha assignaturesquadrimestrals i anuals.Cadaquadrimestre constade 14 setmanes lectives i uncrè-
dit equival a 10horesdeclasse.

Ordenació temporalde l’ensenyament

PRIMERCURS C.A. Durada 1rQm. 2nQm.
Grups Grups

Estructura i funciódel coshumà (EFCH) 10,5 An A A

Nutrició (N) 9 An A A

Química aplicada (QA) 7,5 Qm A

Salutpública (SP) 4,5 Qm A

Salut i qualitat de vida (SQV) 4,5 Qm A

Comunicació relacionshumanes (CRH) 6 Qm A

Alimentació i cultura (AC) 4,5 Qm A

Bioquímica (BQ) 7,5 Qm A

MicrobiologiaAlimentària (MA) 6 Qm A

Bioestadística (Bes) 4,5 Qm A

SEGONCURS C.A. Durada 3rQm. 4tQm.
Grups Grups

Dietètica (D) 15 An A A

Bromatologia iTecnologiadelsAliments (BTA) 15 An A A

Fisiopatologia (Fp) 4,5 Qm A

Processatd’Aliments (PA) 6 Qm A

Farmacologia (F) 4,5 Qm A

Deontologia (Dt) 4,5 Qm A



TERCERCURS C.A. Durada 5èQm. 6è Qm.
Grups Grups

Dietoteràpia (DT) 10’5 An A A

ToxicologiaAlimentària iHigiene (TAH) 10,5 An A A

Educacióper a la salut (EpS) 4,5 Qm A

TecnologiaCulinàriaTC) 6,5 Qm A

LegislacióAlimentària (LA) 4,5 Qm A

Economia iGestióAlimentària (EGA) 5,5 Qm A

Ofertad’AssignaturesOptatives

Les assignaturesoptativesqueofereix l’Escolaper al curs 2007-2008 són les següents:

SEGONCURS (Crèdits recomanats, 22,5) C.A. Durada 5èQm. 6èQm.
Grups Grups

Nutrició iEsport (NiE) 6 Qm A

TrastornsAlimentaris Infantils i Juvenils (TAIJ) 6 Qm A

Psicologiade lesConductesAlimentàries (PCA) 6 Qm A

TERCER CURS (Crèdits recomanats 28,5) C.A. Durada 5èQm. 6èQm.
Grups Grups

NutricióEnteral iParenteral (NEP) 6 Qm A

Aliment. enGrups ambNeces.Espec. (AGNE) 6 Qm A

Programesd’Intervenció:Diabetis (PI:D) 6 Qm A

Alimentació iDiversitatCultural (ADC) 6 Qm A

Programesd’Intervenció:Obesitat (PI:O) 6 Qm A

Publicitat i Salut (PS) 6 Qm A

Restauració iCreativitat (RC) 6 Qm A

Ofertad’AssignaturesdeLliureElecció

ASSIGNATURA Crèdits Durada 1rQm 2nQm
Grups Grups

Idioma:Anglès (ID) 4,5 Qm A

Actuació enSituacionsd’Emergència
Extrahospitalària (ASEE) 4,5 Qm A

TeràpiesComplementàries (TC) 6 Qm A

Envelliment, Societat i Salut (ESS) 4,5 Qm A

ElaboraciódeProjectes (EP) 4,5 Qm A

Dietoteràpia Infantil (DTI) 4,5 Qm A

14 GUIADEL’ESTUDIANT 2007-2008 NUTRICIÓHUMANAIDIETÈTICA



Assignaturesd’altres titulacionscomalliureelecció

Espodenobtenir crèdits de lliure elecció cursant assignaturesd’altres titulacionsque s’imparteixena la
UVic.Aquí tens la llistade lesmés adequadesperquè les segueixin estudiantsmatriculats enaltres titu-
lacions:
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Àmbitdeciències
Administració i legislació ambiental
Aspectes legals i socials de labiotecnologia
Educació ambiental
Energies renovables
Immunologia
Matemàtica inicial
Medi ambient i societat
Meteorologia i climatologia
Sistemesdegestió ambiental
Sistemesd’informaciógeogràfica

Àmbit tècnic
Automatització industrial
Ciència i tecnologiadelmedi ambient
Creació i gestiódebasesdedades
Iniciació a laprogramació
Introducció a la lògica

Àmbitd’humanitats
AlemanyI
Anàlisi del discurs
Aprofundiment en llenguacatalana
Art imuseus aCatalunya
Desenvolupamenthumà,diversitat i sosteni-
bilitat
Elmóndesde la IIGuerraMundial
Francès I
Història contemporània.De laprimera a la se-
gonaguerramundial
Literatura catalana
Literatura espanyola
Literatura i societat
Literatura i traducció
Metodologia i pràcticade la traducció II, an-
glès-català. (Iniciació a la traducció, anglès-ca-
talà). Impartició en format semipresencial
Metodologia i pràcticade la traducció III, an-
glès-espanyol. (Iniciació a la traducció, anglès-
espanyol). Impartició en format semipresen-
cial
Organitzacions internacionals polítiques i
econòmiques

Sintaxi
Taller de creacióde textos
Tallers literaris

Àmbitdeciènciesde la salut
Actuació en situacionsd’emergència extra-
hospitalària
Alimentació i cultura
Antropologiade la salut
Envelliment, societat i salut
La funciódel dibuix i l’activitat lúdica enel nen
Psicologiade les conductes alimentàries
Salut i alimentació
Sexualitathumana
Trastorns alimentaris infantils i juvenils

Àmbitdeciències socials
Administracióde recursoshumans
Biblioteques escolars i infantils
Cerimonial i protocol
Competitivitat i innovació a l’empresa
Comunicació a lesONG
Comunicació a lesPimes
Comunicaciómediambiental
Economiade l’empresa
Economiapolítica
Evolucióhistòricadel turisme
Fonamentsdecomunicaciódigital
Fontsd’informacióespecialitzadaenecono-
mia i empresa
Fonts i serveis d’informaciógeneral
Gestióde l’empresa
Històriade lapublicitat i les relacionspúbli-
ques
Història econòmicamundial
Informacióelectrònica
Informació i comunicació a lesorganitzacions
InternationalBusinessCulture
Introducció a les ciènciesde la informació
Llenguatgede la comunicació
Màrquetingde serveis i unitatsd’informació
Nouperiodisme
Opiniópública



Periodismecultural
Periodismeesportiu
Periodismegastronòmic
Política industrial i tecnològica
Publicitat i promociódevendes
Sistemesd’informacióper a la gestió
Sociologiadel treball i de l’empresa
Taller deweblogs
Tècniquesdecomerçexterior
Tècniquesde recuperacióde la informació
Teoria i estructurade la comunicaciód’empresa I
Turisme imedi ambient

Pots consultar els programes d’aquestes assignatures al campus virtual i els d’altres assignatures que no
figurenenaquesta selecció a les guiesde l’estudiant.

Recorda que, per poder-te matricular a assignatures d’altres ensenyaments, necessites l’autorització
del/la capd’estudis de la teva titulació i del/la de la titulacióon s’imparteix l’assignatura escollida.

Reconeixementdecrèditsde lliureelecció

Consulteu l’Agendade l’Estudiantde laUniversitatdeVic, apartatdeNormativaAcadèmica

Convocatòriaexàmensfebrer2007-2008 NutricióHumana iDietètica

ASSIGNATURA DIA HORA CONV.

Quimica aplicada 5,02,08 10 1ª

Salutpública 7,02,08 12 1ª

Salut i qualitat de vida 12,02,08 12 1ª

Comunicació i relacionshumanes 14,02,08 10 1ª

Processatd’aliments 6,02,08 12 1ª

Farmacologia 8,02,08 12 1ª

Idioma:Anglès 12,02,08 16 1ª

Teràpies complementàries 13,02,08 10 1ª

Fisiopatologia 15,02,08 10 1ª

Nutrició i esport 18,02,08 12 1ª

Tecnologia culinaria 6,02,08 10 1ª

Educacióper a la salut 7,02,08 10 1ª

Alimentació i diversitat cultural 7,02,08 12 1ª

Legislació alimentària 8,02,08 16 1ª
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Programesd’intervenció: diabetis 11,02,08 10 1ª

Economia i gestió alimentària 13,02,08 12 1ª

Nutrició enteral i parenteral 15,02,08 12 1ª

Alimentació engrups ambnecessitats especials 18,02,08 12 1ª

Convocatòriaexàmens juny2007/2008NutricióHumana iDietètica

ASSIGNATURA DIA HORA CONV.

Salut i qualitat de vida 2,06,08 12 2ª

Bioquímica 3,06,08 12 1ª

Comunicació i relacionshumanes 4,06,08 12 2ª

Estructura i funciódel coshumà 6,06,08 9 1ª

Nutrició 9,06,08 10 1ª

Alimentació i cultura 11,06,08 10 1ª

Bioestadística 13,06,08 10 1ª

Microbiologia alimentària 16,06,08 10 1ª

Quimica aplicada 18,06,08 10 2ª

Salutpública 20,06,08 16 2ª

Trastorns alimentaris infantils i juvenils 2,06,08 12 1ª

Bromatologia iTecnologiaAlimentària 4,06,08 10 1ª

Nutrició i esport 5,06,08 12 2ª

TeràpiesComplementàries 6,06,08 12 2ª

Fisiopatologia 9,06,08 16 2ª

Deontologia 10,06,08 16 1ª

Act. en situacionsd’emergències extrahospitalàries 11,06,08 12 1ª

Idioma:Anglès 12,06,08 10 2ª

Envelliment, societat i salut 12,06,08 12 1ª

Dietètica 16,06,08 12 1ª

Processatd’aliments 17,06,08 16 2ª

Psicologiade les conductes alimentàries 18,06,08 12 1ª

Farmacologia 20,06,08 10 2ª

Toxicologia i higiene alimentàries 2,06,08 16 1ª

Elaboraciódeprojectes 3,06,08 10 1ª

Restauració i creativitat 3,06,08 10 1ª

Tecnologia culinària 3,06,08 10 2ª

Programesd’intervenció: obesitat 4,06,08 16 1ª

Nutrició enteral i parenteral 5,06,08 10 2ª

Alimentació engrups ambnecessitats específiques 6,06,08 16 2ª
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Educacióper a la salut 6,06,08 16 2ª

Programesd’intervenció: diabetis 6,06,08 16 2ª

Alimentació i diversitat cultural 9,06,08 10 2ª

Dietoteràpia 10,06,08 10 1ª

Economia iGestióAlimentària 11,06,08 10 2ª

Dietoteràpia infantil 12,06,08 12 1ª

Publicitat i salut 12,06,08 12 1ª

Legislació alimentària 13,06,08 16 2ª

Convocatòriaexàmenssetembre2007/2008NutricióHumana iDietètica

ASSIGNATURA DIA HORA CONV.

Nutrició 1,09,08 10 2ª

Bioestadística 3,09,08 10 2ª

Estructura i funciódel coshumà 5,09,08 9 2ª

Bioquímica 8,09,08 16 2ª

Alimentació i cultura 9,09,08 12 2ª

Microbiologia alimentària 10,09,08 10 2ª

Act. en situacionsd’emergència extrahospitalària 1,09,08 12 2ª

Bromatologia i tecnologia alimentària 2,09,08 12 2ª

Deontologia 4,09,08 16 2ª

Psicologiade les conductes alimentàries 5,09,08 10 2ª

Trastorns alimentaris infantils i juvenils 8,09,08 16 2ª

Dietètica 9,09,08 10 2ª

Envelliment, societat i salut 10,09,08 12 2ª

Restauració i creativitat 1,09,08 10 2ª

Elaboraciódeprojectes 1,09,08 10 2ª

Dietoteràpia infantil 1,09,08 16 2ª

Publicitat i salut 1,09,08 16 2ª

Toxicologia i higiene alimentària 3,09,08 12 2ª

Programesd’intervenció: obesitat 8,09,08 10 2ª

Dietoteràpia 9,09,08 16 2ª

18 GUIADEL’ESTUDIANT 2007-2008 NUTRICIÓHUMANAIDIETÈTICA



Normativadepràctiques

1.-L’assistència als tallers, seminaris i pràctiques ésobligatòria enun 100%.

2.-Les absències hauran de ser justificades. Si superen el 10% de les hores destinades a un període de
pràctiques, es valorarà si hi hamotiud’invalidaciódel períodeobé si noméscal recuperar-les.

3.-En les possibles absències als centres de pràctiques, l’estudiant haurà de comunicar-ho amb lamàxi-
maantelació almateix servei ones realitzen i al professor responsablede lesmateixes a l’escola.

4.-Els incompliments d’horaris sense coneixement de l’escola i del centre on l’estudiant realitza les
pràctiqueso les absències injustificades sónmotiusd’invalidaciódel períodedepràctiques.

5.-En l’exercici de les pràctiques és obligatori l’ús de l’uniforme oficial de l’escola, i portar el carnet d’i-
dentificació col·locat enun lloc visible.

6.-Per tal d’evitar almàxim les infeccions iatrogèniques, cal ser estricte amb la higienepersonal i portar
els cabells recollits, dur les ungles curtes i sense pintar i no portar joies ni objectes similars i dur el ti-
pusd’indumentària i el calçat adequat a cadacas.

7.-Calmantenir el secretprofessional sempre i a tot arreu.

8.- L’ estudiant que permotius personals demani de fer un període de pràctiques fora del/s període/s es-
tablert/s pel seu ensenyament haurà depresentar una instància a la capd’estudis abans del dia 1 d’oc-
tubre. La cap d’estudis, la directora del departament, la responsable de l’assignatura i la responsable
de pràctiques decidiran la conveniència i la possibilitat d’autoritzar el canvi de dates del període de
practiquesproposatper l’estudiant.

9.-L’ estudiant que permotius personals demani de fer un període de pràctiques fora deCatalunya hau-
rà de presentar una sol·licitud al responsable de practiques del seu ensenyament abans de dia 1 d’oc-
tubre. La decisió serà pressa per: El/ la director/a del departament, el/la responsable de l’assignatura
i el/la responsable depràctiques decidiran la conveniència i la possibilitat d’acceptar aquesta sol.lici-
tud, tenint en compte el lloc de residència habitual de l’estudiant, el seu currículum acadèmic i les
característiques específiquesdels centres assistencial de la ciutat enquestió.

10.-En les estades pràctiques internacionals, l’acceptació de la plaça de pràctiques assignada a l’estu-
diant, implica el seu compromís, per escrit, a realitzar aquestes pràctiques en el lloc assignat. En cas
de renunciaposterior a l’acceptació, la qualificaciódel períodecorresponent seràdenopresentat.
No obstant això, en cas de renuncia per situacions excepcionals o de força major, es considerarà,
per part del/la directora/a del departament i del/la responsable de l’assignatura, la possibilitat de re-
assignar a l’estudiantunaplaçadinsdel períodeestablert.
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Aspectesgenerals relacionatsamblametodologiadetreball
empradaen lesdiversesassignatures

Davant el repteque suposa l’EspaiEuropeud’EnsenyamentSuperior (EEES), desde l’EUCS ja fa temps
que es treballa, entre d’altres aspectes, en lametodologia i en la programació temporal de les assignatu-
resqueconfigurenels diferents ensenyaments.

Centrant-nos en aquests dos aspectes us volempresentar el diferents tipusde sessionsque esportaran a
terme a l’hora de desenvolupar les diverses assignatures. Això no suposa que en totes elles es portin a
terme totes les sessions, però sí que aquestametodologia i aquestaprogramació temporalmarquen la lí-
nia a seguir davant els canvis que genera la incorporació a l’EEES i és un reflex de com, des de les dife-
rents assignatures, es treballenels objectius, les capacitats i els continguts.

Tipusde sessions:

1.Sessions de classe: que es desenvoluparan mitjançant l’exposició oral amb suport de documents, expe-
riències imitjans audiovisuals.

2.Sessions de treball dirigit: es realitzaranenpetit grupdemanera cooperativa i ambtutoria.
3.Sessions de treball individual: s’orientarana la lectura i a la recercadecamp.
4.Tutoria: atenció a lesnecessitatsdels estudiants en relació als requerimentsde l’assignatura.
5.El Pla de treball: serà un guió específic sobre les activitats pedagògiques que es durant a terme durant
el tempsqueduri l’assignatura.

Finalment, dir que tots aquest elements estan d’acord ambel tipus d’avaluació que es planteja en cadas-
cunad’aquestes assignatures.



ASSIGNATURESTRONCALSIOBLIGATÒRIESDE1RCURS

Estructura iFunciódelCosHumà

PROFESSORS: JosepMOLERAiBLANCH
AmadeuGODAYOLiVILA

Crèdits: 10,5
Anual

OBJECTIUS:
Que l’estudiant:
1.Adquireixi coneixementsbàsics sobrehistologia i embriologia.
2.Anomeni lesdiferentspartsde l’anatomiade l’individu.
3. Sàpigaquinés el funcionamentnormalde l’organisme.

CONTINGUTS:
1. Histologia:

1.1. Característiques generals de la cèl·lula.Membrana, citoplasma inucli.
1.2. Teixitmuscular.
1.3. Unitatmotriu.Tomuscular.Acció reflexa.
1.4. Teixit epitelial, sostenidor i conjuntiu.
1.5. Teixit nerviós.Laneurona.

2. Immunologia.Estudibàsicdel concepte immunològic.
3. Embriologia:

3.1. Concepteunitari de l’herència.
3.2. Fecundació i fasesaposteriori.
3.3. Relació entre creixement i organitzaciódels teixits cel·lulars.
3.4. Òrgans, aparells i sistemes.
3.5. Sistemesembriològics: circulatori primitiu, excretor, incretor i nerviós.
3.6. Metamèriadel tors, extremitats i cefàlica.
3.7. Altres sistemesprimitius.

4. L’aparell locomotor:
4.1.Concepte d’aparell locomotor.Anatomia macroscòpica del teixit ossi. Classificació dels ossos

segons la seva forma.Accidentsossismés importants.Conceptedeperiosti.
4.2. L’esquelethumà.
4.3. Articulacions.
4.4. Músculs.
4.5. Extremitat superior: cintura escapular.Avantbraç imà.
4.6. Extremitat inferior: cinturapelviana i cuixa.Cama ipeu.
4.7. Tronc: les vèrtebres, la columnavertebral, l’estèrnum, les costelles i el tòrax enconjunt.
4.8. Cap: el crani.La cara.

5. L’aparell respiratori:
5.1. Generalitats anatòmiques.
5.2. Mecànica respiratòria.Volums i capacitatspulmonars.
5.3. Intercanvi degasos.
5.4. Transportdegasosper la sang.
5.5. Regulacióde la respiració.
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6. El sistemacardiocirculatori:
6.1. Generalitats anatòmiques.
6.2. Labomba: aspectesmecànics i elèctrics.
6.3. Regulacióde la circulació.Pressió i pols.

7. Fisiologia sanguínia:
7.1. Generalitats anatòmiques.
7.2. Funcionsde la sang.Hematies, leucòcits i plaquetes.Lamelsa.
7.3. Proteïnesplasmàtiques.
7.4. Coagulacióde la sang.
7.5. Metabolismedel ferro.

8. L’aparell digestiu:
8.1. Generalitats anatòmiques.
8.2. La coordinació fisiològicade les activitatsd’aquest aparell.
8.3. Masticació.Deglució.Motilitat de laboca i l’esòfag.
8.4. Digestió salival. Funcionsde la saliva i regulació secretòria.
8.5. Característiques funcionals de ladigestió a l’estómac.
8.6. Característiques funcionals de ladigestió intestinal.
8.7. Estructura funcional del fetge i la vesículabiliar.
8.8. El pàncreas en ladigestió.
8.9. Trànsit i absorció intestinal.Defecació.

9. El ronyó i les vies urinàries:
9.1. Generalitats anatòmiques.
9.2. Funcionsdel ronyó.
9.3. Mecanismesde filtració, reabsorció i secreció en la formaciód’orina.
9.4. Activitat osmòticadel ronyó.
9.5. Funcionsdel ronyóen la regulacióde l’equilibri acidobàsic.
9.6. Lamicció.

10. L’aparell genital:
10.1. Generalitats anatòmiquesde l’aparell genitalmasculí.
10.2. Funcionsd’aquest aparell.
10.3. Generalitats anatòmiquesde l’aparell genital femení.
10.4. Funcionsd’aquest aparell.
10.5. Glàndulesmamaries.

11. El sistemanerviós:
11.1. Generalitats anatòmiques.
11.2. Organitzaciódels centresnerviosos.
11.3. Reflexos somàticsde lamedul·la espinal.
11.4. Escorçamotoraprimària i sistemapiramidal.
11.5. Sistemaextrapiramidal.
11.6. Funcionsdel cerebel.
11.7. Sistemanerviós vegetatiu.
11.8. Termoregulació.
11.9. Reflexos condicionats.

12. El sistemaendocrí:
12.1.Medi intern.Líquids i compartimentsde l’organisme.Homeostasi.
12.2.Electròlits.
12.3.Aigua i osmolaritat dels líquidsde l’organisme.
12.4.Regulacióde l’equilibri acidobàsic.
12.5.Principis fonamentals d’endocrinologia.Hormones.
12.6.Generalitats anatòmiquesde les glàndules endocrines.
12.7.Hipòfisi.Adenohipòfisi.Neurohipòfisi.



12.8.Tiroides.Paratiroides.Càpsules suprarenals.
12.9.Pàncreas.Regulacióde la glucèmia.
12.10.Funcions endocrinesde les gònadesmasculines.
12.11. Funcions endocrinesde les gònades femenines.

13.Anatomia i fisiologiade l’oïda.
14.Anatomia i fisiologiaoftalmològica.
15.Anatomia i fisiologiadermatològica.

AVALUACIÓ:
L’avaluacióde l’assigantura es faràd’acordambels següents criteris:
-Unaprova objectiva alliberadora, que s’haurà de superar ambunapuntuació igual o superior a 7. En cas
de no arribar-hi, es passarà a la convocatòria de juny. En aquesta convocatòria s’aprovarà amb una pun-
tuació igual o superior a 5.
- En la convocatòria de setembre caldrà examinar-se de tots els continguts de l’assignatura i s’aprovarà
ambunapuntuació igual o superior a 5.
- Els criteris que estableixin els professors pel que fa a l’assistència a classe, participació activa, segons
objectius, observació sistemàtica, treballs, etc.

BIBLIOGRAFIA:
Calvo, S.Bioquímica enEnfermería.Barcelona: Salvat, 1990.
Castello,A.El cuerpoHumano.Barcelona:Gasso, 1976.
C.M.R.L.FisiologíaHumana.TextoProgramado.Mèxic:Limusa-Wiley, 1971.
Lehninger.Principios de bioquímica.2a ed.Barcelona:Omega, 1993.
Lozano.Bioquímica para ciencias de la salud.Madrid:McGraw-Hill Interamericana, 1995.
McMinn,R.M;Hutchings,R.T.Granatlas deAnatomíaHumana.Barcelona:Océano, 1983.
NetterFrank.Col·leccióCibad’Il·lustracionsMèdiques.Barcelona: Salvat, 1985.
SobottaBecher.Atlas deAnatomíaHumana.Barcelona:TorayMasson,
Spalteholz,W.Atlas deAnatomíaHumana.Barcelona:Labor, 1975.
VegaSala,A.Síntesi de laAnatomíaHumana.Barcelona: Jins, 1974.
Vegosky,A;Wahite,C.A. IntroducciónProgramadaa laGenéticahumana.Madrid:Alhambra, 1980.
Wright.FisiologíaAplicada.Barcelona:Marín, 1965.
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Nutrició

PROFESSORES: NúriaOBRADORS iARANDA
M.EsperanzaDUDETiCALVO

Crèdits: 9
Anual

OBJECTIUS:
Que l’estudiant:
1.Comprenguiquèés lanutrició i l’alimentació.
2.Conegui quins són els nutrients i quines funcions realitzen en l’organisme i per tant quines seran les
necessitats i recomanacionsnutricionals per a lapoblació sana.

3.Conegui tots els processos fisiològics i metabòlics a través dels quals rebem transformem i utilitzem
elsdiferentsnutrients y comes regulen tots aquestsprocessos.

4.Conegui els diferents sitemesper avaluar l’estatnutritiude lapoblació.

CONTINGUTS:
1. Introducció: Conceptes bàsics. Bases Fisiològiques de la Nutrició. Bases metabòliques de la Nutri-
ció.

2.Hidrats de Carboni: Tipus i funcions. Digestió, absorció i distribució dels hidrats de carboni.
Metabolismeenel període absortiu.Metabolismeenel períodepost-absortiu.Fibradietètica.

3.Lípids: tipus i funcions. Àcids grassos. Àcids grassos essencials. Digestió, absorció i distribució dels
lípids.Metabolisme de les lipoproteïnes.Metabolisme del colesterol. Regulaciómetabòlica en el pe-
ríodepost-absortiu.

4.Proteïnes: Composició i funció de les proteïnes.Digestió de les proteïnes, absorció i distribució dels
aminoàcids.Metabolisme dels aminoàcids en el període absortiu.Metabolisme dels aminoàcids du-
rant el períodepost-absortiu.Qualitatproteica.Requerimentsd’aminoàcids i proteïnes.

5.Metabolisme energètic: Unitats d’energia. Contingut energètic dels aliments. Mètodes per mesurar
l’energia. Despesa energètica total. Balanç energètic i regulació ponderal. Metabolisme energètic i
espècies reactivesd’oxigen. Sistemesdedefensa antioxidant.

6.Vitamines hidrosolubles: absorció, transport, metabolisme i excreció. Funcions de cada vitamina en
l’organisme.Deficiència.Toxicitat.

7.Vitamines liposolubles: absorció, transport, metabolisme i excreció. Funcions de cada vitamina en
l’organisme.Deficiència.Toxicitat.

8.Mineralsmajoritaris: absorció,metabolisme i funcions.
9.Aigua i electròlits: aigua i equilibri aquós. Electròlits. Alteracions de l’equilibri aquós i electrolític.
Balanç àcid-base.

10.Elements traça: fonts alimentàries, absorció, distribució, metabolisme i funcions de cada un dels
elements traça.Deficiència.Toxicitat.

11.Valor nutritiu dels aliments: requeriments nutricionals i ingestes recomanades. Formes d’expressió
del valornutritiudels aliments.

12.Embaràs: modificacions de l’organisme durant l’embaràs. Metabolisme durant l’embaràs: fase ana-
bòlica i fase catabòlica.Requerimentsnutricionals durant l’embaràs.

13.Alletament: regulació endocrina de la lactació. Composició de la llet. Necessitats nutricionals de la
marequealleta.Adaptacióde la lletmaterna al desenvolupamentdel sistemadigestiudel nadó.

PRÀCTIQUES:
-Mesures antropomètriques.
-Càlcul de la composició corporal apartir de lesmesures antropomètriques.



-Càlcul delmetabolismebasal i dels requeriments energètics.
-Determinacióde la composició corporal apartir debioimpedància.
-Dades analítiques: anàlisi de casos clínics.

AVALUACIÓ:
L’avaluació es faràd’acordambels següents criteris:
Assolimentdels coneixements corresponents als continguts teòrics (80%de lanota):
-Examenparcial al febrerquecaldrà superar ambunapuntuació igual o superior a6. (40%)
-Examen final (70%) o 2n parcial, al juny, (30%, en cas d’haver superat el parcial), que caldrà su-
perar ambnota igual o superior a 5.
-Realitzaciód’exercicis (obligatoris)(5%).
-Realització i presentació a classed’un treball pràctic (obligatori) (5%).

Assolimentsdels continguts treballats apràctiques (20%de lanota):
-Realitzacióde lespràctiques (obligatòries).
-Resoluciódecasospràctics.
-Presentació del dossier de pràctiques (obligatori) (5%), que caldrà superar amb nota igual o su-
perior a 5.
-Examen pràctic de tècniques antropomètriques (5%), que caldrà superar amb nota igual o su-
perior a 5.
-Examen teòric (10%,) quecaldrà superar ambnota igual o superior a 5.

BIBLIOGRAFIA:
Gil,A.TratadodeNutrición.Madrid:GrupoAcciónMédica. 2005.
Hernández,M. i Sastre,A.TratadodeNutrición.Madrid:DíazdeSantos, 1999.
Mahan, L.K.; Escott-Stump, S.M.A.Nutrición yDietoterapia deKrause.9a ed.Mèxic.:McGraw-Hill
Interamericana, 1998.

Mahan, L.K.; Escott-Stump, S.M.A. Nutrición y Dietoterapia de Krause. 10a ed. Mèxic.: McGraw-
Hill Interamericana, 2001.

Garrow, I.S. i James,W.P.T.Human Nutrition and Dietetics. 9a ed. Londres: Churchill-Livingstone,
1993.

Frayn,K.N.Metabolic regulation.Ahumanperspective.OxfordMalden:MABlackWellCop. 2003.
Frayn,K.N.Regulacióndelmetabolismo.Unaperspectivahumana. Barcelona:EdicionsOmega, 1998.

GUIADEL’ESTUDIANT 2007-2008 NUTRICIÓHUMANAIDIETÈTICA 25



QuímicaAplicada

PROFESSORES: ConsolBLANCHiCOLAT
CristinaVAQUÉiCRUSELLAS

Crèdits: 7,5
Quadrimestre: 1r

OBJECTIUS:
Que l’estudiant:
-Apliqui els conceptesbàsics fonamentals de laQuímica a l’estudidels aliments.
-Conegui la importància dels compostos bioinorgànics i bioorgànics i pugui relacionar amb seguretat
el binomiestructura-propietats.

CONTINGUTS:
1. Introducció.LaQuímica comaciènciabàsica en l’estudidels aliments.
2. Elsmaterials.

2.1Els materials. Sistemes homogenis i heterogenis. Substàncies pures. Compostos i elements.
Aplicació a l’estudide la composició inclosa en l’etiquetatgedels aliments.

2.2Estructura atòmica.Propietatsperiòdiquesdels elements.El nucli de l’àtom.
2.3Estatsd’agregacióde lamatèria.Enllaçquímic.Relació estrucutura-propietats.

3. Reactivitat química.
3.1L’aigua.Naturalesa i propietats.Dissociació i conceptedepH.Caràcter dissolvent i solubilitat de
sals.Cristal·litzacions típiquesproduïdesper lesdisfuncionsdels processosmetabòlics.

3.2Concepte d’acidesa i basicitat. El pH en els aliments i en els processos nutritius. Paper de les so-
lucions amortidores ennutricióhumana.

3.3Formació de compostos de coordinació. Els oligoelements en els aliments. Funcions biològiques
decompostosorganometàl·lics representatius.

3.4 Concepte d’oxidació reducció. Processos d’oxidació característics dels aliments. Química bioi-
norgànicade l’oxigen.Formaciód’aromes.

3.5Energia en la reaccióquímica.Contingut energèticdels aliments.Calorimetria.
4. Químicadel carboni.

4.1 Introducció a la químicadels compostosdel carboni.Representació gràficademolècules orgàni-
ques.Grups funcionalsméshabituals en laquímicadels aliments.

4.2 Isomeria. Sistemesde representació i nomenclatura. Importànciabioquímicadels isòmers.
4.3 Introducció als compostosbioorgànics.Estructura, propietats i reactivitat.
4.4Productesnaturals, aromàtics i dietètics.

5. Introducció a la conservació i estabilitat dels aliments. Compostos i processos químics que hi inter-
venen.
5.1Additius.
5.2Tractaments al buit.
5.3Tractaments enatmosferesprotectores.
5.4 Irradiació.

PRÀCTIQUES:
Es realitzaran 10 sessionsde 3hores setmanals.L’assistència a lespràctiques ésobligatòria.
Consistiranen:
-Aplicació de les operacions bàsiques de laboratori químic a l’estudi de les propietats de diversos com-
ponentsdels aliments.
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-Realitzacióde tècniquesde separació
- Identificaciódegrups funcionals.
Al’inici de curs es programarà un seminari destinat a la revisió dels conceptes de llenguatgequímic: for-
mulació i nomenclatura.

AVALUACIÓ:
L’avaluacióde l’assignatura es realitzarà enbase a:
-Continguts teòrics, quecaldrà superar ambunapuntuació igual o superior a 5.
-Valoracióde lespràctiques,mitjançant el treball fet al laboratori i l’elaboraciód’informes.
-Realització d’un treball de campode recerca bibliogràfica, relacionat amb els temes 3, 4 i 5 del progra-
ma..

BIBLIOGRAFIA:
Bàsica
Chang,R.Química.Mèxic:McGrawHill /Interamericana, 2003.
Hill, J.W.;Kolb,D.K.Chemistry forChangingTimes.UpperSaddleRiver,N. J.: PrenticeHall, 1998.
Petrucci, R.H.; Harwood,W.S.; Herring, F.J. Química General. Enlace químico y estructura de la materia,
Vol. I,Madrid:PrenticeHall, 2002.
Petrucci, R.H.; Harwood,W.S.; Herring, F.J.QuímicaGeneral, ReactividadQuímica. Compuestos inorgáni-
cos y orgánicos,Vol. II,Madrid:PrenticeHall, 2003.
Saña, J.Químicaper a les ciències de la naturalesa i de l’alimentació.Barcelona:VicensVives, 1993.

Complementària
Bodner,G.M.;Pardue,H.L.Chemistry, an experimental science.NewYork: JohnWiley&Sons, 1989.
Fox,B.A.;Cameron,A.G.Ciencia de los alimentos,Nutrición y salud.Mèxic:Limusa, 1992.
Hart,H.;Craine,L.E.;Hart,D. J.QuímicaOrgànica.Mèxic:McGraw-Hill, 1995
Linder,M.C.Nutrición.Aspectos bioquímicos,metabólicos y clínicos. Pamplona:Eunsa, 1988.
Lück,E.Conservaciónquímicade los alimentos. Saragossa:Acribia, 1981.
Mortimer,C.E.;Química.Mèxic:GrupoEditorial Iberoamérica, 1983.
Nelson,R.Resoluciónde problemas de química general.Barcelona:Reverté, 1991.
Nuffield,N.F.QuímicaavanzadaNuffield, ciencia de la alimentación. Barcelona:Reverté, 1984.
Wolfe,D.H.Química general, orgánica y biológica.Colòmbia:McGraw-Hill, 1990.

Pràctiques
Albadalejo,E.Laquímicade la cuina.Barcelona: laMagrana, 1993.
Brewster, R.Q.; VanderWerf, C.A.; McEwen, W.E. Curso de química orgánica experimental. Madrid:
Alhambra, 1974.
Casas, J.M.Técnicas de laboratorio 2-1: operaciones básicas.Barcelona:DonBosco, 1977.
Calmet, J.;Garcia-Monjo, J.Manual práctico del laboratorio químico y farmaceútico. Barcelona, 1979.
Doñate,P. i altresTécnicas alimentarias.Barcelona:Alhambra, 1987.
QuímicaGeneral i inorgànica. Pràctiques de laboratori. Barcelona:PUB.1995.



Alimentació iCultura

PROFESSOR:MontserratFAROiBASCO

Crèdits: 4,5
Quadrimestre: 2n

OBJECTIUS:
Que l’estudiant:
1.Conegui els aspectes socioculturals de l’alimentació i nutrició.
2.Comprengui la conducta alimentàriade l’ésserhumà.
3.Analitzi els factors socials i culturals que influeixenen lesdecisions i comportaments alimentaris.
4.Conegui lesnormesqueestructuren lespràctiques alimentàries.
5. Identifiqui la diversitat existent entre les diferents societats i cultures o dins d’una mateixa societat
en relació a alimentspreferits o rebutjats.

6.Entengui l’alimentació en relació a la vida econòmica i social.

CONTINGUTS:
1.La complexitatdel fet alimentari
1.1.Menjar: fenomenbiològic/fenomensocial i cultural
1.2.L’acted’alimentar-se, un llenguatge

2.La selecciódels aliments
2.1.Condicionamentsbiològicsde l’alimentació
2.2.Raons tecnoeconòmiques i ambientals de la selecciódels aliments
2.3.Qüestionsdegust i sabor
2.4.Condicionaments socials i culturals de l’alimentació

3.L’homebiològic-l’homesocial i cultural
3.1.De la funciónutritiva a la funció simbòlicadels aliments
3.2.Preferències i aversions alimentàries
3.3. La cuina ésuniversal; les cuines sóndiverses

4.Ladimensió social i cultural de l’alimentació
4.1.Aspectes culturals dels hàbits alimentaris
4.2. Factors socials i culturals que afectenel consumd’aliments
4.3.Aliments i organització social
4.4.Aliments i economia

5.L’alimentació: cultures i tradicions
5.1. La reproducció simbòlicade l’alimentació i la cultura
5.2.Efectesde l’alimentació sobre la conductahumana i social
5.3. L’alimentació i les creences religioses

6-Alimentació i cultura a laXina

6.1Laculturade l’alimentació a laXina
6.1.1L’alimentació i les tradicions religioses
6.1.2L’alimentació i lamedicinaxinesa
6.1.3Elmenjar en la llengua i l’escriptura xineses
6.1.4Laculturadel beure

6.2Cuina i cuines
6.2.1Lageografiadelmenjar xinès
6.2.2Cuines regionals:Pequinesa, cantonesa, shanghainesa, sitxuanesa i taiwanesa.

6.3L’estèticadelmenjar en la societat xinesa
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7-El comportament alimentari actual: Factors i variables
7.1L’agricultura industrialitzada
7.2La famconviu amb l’abundància
7.3La sobrealimentació contemporània
7.4.Els trastorns alimentaris desd’unaperspectiva cultural

7.4.1Lamoda i l’aparença física
7.4.2Eldiscursmèdic
7.4.3Elmissatge gastronòmic
7.4.4Estètica corporal i acceptació social

7.5Lapublicitat alimentària

AVALUACIÓ
L’assignatura es pot superar per una doble via: d’una banda a partir de l’avaluació continuada, i de l’altra,
apartir de la realitzaciód’unexamen final.
Elementsd’avaluació:
-Capacitat de síntesi i de relació ambqüestions tractades al llarg del curs en elsmòduls corresponents. -
Capacitatd’anàlisi i comprensióde les ideesprincipals.
-Capacitat de contextualitzar a partir dels conceptes estudiats en els mòduls i la seva vinculació amb
notícies actuals delmateix temaod’altres clarament comparables.
-Capacitat de generar una opinió personal, original, madura i fonamentada. Capacitat d’extreure con-
clusions.
-Utilitzacióde textos i documentació complementària

Avaluaciócontinuada:
Consisteix a lliurar 3 treballs, en els respectius terminis, amb els quals es pretén fer un seguiment dels
contingutsdels diferentsmòduls queconformen l’assignatura.
El primer treball consistirà a respondre un seguit de preguntes queplantejarà la professora a partir de la
lectura delsmòduls, 1, 2, 3, 4 i 5 i la lectura de dos textos que es proporcionen.Aquest treball permet re-
passar els continguts dels mòduls citats i treballar alhora algunes de les idees i conceptes fonamentals
quehi apareixena travésde la lecturadels textosproposats i de l’articulaciód’una reflexiópersonal.

Aquest treball tindràunvalordel 20%de lanota

El segon treball es realitzarà a partir de la visualització d’una pel·lícula sobre la qual es plantejaran dife-
rents qüestions que caldrà relacionar amb els mòduls treballats a l’assignatura. Es proporcionarà un
guióper tal d’orientar el comentari i destacar els puntsdelsmòdulsquecaldrà treballarmés a fons.

Aquest treball tindràunvalordel 20%de lanota

El tercer treball consistirà en un treball de recerca que es realitzarà a partir d’un tema proposat per la
professora. Es tractarà de realitzar un seguit d’activitats encaminades a estudiar uns fets, fenòmens,
persones, teories o objectes, ben delimitats, amb aspectes poc explorats o no gaire coneguts, amb l’ob-
jectiud’aclarir-los i d’obtenir-ne algunconeixementnou.

Aquest treball tindràunvalordel 40%de lanota

En cas que s’opti per fer el seguiment d’avaluació continuada caldrà que l’estudiant completi els tre-
balls, lliurant-los enels terminisproposats, i els superi ambunaqualificació final no inferior a 5.

Avaluació final ambexamen
És per a aquells estudiants que no hagin seguit l’avaluació continuada o no l’hagin superada. L’examen
avaluarà tant els continguts dels mòduls com els continguts treballats al llarg del curs que inclouen el
primer i segon treball de l’avaluació continuada.Amb l’examen es pretén que l’estudiant puguimostrar
la comprensiódels continguts treballats a l’assignatura.



Els estudiants que no triïn l’avaluació continuada no han de lliurar obligatòriament els treballs, però sí
que han de treballar-ne igualment el contingut de cara a l’examen final ja que les preguntes hi poden fer
referència.
L’examen tindrà dues parts; en la primera caldrà desenvolupar un tema amb el qual haurà de fer una tas-
ca d’argumentació i reflexió, fonamentant-se en els mòduls i treballs del curs. En la segona es planteja-
ranun seguit depreguntes curtes d’àmbit teòric sobre alguns conceptes de l’assignatura que s’haurande
respondrebreument.

En cas que s’opti per fer l’avaluació final amb examen, caldrà que aquest se superi amb una qualificació
final no inferior a 5.

BIBLIOGRAFIA
Carrasco, S.Antropologia i alimentació.Barcelona:Publicacionsde laUAB, 1992.
Contreras, J.Antropología de la alimentación.Madrid:Eudema, 1993.
Fischler.C.El (h) omnívoro. Barcelona:Anagrama, 1995.
Goody, J.Cocina, cuisine y classe.Barcelona:Gedisa, 1995.
GraciaArnaiz,M.Somos lo que comemos.Barcelona:Ariel, 2002.
Harris,M.Buenopara comer.Madrid:AlianzaEditorial, 1993.
Kuper, J.Lacocinade los antrópologos. Barcelona:Tusquets, 2001.
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Salut iQualitatdeVida

PROFESSORA:EvaROVIRAiPALAU

Crèdits: 4,5
Quadrimestre: 1r

OBJECTIUS:
Que l’estudiant:
1. Integri una visióde lapersonacomaésserbiopsicosocial.
2. Respecti els hàbits individuals de lapersona.
3. Entengui l’alimentació comindicadorde salut i dequalitatde vida.
4. Ajudi lapersona, la família o la comunitat amantenir-se enequilibri ambel seuentorn.

CONTINGUTS:
1. Conceptes:
1.1. Persona.
1.2. Salut.La alimentació comindicadorde salut i qualitatde vida.
1.3.Entorn.

2. Elmarcde referènciadelmodel deV.Henderson:
2.2.Anàlisi de les 14necessitats fonamentals.
2.3. Factorsque influeixenen la satisfaccióde lesnecessitats.

2.3.1.Biològics.
2.3.2.Psicològics.
2.3.3. Sociològics.

2.4. Interaccionsde lesdiferentsnecessitats amb lanecessitatdebeure imenjar.
2.5.Manifestacionsd’independència i dedependència.
2.6.Recursos de l’usuari que ens poden ajudar a la satisfacció de la necessitat de beure imenjar i en les

interaccions amb les altresnecessitats.
3. Determinantsde la salut. Influència en laqualitatde vida.

AVALUACIÓ:
L’avaluació consistirà en:
- Un examen ordinari de febrer que caldrà superar amb una puntuació igual o superior a 5. En cas de no
arribar-hi, l’alumneespodràpresentar a la convocatòriade juny.
- Els criteris que estableixi el professor de l’assignatura (assistència a classe, participació activa, segons
objectius, segons continguts, anàlisi de tasques, observació sistemàtica, treballs, etc.

BIBLIOGRAFIA:
InstitutCatalàde laMediterrània.L’alimentaciómediterrània. Barcelona:Proa, 1996.
Riopelle, L;Grondin, L; Phaneut,M.Cuidados de enfermería: unmodelo centrado en las necesidades de la per-
sona.Madrid: InteramericanaMcGraw-Hill, 1993.

SanMartí,H. EcologíaHumanaySalud.Mèxic:PrensaMédicaMexicana, 1983.



Comunicació iRelacionsHumanes

PROFESSORS:Pilar SOLERiCANUDAS
M.CarmeVILÀiORMAZÁBAL
MontserratMONCUNILLiLÓPEZ

Crèdits: 6
Quadrimestre: 1r

OBJECTIUS:
Que l’estudiant:
1.Reconegui la necessitat de comunicació i relació humana de l’individu dins l’àmbit social i professio-
nal.

2.Conegui lesbases teòriques explicativesde les característiquespsicosocials de lapersona.
3. Identifiqui la funció laboral enels àmbitsprofessionals.
4.Relacioni la comunicació comaeinaper a l’educació sanitària/alimentària.
5.Conegui els elementsnecessaris per aunabonacomunicacióoral i escrita.
6.Reconegui els principals signesnoverbals de la comunicació.
7. Sàpiga utilitzar les tècniques comunicativesmesutilitzades en laprofessió.
8. Incrementi el coneixement de si mateix i dels altres per tal d’aconseguir unes relacions millors i més
gratificants.

9.Conegui les característiques i els factorspsicosocials presents en ladinàmicadels petits grups.
10.Adquireixi habilitatsper a lapràcticadel consell dietètic.
11.Conegui i adquireixi les actituds i habilitatsnecessàriesper facilitar les relacions terapèutiques.

CONTINGUTS:
1.Laprofessió.

1.1.Marc conceptual.
1.2.El / la dietista funcions i àmbitsd’actuació.
1.3.Organismes relacionats amb l‘alimentació.
1.4.Drets i deures.
1.5. L’alimentació coma relacióhumana:mitjansdecomunicació.
1.6.La consulta alimentària: finalitat, fases, tipus

2.Comunicació.
2.1. Procés i característiquesde la comunicació.
2.2.La comunicació verbal i noverbal.
2.3.Nivells de la comunicació.
2.4.Elementsde l’expressióoral i escrita.
2.5.Tècniques de comunicació i relació humana , individual i col·lectiva: l’enquesta, l’entrevista,

qüestionaris, conferencies, debats, taula rodona.
2.6.L’observació, característiques, tipus, avaluació.Treball de camp.

3.La relació intrapersonal.
3.1. L’individu: psicologia evolutiva.
3.2.Autoconeixement:Labase imprescindible.
3.3.Emocions, sentiments.
3.4.Autoestima.

4.La relació interpersonal i la relació assistencial.
4.1.Conducta social, lideratge, el grupcoma teràpia.
4.2.La comunicació assertiva.
4.3.Origensde la relaciód’ajuda.
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4.4.Objectius i característiquesde la relaciód’ajuda.
4.5.Actituds i habilitatsper la relaciód’ajuda.

AVALUACIÓ
Instrumentsd’avaluació i càlcul de lanota final de l’assignatura:
-Unaprova escrita tipus test i de resposta obertaque suposaràun60%de lanota final.
- Presentació dels resums de les lectures proposades i treballs pràctics, que suposaran un 40%de la no-
ta final.

BIBLIOGRAFIA
Antons,K.Práctica de la dinamicade grupos. Barcelona:Herder, 1990.
Bermejo, J.C.Apuntes deRelación deAyuda.Madrid:CuadernosdelCentrodeHumanizaciónde la Salud,

1996.
Buckman,R.Comdonar lesmales noticies.Vic:EumoEditorial, 1998.
Burley -Allen.Laescucha eficaz en el desarrollo personal y profesional. Bilbao:Deusto, 1990.
Camps,A.L’ensenyament de la composició escrita. Barcelona:Barceciana, 1994.
Carbonell, R.Todos pueden hablar bien.Método de expresión oral-corporal. Madrid: Edaf. 1984. P. 11 (Temas

de superaciónpersonal).
Cassany,D.Lacuinade l’escriptura. Barcelona:Empúries, 1996.
Castanyer,O.Asertividad, expresióndeuna sanaautoestima. Bilbao.DDB, 1998.
DePablo J. Tècniques d ’entrevista per a professionals de la salut.Vic:EumoEditorial, 1996.
Gimeno-Bayon,A.Comprendiendo como somos. Bilbao:DDB, 1998.
Monedero,C.Psicología evolutiva y susmanifestaciones psicopatológicas.Madrid, 1982.
Pease,A.El lenguaje del cuerpo. Barcelona:Paidós, 1992.
SanzPinyol,G.Comunicació efectivaa l’aula: tècniques d ’expressió oral per adocents. Barcelona:Graó, 2005.
Serra Majen, L. i altres. Nutrición i Salud Pública: Métodos, bases científicas y aplicaciones. Barcelona:

Masson, 1995.
Vallejo, J. i altres. Introduccióna la psicopatologia y la psiquiatriaBarcelona: Salvat, 1985.
Silverman, M.; Hansburg, F. Inteligencia interpersonal. Una nueva manera de relacionarse con los demás.

Barcelona:Paidós, 2001.
Miller, W.R.; Rollnick, S. La entrevista motivacional. Preparar para el cambio de conductas adictivas.

Barcelona:Paidós, 1999.
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Bioquímica

PROFESSOR:RafaelMONTERRUBIOLAMATA

Crèdits: 7,5
Quadrimestre: 2n.

OBJECTIUS:
Que l’estudiant:
1.Aprengui lesbasesbioquímiquesqueexpliquenel funcionamenttdels éssers vius.
2.Adquireixi una visió àmplia dels diferents sistemes metabòlics i sigui capaç d'entendre com es regu-
len aquestsdiferentsprocessos.

3.Aprengui les bases de la transmissió de la informació genètica tant en organismes procariotes comen
eucariotes.

4.Es familiaritzi ambelsmètodes i la instrumentaciópropisd’un laboratori debioquímica.

CONTINGUTS:
1.Aigua i solucions: propietats de l’aigua. Àcids i bases dèbils. Concepte de pKa, solucions amortido-
res. Solucions iòniques.Pressióosmòtica. Solucions col·loidals.EfecteGibbs-Donnan.

2.Aminoàcids i proteïnes. Aminoàcids proteics, propietats àcid base i estereoisomeria. Enllaç peptí-
dic. Pèptids i proteïnes. Estructura de les proteïnes. Proteïnes globulars, propietats en dissolució.
Proteïnes fibroses: col·lagen.

3.Proteïnes transportadores d’oxigen: hemoglobina i mioglobina.Factors que modifiquen l’allibera-
mentd’oxigenen lahemoglobina

4.Enzims: catàlisi enzimàtica. Cinètica enzimàtica: Michaelis-Menten, al·losterisme. Regulació de
l’activitat enzimàtica.

5.Mecanismes de regulació hormonal: Blancs metabòlics. Mecanisme d’acció de les hormones liposo-
lubles.Mecanismesd’accióde leshormonesqueactuena travésde receptorsdemembrana.

6.Glúcids: estructura i funció.Estereoisomeria (L-,D-)Anomeria imutarrotació.Disacàrids.
7.Fonaments termodinàmics dels processos bioquímics: Energia lliure deGibbs, significat. Reaccions
Redox. Compostos rics en energia d’hidròlisi. Reaccions acoblades. Concepte de càrrega energètica
cel·lular.

8.Obtenciómetabòlica de l’energia: cicle dels àcids tricarboxílics. Cadena respiratòria transportadora
d’electrons.Fosforilacióoxidativa. Sistemes llançadora.

9.Metabolisme dels glúcids. Glucòlisi.Via de les pentoses-fosfat. Gluconeogènesi. Regulació glicòlisi-
gluconeogènesi.Metabolismedel glucogen.

10.Metabolisme dels lípids: oxidació dels àcids grassos, metabolisme dels cossos cetònics. Síntesi d’à-
cids grassos.Metabolismede lípids complexos imetabolismedel colesterol.

11.Metabolismedels aminoàcids: degradaciód’aminoàcids i ciclede laurea.Biosíntesi d’aminoàcids.
12.Àcidsnucleics:ADNiARN.
13.Biosíntesi de l’ADN. Replicació de l’ADN en els procariotes. Síntesi de l’ADN en eucariotes.
Lesions,mutacions i sistemesde reparació.Recombinació.

14.Transcripció. Síntesi d’ARNenprocariotes,ARNpolimerasa i promotors.Transcripció en eucario-
tes.Processospostranscripcionals, processatdelsARNs.

15.El codi genètic i biosíntesi de proteïnes. Traducció en procariotes. Traducció en eucariotes.
Modificacionspost-traduccionals.

16.Regulacióde l’expressió genètica enprocariotes i eucariotes.



PRÀCTIQUES:
Pràctiquesde laboratori centrades en:
- preparacióde solucions amortidores.
- cromatografiadeproteïnes.
- determinacióde la concentraciódeproteïna
- mesurade l’activitat enzimàtica: càlcul de les constants cinètiques.

AVALUACIÓ:
L’avaluació es faràd’acordambels següents criteris:
-Continguts teòrics (80%de lanota):

. Examen final (75%)quecaldrà superar ambunapuntuació igual o superior a 5.

.Realitzaciód’exercicis (5%) (obligatoris).
-Contingutspràctics (20%de lanota):

.Realitzacióde lespràctiques (obligatòries).

. Presentacióde l’informe final (obligatori).

. Examendels continguts treballats apràctiques (20%), que caldrà superar ambnota igual o
superior a 5.

BIBLIOGRAFIA:
Lozano, J.A. i altres. Bioquímica y Biología Molecular para ciencias de la salud. 3a ed. Madrid:
Interamericana-McGraw-Hill, 2005.

Lozano, J.A. i altres. Bioquímica y Biología Molecular para ciencias de la salud.2a ed. Madrid: Interame-
ricana-McGraw-Hill, 2000.

Stryer,L;Berg, J.M. iTymoczko, J.L.Bioquímica. 5a ed.Barcelona:Reverté, 2003.
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MicrobiologiaAlimentària

PROFESSORS: AnnaDALMAUiRODA

Crèdits: 6
Quadrimestre: 2n

OBJECTIUS:

General:
Que l’estudiant s’introdueixi en unmón fascinant i desconegut on el protagonista és el microorganis-
me.

Específics:
Que l’estudiant:
- conegui lesprincipals característiquesdelsmicroorganismes .
- identifiqui els principalsmicroorganismes relacionats ambels aliments
- entengui el paperdelsmicroorganismesen les fermentacions alimentàries
- relacioni lesmales pràctiques higièniques de lamanipulació dels aliments amb els problemes de l’alte-
raciódels aliments i la possibilitat de toxiinfeccions alimentàries.

CONTINGUTS:
1. Introducció:
1.1.Descobriment i funciódelsmicroorganismes.
1.2. Funciódelsmicroorganismes
1.3.Naturalesadelmónmicrobià

2.Característiques generals delsmicroorganismes (bacteris, fongs, virus):
2.1.Citologia.
2.2.Metabolisme.
2.3.Genètica.

3.Elsmicroorganismesenels aliments:
3.1.Origen imultiplicaciódelsmicroorganismesenels aliments.
3.2.Microorganismes importants enels aliments.

4.Microorganismesútils:
4.1. “Starters”microbians.
4.2.Probiòtics
4.3. Fermentacions alimentàries.

5.Microorganismesnodesitjats:
5.1.Toxiinfeccions alimentàries.
5.2.Alteraciód’aliments.

PRÀCTIQUES:
Es realitzaran 5 sessionsde treshores (una setmanaa les tardes).
Estan relacionades ambels temes següents:
1.Reconeixementdels aparells típicsd’un laboratori demicrobiologia.
2.Metodologiabàsicaper a l’estudidelsmicroorganismes:
2.1.Tècniquesd’esterilització.
2.2.Tècniquesd’observació almicroscopiòptic.
2.3.Tècniquesd’aïllament i recompte.
2.4.Tècniquesd’identificació.

3.Metodologiabàsicaper a l’anàlisismicrobiològicdels aliments.
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Les pràctiques són d’assistència obligatòria. Si per causa justificada no es poden realitzar en elmoment
que estanprogramades, pel setembrehi haurà l’opcióde recuperar-les segons s’especifica al punt d’ava-
luació.

AVALUACIÓ:
Els aspectesquees tenenencompteen l’avaluacióde l’assignatura són:
Assolimentdels coneixements teòrics i pràctics
Interpretaciódels resultats obtinguts a lespràctiques
Recercade la informaciónecessàriaper realitzar els exercicis que s’aniranplantejant a classe

Instrumentsd’avaluació i càlcul de lanota final de l’assignatura:

-Assistència apràctiques obligatòria
- Informedels resultats depràctiques 10%
-Exercicis plantejats a classe 10%
-Examendepràctiques: 15%
-Duesprovesparcials dels coneixements teòrics 65%

Lesnotes fanmitjana semprequecadascunad’elles sigui igual o superior a 5.
Lanoassistència apràctiques requerirà, amésde l’especificat anteriorment, presentar-se al setembre a
unexamenpràctic al laboratori.
Lespràctiques aprovades es guardaranunúnic any si la nota és igual o superior a 5.Enaquest cas, les
pràctiques tindràunaqualificacióde 5. Si es volmésnota s’haurande tornar a avaluar.
Lanotade teorianoés guardad’unanyper l’altre.

BIBLIOGRAFIA :
Atlas,R.Ecologiamicrobianaymicrobiologia ambiental.Saragossa:Acribia, 2001.
Bourgeois,C.M.Microbiologia alimentaria.Vol I, II. Saragossa:Acribia, 1994-95.
CastroAranda,Araceli.El géneroEnterococcus enmicrobiologia de los alimentos.Saragossa:Acribia, 2004.
Carrascosa,A.V. 2005.Microbiologiadel vino. Saragossa:Acribia.
Flint,O.Microscopia de los alimentos.Manual demétodos prácticos utilizando lamicroscopia óptica. Saragossa:

Acribia, 1996.
Frazier,W.C. et al.;Microbiologia de los alimentos.Saragossa:Acribia, 2003.
Forsythe, S.J.Alimentos seguros:microbiologia, 2003.
Forsythe, S.J.Higiene de los alimentos,microbiologia yHACCP, 2002.
Gamazo,C.Manual pràctico demicrobiologia. EdMadison, 2005.
ICMSF. Microorganismos de los alimentos 1: su significado y metodos de enumeración. Saragossa: Acribia,

2000.
Igraham, J.L. et al. Introduccióna lamicrobiologia.Vol. I i IIBarcelona:Reverté, 1998.
JayMicrobiologiamodernade los alimentos.Saragossa:Acribia, 2002.
Leveau, J.Y.Losmicroorganismos de interes industrial.Saragossa:Acribia, 2000.
Mossel,D.A.A.;MorenoGarcía,B.Microbiologia de los alimentos.Saragossa:Acribia, 1985.
Mossel, D.A.Microbiologia de los alimentos : fundamentos ecològicos para garantizar y comprovar la integridad
microbiologica.Saragossa:Acribia, 2003.

Pasqual Anderson. Microbiologia alimentaria: metodologia analítica para alimentos y bebidas. Saragossa:
Acribia, 2000.

Prescott.Microbiología.McGraw-Hill Interamericana, 2004.
Schlegel,H.G.Microbiología general.Barcelona:Omega, 1998.
Stanier,R.Y. et al.Microbiología.Barcelona.Reverté, 1996.
Yousef,AhmedE.Microbiologia de los alimentos:manual de laboratorio. 2005

GUIADEL’ESTUDIANT 2007-2008 NUTRICIÓHUMANAIDIETÈTICA 37



SalutPública

PROFESSORA:MontserratVALLiMAYANS

Crèdits: 4,5
Quadrimestre: 1r.

OBJECTIUS:
Que l’estudiant:
1.Conceptualitzi la salut i la històrianatural salut-malaltia.
2. Identifiqui els sistemesde salut i els nivells d’atenció.
3.Reconegui la utilitat de l’epidemiologia comaeinadeconeixementde la comunitat.
4.Valori lespossibilitats de l’educacióper a la salut.

CONTINGUTS:
1. Salutpública i salut comunitària.

1.1. Concepte salut/malaltia.
1.2. Històrianatural de la salut-malaltia.
1.3. Factorspersonals i ambientals quecondicionen la salut.
1.4. Indicadorsde salut i nivell de vida.
1.5. Conceptede salutpública i salut comunitària.
1.6. Concepted’atenció i nivells deprevenció.
1.7. Diagnòsticde salut.
1.8. Plans i programesde salut.
1.9. Principis imètodesd’educacióper a la salut.

2. Sistemes sanitaris.
2.1. O.M.S. i altresorganismes internacionals.
2.2. Sistema sanitari espanyol iLleiGeneral deSanitat.
2.3. Sistema sanitari català iLlei d´OrdenacióSanitària.
2.4. PladeSalutdeCatalunya.
2.5. AtencióPrimàriadeSalut.
2.6. X.H.U.P.

3. Epidemiologia.
3.1. Demografia i Salut Pública.

3.1.1.Demografia estàtica.
3.1.2.Demografiadinàmica.

3.2. Concepte i finalitat de l’Epidemiologia. Aplicacions de l’Epidemilogia l’àmbit de la nutrició
humana.Classificaciódels estudis epidemiològics.

3.3. Epidemiologiadescriptiva: estudis de tall o transversals.
3.4. Epidemiologia analítica:

3.4.1.Estudis de cohorts.
3.4.2.Estudis de casos i controls.

3.5. Epidemiologia experimental.
3.6. Estudidebrots epidèmics en l’àmbitde l’alimentació.

AVALUACIÓ:
L’avaluaciódel cicle teòric es faràd’acord ambels següents criteris:
–El rendimentdecada alumna/e estarà sotmès aun seguiment continuat.
–Lanota final serà el resultatde laponderaciódels següents aspectes:

38 GUIADEL’ESTUDIANT 2007-2008 NUTRICIÓHUMANAIDIETÈTICA



-Examen individual del contingut teòricde l´assignatura (90%).
-Realitzacióde treballs pràctics (10%).

BIBLIOGRAFIA:
Antó, J.M. i altresSaludPública.Madrid:McGraw-Hill /Interamericana, 1997.
Aranceta, J.; Mataix, J.; Serra, L. Nutrición y Salud Pública: Métodos, Bases Científicas y Aplicaciones.

Barcelona:Masson, 1995.
Ashton, J.; Seymour,H.Lanueva saludpública.Barcelona: S.G./Masson, 1990.
Generalitat deCatalunya.PladeSalut deCatalunya 1996-1998.Barcelona: ServeiCatalàde la Salut, 1996.
Generalitat de Catalunya.Llei d´Ordenació Sanitària de Catalunya. Barcelona: Departament de Sanitat i

Seguretat Social, 1990.
Martín,A.;Cano, J.F.Manual deAtenciónPrimariadeSalud. Barcelona:Doyma, 1989.
Piédrola,G.; i altres.MedicinaPreventivaySaludPública. Barcelona: Salvat, 1988.
Vaquero, J.L.Manual deMedicinaPreventivaySaludPública.Madrid:Pirámide, 1992.
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Bioestadística

PROFESSOR: ÀngelTORRES iSANCHO
JoanCarlesCASAS iBAROY
EvaCIRERAiVIÑOLAS

Crèdits: 4,5
Quadrimestre: 2n

OBJECTIUS:
Que l’estudiant:

1. Identifiqui les etapesdelmètodecientífic i la seva aplicació en les ciènciesde la salut.
2. Seleccioni, apliqui i interpreti les proves estadístiques per tal d’aplicar-les adequadament a l’anàli-
si de lesdades.
3.Utilitzi el programaSPSSenel procésdedades.
4.Redacti els resultats obtinguts en l’anàlisi d’unabasededades.
5.Conegui lesnormeselementals d’edició i depresentacióde treballs originals.
6.Conegui algunesde lesprincipals fontsdocumentals estadístiques enel sector sociosanitari.

CONTINGUTS:
1.Aplicacionsde l’Estadística enel campde les ciènciesde la salut.Etapes enel procésde la investigació
i importànciade l’Estadística.

2.Estadísticadescriptiva:
2.1.Conceptesbàsics: variables, escalesdemesura.
2.2.Recollidade la informació.

Organitzacióde lesdadesper a l’anàlisi:Codificació.Creacióde lamatriudedades.
2.3.Tabulacióde la informació.Taulesdedistribucióde freqüències.
2.4.Representació gràficade la informació.Aplicacions informàtiques.
2.5.Mesuresde tendència central.Mitjana.Moda.Mediana.Proporció.
2.6.Mesuresdeposició.Percentils.Mediana.
2.7.Mesuresdedispersió.Variància.Desviació estàndard.Amplitud.Coeficientde variació.
2.8.Mesuresde forma. Índexd’assimetria. Índexd’apuntament.

3.Probabilitat:
3.1.Definició i tipus.
3.2.Probabilitat condicionada.TeoremadeBayes.

4.Distribucionsdeprobabilitat.
4.1.Variablesdiscretes:

4.1.1. LleiBinomial.
4.1.2. Llei dePoisson.

4.2.Variables continues:
4.2.1. “z”Corbanormal.
4.2.2. «t» deStudent-Fisher.
4.2.3. «x2» ji-quadrat.
4.2.4. «F»deFisher-Snedecor.

5. Estadística inferencial. Població imostra.Teoria delmostratge. Criteris de representativitat en la se-
lecciódels individus.Dissenys ambmesures aparelladeso independents.
5.1.Estimaciódeparàmetres:

5.1.1.Distribuciómostral d’unestadístic.Teoriade l’estimació. Intervals de confiança.
5.1.2.Estimaciódeproporcions.
5.1.3.Estimaciódemitjanes.
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5.2.Provesd’hipòtesi:
5.2.1.Tipus de proves: conformitat, homogeneïtat i relació. Contrastos unilaterals i bilaterals.

Graude significació.
5.3. Provesd’homogeneïtat:

5.3.1.Comparançadeproporcions endissenydegrups independents. x2

5.3.2.Comparança de mitjanes en dissenys de grups independents. “t” d’Student-Fisher per
grups independents, . “U”deMannWhitney.

5.3.3.Comparança de proporcions en dissenys de dades aparellades. x2 , McNemar, Test de
Wilcoxon.

5.3.4.Comparança demitjanes en dissenys de dades aparellades.”t” d’Student-Fisher per dades
aparellades.

5.4.Provesde relació:
5.4.1.Regressió lineal simple.
5.4.2.Coeficientdecorrelació lineal dePearson.

5.5.Provesdeconformitat:
5.5.1.Comparançaentreunaproporció experimental i una teòrica.TestBinomial.
5.5.2.Comparança entre unamitjana experimental i una teòrica.“t” d’Student-Fisher per 1mos-

tra.
5.5.3.Provadenormalitat.Kolmogorov-Smirnov.

6.El programaSPSS:
6.1.Creació i transformaciód’unabasededades.
6.2.Càlcul de resultats descriptius: taules de freqüències, índex estadístics i representacions gràfi-

ques.
6.3.Càlculs d’estadística inferencial.

MATERIALNECESSARI:
Calculadora amb funcions estadístiquesbàsiques.
Undisquetd’ordinador.

AVALUACIÓ:
L’avaluacióde l’assignatura esbasa en la realitzacióde tres activitats obligatòries i unad’optativa.

Lesobligatòries són:
-Unexamen final (90%de lanota final)
-Un treball (10%de lanota final)
-Assistència al 50%dels seminaris setmanals d’SPSS

L’optativa és: un treball quenoméspuntuaràperoptar a lamatrículad’honor.

BIBLIOGRAFIA:
Norman i Streiner.Bioestadística.Madrid:Mosby/Doyma, 1996.
Sentís Vilalta, J.; Ascaso Terrén, C.; Vallès Segalés, A.; Canela Soler, J. Licenciatura. Bioestadística.2a ed.

Barcelona:EdicionesCientíficas yTécnicas,1992.
Schwartz,D.Métodos estadísticos paramédicos y biólogos.Barcelona:Herder, 1988.
Domènech, J.M.Métodos estadísticos en ciencias de la salud. Barcelona: Signo, 1991.
Colton,T.Estadística enMedicina. Barcelona: Salvat, 1979.
Pardell,H. i col.Manual deBioestadística.Barcelona:Masson, 1986.
SusanMilton J.Estadística para biologia y ciencias de la salud. 2ªed.Madrid:McGrawHill-Interamericana,

1994.
Zaiats,V.;Calle ,M.L.;Presas,R.Probabilitat i estadística.1ªed.Vic:EumoEditorial, 1998.
Manual del usuarioSPSS9.0.Spss Inc.,1999.
AlaminosA.Gráficos. 1a ed.Madrid:CentrodeInvestigacionesSociológicas,1993.
Es recomanaràbibliografia específicaper els diferentsmòduls.
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ASSIGNATURESTRONCALSIOBLIGATÒRIESDE2NCURS

Dietètica

PROFESSORES:M.CarmeVILÀiORMAZÀBAL
MíriamTORRES iMORENO
CristinaVAQUÉICRUSELLAS

Crèdits:15
Anual

OBJECTIUS:
Que l’estudiant:
1. Identifiqui la dietètica com l’aplicacióde lanutrició.
2.Conegui l’alimentació equilibrada.
3.Conegui i valori elsmètodesdevaloraciódel consumalimentari.
4. Identifiqui les necessitats i recomanacions nutricionals i adquireixi el concepte de ració alimentària i
les equivalències.

5.Conegui els diferents grupsd’aliments i les seves característiques.
6.Faci la historia alimentària, conegui i sàpiga fer l’avaluació qualitativa i quantitativa i apliqui el pla
d’acciódietètic i coneguidiferents tipusdedietes.

7.Conegui el patró alimentarimediterrani i altres alternatives alimentàries.
8.Reconegui les fasesde la cadena alimentària i valori el paperde ladietista enalimentació col·lectiva…
9.Valori i assumeixi el rol de laprofessió enels diferents àmbitsd’actuació.
10.Conegui lapreparació, confecció i seguimentde laprescripciódietètica.
11.Conegui lesnecessitats alimentàries en situacions especials i sàpiga fer les recomanacions.

CONTINGUTS:
1.Dietètica iNutrició
1.1.Ciènciesdels aliments.
1.2Funció i àmbitsd’actuacióprofessional.
1.3. L’alimentació i la salut.Tipusd’alimentació.
1.4.Necessitats i recomanacionsnutricionals.Tipusdedietes.Protocol dietètic.
1.5.Alimentació equilibrada; ració, equivalències, horaris, guies alimentàries.

2.Aliments, nutrients i assessoramentdietètic.
2.1.Classificació, grups, característiques i funcions.
2.2.Elaboraciód’unmenú:Taulesd’alimentació .Valoracióquantitativa i qualitativa.
2.4.Mètodesdevaloraciódel consumalimentari:Històriadietètica
2.5.Plad’acciódietètic.Metodologia.
2.6.Consell dietètic.Preparació, confecció i seguimentd’unaprescripciódietètica.

3.Grupsd’aliments: qualitats, tipus, ració, frequència, equivalències, higiene.
3.1.Làctics, càrnics, peix, cereals, tubercles, llegums, hortalisses, fruites, verdures, greixos comesti-

bles, sucres, begudes: definició, tipus, ració, freqüència, conservació, indicacions i contraindica-
cions, consell dietètic.

4.Alimentació i col·lectivitat.
4.1.Definició.Tipus.Qualitat alimentària.
4.2.Planificaciódemenús.Rolde ladietista.
4.3.Elaboracióde fitxes tècniques.

5.Alimentació en situacions fisiològiquesde la vida.
5.1.Alimentaciódurant l’embaràs i l’alletament.
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5.2.Alimentació i lamenopausa.
5.3.Alimentació al nadó, preescolar, escolar i adolescent.
5.4.Alimentació en l’envelliment.
5.5.Alimentació i esport.
5.6.Alimentació i alternatives alimentàries.

Activitats obligatòries:
Tallerde ració alimentaria
Elaboracióde treballs de complementació i recerca
Elaboracióde lahistoriadietètica.Valoraciódemenús
Tallers de casospràctics
Elaboracióde l’informedepràctiques
Visita centre comercial

AVALUACIÓ:
Es farà a l’inici, continuada i final: qüestionaris i proves demultiresposta, resposta oberta i resolució de
casos.
Es valorarà l’assistència i participació a les classes.
Criteris pel càlcul de la nota final de l’assignatura:
Avaluació coneixements teòrics: 70%
Avaluacióhistòriadietètica: 10%
Avaluació treballs individuals: 10%
Avaluació informedepràctiques: 10%

BIBLIOGRAFIA:
Astiasarán, I.; AlfredoMartínez, J.Alimentos, composición y propiedades.McGraw-Hill /Interamericana,

1999.
Cervera,P:Alimentaciónmaterno infantil . Ed. Interamericana, 1996.
Cervera, P; Clapés, J.; Rigolfas, R. Alimentació i Dietoteràpia. Aravaca: Interamericana McGraw-Hill,

1998.
Garnier,A.;Waysed,B.Alimentation et sport.París:Maliones, 1992.
GómezRecio,R.Dietética práctica.Madrid:Rialp, 1997.
KatheeMahan; Sulvia,E.Nutrición ydietoterapiadeKrause.McGraw-Hill, 1996.
Lloveras,G.; Serra, J.Menjar, salut i plaer .ACV, 2000.
Kinton,R. i altresTeoríadelCatering. Saragossa:Acribia.
Serra Majem, Ll., Aranceta Batrina, J.; Mataix Verdú, J. Guías alimentarias para la población española.

Barcelona: SGeditorial, 1995.
Gable, J.Counselling skills for dietitians.Oxford:Blackwell Science, 1997.
Ordre professionnel des diététistes duQuébec.Manuels deNutritionClinique.Tom1 i 2. 2000.
SerraMajem,Ll. iArancetaBatrina, J.Obesidad infantil i juvenil.Estudi enKid.Barcelona:Masson, 2001.
Manual para comedores escolares.ConsejoNacional deCoordinacióndePolíticas Sociales, 2002

www.nutricioncomunitaria.org
www.formacionysalud.org
www.nutricion.org.uk
www.dietamediterranea.com
www.aedn.es
www.senba.es
www.fesnad.org (Children’sNutritionResearchCenter)
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Bromatologia iTecnologiadelsAliments

PROFESSORS:AnnaDALMAUiRODA
JordiVIVERiFABREGÓ
MiriamTORRES iMORENO

Crèdits: 15
Anual

OBJECTIUS:
Que l’estudiant:
1.Conegui la composició, lespropietats i el valornutritiudels diferents tipusd’aliments.
2.Conegui els tipus d’alteracions i modificacions que es poden produir als aliments, i els canvis a què
poden estar sotmesos en funció del tractament que rebin, lamanipulació, l’embalatge i l’emmagatze-
matge.

3.Aprengui les tècniques i elsmètodes característics en l’anàlisi fisicoquímica i sensorial dels aliments.
4.Tingui les eines i els raonaments quepossibilitin la interpretació deproblemes reals en la composició
dels aliments, com l’anàlisi de componentsmajoritaris iminoritaris, elements traça, additius i residus
contaminants.

5.Prengui consciència de la gestió ambiental, de la producció d’aliments i de la gestió dels residus ali-
mentaris.

CONTINGUTS:
BLOCI:COMPOSICIÓ,PROPIETATSIVALORNUTRITIUDELSALIMENTS
1. Introducció
2.Aliment:
2.1.Classificaciódels aliments
2.2.Componentsde l’aliment
2.3.Valornutricional dels aliments
2.4.Conservaciódels aliments
2.5.Qualificacionsdequalitat
2.6.Aliments funcionals

3.Alimentsbàsicsd’origenanimal
3.1.Carns i productes carnis
3.2.Peix,marisc i derivats
3.3.Ous i derivat
3.4.Llet i derivats

4.Alimentsbàsicsd’origenvegetal
4.1.Cereals i derivats
4.2.Hortalisses i derivats
4.3.Llegums iderivats
4.4.Fruites carnoses, fruits secs i productesderivats

5.Aliments complementaris
5.1.Greixos i olis comestibles
5.2.Productes edulcorants, ...

BLOCII.
1.-Anàlisi d’aliments
1.1.Mostreig i presentaciódels resultats analítics
1.2.Anàlisi fisicoquímica.Determinacióde la composiciópercentual
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1.2.1.Humitat.
1.2.2.Cendres.
1.2.3.Greix.

1.3.Anàlisi fisicoquímica.Determinacióde la composiciópercentual
1.3.1. Proteïna.
1.3.2.Hidratsdecarboni i fibra.

1.4.Anàlisi instrumental imétodes immunológics
1.4.1.EspectroscòpiaUV-visible.
1.4.2.Cromatografia.
1.4.3.Mètodes immunològics.
1.4.4.Aplicacions enalimentació.

1.5.Anàlisi sensorial i gestióde laqualitat enel laboratori.
1.5.1.Atributs a avaluar.
1.5.2.Tipusdeproves.
1.5.3.Qualitat

2-Modificacionsquímiquesdels aliments (2nQD)
2.1.Modificacionsquímiquesdels aliments. Introducció
2.2.Variablesque afectena les reaccionsquímiques.

2.2.1.Temperatura.
2.2.2.Temps.

2.3.Variablesque afectena les reaccionsquímiques.
2.3.1.Velocitatd’escalfamento refredament.
2.3.2.pH.
2.3.3.Composició i estat físicdels aliments.
2.3.4.Contingut i activitat d’aigua.

2.4.Propietats funcionals de lesproteïnes i la sevamodificació.
2.4.1.Propietats funcionals.

2.5.Propietats funcionals de lesproteïnes i la sevamodificació.
2.5.1.Modificacionsno intencionadesde lesproteïnes.
2.5.2.Modificacions intencionades, o tecnològiques, de lesproteïnes.

2.6.Modificacions tecnològiquesdels carbohidrats.
2.6.1.Propietatsdels carbohidrats

2.7.Modificacions tecnològiquesdels carbohidrats.
2.7.1.Reaccionsquímiques.
2.7.2.Carbohidratspresents enels aliments.

2.8.Modificacions tecnològiquesdels lípids.
2.8.1.Usosdels lípids enalimentació.
2.8.2.Hidròlisis.
2.8.3.Oxidaciódels lípids.
2.8.4.Químicadel fregit.
2.8.5.Substitutsdels greixos.

2.9.Estabilitat de les vitamines enels aliments.
2.9.1.Factorsqueafecten l’estabilitat de les vitamines enels aliments
2.9.2.Vitamineshidrosolubles.
2.9.3.Vitamines liposolubles.

2.10.Els enzimsenels aliments.
2.10.1.Dequèdepèn l’activitat enzimàtica?
2.10.2.Enfosquiment enzimàtic.
2.10.3.Aplicacions industrials dels enzimsexògens.
2.11.Exercicis
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PRÀCTIQUES:
Es faran aproximadament 15 pràctiques al llarg de tot el curs, en sessions aproximadesde 3hores a la tar-
da (normalmentuna tardaper setmana).
La realitzacióde lespràctiques ésobligatòriaperpoder aprovar l’assignatura. Si per causa justificada no
és poden realitzar en el seu moment, al setembre hi haurà opció de recuperar-les segons s’especifica al
puntd’avaluació

Els temes a desenvolupar en aquestes sessions estan relacionats amb la teoria explicada i fan referència
als següents aspectes:
-Composició, propietats i valornutritiudels aliments.
-Metodologiesd’anàlisi d’aliments
-Modificacionsquímiquesdels aliments.

Al finalitzar cada pràcitica s’ha de realitzar un informe que es presentarà com a màxim una setmana
desprésd’haver realitzat lapràctica enqüestió.
Del conjunt d’informes de les pràctiques s’obtindrà una nota de pràctiques de primer quadrimestre i
unanotadepràctiquesdel segonquadrimestre.

AVALUACIÓ:
L’avaluacióde l’assignatura tindrà encompte:
-L’assolimentdels coneixement teòrics i pràctics.
-La capacitatd’interpertar els resultats obtinguts a lespràctiques.

Instrumentsd’avaluació i càlcul de lanota final de l’assignatura:
-Assistència a lespràctiques obligatòria
- Informede lespràctiques: 1r quadrimestre : 15%

2nquadrimestre : 15%
-Proves corresponents a la teoria:
.Composició, propietats i valornutritiudels aliments: 55%
.Anàlisi d’aliments imodificacionsquímiquesdels aliments: 15%

Lesnotes fanmitjana sempreque siguin iguals o superiors a 5
Lanoassistència a lespràctiques requerirà, amésde l’especificat anteriorment, presentar-se al setem-
bre aunexamenpràctic al laboratori .
Lespràctiques aprovades es guardaranunúnic any si la nota és igual o superior a 5.Enaquest cas, les
pràctiques tindràunaqualificacióde 5. Si es volmésnota s’haurande tornar a avaluar.
Lanotade teorianoés guardad’unanyper l’altre.

BIBLIOGRAFIA:
AENOR.Análisis sensorial:Alimentación.Madrid:AENOR, 1997.
Alais,C.M.Ciencia de la leche.Principios de técnica lechera. Saragossa:Acribia,.1988.
Astiasaran.Alimentos, composición ypropiedades.Madrid:McGraw-Hill, 2000.
Belitz,H.D.;Grosch,W.Químicade los alimentos. Saragossa:Acribia, 1997.
Bello, J.Ciencia bromatológica.Principios generales de los alimentos. Barcelona:DíazdeSantos, 2000.
Cheftel, J. L.; Besançon, P. Introducción a la bioquímica y tecnologia de los alimentos.Vol.II. Saragossa:

Acribia, 1982.
Ciurana, J.Els olis deCatalunya.Barcelona:GeneralitatdeCatalunya, 1981.
CódigoAlimentarioEspañol.Madrid:Tecnos, 1997.
Coultate,T.P.Food: theChemistry of itsComponents.Cambridge:TheRoyal SocietyofChemistry, 1996.
Fenema,O.R.Químicade los alimentos. Saragossa:Acribia, 1993.
Fox,B.A.;CameronA.G.Ciencia de los alimentos,Nutrición ySalud.Mèxic:Limusa, 1992.
Generalitat deCatalunya.Els additius alimentaris.Vol. 2: informe. Barcelona:Dir. Gral. de Promoció de

la Salut, 1985.

GUIADEL’ESTUDIANT 2007-2008 NUTRICIÓHUMANAIDIETÈTICA 47



Grau,R.Carne y productos cárnicos. Saragossa:Acribia, 1966.
Hoseney,R.C.Principios de ciencia y tecnología de los cereales.Saragossa:Acribia, 1991.
Institutodel fríodeParís.Alimentos congelados, procesado ydistribución.Saragossa:Acribia, 1990.
Lawrie,R.A.Ciencia de la carne.Saragossa:Acribia, 1977.
Lück,E.Conservaciónquímicade los alimentos. Saragossa:Acribia, 1981.
Lück,E.Conservaciónquímicade los alimentos, características, usos, efectos. Saragossa:Acribia, 1999.
Mazza,G.Alimentos funcionales.Aspectos bioquímicos y de procesado. Saragossa:Acribia, 2000.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Métodos Oficiales de Análisis de Alimentos (4 vols.).

Madrid:MAPA, 1993.
MorenoMartín,F.Lecciones de bromatología. Barcelona:U.B.FacultatdeFarmàcia, 1988.
Niinivaara,F.,Antila,P.Valornutritivode la carne. Saragossa:Acribia, 1973.
Ordoñez, J.A.Tecnologia de los alimentos. 2 vols.Ed. Síntesis, 1998.
Primo-Yufera,E.Químicade los alimentos.Ed. Síntesis, 1997.
Ramirez Pujolà, N. Aliments funcionals: manuscrit. Situació actual i tendències (treball final de carrera),

EscolaPolitècnicaSuperiorde laUniversitatdeVic, 2001.BibliotecaTorredelsFrares.
Sancho, J.; Bota, E.; Castro, J.J. Introducción al análisis sensorial de los alimentos.Barcelona, Universitat de

Barcelona, 1999.
Sobrino Illescas, E.; SobrinoVesperinas, E. Tratado de horticultura herbácea.Tomo I: hortalizas de flor y de
fruto.TomoII: hortalizas de legumbre, tallo, bulbo y tuberosas. Barcelona:Aedos, 1989.

Stryer,L.Bioquímica. Barcelona:Reverté, 1995.
Sullivan, D.M.; Carpenter, D.E. (Eds.) Methods of Analysis for Nutrition Labelling. Arlington: AOAC

International, 1993.
Varnam,A.H.Carne y productos cárnicos.Tecnología, química ymicrobiología. Saragossa:Acribia, 1998.
Vollmer, G.; Josst, G.; Schenker, D.; Sturn, N. Elementos de Bromatología descriptiva. Saragossa: Acribia,

1995.
Wong,D.W.S.Químicade los alimentos. Saragossa:Acribia, 1995.
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Fisiopatologia

PROFESSORA:MercèPLANAS iVILÀ

Crèdits: 4,5
Quadrimestre: 3r

OBJECTIUS:
Que l’estudiant:
1.Adquireixi els coneixements sobre les bases fisiopatològiquesdels diferents trastorns i principalsma-
lalties, demanera especial els quenecessiten intervenciódietètica.

2.Adquireixi uns coneixements suficients per comprendre la fisiopatologia del procés, es familiaritzi
amb la terminologiamèdica, pugui situar unpacientdins la classificaciód’unamalaltia o factor de risc
i entengui lespossibilitats d’intervenciódietètica.

CONTINGUTS:
1. Fisiopatologia: definició i continguts
2.Trastornsdelmetabolismedelshidratsde carboni
3.Trastornsdelmetabolismedels greixos
4.Trastornsdelmetabolismede lesproteïnes
5.Fisiopatologiade l’esòfag i estómac
6.Fisiopatologiadel budell
7. Fisiopatologiadel fetge, viesbiliars i pàncreas
8.Fisiopatologiade l’aparell circulatori
9.Fisiopatologiade l’aparell respiratori
10.Fisiopatologia renal
11. Implicacionsnutritivesde lesmalaltiesneurològiques
12.Trastornsdels òrganshematopoiètics
13.Al·lèrgia, intoleràncies i toxiinfeccions alimentàries
14.Trastornsde la conducta alimentària i obesitat
15.Càncer
16.Malalties infeccioses
17.Trasplantamentd’òrgans
18.Desnutricióhospitalària
19.Fisiopatologiade la vellesa

AVALUACIÓ:
L’avaluació es faràd’acordambels següents criteris:
-Examen final que se superarà ambunanota igual o superior a 5.
-Realitzacióde treballs a classe: lectura i anàlisi d’articles,...

BIBLIOGRAFIA:
Planas,M.Pérez-Portabella,C.Fisiopatología aplicadaa lanutrición. Barcelona:Mayo, 2004
Salas-Salvadó, J;Bonada,A;Trallero,R;Nutrición ydietética clínica. Barcelona:Doyma, 2000.
Estelle,A;Cordero,M.Fundamentos deFisiopatologia.McGraw-Hill Interamericana, 1998.
HernándezRodríguez,M;SastreGallego,A.Tratadodenutrición.Madrid:DíazdeSantos, 1999.
Guyton,ArthurC.Fisiología y fisiopatología.Mèxic:McGraw-Hill Interamericana, 1994.
FarreresValentí, P;Rozman,C.Medicina interna.Madrid:Elsevier, 2004.
Gil,A.Tratadodenutrición.Madrid:Acciónmédica, 2005
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Processatd’Aliments

PROFESSORS: JordiVIVERiFABREGÓ
NúriaBARNIOLiNOGUER

Crèdits: 6
Quadrimestre: 1r

OBJECTIUS:
Que l’estudiant:
1.Conegui els diferents processos als quals estan sotmesos els aliments abans no arriben a la nostra tau-
la.

2.Conegui com aquestes processos poden modificar, augmentant o disminuint, el valor nutritiu d’a-
quest aliments.

CONTINGUTS:

Continguts teòrics:
1.- Introducció als sistemes agroindustrials deprocessatd’aliments.
2.-Panoramahistòricde la conservaciódels aliments.
2.1.-Origende la conservaciódels aliments.
2.2.-Desenvolupamentde tractaments tèrmicsdeconservació.
2.3.-Desenvolupamentdel fred industrial.

3.-Alteracionsprincipals dels aliments:
3.1.- Introducció a les alteracionsd’aliments.
3.2.- Factorsque influeixenen l’alteraciódels aliments.

3.2.1.-Temperatura
3.2.2.-Humitat / sequedat
3.2.3.-Oxigen
3.2.4.-Llum

3.3.-Alteracionsquímiques.
3.3.1.-Enfosquimentnoenzimàtic.ReaccionsdeMaïllard.
3.3.2.-Oxidacióde lípids.

3.4.-Alteracionsbiològiques.
3.4.1.-Enfosquiment enzimàtic.
3.4.2.-Alteracionsmicrobiològiquesdels aliments.

4.-Processatd’aliments.
4.1.-Processatd’aliments a temperatura ambient.

4.1.1.-Preparaciódematèriesprimeres.
4.1.1.1.-Neteja
4.1.1.2.-Escorregut i assecat
4.1.1.3.-Mètodes combinats
4.1.1.4.- Selecció
4.1.1.5.-Classificació
4.1.1.6.-Pelat
4.1.1.7.-Reducciódemida
4.1.1.8.- Separacionsmecàniqueso físiques
4.1.1.9.- Irradiaciódels aliments

4.2.-Processatd’aliments ambaportdecalor.
4.2.1.-Escaldat.
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4.2.1.1.-Escaldadordevapor
4.2.1.2.-Escaldadorper aigua
4.2.1.3.-Escaldadorpermicroones

4.2.2.-Pasteurització i esterilització.
4.2.2.1.-HTST
4.2.2.2.-LTLT

4.2.3.-Esterilització
4.2.3.1.-Productes envasats
4.2.3.2.-Productes sense envasar

4.2.3.-Evaporació.
4.2.3.1.-Evaporadordemúltiple efecte
4.2.3.2.-Evaporadorde recompressiómecànica
4.2.3.3.-Evaporadorde recompressió tèrmica

4.2.4.-Extrusió.
4.2.5.-Deshidratacióper aire calent.
4.2.6.-Fornejat i cocció.
4.2.7.- Fregit.Tecnologiadels olis calents.
4.2.8.-Microones i radiació infraroja.

4.3.-Processatd’aliments ambeliminaciódecalor.
4.3.1.-Emmagatzematgeen refrigeració.
4.3.2.-Congelació.
4.3.3.-Liofilització i crioconcentració.

5.-AdditiusAlimentaris.
5.1.-Definicions i història.
5.2.-Additius i sanitat alimentària.
5.3.-Classificaciódels additius segons la seva funcióprincipal.

5.3.1.-Colorants
5.3.2.-Conservants
5.3.3.-Edulcorants
5.3.4.-Gelificants

6.-Substàncies antinutritives i substàncies tòxiques enels aliments.
6.1.-D’origennatural.
6.2.-D’origenartificial.

7.-Operacions auxiliars.
7.1-Envasatd’aliments.

7.1.1-Definicions.
7.1.2-Funcions i característiquesde l’envàs.
7.1.3.-Tipusdematerials emprats.
7.1.4.- Envasos imedi ambient.
7.1.5-Aliments envasats enatmosferesmodificades.
7.1.6-Tendènciesde l’envasatd’aliments.

7.2-Transport.
7.2.1-Consideracions generals.
7.2.2-Aparells de transport.
7.2.3-Efectesdel transport sobre l’aliment.

7.3.Emmagatzematge.
7.3.1- Introducció.
7.3.2-Factorsqueafectenals productesdurant l’emmagatzematge.
7.3.3-Manteniment i control de les condicionsd’emmagatzematge.

7.4. Subministramentd’aigua.
7.4.1-Tipusd’aigua emprada a la IndústriaAlimentària



7.4.2- Impuresespresents a l’aigua.Purificació.
7.5.Eliminacióde residus.

7.5.1-Eliminacióde residus líquids.
7.5.2-Eliminacióde residus sòlids.

7.6.Neteja i desinfecció.
7.6.1-Detergents.Atributsdequalitat i tipus.
7.6.2-Desinfectants.Atributsdequalitat i tipus.
7.6.3-Neteja i desinfecció encircuit tancat.
7.6.4-Dissenyhigiènic en la IndústriaAlimentària.

Contingutspràctics:
Pràctica 1.Additius alimentaris.
Pràctica 2.Elaboraciódepastes fines càrnies.
Pràctica 3.Elaboraciódeproductesde fleca i brioixeria.
Pràctica4.Elaboraciódegelats.
Pràctica 5.Visita auna indústria.

AVALUACIÓ:
Instrumentsd’avaluació i càlcul de lanota final de l’assignatura:
-Dosexàmens al llargdel quadrimestre (75%de lanota final).
-Pràctiques al laboratori de laUVicoa la indústria (25%de lanota final).

BIBLIOGRAFIA:
Belitz,H.D.;Grosch,W.Químicade los alimentos.Saragossa:Acribia, 1988.
Brennan, J.G. i altres.Las operaciones de la ingeniería de los alimentos. Saragossa:Acribia, 1980.
Bureau,G.;Multon, J.L.Embalaje de los alimentos de gran consumo. Saragossa:Acribia, 1995.
CarballoGarcía,B.Tecnología de la carne y los productos cárnicos.Madrid:Mundiprensa, 2001.
Charley,H.Tecnología de los alimentos.Mèxic:Limusa, 1991.
Cheftel et al. Introduccióna la bioquímica y tecnologíade los alimentos.Vol. II. Saragossa:Acribia, 1982.
Fenema,O.R.;Químicade los alimentos.Saragossa:Acribia, 1993.
Fellows,P.Tecnología del procesadode los alimentos: principios y prácticas.Saragossa:Acribia, 1994.
Fenema,O.R.Químicade los alimentos. Saragossa:Acribia, 1993.
Generalitat deCatalunya.Els additius alimentaris.Vol. 2: Informe. Barcelona:Dir.Gral. de Promoció de

la Salut, 1985.
Girard, J.P.Tecnología de la carne yde los productos cárnicos. Saragossa:Acribia, 1991.
Lück,E.Conservaciónquímicade los alimentos.Saragossa:Acribia, 1981.
Multon, J.L.Aditivos y auxiliares de la fabricación en las indústrias agroalimentarias.Saragossa:Acribia.
Roca, J.; Burgués, S.Lacocinaalvacío.Barcelona:Montagud, 2004
Timm,F.Fabricacióndehelados. Saragossa:Acribia, 1989
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Farmacologia

PROFESSORS: NúriaOBRADORS iARANDA
ÀngelTORRES iSANCHO
XavierPALOMARiAUMATELL

Crèdits: 4.5
Quadrimestre: 3r

OBJECTIUS:
Que l’estudiant:
1.Comprengui els conceptes generals de la farmacologia.
2.Conegui lesdiferents formes farmacèutiques enquèespoden trobar elsmedicaments.
3. Identifiqui les diferents viesd’administraciódelsmedicaments estudiats.
4.Conegui les diferents etapes que segueix el medicament des de la seva entrada en l’organisme fins a
l’eliminació.

5.Conegui elmedicamentspel seunomgenèricodenominació comuna internacional (DCI).
6.Conegui i identifiqui les diferents reaccions adverses, contraindicacions i interaccionsmés significa-
tivesdesdel puntdevista clínic.

7.Relacioni els diferents medicaments estudiats amb el grup anatòmicoterapèutic i les seves indica-
cions.

8.Pugui instruir el pacient, la família i la comunitat enels principisbàsicsde farmacologia.
9.Conegui les diferents interaccions entremedicaments i nutrients a fi de considerar-les a l’hora d’ela-
borar lespautesdietètiquesdel pacient.

10.Entengui els problemes socials resultants de l’ús inadequat delsmedicaments per a poder intervenir
eficientment en la sevaprevenció.

CONTINGUTS:
1. Farmacologia general:
1.1.Conceptes i històriade la farmacologia
1.2.Nomenclatura, classificació i regulació legal de l’úsdelsmedicaments
1.3. Formes farmacèutiques i viesd’administració
1.4.Farmacocinètica:Alliberació, absorció, distribució,metabolització i eliminació
1.5. Farmacodinàmia:Mecanismesd’acció farmacològica, receptors i l’efecte farmacològic
1.6.Farmacovigilància: estudide les reaccions adverses
1.7.Gestiódemedicaments coma residus: emmagatzematge i recollida

2.Farmacoteràpia:
2.1. Farmacologia enalteracionsdel sistemanerviós:

2.1.1. Sistemanerviós autònom
2.1.2. Sistemanerviós central

2.2. Farmacologia enalteracionsdel sistema respiratori:
2.2.1.Antitussígens
2.2.2.Expectorants imucolítics
2.2.3.Broncodilatadors

2.3. Farmacologia en les alteracionsdel sistemacardiocirculatori
2.4.Farmacologia enalteracionshemàtiques:

2.4.1.Antianèmics
2.4.2.Anticoagulants i fibrinolítics
2.4.3.Hemostàtics

2.5. Farmacologia enalteracionsdel sistemadigestiu:
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2.5.1.Antiulcerosos:
2.5.1.1.Tòpics
2.5.1.2. Sistèmics

2.5.2.Antiemètics
2.5.3. Laxants
2.5.4.Antidiarreics

2.6. Farmacologia enalteracionsdel sistemamusculoesquelètic:
2.6.1.Antiinflamatoris
2.6.2.Relaxantsmusculars
2.6.3.Tractamentde l’osteoporosi

2.8.Medicamentsutilitzats enel tractament i la prevencióde lesmalalties infeccioses:
2.8.1.Antisèptics i desinfectants
2.8.2.Antibiòtics:
2.8.3.Antivírics
2.8.4.Tuberculostàtics
2.8.5.Antifúngics
2.8.6.Altres antiparasitaris

2.9.Medicamentsutilitzats enendocrinologia:
2.9.1.Antitiroïdals
2.9.2.Tiroïdals
2.9.3.Antidiabètics

3. Interaccions entrenutrients imedicaments:
3.1. Influènciadels aliments i la dieta sobre els fàrmacs: InteraccionsAliments-Medicaments (IAM)
3.2. Influència dels fàrmacs sobre l’aprofitament dels nutrients i sobre l’estat nutricional:
InteraccionsMedicaments-Aliments (IMA)
3.3. Influènciade l’estatnutricional sobre ladisposició i efectedelsmedicaments.
3.4.Efectedel consumd’etanol sobre l’estatnutricional i sobre elmetabolismede fàrmacs.
3.5.Nutrició enteral i fàrmacs.

AVALUACIÓ:
Instrumentsd’avaluació i càlcul de lanota final de l’assignatura:
-Una prova escrita (90%de la nota) que constarà de dues parts, les qual caldrà superar amb una nota de
5, comamínim, cadascunad’elles.
-Realizaciód’un treball (5%de lanota).
-Realitzaciód’exercicis obligatòris (5%de lanota)
Per a poder fer mitjana caldrà que la prova escrita, el treball i els exercicis se superin, per separat, amb
unanota igual o superior a 5 sobre 10.

BIBLIOGRAFIA

Bàsica:
CatálogodeEspecialidadesFarmacéuticas.Madrid:ConsejoGeneral deColegiosFarmacéuticos, 2002.
MataRodriguez,C; et al.FarmacologiaClínica.Barcelona:Masson, 1995.
Martindale.Guia completa de consulta farmacoterapèutica.Barcelona:PharmaEditores, 2003.
VelascoMartin,A., et al. Introduccióna laFarmacologiaClínica.Barcelona:Menarini, 1997.

Recomanada:
Hansten,P. InteraccionesFarmacológicas.Barcelona:Doyma1985.
Boullata Joseph I.Handbook of drug-nutrient interactions. Totowa, New Jersey: Humana Press Inc. cop.,

2004
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Deontologia

PROFESSORS: JoanMIRiTUBAU
EsterBUSQUETS iALIBÉS

Crèdits: 4,5
Quadrimestre: 4t

OBJECTIUS:
Que l’estudiant:
1.Entengui el sentit i l’abastde la reflexió ètica en l’àmbitde laNutricióHumana ide laDietètica.
2.Conegui i assumeixi els valors i actituds que configuren la professió i les disposicions del seu codi de-
ontològic.

3. Identifiqui i analitzi les qüestions ètiques que es plantegen en la seva professió i sàpiga donar respos-
tes fonamentades.

4. S’iniciï en la reflexió i en lametodologiapròpiesde labioètica.

CONTINGUTS:
1. Antropologia:
1.1. L’home:unésserpluridimensional.
1.2. Ladimensió èticade lapersonahumana.
1.3. Ladignitathumana

2.Conceptes generals d’ètica:
2.1.Moral i ètica.
2.2.Lesduesdimensionsde la vidamoral.
2.3.Ètica aplicada.

3.Deontologia:
3.1.Deontologia i còdisdeontològics.
3.2.Els deuresprofessionals i l’excel.lènciaprofessional.
3.3.Deontologiaprofessional i èticapersonal.
3.4.Presentació i anàlisi d’alguns codisdeontològicsde l’àmbit sanitari.

4.Labioètica:
4.1.Definicions.
4.2. Factorsdeterminants en la seva gènesi imoments significatiusde la sevahistòria.
4.3.Característiquesprincipals.
4.4.Continguts.
4.5.Criteris per adecidir.
4.6.Metodologiesdepresadedecisions.

5.Els drets i deuresdels ciutadans en relació a la salut i l’atenció sanitària.
5.1.Els dretshumans.
5.2.Elmalalt: subjectededrets i deures.
5.3.Cartesdedrets i deuresdels ciutadans en relació a la salud i l’atenció sanitària

6.El dret a la informació i el consentiment informat:
6.1.Dret a la informació: fonamentació i aplicacions.
6.2.Avaluacióde la capacitat.
6.3.El consentiment informat: unprocés.
6.4.Els formularis de consentiment informat.

7.El secretprofessional.
7.1. Intimitat, confidencialitat i secretprofessional.
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7.2. Secretprofessional: definició, fonament, abast i límits.
7.3.Aspectes ètics; regulaciódeontològica i jurídica.
7.4.Dificultats actuals en laproteccióde la intimitat i de la confidencialitat.

8. Final de la vida.
8.1.Morir avui.
8.2.Aspectes ètics i legals de les intervencions en el final de la vida: obtinació terapèutica, eutanàsia,

suïcidi assistit i curespal·liatives.
8.3Documentsdevoluntats anticipades.

9. Investigació enéssershumans
9.1.Problemesètics entornde la investigació enéssershumans.
9.2.Criteris èticsper a la investigació.
9.3. La investigació enanimals: el debat sobre els “dretsdels animals”.

Dos seminaris: Fonamentació i la relació sanitària.
Anàlisi dedos casos clínics.

AVALUACIÓ:
Instrumentsd’avaluació i càlcul de lanota final de l’assignatura:
a) Examen final quecomptarà ambduesparts (80%de lanota):
- 65preguntes tipus test sobre el temari del curs
- Preguntesobertes sobre el dossierde lectures.

b) Avaluacióde les activitats (20%de lanota).
Per aprovar l’assignatura cal treureun 5, comamínim, en lesduesparts.

BIBLIOGRAFIA:
Aranguren, J.L.Ética.Madrid:AlianzaUniversidad, 1983.
Ariés,Ph.Lamuerte en occidente.Barcelona:ArgosVergara, 1982.
Beauchamp,T.LiChildress, J.F.Principios de ética biomédica.Barcelona:Masson, 1999.
Camps,V.Lavoluntaddevivir.Barcelona:Ariel, 2005.
Couceiro,A.Bioética para clínicos.Madrid:Triacastela, 1999.
Couceiro,A.Ética en cuidados paliativos.Madrid:Triacastela, 2004.
Cortina,A.Elquehacer ético.Madrid: Santillana, 1996.
Gracia,D.Fundamentos de bioética.Madrid:Eudema (Edicionesde laUniversidadComplutense), 1989.
Gracia,D.Comoarqueros al blanco.Estudios de bioètica.Madrid:Triacastela, 2004.
Gràcia,D. i Júdez, J.Ética en la práctica clínica.Madrid:Triacastela, 2004
LainEntralgo,P.Antropología médica.Barcelona: Salvat, 1984.
Jonsen,A.R.M. i altres.EticaClínica.Barcelona:Ariel, 2005.
Simón,P.El consentimiento informado.Madrid:Triacastela, 2000.
Torralba Roselló, F.Antropología del cuidar. Barcelona: FundaciónMapfre Medicina- Institut Borja de

Bioètica, 1998.



ASSIGNATURESTRONCALSIOBLIGATÒRIESDE3RCURS

Dietoteràpia

PROFESSORES: CristinaVAQUÉiCRUSELLAS
M.EsperanzaDUDETiCALVO
CleoféPÉREZ-PORTABELLAiMARISTANY
EvaROVIRAiPALAU
M.CarmeVILÀiOMZÀBAL

Crèdits: 10,5
Anual

OBJECTIUS
Que l’estudiant:
1. Interpreti tots els elementsde lahistòria clínica.
2.Realitzi la valoracióde l’estatnutricional del pacient i identifiqui situacionsde riscnutricional.
3.Conegui i adquireixi habilitat en elmaneig de lametodologia de càlcul dels requeriments energetico-
nutricionals segonspatologies.

4.Estableixi el diagnòsticdietètic.
5.Planifiqui la intervenciódieteticonutricional segonspatologia.
6.Avaluï la intervenciódietètica i planifiqui el seguiment i l’altadel pacient.
7.Transmeti de forma clara i entenedora la dieta i les recomanacions alimentàries a cada pacient segons
lapatologia.

8.Analitzi i valori la necessitat de suplementació nutricional o nutrició artificial i en planifiqui l'admi-
nistració.

9.Organitzi l’alimentacióoral d’unhospitalmitjançant l’elaboraciód’uncodidedietes.

CONTINGUTS
Continguts teòrics
1. Introducció a ladietoteràpia
1.1.Definició.
1.2.Terminologia específica.
1.3.Història clínica i dietètica.

2. Intervenciódietètica enel pacienthospitalitzat.
2.1.Accionsque integren la intervenciódietètica.
2.2.Protocol de consulta.
2.3.Einesper a la valoraciónutricional del pacient i interpretaciódels resultats.
2.4.Càlcul de requeriments energeticonutricionals segons lapatologia.

3.Dieteshospitalàries.
3.1. Planificaciódelmanual dedieteshospitalari.Unificaciódedietes.
3.2.Dietesbasals.
3.3.Dietes terapèutiques: qualitatives i quantitatives, consistència modificada, progressives, especí-

fiquesperpatologies.
3.4.Dietesperprovesdiagnostiques.

4. Suplementaciónutricional i nutrició artificial (enteral, parenteral i domiciliària).
4.1.Concepte de suplementació nutricional, indicacions i elecció del suport nutricional segons pato-

logies.
4.2. Indicacions i contraindicacions de la NE, vies d’accés, pauta d’administració, controls i segui-
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ments a realitzar i composiciónutricional de les fórmulesutilitzades.
4.3. Indicacions i contraindicacions de la NP, vies d’accés, pauta d’administració, controls i segui-

ments a realitzar i composiciónutricional de les fórmulesutilitzades.
4.4.Nutrició artificial domiciliària.

5.Malaltiesmetabòliques i endocrines.
5.1.Obesitat. Definició, classificació, epidemiologia, etiologia, diagnòstic, complicacions i tracta-

ment.
5.2.Diabetis. Definició, classificació, epidemiologia, etiologia, diagnòstic, complicacions i tracta-

ment.
5.3.Hipertensió arterial.Definició, classificació, epidemiologia, etiologia, diagnòstic, complicacions

i tractament.
5.4.Dislipèmies. Definició, classificació, epidemiologia, etiologia, diagnòstic, complicacions i trac-

tament.
5.5.Trastorns innats del metabolisme. Definició, classificació, epidemiologia, etiologia, diagnòstic,

complicacions i tractament.
6.Malalt oncològic.
6.1.Atenciónutricional delmalalt oncològic.
6.2. Suportnutricional delmalalt oncològic terminal.

7.Patologia cardiorespiratòria.
7.1.Atenciónutricional delmalalt ambpatologia cardíaca.Valoraciódel risc cardiovascular.
7.2.Atenciónutricional del pacient ambpatologia respiratòria.

8.Malaltia renal.
8.1.Aspectesnutricionals i dietoteràpia enels trastorns renals.

9.Digestiu.
9.1.Dietoteràpia en lapatologiad'esòfag i estómac.
9.2.Dietoteràpia en lapatologia intestinal.
9.3.Dietoteràpia enelmalalt hepàtic, biliar i pancreàtic.

10.Al·lèrgies i intoleràncies.
10.1.Dietoteràpia en les al·lèrgies alimentàriesmés comunes.Dietesd’exclusió.
10.2.Dietoteràpia en les intoleràncies alimentàriesmés comunes.

11.Malaltiesneurològiques.
11.1. Estudi demalalties neurològiques amb conseqüències nutricionals i el seu abordatge: accident

vascular cerebral, esclerosi múltiple, tumors del sistema nerviós central, lesions medul·lars, co-
madediferentsorígens,malalties demencials,Alzheimer iParkinson.

12.Malalties reumatològiques.
12.1.Aspectesnutricionals i dietoteràpicsdelmalalt ambtrastorns reumatològics.

13.Cremats i trauma.
13.1.Abordatge nutricional delmalalt amb estrèsmetabòlic (cremat o politraumàtic).Avaluació nu-

tricional inicial, càlcul dels requeriments energeticonutricionals, planificació de la intervenció
nutricional.

14.Malalties infeccioses.
14.1.Atenciónutricional delmalalt ambVIH.

15.Trastornsdeconducta alimentària.
15.1.Atenciónutricional del pacient ambtrastornde la conducta alimentària.

16.Pediatria
16.1.Atenció nutricional del nen amb patologies amb important repercussió a nivell nutricional: fi-
brosis quística, al·lèrgiesometabulopaties.

Contingutspràctics
-Avaluaciód’històries clíniquesdediferentspatologies.
-Valoraciónutricional depacients ambdiferentspatologies i interpretaciódels resultats.
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- Simulaciód’unaconsulta externad’àmbithospitalari.
-Resolució de casos clínics: planificació de dietes i recomanacions alimentàries per pacients amb dife-
rentspatologies.
-Treball engrup: elaboraciód’uncodidedietes.

Estadespràctiques
Es realitzaràunperíodepràcticde 5 setmanes enuncentrehospitalari od’atencióprimària.

AVALUACIÓ
L’avaluació es faràd’acord ambels següents criteris:

Continguts teòrics
-Unexamenalliberadordematèria que es farà al febrer i s’hauràde superar ambunapuntuació igual o
superior a 7.
-Un examen final al juny (40%de la nota final de l’assignatura).Aquells qui no hagin alliberatmatèria
al febrer s’examinarande tots els continguts teòrics i pràctics del curs, en canvi els qui hagin alliberat
matèria al febrer només s’examinaran dels continguts teòrics i pràctics que corresponguin al segon
quadrimestre i la nota final resultaràde lamitjanadels 2 exàmens.

Contingutspràctics
L’assistència a les classes on es treballaran els continguts pràctics serà obligatòria i les absències hau-
rande justificar-se al professor (20%de lanota final de l’assignatura).

Estadespràctiques
L’avaluacióde les estadespràctiques serà el resultatde:
-Valoracióde l’alumneperpartdel tutordepràctiques (20%de lanota final).
-Treball depràctiques (20%de lanota final).

Ambdues parts de l’avaluació hauran de superar-se per separat. En cas de que una part no es superi amb
unanota igual o superior a 5haurande repetir-se les estadespràctiques.

BIBLIOGRAFIA
Muñoz,M.;Aranceta, J.;García-Jalón, I.Nutriciónaplicadaydietoterapia. 2a ed.Pamplona:Eunsa, 2004.
Martínez Hernández, A.; Astiasarán Nachía, I.; Muñoz Horinllos, M.; Cuervo Zapatel, M. Alimen-
taciónHospitalaria. IFundamentos.Madrid:DíazdeSantos, 2004

Cuervo Zapatel, M.; Ruiz de las Heras de la Hera, A. Alimentación Hospitalaria. 2 Dietas Hospitalarias.
Madrid:DíazdeSantos, 2004.

MataixVerdú, J.Nutrición yalimentaciónhumana.Madrid:Ergon, 2002.
CelayaPérez, S.TratadodeNutriciónArtificial.Madrid:AulaMédica, 1998.
Alpers,D.H.;Clouse,R.E.; Stenson,W.F.;Manual deTerapéuticaNutricional. Barcelona: Salvat, 1990.
GilHernández,A.Tratadode nutrición.Madrid:AcciónMédica,2005.
Cervera, P.; Clapés, J.; Rigolfas, R.Alimentación y Dietoterapia: nutrición aplicada en l a salud y la enferme-
dad. 4ª ed.Madrid:McGraw-Hill/Interamericana,2004.

Shils, M.E.; Olson, J.A.; Shike, M.; Ross, A.K. Nutrición en salud y enfermedad. 9 ed.: Mèxic: McGraw-
Hill/Interamericana, 2002.

LeónM,CelayaS.Manual de recomendaciones nutricionales al altahospitalaria.Madrid:You&Us, 2001.
Sociedad española de Nutrición Comunitaria. SENC. Guías Alimentarias para la Población Española.

Madrid: IM&C,2001.
L. Kathleen Mahan; Sylvia Escott-Stump. Nutrición y dietoterapia de Krause. 10a ed. Mèxic: McGraw-

Hill Interamericana, 2001.
Manual ofClinical dietetics. 5ª ed.Chicago:AmericanDieteticAssociation, 1996.
Tojo,R.;Caballero,B.;AbeleiraPazos,M.Tratadodenutrición pediátrica. Barcelona:Doyma, 2001.

Elsprofessors recomanaranbibliografia específica al llargdel curs.



ToxicologiaAlimentària iHigiene

PROFESSORS: Emili IgnasiLÓPEZiSABATER

Crèdits: 10,5
Anual

OBJECTIUS:
Que l’estudiant:
1.Tingui la capacitat d’avaluar i conèixer quines són les situacions de risc que afecten els diferents ali-
ments al llargde tota la cadenadeproducció i comercialització.

2.Tingui coneixementper controlar els alimentsmitjançant una adequada actuació sobre els principals
punts crítics.

CONTINGUTS:
1.Toxicologia i higiene alimentària general:
1.1.Concepte.
1.2.Epidemiologiade les infeccions i intoxicacions alimentàries.
1.3. Principis de toxicologia.
1.4.Tòxicsnaturals presents enels aliments.
1.5.Tòxics formatsdurant el processatdels aliments.
1.6.Contaminació abiòtica enels aliments.
1.7.Contaminacióbiòtica enels aliments.
1.8. Intoxicacions alimentàriesd’origenbacterià.
1.9. Intoxicacions alimentàriesd’origen fúngic.
1.10. Infeccions alimentàriesd’etiologiabacteriana.
1.11. Infeccions alimentàriesd’etiologia vírica.
1.12.Zoonosis alimentàries transmesespels aliments.
1.13.Higiene i sanitat dels manipuladors d’aliments i dels establiments alimentaris. Programes de

desinfecció, desinsectació i desratització.
1.14.Control i seguretatdels additius alimentaris.
1.15.Aspectes sanitaris relacionats amb l’envasatdels aliments.
1.16.Anàlisis deperills i puntsdecontrol crítics (APPCC)a la indústria alimentària.
1.17.Aspecteshigiènics enel tractamentdels aliments i productesnoaptesper al consumhumà idels

afluents a la indústria alimentària.
1.18.Dissenyhigiènic en instal·lacions alimentàries.

2.Higiene aplicadadels aliments.
2.1.Aspecteshigiènics en l’obtenció, transformació, comercialització i conservacióde la carn.
2.2.Alteracions i aspectes higiènics durant la producció i comercialització dels productes i subpro-

ductes carnis.
2.3.Aspecteshigiènics en la comercialitzaciódels productesde lapesca.
2.4.Mol·luscos i crustacis: aspecteshigiènicsdurant la sevaproducció i comercialització.
2.5.Aspecteshigiènicsdurant laproducció i comercialitzacióde la llet.
2.6.Aspecteshigiènicsdurant l’elaboraciódederivats làctics.
2.7.Estudihigiènicdels ousdeconsumiovoproductes.
2.8.Estudihigiènicdels producteshortofrutícoles i dels bolets comestibles.
2.9.Estudihigiènicde lamel, dels sucres i altres edulcorants.
2.10.Aspecteshigiènicsdels cereals, llegums, espècies, cacau, sopes i salsesde taula.
2.11.Aspecteshigiènicsde l’aiguadebeguda.
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2.12.Aspecteshigiènics en l’elaboraciódel vi i altresbegudes alcohòliques.
2.13.Higienedurant l’obtencióde la farina i en l’elaboraciódel pa, galetes, productes de fleca i pastis-

seria.
2.14.Aspecteshigiènicsdels alimentsprecuinats i preparats.
2.15.Aspecteshigiènicsdels aliments conservatsper l’accióde la calor: conserves i semiconserves.
2.16.Estudihigiènicdels aliments especials.

PRÀCTIQUES:
1.-Control de l’eficàcia de la neteja i desinfecció de superfícies, equips, establiments i utensilis alimen-
taris.Valoracióde l’activitat germicidadedesinfectantsquímics.

2.-Detecció de residus d’antibiòtics en carn (mètode de cribatge i mètode de confirmació) mitjançant
tècniquesbiològiques.

3.-Detecció de biotòxinesmarines (DSP i PSP) enmol·luscos bivalves (misclo)mitjançant bioassaig en
ratolí.

4.-Determinació de la qualitat microbiològica de la llet mitjançant proves de reductasimetria (resazu-
rina i blaudemetilè).

5.-Deteccióde residusde fosfatasa alcalina i peroxidasa en llet tractada tèrmicament.
6.-Determinacióde l’índexdiastasa i del contingut enhidroximetilfurfural enmel.

AVALUACIÓ:
Instrumentsd’avaluació i càlcul de lanota final de l’assignatura:
-Elaboració i presentaciódedos treballs durant el curs (unperquadrimestre) (10%de lanota).
-Participació i qualitat de les intervencions realitzades en dos fòrums de debat (un per quadrimestre)
dins de l’aula virtual de l’assignatura i que es centrarà en un tema d’actualitat de l’àmbit de la seguretat
alimentària (10%de lanota).
-Duesproves escrites (unaperquadrimestre) (80%de lanota).
Inclouràn:
a.) 30preguntes tipus veritat/fals (30%de lanota).
b.) 30preguntes tipus testdequatre alternatives (30%de lanota).
c.) 2 preguntesobertes (20%de lanota).
-L’assistència a pràctiques és obligatoria i els seus continguts formen part dels coneixements que s’ava-
luaràndinsde lesproves escrites.

BIBLIOGRAFIA:

Bàsica
Derache, J. (coord.).Toxicología y seguridadde los alimentos. Barcelona:Omega, 1990.
Eley,A.R. Intoxicaciones alimentarias de etiologíamicrobiana. Saragossa:Acribia, 1994.
Fehlhaber,K.; Janetschke,P.Higieneveterinariade los alimentos. Saragossa:Acribia, 1994.
Hayes,P.R.Microbiología e higiene de los alimentos. Saragossa:Acribia, 1993.
Hobbs,B.C. yGilbert,R.J.Higiene y toxicología de los alimentos. Saragossa:Acribia, 1986.
Leveau, J.Y. IBouix,M.Manual técnico de higiene, limpieza ydesinfección.Madrid:AMV,2002.

Complementària
Adams,M.R. iMoss,M.O.Foodmicrobiology.Cambridge:TheRoyal SocietyofChemistry, 1995.
Anonim. Applied foodservice sanitation. Chicago: The Educational Foundation of the National

RestaurantAssociation, 1992.
Bryan,F.L.Evaluaciones por análisis de peligros en puntos críticos de control.Ginebra:OMS, 1992.
C.A.S.T. Foodborne pathogens: risks and consequences. Task Force Report n. 122, Council for Agricultural

Science andTechnology,Ames, 1994.
Cliver,D.O.Manual of foofvirology.VPH/83.46.Ginebra:OMS,1981.
Cliver,D.O.Foodborne diseases. SanDiego:AcademicPress, 1990.

GUIADEL’ESTUDIANT 2007-2008 NUTRICIÓHUMANAIDIETÈTICA 61



Concon, J.M.Food toxicology (partsAiB).NovaYork:MarcelDekker, 1988.
Conning,D.M. iLandsdown,A.B.G.Toxic hazards in food. Londres:CroomHelm, 1983 .
Creaser, C.S. i Purchase, R. Food contaminants: sources and surveillance. Melksham: Redwood Press Ltd,

1991.
Doyle, M.P.; Beuchat, L.R.; Montville, T.J. Food microbiology: fundamentals and frontiers. Washington,
D.C.:ASMPress, 1997.
Doyle,M.P.Foodborne bacterial pathogens.NovaYork:MarcelDekker, 1989.
D’Mello, J.P.F. (2003).Food safety: contaminants and toxins.CABIPublishing.
Guthrie,R.K.Food sanitation.NovaYork:AviPublishers, 1988.
Hobbs,B.C.;Roberts,D.;Arnold,E.Foodpoisoning and foodhygiene.NovaYork:AcademicPress, 1993.
Hui,Y.H.Encyclopaedia of food science and technology. (4 vols.).NovaYork: JohnWiley&Sons, 1991.
Hui, Y.H., Gorham, J.R., Murrell, K.D. i Cliver, D.O. Foodborne disease handbook. (3 vols.). Nova York:

MarcelDekker, 1994.
I.C.M.S.F.El sistemade análisis de riesgos y puntos críticos: su aplicación a las industrias de alimentos. Saragossa:

Acribia, 1991.
Jones, J.M.Food safety. St.Paul:EaganPress, 1992.
Lederer, J.Encyclopédiemoderne de l’hygiène alimentaire. 4 toms.Brussel·les:Nauwelaerts, 1983.
Lindner,E.Toxicología de los alimentos. Saragossa:Acribia, 1995.
MacRae, R.; Robinson, R.K.; Sadler, M.J. Encyclopaedia of food science, food technology and nutrition. (8

vols.). Londres:AcademicPress, 1993 .
Marriot,N.G.Principles of food sanitation.NovaYork:Chapman&Hall, 1994.
Moffat,C.F. iWhittle,K.J.Environmental contaminants in food. SheffieldAcademicPress, 1999.
Pierson,M.D.;Corlett,D.A. Jr.HACCP:principles andapplications.NovaYork:AviBook, 1992.
SaizMoreno,L.Higiene de la alimentación. Barcelona:Aedos, 1982.
Samson,R.A.;VanReenen-Hoekstra,E.S. Introduction to foodborne fungi.Wageningen:CBS, 1988.
Shibamoto,T.;Bjeldanes,L.F. Introduction to food toxicology. SanDiego:AcademicPress, 1993.
Sinell,H.J. Introduccióna lahigiene de los alimentos. Saragossa:Acribia, 1981.
Taylor, S.L.; Scanlan,R.A.Food toxicology. NovaYork:MarcelDekker, 1989.
Varnan, A.H. i Evans, M.G. Foodborne pathogens: an illustrated text. Manson Publishing Ltd., Londres,

1996.
Watson,D.Natural toxicans in food. SheffieldAcademicPress, 1988.
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Educaciópera laSalut

PROFESSORA: M.CarmeVILÀiORMAZÁBAL

Crèdits: 4,5
Quadrimestre: 5è

OBJECTIUS:
El primer mòdul didàctic de l’assignatura pretén que els estudiants s’introdueixin en els coneixements

conceptuals bàsicsde formacióen la funciódocent.
El segonmòdul didàcticpretén que l’estudiant conegui, analitzi i posi a la pràctica la taxonomia educativa

(objectius educatius, activitats i avaluació), en l’educació no formal assumint la responsabilitat de la
planificació educativa.

El tercermòdul didàcticpretén que l’estudiant s’exerciti en situacions pràctiques d’aprenentatge en l’àm-
bit de la salut alimentàriadediferents col.lectius.

CONTINGUTS:
1.-Fonamentsde l’educació.
1.1.La docència com a professió. Bases de l’educació. Necessitat de l’educació. Organismes. Edu-

cació formal, no formal, informal.Ladocència comabéper a la salut.
1.2.La pedagogia com a ciència de l’educació, relacions amb les altres ciències. Principals pedagogs:

època, obra, aportaciópedagògica.
Pedagogia actual. Ensenyar i aprendre: Teories d’aprenentatge, tipus d’aprenentatges. Els con-
tingutsde la instrucció.

1.3.El professor com a professional de l’educació.Aptituds, funcions, deures envers els alumnes, els
professors, l’entitat educativa.

1.4.L’alumne com a subjecte de la instrucció. Factors a tenir en compte: motivació, capacitat
intel·lectual, habilitats, entorn social.

2.-Planificaciódocent.
2.1. Importància de la planificació docent: Elements a tenir en compte . Els objectius instruccionals,

definició, qualitats, característiques. Els continguts instruccionals i les activitats docents en re-
lació als objectius i les capacitats a aconseguir.

2.2.Metodologia: Planificació d’activitats formatives de transmissió oral i escrita. Treball en grup,
treball individual.Material i recursosdidàctics.

2.3. L’avaluació: tipus, funció, qualitats,model deproves.
3.-Activitats en treball engrup:
Realització d’exercicis pràctics d’aplicació dels continguts teòrics per a diferents àmbits de l’educa-
ció alimentària.

AVALUACIÓ:
Consistirà en una avaluació continuada amb exercicis de programació docent, expressió oral i elabora-
ciódematerial didàctic.
Instrumentsd’avaluació i càlcul de lanota final de l’assignatura:

1. Ferun tríptic (centre escolar) puntuació 10%
2.Ferundíptic (C.A.P.) puntuació 10%
3. Ferunpòster (educaciómaternal) puntuació 10%
4.Ferunquadern (comunitat–família ) puntuació 25%
5.Donarunaclasseodirigir una activitat formativa puntuació 20%:
per al personal de restauració. (Temasegons guia).
6.Programaruncursde 10h. Puntuació 25%
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6.1.Alimentació i esport.
6.2.En situacions de risc: diabetis, lesmalalties cardiocirculatòries, pacient obès, renal, die-

ta vegetariana,models deprofessió.Presentació en power-point

BIBLIOGRAFIA:
Bruner, J.Laeducación, puerta de la cultura.Madrid:Visor, 1997.
Castell, E.Grupos de formación y educaciónpara la salud.Barcelona:PPU, 1988.
Consejo nutricional y alimentario. Barcelona:MediClínica. 1994.
Delors et al,Hihaun tresor amat adins. Barcelona:Unesco, 1996.
Genovad,C.;Gotzens,C.Psicología de la instrucción.Madrid: Santillana, 1997.
Llacuna, J.;Vila,M.C. Introducció a la pedagogia per a professionals de la salut.PPU, 1989.
Martinez, J.A.;Madrigal,H.Alimentación i salut pública.McGraw-Hill Interamericana, 2001.
Mataix, J.;Carazo,E.Nutrición para educadores.Madrid:DíazdeSantos, 1995.
Sarramona, J,Colom,A,Vázquez,G.Formació i actualització docent,UOB, 1999.
Sarramona, J., La enseñanza a distancia. Principios que justifican la metodología no formal en la educación de
adultos, dins: Diversos Autors: La educación de adultos por metodologia no formal. Educar, Bellaterra,
núm. 1. 1982, pp.49-60.Barcelona,Ceac, 1992.

Tomàs i Foch, M. Temes bàsics d ’organització i gestió d ’institucions d ’educació no formal. UAB, Servei de
Publicacions,Bellaterra, 1997.

Trilla, J.Otras educaciones.Anthropos.UniversitatPedagógica, 1993.
Unesco. Informemundial sobre la educación, 1995.
FAO.Guíametodológicade comunicación social ennutrición, 1996.
Morín, E. Els set coneixements necessaris per a l’educació del futur. Barcelona: Centre Unesco de Catalunya,

2000.
Alimentació i nutrició. Col. Quaderns d’educació a l’escola. Dep. d’Ensenyament. Generalitat de

Catalunya, 1994.
Schön, D.A.La formación de profesionales reflexivos. Hacia un nuevo diseño de la enseñanza y el aprendizaje en
las profesiones.Madrid:Paidod.MinisteriodeEducaciónyCiencia, 1994.

www.eufic.org (Consejo europeode información sobre alimentación)
www.fivims.org (Sistemas de información y cartografía sobre inseguridad alimentaria y la vulnerabili-

dad)
www.fsci.umn.edu (Food science andnutrition)
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LegislacióAlimentària

PROFESSOR:Emili IgnasiLÓPEZiSABATER

Crèdits: 4.5
Quadrimestre: 5è

OBJECTIUS:
Que l’estudiant:
1-Adquireixi unconeixement adequatdels aspectesbàsicsde lanormativa alimentària.
2-Adquireixi la formació precisa per tractar i resoldre els aspectes jurídics relatius a la producció, ela-
boració, transformació, comercialització i consumdels aliments.

3-Adquireixi uns coneixements bàsics perquè pugui determinar les normes jurídiques aplicables a cada
cas i els procedimentsper a la seva correcta interpretació i aplicació.

4-Conegui les disposicions normatives en matèria alimentària de caràcter horitzontal i vertical exis-
tents anivell autonòmic (català), estatal i de laUnióEuropea.

CONTINGUTS:

Mòdul 1 Introducció alDret
1.1ElDret enunEstatModern
1.2L’Estat
1.3LesBranquesdelDret
1.4LaNormaJurídica
1.5LesFontsdelDret
1.6Elprincipi de competència

Mòdul2L’Administració i elDretAdministratiu
2.1LesAdministracionsPúbliques
2.2Estructura i competènciesde l’AdministracióCentral de l’Estat
2.3L’AdministracióAutonòmica
2.4L’AdministracióLocal
2.5ElDretAdministratiu

Mòdul 3ElDretAlimentari
3.1AntecedentsHistòrics
3.2ElDretAlimentariModern
3.3ElDretAlimentariNacional
3.4ElCodiAlimentariEspanyol
3.5ElCòdexAlimentariusMundi

Mòdul4Bases legals que Regulen la Intervenció de lesAdministracions Públiques enmatèria alimen-
tària

4.1Raonsqueemparen la intervencióde l’Administració enmatèria alimentària
4.2Estructuradel SistemaSanitariPúblic (espanyol i català)
4.3Actuacióde l’AdministracióPública enmatèria alimentaria
4.4La responsabilitat jurídicade la indústria agroalimentària

Mòdul 5Normativahoritzontal enmatèria alimentària
5.1Autorització i registre sanitari d’indústries i productes alimentaris.
5.2Normesd’higiene relatives als productes alimentosos.
5.3Manipuladorsd’aliments.
5.4Etiquetat, envasat i publicitatdeproductes alimentaris.Etiquetatgenutricional.
5.5Criteris sanitaris de l’aiguadeconsumhumà.
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5.6Denominacions imarquesdequalitat alimentària.
Mòdul6Normativa vertical en alimentsd’origenanimal
6.1Carns i derivats (productes i preparats càrnics)
6.2Peix,marisc i derivats
6.3Ous i ovoproductes
6.4Llet i productes làctics

Mòdul7Normativa vertical en alimentsd’origenvegetal
7.1Cereals i productesderivats
7.2Hortalisses, fruites i derivats
7.3Olis i greixos comestibles

Mòdul8Normativa vertical en altres aliments
8.1Càtering i restauració col·lectiva
8.2Edulcorantsnaturals i artificials
8.3Condiments i especies
8.4Aliments estimulants
8.5Alimentsdietètics i per règimens especials
8.6Platspreparats i precuinats
8.7Aiguadeconsumhumà i aigües envasades
8.8Begudes alcohòliques
8.9Begudes refrescants
8.10Additius i coadjuvants tecnològics.

PRÀCTIQUES:
Es realitzaran diversos seminaris durant el quadrimestre d’acord amb el programa de l’assignatura en
els qual intervindran tècnics i especialistes enels diversos àmbitsdel dret i la legislació alimentària.

AVALUACIÓ:
Instrumentsd’avaluació i càlcul de lanota final de l’assignatura:
-Elaboració i presentaciód’un treball durant el quadrimestre (10%de lanota).
-Participació i qualitat de les intervencions realitzades en un fòrum de debat dins de l’aula virtual de
l’assignatura i que es centrarà en un tema d’actualitat lligat amb la normalització i legislació alimentà-
ria (10%de lanota).
-Unaprova escrita (80%de lanota).
Inclourà:
d.) 30preguntes tipus veritat/fals (30%de lanota).
e.) 30preguntes tipus testdequatre alternatives (30%de lanota).
f.) 2 preguntesobertes (20%de lanota).

BIBLIOGRAFIA:
AnònimCódigoAlimentarioEspañol (6a ed.).Madrid:BoletínOficial delEstado, 1991.
AnònimNormasdeCalidadde losAlimentos.Madrid:AMV, 1990.
AnònimDerechoAlimentario yProductosNuevos.Madrid:AMV, 1991.
AnònimLegislaciónAlimentaria de laComunidadEconómicaEuropea.Madrid:EYPASA, 1994.
AnònimRecopilación LegislativaAlimentaria.Madrid:Ministerio deAgricultura, Pesca yAlimentación,

1982.
AnònimNormas de Legislación para la Inspección de la Calidad de losAlimentos.Actualización años 1991-1992.

Madrid:M.A.P.A., 1993.
AnònimComisióndelCodexAlimentarius.Manual deProcedimiento.Roma:FAO/OMS, 1986.
AnònimReglamentacionesTécnico-Sanitarias del SectorAlimentario.TomsI, II i III.Madrid:AMV, 1995.
Francisco Polledo, J. J.Gestión de la seguridad alimentaria: análisis de su aplicación efectiva. Madrid: AMV,

2002
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Latorre,A. IntroducciónalDerecho. Barcelona:Ariel, 1996.
López-Nieto,F.LaAdministraciónPública enEspaña. Barcelona:Ariel, 1989.
LosadaManosalvas, S.Lagestiónde la seguridadalimentaria. Barcelona:Ariel, 2001.
Middlekauff,R.D. i Shubik,P. InternationalFoodRegulationHandbook.NewYork iBasel:MarcelDekker,

Inc., 1989.
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TecnologiaCulinària

PROFESSORS: EvaROVIRAiPALAU
CristinaVAQUÉiCRUSELLAS
IsidreVILAiDALMAU

Crèdits: 6,5
Quadrimestre: 5è

OBJECTIUS:
Que l’estudiant:
1.Conegui els processos culinarismés adequatsperpreparardiferentsplats.
2. Identifiqui les tècniques culinàriesmés adientsperutilitzar endietoteràpia.
3.Planifiqui menús per a col·lectivitats, adaptats als diferents grups d’edats, tenint en compte els fac-
torsque influeixenen la seva alimentació.

CONTINGUTS:
1. Introducció a la tecnologia culinària.
1.1.Conceptes i objectiusde la ciènciade la tecnologia culinària.
1.2.Restauració actual: fontsd’aliments.
1.3. L’espai culinari.

2.Operacions i processosde la tecnologia culinària.
2.1.Conservaciódels ingredients.
2.2.Operacions culinàries a temperatura ambient.
2.3.Processos culinaris ambaplicaciódecalor.

2.3.1.Generalitats sobre els processosdecocció.
2.3.2.Tipusdecoccions: enmedino líquid, enmedi gras, enmedi aquós,mixtes i especials.

3. La restauraciódiferida: sistemes i aplicacions.
3.1.Concepte i desenvolupament.
3.2- Sistemesdeconservació: encalent, enbaixa refrigeració, enbaixaultracongelació.
3.3.Condicionamentdel plat cuinat a la cuina terminal.
3.4. Serveis d’oferta.

4.Laqualitat tecnològica alimentària.
4.1. Laqualitat enels plats cuinats.
4.2.Aspectesnutritius, sensorials i higienicosanitàris de laqualitat.

5.Els termesde la cuina: coneixementdels productes i la sevapreparació.

AVALUACIÓ:
Instrumentsd’avaluació i càlcul de lanota final de l’assignatura:
-Unaprova escritaque representarà el 80%de lanota.
-Presentació d’un treball pràcticque representarà el 20%de lanota.
-Els criteris que estableixi el professor de l’assignatura (assistència a classe, participació activa, obser-
vació sistemàtica, etc.)

BIBLIOGRAFIA:
BelloGutiérrez, J.Tecnología culinaria.Madrid:DíazdeSantos, 1998.
Cano,M., Jiménez, S,Ramírez.Cocina.Actividades.Madrid:McGraw-Hill / Interamericana, 1997.
CoendersA.Química culinaria . Estudio de lo que les sucede a los alimentos antes, durante y después de cocinados.

Saragossa:Acribia, 1996.
Wright, J.,Treullie,E.Le cordonbleu.Guia completa de las técnicas culinarias. Barcelona:Blume, 1997.
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Economia iGestióAlimentària

PROFESSORS: JoanAntoniCASTEJÓNiFERNÁNDEZ

Crèdits: 6
Quadrimestre: 5è

OBJECTIUS:
Que l’estudiant:
1. S’Introdueixi en el món de l’economia i la gestió empresarial des d’un punt de vista pràctic i aplicat a
l’entornondesenvoluparà la seva carreraprofessional.

2. Identifiqui aquell aspectesqueel podenajudar a reforçar el seuesperit emprenedor.

CONTINGUTS:
1.L’empresa alimentària en laproducció, en ladistribució i enels serveis:
1.1.Economiade l’empresa:Empresa i empresari.
1.2.Agents econòmics.
1.3.Microeconomia imacroeconomia.
1.4.Empresespúbliques, nacionals,multinacionals.
1.5.Nocionsdel sistema laboral.
1.6.L’oferta i la demanda.
1.7.Elmercat.Monopoli, oligopoli, competènciaperfecta.
1.8.Estructura financerade l’empresa.

2. Formes jurídiquesde l’empresa alimentària:
2.1.Conceptes: empresa individual, empresa associativa, societatmercantil, societats personalistes,

societats capitalistes.
2.2. Societat col·lectiva.
2.3. Societat comanditària.
2.4. Societat anònima.
2.5. Societatde responsabilitat limitada.
2.6. Societat cooperativa.
2.7.Altres tipusde societats.

3. Introducció a la gestió.Comptabilitat general i comptabilitat de costos:
3.1.Distinció entre cobraments i ingressos i entrepagaments i despeses.
3.2.ElBalançde situació.
3.3.El comptedepèrdues i guanys.
3.4. Integraciódel balanç i el comptedepèrdues i guanys.
3.5.Distinció entredeute i dèficit.
3.6.El registredels fets comptables.
3.7.El cicle comptable.
3.8.Normalització comptable:Pla general de comptabilitat.

4. Introducció a l’organització empresarial:
4.1.Estructuraorganitzativade l’empresa.
4.2.Noves tècniquesd’organització.
4.3.Gestióde recursoshumans.

5.Organització i gestióde serveis d’alimentació i dietètica:
5.1.Definiciód’objectiusdel servei i planificaciód’estratègiesper assolir-los.
5.2.Organitzaciódel treball, assignaciódedirectrius i establimentde relacions i de comunicació.
5.3.Recursoshumansd’un servei d’alimentació.
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5.4.Operativad’un servei d’alimentació.
5.5.Activitats funcionals de suport aun servei d’alimentació.
5.6.Autogestió versus subcontractaciódel servei d’alimentació.

AVALUACIÓ:
L’avaluacióde l’assignatura es faràd’acordambels següents criteris:
1.-Elementsd’avaluació:

Es valorarà fonamentalment la comprensió dels conceptes i la capacitat d’aplicació pràctica
dels coneixements adquirits.

2.- Instrumentsd’avaluació:
L’avaluaciódurant el curs esbasarà en:
Prova escrita tipus test (VoF)dels temes 1 i 2 (dataprevista:mesdenovembre)
Qualificacióde les sessionspràctiques amb full de càlcul
Prova escrita tipus test (VoF)del tema3 (dataprevista: diade l’examen final)
Prova escritade resoluciódeproblemesdel tema3 (dataprevista: diade l’examen final.
L’avaluacióde l’examenextraordinari de junyesbasarà en:
Prova escrita tipus test (VoF)dels temes 1, 2 i 3
Prova escritade resoluciódeproblemesdel tema3

3.-Criteris per al càlcul de laqualificació final:
En l’avaluaciódurant el curs:
S’avaluarà seguintduesponderacionsdiferents.Acadaestudiant se li
aplicarà laponderacióque li resultimés favorable.
PonderacióA:
Provaescrita tipus test (VoF)dels temes 1 i 2 : 30%
Qualificació de les sessionspràctiques amb full de càlcul: 10%
Provaescrita tipus test (VoF)del tema3: 30%
Provaescritade resoluciódeproblemesdel tema3: 30%
PonderacióB:
Provaescrita tipus test (VoF)dels temes 1 i 2 : 30%
Qualificació de les sessionspràctiques amb full de càlcul: 0%
Provaescrita tipus test (VoF)del tema3: 35%
Provaescritade resoluciódeproblemesdel tema3: 35%
En l’avaluacióde l’examenextraordinari de juny:
Prova escrita tipus test (VoF)dels temes 1, 2 i 3: 65%
Provaescritade resoluciódeproblemesdel tema3: 35%

BIBLIOGRAFIA:
Alonso, R. Contabilidad Financiera. Aplicaciones a empresas agrarias y agroalimentarias. Madrid: Mundi-

Prensa, 1993.
Ballestà,G.Contabilidad general: unavisión práctica.Barcelona:Gestió 2000, 1991.
Ballestero,E.Principios deEconomíade laEmpresa.Madrid:AlianzaEditorial, 1992.
Casanueva,Cristóbal i altresOrganización y gestiónde empresas turísticas.Madrid:Pirámide, 2000.
Figuerola, Manuel. Economía para la gestión de las empresas turísticas. Organización y financiación.Madrid:

CentrodeEstudiosRamónAreces, 1995.
PlaGeneral deComptabilitat.Madrid:McGraw-Hill, 1996.
Romero,C.Técnicas de gestiónde empresas.Madrid:Mundi-Prensa, 1993.



ASSIGNATURESOPTATIVES

Publicitat iSalut

PROFESSORS: IreneCOLOMiVALLS
JosepM.ROMAiBANÚS

Crèdits: 6
Quatrimestre: 6è.

OBJECTIUS:
Que l’estudiant:
1.Entengui la importànciade la comunicació i conegui els diferentsmitjans i formesqueunaempresa,
institució, entitat, col·lectiu, etc. al servei de la salut téper comunicar-se.

2.Conegui comfuncionael sectorpublicitari, quins sónels passosper a laplanificació, creació i realit-
zaciódecampanyes, i tingui les einesper elaborar, però sobretotper valorar campanyes imissatges
dins elmónde ladietètica i la nutrició.

3.Adquireixi unesperit crític respecte el paperde lapublicitat i la comunicació en relació a l’actede
compra i valori la influènciaquepodenexercir sobre lespersones.

CONTINGUTS:
1. Introducció:Elmóndelmàrqueting, la comunicació i la publicitat empresarial i institucional.
2.Laplanificació, creació i realitzaciópublicitàries.
2.1.Quèentenemperpublicitat.
2.2.El funcionamentdel sectorpublicitari.
2.3.El desenvolupamentde l’estratègiapublicitària creativa.
2.4.Laplanificaciódelsmitjans.
2.5. La creaciópublicitària als diferentsmitjans.

3.Els efectesde lapublicitat enel consumidor.
3.1. La regulacióde l’activitatpublicitària: el dret i la defensadel consumidor.
3.2.La transmissiódevalors.
3.3. La influènciade lapublicitat en ladecisiódecompradel consumidor.

4.Formes imitjansdecomunicacióque tenima l’abast
4.1.Elmerchandising i el packaging.
4.2. Les relacionspúbliques.
4.3. El patrocini i elmecenatge.
4.4.Elmàrquetingdirecte.
4.5. La comunicaciódecrisi.
4.6. La comunicació interna.
4.7. Lespromocionsdevendes, internet, etc.

5.Pràctiques àudiovisuals:
5.1.Creaciódeguions.
5.2.Realitzaciód’una falca radiofònica.
5.3. Llenguatge audiovisual.
5.4.Pràctiquesde rodatge.
5.5.Pràctiquesd’edició.
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AVALUACIÓ:
Esvaloraranels coneixements adquirits i la seva comprensió a travésde lespràctiques i els treballs tuto-
ritzats quees realitzaranal llargde l’assignatura.Per això, l’assistència i la participació a classe sónne-
cessàries.
Lanota estarà formadaper:
-Pràctiques individuals i engrup realiltzades a classe i 2 treballs finals grupals (grupsde 2-3persones),
que s’haurandepresentar a classe i quehand’avalar l’adquisiciódels coneixements teòrics relacionats
ambel contingutde l’assignatura (60%de lanota final).
-Pràctiques àudiovisuals (40%de lanota final).

El 20%correspondrà a lapràcticade ràdio (realitzaciód’una falcapublicitària).
L’altre 20%correspondrà a la realitzaciód’unespot televisiu (guió tècnic, story board, rodatge i
editatge).

BIBLIOGRAFIA:
Baró, M.J. La publicitat il·lícita i la defensa dels consumidors. Barcelona: Centre d’Investigació de la

Comunicació, 1993.
Bassat,L.El libro rojo de lasmarcas. Barcelona:Folio, 1993.
Bassat,L.El libro rojo de la publicidad.Madrid:Espasa, 1999.
Carrillo, M.V., Publicidad y anorexia. Influencia de la publicidad y otros factores en los TCA. Madrid:

EdicionesCiencias Sociales, 2002.
Ferrer, J.Peraunadidàctica del vídeo.Barcelona: Dp.EnsenyamentGENCAT, 1990.
Herreros Arconada, Mario: La publicitat. Fonaments de la comunicació publicitària. Barcelona: Pòrtic

Media, 2000.
Martínez,Q.Aprenguema llegir la publicitat.Vic:EumoEditorial, 1996.
Molero,V.M.Publicidad, comunicación ymárqueting. BibliotecaCincoDías, 1995.
Solé,M.L.Los consumidores del sigloXXI.Madrid:Paidós, 1999.
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Nutrició iEsport

PROFESSORS: MíriamTORRES iMORENO
JoséLuísLÓPEZDELAMO

Crèdits: 6
Quadrimestre: 3r

OBJECTIUS:
Que l’estudiant:
1. Integri els canvis fisiològics imetabòlics queesprodueixendurant lapràctica esportiva.
2.Coneguiquines són les reservesdequèdisposa l’organisme i com,quan iperquè lesmobilitza.
3.Valorari les necessitats energètiques i nutricionals d’un esportista segons les seves característiques
individuals.

4.Conegui les característiques generals de l’alimentacióde l’esportista.
5.Conegui la importànciade l’activitat física en lesdiferents etapesde la vida i situacionspatològiques.
6.Planifiqui la dieta i les recomanacionsdietètiques/nutricionals específiques segons l’esportista.
7.Conegui els diferents suplements nutricionals que utilitzen els esportistes i amb quina finalitat els
prenen.

8.Tingui uns coneixementsbàsicsdels fonamentsde l'entrenament esportiu.
9. Identifiqui les qualitats físiquesbàsiques i el seuentrenament.

CONTINGUTS:
Continguts teòrics:
1.Estructura i funciódelmúscul esquelètic
1.1Tipusde fibresmusculars
1.2Estructurade la cèl·lulamuscular
1.3Mecànicade la contracciómuscular

2.Adaptacions funcionals a l’esforç
2.1Aparell respiratori.
2.1 Sistemacardiocirculatori.
2.2Aparell digestiu.
2.3 Sistemanerviós.
2.4Sistemaendocrí.

3.Metabolisme i activitat física
3.1Tipusd’exercici imetabolisme: aeròbic i anaeròbic.
3.2Factorsque influeixenen lautilitzaciódels substrats energètics.
3.3Reserves de glucogen i rendiment físic. Efecte de la ingesta de suplements d’hidrats de carboni so-
bre les reservesdeglucogen.

3.4Proteïnes i rendiment físic: síndromede sobreentrenament.
3.5Hidratació i rendiment físic.
3.6 Importànciade les vitamines iminerals sobre el rendiment físic.

4.Necessitats energètiques i nutricionals en lapràctica esportiva
4.1.Mètodesdevaloracióde lesnecessitats energètiques en l’exercici físic.
4.2.Valoració de les necessitats nutricionals de l’esportista: carbohidrats, proteïnes, lípids, vitamines

iminerals.
4.3.Requerimentsde fluids i electròlits en l’esportista.

5. L’alimentacióde l’esportista.
5.1.Característiques generals de la dieta de l’esportista segons: períoded’activitat, durada, intensitat i

gruppoblacional.
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6.Realitzaciódedietes i recomanacionsdietètiquesper esportistes.
6.1. Planificaciódietètica en l’esportistanoprofessional i l’esportistad’elit.
6.2.Planificaciódietètica endiferents etapesde la vida i situacionspatològiques.

7. Suplementsnutricionals en lapràctica esportiva.
7.1.Tipusde suplementsnutricionals, classificació, indicacions i efectes sobre el rendiment esportiu.

8. Introducció i principis de l'entrenamentesportiu
8.1La teoriade l'entrenament esportiu.
8.2Concepte i objectiusde l'entrenament.
8.3Metodologiade l'entrenamentesportiu.
8.4Principis que inicien i garanteixenoassegurenels processosd'adaptació.Principis que exerceixen

uncontrol específicde l'adaptació.
9.L'adaptació a l'entrenamentesportiu.
9.1Conceptualització d'adaptació. Conceptes que es relacionen amb l'adaptació, i tipus d’adapta-
cions.

9.2Factosqueafecten l'adaptació.
9.3La fatiga: tipus i detecció.La recuperació.
9.4El sobreentrenament.Causes.

10.Entrenamentde lesqualitats físiquesbàsiques.
10.1.Entrenamentde la resistencia, de la força i de la velocitat.

Contingutspràctics:
-Valoraciónutricional i planificaciódietètica ambsuport informàtic.
-Resoluciódecasos: planificaciódedietes i recomanacions alimentàriesper a esportistes.
-Visitad’esportistesdediferents especialitatsper fer-ne l’avaluació i la planificaciódietètica.
-Treball engrup sobre la suplementaciónutricional utilitzadaen l’esport.

AVALUACIÓ
L’avaluació es faràd’acord ambels següents criteris:
-Examen final (70%de lanota final)

Aquest examenconstarà d’unapart teòrica en formade preguntes tipus test i curtes (40%de la
nota de l’examen) i una part pràctica amb la resolució d’un cas pràctic (30%de la nota de l’exa-
men).Ambduespartsde l’examen final haurande superar-se ambunanota igual o superior a 5.

-Contingutspràctics (30%de lanota final)
*Resoluciódecasospràctics (10%).
*Presentaciód’un treball sobre suplementsnutricionals utilitzats en l’esport (20%).

BIBLIOGRAFIA
Astrand, Per-Olof. Fisiología del Trabajo Físico: bases fisiológicas del ejercicio. Madrid: Médica Paname-

ricana, 1992.
BeanA.Laguía completade lanutricióndel deportista. 3ª ed.Barcelona:Paidotribo, 2006.
Brouns,F.Necesidades nutricionales de los atletas. 2a ed.Barcelona:Paidotribo, 1997
Creff, A-F.; Bérard, L. Dietética deportiva: fisiología nutricional y dietética de las actividades físicas.

Barcelona:Masson, 1985.
Creff, A-F. i Bérard, L. Deporte y alimentación: guía dietética para el deportista. Barcelona: Hispano

Europea, 1995.
Christine, A. Sport Nutrition:A guide for the professional working with active people. 3ª ed. TheAmerican

DieteticAssociation, 2000.
Driskell, J.A.;Wolinsky, I. Energy-Yielding macronutrients and energy metabolism in sports nutrition. Boca

Raton,Florida:CRCcop., 2000
DunfrodM. Sports Nutrition.A practice Manual for professionals. 4th edition. 2006.American Dietetics
Association.
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OnzariM.Fundamentos ennutrición en el deporte. 1ª ed.BuenosAires:ElAteneo, 2004.
PujolAmat,P.Nutrición salud y rendimiento deportivo. 2a ed.Barcelona:Espaxs, 1998.
Salas-Salvadó, J.; Bonada, A.; Trallero, R. i Saló, M.E. Nutrición y dietética clínica. Barcelona: Masson,

2000.
WilliamsMH.Nutrición para la salud: condición física ydeporte. 7ª ed.Madrid,McGraw-Hill, 2006.
Wolinsky, I.; Driskell, J.A. Sports Nutrition vitamins and trace elements. Boca Raton, Florida: CRC cop.,

1997.

Elsprofessors recomanarànbibliografía específica al llargdel curs.
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TrastornsAlimentaris Infantils iJuvenils

PROFESSORA:MontserratMONCUNILLiLÓPEZ
M.CarmeVILÀiORMÁZABAL

Crèdits: 6
Quadrimestre: 4t

OBJECTIUS:
Que l’estudiant:
1.Conegui els processospsicològicsque apareixenenels trastorns alimentaris.
2. Identifiqui lapersonalitat dels pacientsquepateixenunapatologia alimentària.
3.Conegui els procésdediagnòstic i les diferentsorientacions terapèutiques.

CONTINGUTS:
1.Història:
1.1.Recordhistòric.
1.2.Tres etapeshistòriques.
1.3.Epidemiologiade lesdisorèxies.

2.Cultura i societat:
2.1.De «l’anorèxia santa” a l’anorèxianerviosa.
2.2.Cos, vestit i paper social de ladona.
2.3.Trastornsdel comportament alimentari enelmónoccidental.
2.4.Cos, pes, alimentació i angoixa.

3. Infància i adolescència:
3.1.Desenvolupamentevolutiu.
3.2.Procésdemaduració.
3.3.Etapespsicològiques.

4.Enfocamentpsicosomàtic:
4.1. Ladesorganitzaciópsicomàtica.
4.2.Concepcions generals.
4.3. Labogeriadel cos:

4.3.1.Els límits corporals
4.3.2.El cos femení
4.3.3.Elmenjar

4.4.Mecanismesdedefensa.
4.5.El paperde lamare.

5.Trastornsde l’alimentació:
5.1.Trastornsdel lactant i transtorns infantils:

5.1.1. Límitsde la clínica enel nen.
5.1.2. L’expressió somàtica.Lapatologia.
5.1.3.Organització funcional.

5.1.3.1.Necessitats i impulsos elementals.
5.1.3.2.El caràcteroral.
5.1.3.3.Elshàbits orals.

5.1.4.Hipòtesis bàsiques.
5.1.5.Trastorns:

5.1.5.1.Còlicsdel primer trimestre:
5.1.5.1.1.TeoriadeR.Spits.
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5.1.5.1.2.TeoriadeM.Soulé.
5.1.5.1.3.TeoriadeM.Fain.
5.1.5.1.4.Tres casos clínics

5.1.5.2.Mericisme:
5.1.5.2.1.Generalitats clíniques.
5.1.5.2.2.Discussió.
5.1.5.2.3.Cas clínic:Marta.

5.1.5.3.Anorèxiadel lactant:
5.1.5.3.1.Descripció clínica.
5.1.5.3.2. Ladiversitat de les formes clíniques.
5.1.5.3.3. Ladiversitatpsicopatològica.
5.1.5.3.4.Cas clínic: «El destí letal dedues germanes».

5.1.5.4.Anorèxiade la infància:
5.1.5.4.1.Variants clíniques.
5.1.5.4.2.Evolució i pronòstic.

5.1.5.5.Vòmits:
5.1.5.5.1.Descripció clínica.
5.1.5.5.2.Cas clínic:Cristian.

5.1.5.6.Bulímia-Hiperfàgia.
5.1.5.7.Obesitat infantil:

5.1.5.7.1.Descripció clínica.
5.1.5.8.Elmericisme.
5.1.5.9.Potomania.
5.1.5.10.Aberracions alimentàries.

6.1.Trastornsde l’adolescència: l’anorèxia:
6.1.1. L’anorèxianerviosa:

6.1.1.1.Etiologiade l’anorèxia.
6.1.1.2.Descripció clínica.
6.1.1.3. Psicopatologia.
6.1.1.4.Criteris diagnòstics.
6.1.1.5.Diagnòsticdiferencial.

6.1.2.La clínicade l’anorèxia:
6.1.2.1.Motiushabituals de consulta.
6.1.2.2.L’entrevistaprèvia.
6.1.2.3. Lahistòria clínica.
6.1.2.4.L’avaluació inicial.

6.1.3. Lapersonalitat de l’anorèxia:
6.1.3.1.Anorèxiamasculina.
6.1.3.2.Anorèxia femenina.

6.1.4.Enfocamentpsicodinàmic:
6.1.4.1.Mecanismeclau.
6.1.4.2.La funciómaterna.
6.1.4.3.La funciópaterna.
6.1.4.4.Cas clínic:Marta, “unapesadaherència”.

6.1.5. La família de l’anorèxia:
6.1.6.L’anorèxia enels límitsd’altrespatologies.

6.2.Trastornsde l’adolescència:Labulímia.
6.2.1. Labulímia, una recercahistòrica.
6.2.2.Etiologiade labulímia.
6.2.3.Psicopatologiade labulímia.
6.2.4.Ladinàmicade labulímia.
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6.2.5.Obesitat i sobrepès:
6.2.5.1.El rebuig social.
6.2.5.2. Salut i obesitat.
6.2.5.3.Elmitedel greix.

6.2.6.Ladinàmica familiar en labulímia.
6.3.Altres trastornsde l’alimentació:

6.3.1.Aberracions alimentàries.
6.3.2.Psicosis i trastornsde l’alimentació.
6.3.3.Neurosi i trastornsde l’alimentació.
6.3.4.Trastornsnarcisistes:

6.3.4.1.Exercici i esport.
6.3.4.2.Culturisme.
6.3.4.3.La religiódel cos.

6.3.5.Trastornsde l’alimentació imalalties somàtiques.
7.Tractament i prevenció:
7.1.Consideracions terapèutiques:

7.1.1. Psicofarmacologia.
7.1.2.Psicoteràpia.

7.2.Tractamentde l’anorèxia:
7.2.1. Psicoteràpia.
7.2.2.Conductisme.
7.2.3.Teràpia familiar.
7.2.4.Teràpia sistèmica.
7.2.5.Teràpiad’internació.

7.3.Tractamentde lesbulímies:
7.3.1.Teràpia cognitiva.
7.3.2.Teràpia grupal.
7.3.3.Teràpiapsicodinàmica.

7.4.Prevencióde l’anorèxia.
8.Equip i xarxa sanitària:
8.1. L’equip assistencial.Model d’assistència integral.

8.1.1. L’equip terapèutic.
8.1.2.Els professionals de la salut.
8.1.3.Equips interdisciplinaris.

8.2.Xarxa sanitàriad’assistència i tractament:
8.2.1.Consulta ambulatòria.
8.2.2.Centresd’ingrés.

9.Aproximaciópsicobio-ocial dels trastorns alimentaris:
9.1.Elmercatde l’aprimament:

9.1.1.Elmónde lamoda i lesdonesmodèliques.
9.1.2.Elsmitjansdecomunicació.
9.1.3. Lapublicitat de l’aprimament.

9.2.La condició femenina i la codificaciódel cos.
9.3.Anorèxia i bulímia coma trastorns culturals.
9.4.Una societatnarcisista:

9.4.1. Lapersonaen la recercade la seva identitat.
9.4.2.El recursnarcisista.

9.5.Cos i religió:
9.5.1. Ser uncoso tenir uncos?
9.5.2.Transicióper lamitologia.

9.6.Al’ombrade les joves sense flors:
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9.6.1. Les adolescentsd’avui.
9.6.2.Noies ambproblemes.
9.6.3.Víctimesde lamoda.

9.7.Bulímia, anorèxianerviosa…malalties culturals?
9.7.1.Els tres cossosde la cultura.
9.7.2.El tres cossosde ladona.

9.8.L’enigmadel cos:
9.8.1.Els llocs il·lusoris.
9.8.2.El temps i l’espai de l’anorèxia.

9.9.Abordatge terapèutic.
9.10.Laclínica corporal de l’anorèxia i la bulímia:

9.10.1.Quanel cospren laparaula.
9.11. L’anorèxia: unamalaltiadel desig.
9.12.Arrels sociopsicològiquesdels «crescendo» epidèmic:

9.12.1.El sentimentd’inadequació.
9.12.2.Una societat encrisi d’identitat.
9.12.3.Una «malaltia» social.

9.13.Objectiusdel tractament ambfamiliars:
9.13.1.Elmaneigde situacions.
9.13.2.Diferents estratègiesquan totshi col·laboren.
9.13.3.Quannomésespot comptar ambunmembrede la família.

9.14.Lapsiquiatria en l’AtencióPrimàriadeSalut.

AVALUACIÓ:
L’avaluació es realitzaràd’acord ambels següents criteris:
-Prova escrita.
-Treball d’uncas clínic ambaportacions teòriques.
-Anàlisi de textos.
-Assistència a classe.

BIBLIOGRAFIA:
Laprofessora recomanarà labibliografia a l’inici del curs.
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Psicologiade lesConductesAlimentàries

PROFESSOR: JordiNAUDÓiMOLIST

Crèdits: 6
Quadrimestre: 4t

OBJECTIUS:
Que l’estudiant:
1.Assimili els conceptesbàsicsdepsicologia general.
2.Conegui la relació entre els estils de vida saludable i els problemesde salut relacionats amb l’alimenta-
ció.

3.Adquireixi habilitatsper apodermodificar actituds i hàbits alimentaris.
4.Manegi recursos i estratègies individuals i grupals per treballar el canvi en la conducta alimentària.

CONTINGUTS:
1. Introducció a lapsicologia:
1.1.Definició, característiques i classificació.
1.2.Lapsicologia comaciènciade la salut.
1.3.Diferènciesdemodelspsicològics: escoles i paradigmes.

2.Problemesde salut relacionats ambelshàbits i els estils de vida: salut i salutmental.
3. Psicologia i alimentació:
3.1.Basespsicològiquesde l’alimentació.
3.2.Elements i configuraciódegrupentorn l’alimentació.

4.Aproximació a la teoriadel canvi, en relació a la conducta alimentària.
4.1.Elements necessaris per aconseguir el canvi. Hàbits i recursos psicològics: autoestima, motiva-

ció i actituds.
4.2.Models explicatiusd’adquisiciódel canvi:

4.2.1.Teoriade l’aprenentatge social.
4.2.2.Modelde creencesde salut
4.2.3. Locusdecontrol.
4.2.4.Expectativad’autoeficàcia.

5.Entrevistamotivacional.
5.1.Concepte i elementsbàsics.
5.2.Conceptes i elements associats.

5.2.1.Concepted’ambivalència.
5.2.2. Fasesdel canvi.
5.2.3.Estratègis de l’entrevistamotivacional.

5.3.Eines i estatègiespel desenvolupamentde l’entrevistamotivacional.
5.4.Devolució.
5.5.Afrontament a la resistència.
5.6.Enfortimentpel compromís.

6.El canvi en l’hàbit delmenjar:
6.1. Paràmetresdeproximitat
6.2.Perills en la fasedecanvi.
6.3.Recapitulació.
6.4.Preguntes clau.
6.5. Informació i consell.
6.6.Negociaciódel pla.
6.7.Acció capal canvi imanteniment.
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AVALUACIÓ:
Instrumentsd’avaluació i càlcul de lanota final de l’assignatura:
-Examen teòricque representarà el 60%de lanota.
-Treball individual o engrupque representarà el 40%de lanota.

BIBLIOGRAFIA:
Wiscarz Stuart, G; Sundeen, S. Alteraciones del concepto de uno mismo: enfermería psiquiàtrica. Interame-

ricanaMcGraw-Hill, 1992.
Badevant,ElBarzic.Comportamiento alimentario, de lo normal a lo patológico. París:Doc.HotelDieu.
Toro, J.Trastornos del comportamiento alimentario.Editorial Jano, 1999.
Alcántara, J.A.Como educar las actitudes. Barcelona:CEAC, 1998.
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Alimentació iDiversitatCultural

PROFESSOR:LauraMASCARELLAiTERRADELLAS

Crèdits: 6
Quadrimestre: 5è

OBJECTIUS:
Que l’estudiant:
1-Aprofundeixi enunaperspectivahistoricoantropològicadels aliments entesos comasociabilitat de
grupodecol·lectiu.

2- Coneguiqueels comportaments alimentaris sónun instrument explícit del qual disposenels grups
immigratsde relació ambel seu llocd’origen.

3-Analitzi les influències i interaccions en la convivènciadins ladiversitat.
4-Conegui culturesdiferenciadesmitjançant els valors i les representacionsde l’alimentació.
5.Aprengui a lapràctica algunsdels recursosovariants sobre lesbases culinàries en ladiversitat de cul-
tures.

CONTINGUTS:
1.Laperspectivahistoricoantropològica en l'alimentació

1.1. Laproducció i la recreació en sistemes socioculturals
1.2.Els grups, la sevadiversitat i els elementsdeterminants de l'entornecològicogeogràfic

2.Els comportaments alimentaris
2.1Lesbases alimentàries referents
2.2L'alimentació coma instrumentde recreaciód'identitat.Recreació i recercad'aliments cone-
guts

2.3Elmercat i els seus significants
3.Les influèncieso interaccions en ladiversitat

3.1El procésde reorganitzacióde lespoblacions immigrants
3.2L'intercanvi o interacció comiquan?
3.3Les representacionsdel sistemagastronòmic

4.Coneixementdeculturesdiferenciades
4.1.Elementsde reflexió sobre la cuina vegetariana i el significat religió - cultura
4.2. Significats culturals i creencesde salut
4.3. Cuina i sistemadels grupsSij
4.4. Vegeterianisme iPostcultures

5. Sincretismes entre les cuines índia i pakistanesa
5.1Diferències i igualtatsdels ingredients
5.2 Significats culturals i simbòlicsdiferenciadors

6. Cuinaocuines àrabs?
6.1Diversitat enelmónàrab i les sevesparticularitats
6.2 Influències en la alimentació àrab
6.3Basesdels aliments; simbolisme: sanso insans, prohibicions

7.Àfricaoccidental i alguns tretsde la seva cuina
7.1Bases alimentàriesquotidianes i zones geogràfiques
7.2Relacions socioculturals, tabúsprohibicionsocreences
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AVALUACIÓ:
Elementsd’avaluació

-Treball individualitzatoengrup, sobre els costumsalimentaris d’ungrupconcret (adeterminar).
Seguimentdel treball
Instrumentsd’avaluació i càlcul denota final de l’asignatura:
Presentaciódels treballs individuals o engrup, oral a classe................70%
Realitzaciód’activitats culinàries, coneixement..................................20%
Resumde lectures recomanades ...........................................................10%

Per als estudiantsquenopuguin assistir regularment a classe els criteris d’avaluació seranels següents:

Realitzaciód’unaprova escrita sobre els contingutsde l’asignatura ...20%
Presentacióde treball individual odegruporal i escrita ......................70%
Resumde lectures recomanades ...........................................................10%

BIBLIOGRAFIA:
Dossier de treball recomanat - lectures (enumeratperordrede lectures)
Riera,A. “Alimentació i poder aCatalunya al segleXII.Aproximació al comportament alimentari de la

noblesa”, Revista d’Etnologia de Catalunya, 1993, n. 2: 8-19 Dept. de Cultura de la Generalitat de
Catalunya

Gracia,M. Sobre “L’absència i la presència de carn a les cuines populars de Barcelona: entre la postgue-
rra i els nostres dies”.Revista d’Etnologia de Catalunya, 2002, n. 20: 142-161, Departament deCultura
de laGeneralitat deCatalunya.

Carrasco, S. “L’enculturació alimentària dels infants a la Catalunyaurbana.Notes sobreunestudi de cas
Catalunya”. Revista d’Etnologia de Catalunya, 1993, n. 2: 54-63, Departament de Cultura de la
Generalitat deCatalunya.

Contreras, J. “La nostra alimentació contemporània: Dialèctica entre tendències contradictòries?”
Revista d’Etnologia deCatalunya, 1993, n. 2:42-53.

Macbeth. “Diferències alimentàries a Catalunya: observacions d’una forastera”. Revista d’Etnologia de
Catalunya, 2000,n. 17:34-81.Dep.deCulturade laGeneralitat deCatalunya.

Fischler, C.; Raude, J. “La percepció dels aliments genèticament modificats a occident: divergència i/o
convergència”,Revista d’Etnologia deCatalunya, 2005 , n. 27:100-11

Millán A; “Cultures alimentàries i globalització”. Revista d’Etnologia de Catalunya, 2000, n. 17 , 72-81
Dep.deCulturade laGeneralitat deCatalunya.

Juncosa, M. “Alimentacions alternatives i sistemes alternatius de vida.Vegetarianisme: dieta i doctri-
na”.Revista d’Etnologia deCatalunya, 1993, n. 2:31-41

Provansal, D. “Els Antropòlegs van al mercat. Algunes reflexions al marge de la pràctica etnogràfica”.
Revista d’Etnologia deCatalunya, 1995, n. 6: 96-107,Dep.deCulturade laGeneralitatdeCatalunya.

Kanafani-Zahar, Aïda; Abundància i escassetat en el cicle alimentari rural al Líban. A Revista
d’EtnologiadeCatalunya, 2000,n. 17Dep.deCulturade laGeneralitatdeCatalunya.

Mallart, Ll. “L’emergència de l’individu entre els Betis del Camerun. Iniciacions col·lectives i inicia-
cions individuals”.Revista d’Etnologia de Catalunya, 2001, n. 18: 44-57. Departament deCultura de la
Generalitat deCatalunya.

Pollock, J.Nancy “Els àpats i la seva dimensió social (Exemples del Sur del Pacífic)”, 2000; n. 17,Revista
d’Etnologia deCatalunya,Dep. deCulturade laGeneralitat.

Bibliografía general (* llibres recomanats)
*Aguilar,Miguel,Ladietavegetariana.ColecciónFindeSiglo, núm.12Madrid:TemasdeHoy. 1990.
**Càceres, Juanjo; Espeitx, ElenaCuines enMigració.Alimentació i Salut d ’equatorians, marroquins i senega-
lesos a Catalunya, Barcelona: Fundació Jaume Bofill, Obra Social Caixa de Sabadell, Ed. Mediter-
rània, 2006.
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Calvo,Manuel: “Migrationet alimentation”.Social Science Information,Vol.21,3,París, 1982
Carrasco, Sílvia: “Etnologia, folklore y aplicaciones en el estudio socioantropológico de la alimenta-

ción”Actas del congreso deAntropologia delEstadoEspañol,Granada, 1999.
*Carrasco, SílviaAntropologia i alimentació. Una proposta per a l´estudi de la cultura alimentària. Bellaterra:

UniversitatAutònomadeBarcelona 1992a.
**Contreras, J.;GraciaM.Alimentación yCultura.Perspectivas antropológicas. Barcelona:Ariel, 2005.
Douglas,Mary: “Les structuresduculinaire”.Communications, 31, París, 1979
Douglas, Mary, “Culture and food”, a Freilich, Morris (Ed) The pleasures of Anthropology Nova York:

Mentor, 1983 (1977), pp. 74-1001.
Garine, Igor “Culture etNutrition”.Commmunications, 31, París, 1979.
Maffesoli,MichelElTiempode lasTribus, Barcelona: Icaria, 1991.
Messer,Ellen “Anthropological perspectivesondiet”, dinsAnnualReviewofAnthropology, 13, 1984.

Llibresde receptes
*Agboton, Agnès, 2001 Àfrica des dels fogons. Barcelona: Columna / Àfrica en los Fogones. Barcelona:

EdicionesdelBronce, 2002.

*Esdonaran fotocopiesde receptes específiquesdurant les classespràctiques
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NutricióEnteral iParenteral

PROFESORA:MercèPLANAS iVILÀ

Crèdits: 6
Quadrimestre: 5è

OBJECTIUS:
Que l’estudiant:
1.Conegui les tècniquesde l’alimentació artificial i els diferents campsd’aplicació.
2. Identifiqui els pacientsque requereixennutrició artificial
3.Apliqui la fórmulanutritiva adequada segons lesnecessitatsde lapersona.
4.Adquireixi habilitat en lapràcticade lanutrició artificial domiciliària i hospitalària.

CONTINGUTS:
1.Valoració de l’estat de nutrició. Particularitats del pacient hospitalitzat.Risc de desenvolupar desnu-
trició.

2.Requeriments calòrics i proteics.Càlcul de lesnecessitats.Calorimetria indirecta.
3.Desnutricióhospitalària.Causes.Prevalença.Transcendència.
4. Síndromede realimentació.
5.Nutrició enteral.Concepte, indicacions i tècniques.Viesd’administració.
6.Fórmulesdenutrició enteral. Situacions específiques. Immunonutrició.
7.Complicacionsde lanutrició enteral. Prevenció i tractament.
8. Seguiment imonitoritzacióde lanutrició enteral.
9.Nutricióparenteral.Concepte.Tipus. Indicacions.
10.Tècniques d’infusió de la nutrició parenteral.Vies d’abordatge. Complicacions relacionades amb la

col.locacióde les vies.
11. Solucionsdenutricióparenteral.Macronutrients.Micronutrients.
12. Solucionsdenutricióparenteral en funcióde lespatologies específiques.
13.Control i seguiment de la nutrició parenteral. Complicacions de la nutrició parenteral. Prevenció i
tractament.

14.Nutrició artificial domiciliària.
15.Unitatsdenutricióhospitalària.

EXPERIÈNCIAPRÀCTICA:
Enelmarcd’aquestaassignatura l’estudiant realitzaràunavisita/estadapràcticaenuncentrehospitalari.

AVALUACIÓ:
Instrumentsd’avaluació i càlcul de lanota final de l’assignatura:
-Lapresentaciódel comentari d’unarticle científic suposarà el 50%de lanota final de l’assignatura.
-La realitzacióde treballs a classe: lectura i anàlisi d’articles..., suposarà el 50%de la nota final de l’assig-
natura.
Aquestesnotesnomés faranmitjana enel casquecadascunad’elles sigui igual o superior a aprovat (5)

BIBLIOGRAFIA
Rombeau, J.L.;Rolandelli,R.H. (eds).Enteral and tube feeding. 3a ed.WBSaudersCompany, 1997.
CelayaPérez, S.Tratadode nutriciónartificial.GrupoAulaMédica, 1998.
CelayaPérez, S.Vías de acceso ennutrición enteral.Multimedia, 2001.
RiobóSevan,P.CasosClínicos de nutriciónartificial.AlpeEditores, 1997.
Planas,M.Nutrición oral i enteral. Programade formaciónmultimedia.Glosa, 2004.
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AlimentacióenGrupsambNecessitatsEspecífiques

PROFESSORES: CristinaVAQUÉiCRUSELLAS
AnnaBONAFONTiCASTILLO

Crèdits: 6
Quadrimestre: 5è

OBJECTIUS:
Que l’estudiant:
1.Conegui el fenomende l’envellimentdemogràfic i els reptesqueplanteja.
2.Analitzi els facotorsque influeixenen la salutdurant l’envelliment.
3.Distingeixi els diversos col·lectius de gent gran a qui van adreçades les intervencions, els nivells d’a-
tenció i les seves finalitats.

4.Promogui l’atenció de les persones grans ambdependència a partir de la valoració integral, sistemàti-
ca i interdisciplinària.

5.Conegui, dins elmarcde les polítiques socials i sanitàries del nostre país, els recursos, serveis i progra-
mes adreçats a lespersones grans.

6.Comprengui, analitzi i interpreti el context social de la sida.
7.Promoguiunabordatgeobjectiu i integradordelVIH.
8.Comprengui, analitzi i interpreti la percepció social del càncer.
9.Entengui les implicacions físiques, psicològiques i socials del càncer i del càncer avançat.
10.Reflexioni sobre la ideadelmorir i lamort enel nostre entorn sociocultural.
11.Conegui els aspectes generals de la intervenció dietètica i nutricional en grups especials (gent gran,
infeccióVIH/sida, neoplàsies).

12.Conegui les diferentsmodalitats de la intervenció: educació alimentària, consells dietètics en situa-
cions específiques, suportdenutrició artificial.

13.Conegui les líniesde recerca endietètica i nutrició enaquests grups.
14.Conegui a travésd’estudis de casos, els aspectespràcticsde la intervenció i el paperdel/a dietista.

CONTINGUTS:
1.L’envellimentde lapoblació
1.1.Envellimentdemogràfic.Mecanismesque intervenen.Causes i conseqüències.
1.2.Versunnouconcepte: lamaduresa i la vellesademassa.
1.3. Indicadors:

a) d’estructurade lapoblació;
b) Indicadors socials;
c) Indicadorsde salut.

1.4.Característiquesde lapoblació granaCatalunya.La feminitzacióde la vellesa.
1.5. L’envellimentdemogràfic: reptes actuals i de futur.

2.L’envellimenthumàdesd’unaperspectivadecicle vital
2.1. L’envellimentdesd’unaperspectivadedesenvolupamenthumà i adaptació als canvis.
2.2.Dimensió sociocultural de l’envelliment humà:Mites i estereotips, profecies que s’autocomplei-

xen i actitudsdels cuidadors.ModeldeLitle.
3. Envelliment i salut
3.1.Envelliment actiu :Reptes actuals i de futur.
3.2.De la fragilitat a ladependència.
3.3.Nivells d’atenció.Cribatges
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3.4.Valoració geriàtrica integral.Nivells d’atenció i cribatges.Equip interdisciplinari.
3.5. Principals factorsde riscdemalnutrició en la gent gran.

4.Polítiques socials i sanitàries.
4.1. Pilars bàsicsde lespolítiques socials i sanitàries.
4.2.La llei deServeis Socials.Desplegamentde recursos i serveis per a la gent gran.
4.3Elmodel d’atenció sociosanitàriadeCatalunya.Desplegamentde recursos.

5.VIH/sida i societat:
5.1Laperspectivade lesCiències Socials davant la sida
5.2Història social de la sida
5.3Laconstrucció social de lamalaltiade la sida
5.4Patologies associades alVIH: implicacions físiques, psicològiques i socials.

6.La societat i el càncer:
6.1 Significació social del càncer
6.2Diagnòsticdecàncer: reaccionsde l’usuari, la família i l’entorn.
6.3Conceptesbàsics sobre el càncer: implicacions físiques, psicològiques i socials.

7. Suportdieteticonutricional:
7.1.En la infecciópelVIH/sida.
7.2.Enoncologia.
7.3.Engeriatria.

8.Estratègiesd’intervenciódietètica i nutricional:
8.1.En la infecciópelVIH/sida.
8.2.Enoncologia.
8.3.Engeriatria.

9.Consells dietèticsdavantproblemesespecífics:
9.1.En la infecciópelVIH/sida
9.2.Enoncologia.
9.3.Engeriatria.

10.Estudidecasos

AVALUACIÓ
Elementsd’avaluació:
Adquisiciódels coneixements teòrics, assistència i participació a les sessionsde classe, aplicaciópràcti-
cadels coneixements.
Instrumentsd’avaluació i càlcul de lanota final de l’assignatura:
Elementsd’avaluació i resoluciód’exercicis lliurats a les sessionsdeclasse 20%
Realitzaciód’unaprova escrita (preguntesde reconeixement i resoluciódecaspràctic) 80%
Aquestesnotesnomés faranmitjana enel casquecadascunad’elles sigui igual o superior a aprovat (5)

BIBLIOGRAFIABÀSICA
Briony,T.Manual ofDieteticPractice. 3a ed.Blackwell Science
CelayaPérez.Tratadodenutrición artificial.Novartis
Cervera,P. et al.Alimentació i dietoteràpia. 3a ed.Barcelona:McGrawHill-Interamericana, 2000.
DepartamentdeBenestar Social.LlibreBlanc de la gent granambdependència.Barcelona:Generalitat de

Catalunya, 2002.
DepartamentdeBenestar Social.LlibreBlanc de la gent granactiva.Barcelona:GeneralitatdeCatalunya,

2002.
DepartamentdeSanitat i Seguretat Social.LlibreBlanc: activitats preventives per a la gent gran.Barcelona:

DireccióGeneral deSalutPública, 1999.
Gatell, J.M. et al.Guiapráctica del sida. 7a ed.Barcelona:Masson, 2003.
GómezSancho,M.Medicinapaliativa.Madrid:Aran 1998.
GuillenLera,A.;PérezdelMolino.Símdromes y cuidados del paciente geriátrico.Madrid:Masson, 1994.

GUIADEL’ESTUDIANT 2007-2008 NUTRICIÓHUMANAIDIETÈTICA 87



Muñoz,M.et. al.Nutriciónaplicadaydietoterapia.Navarra:EUNSA, 1999.
Polo,R.Manual de nutrición y sida.FundaciónWellcomeEspaña, 2000.
Salas-Salvadó, J. et al.Nutrición ydietética clínica.Barcelona:Masson, 2000.
Salvarezza,L.Lavejez: unamirada gerontológica actual.BuenosAires:Paidós, 1998.
Silvestre,N.;PérezSalanova,M.; Jódar,M.Psicología evolutiva: adolescencia, edadadulta yvejez.

Barcelona:Ceac, 1996.
SocietatCatalanobaleardeGeratría iGerontología.Avaluació geriàtrica integral. Barcelona:Glosa,

1996.
Sontag, S.El sida y susmetáforas.Barcelona:Muchnik, 1989.
Sontag, S.Lamalaltia comametàfora.Barcelona:Empúries 1997.
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Programesd’Intervenció:Obesitat

PROFESSORES:XavierOLIVAiBIELSA
MònicaMONTSERRATiGILDEBERNABÉ

Crèdits: 6
Quadrimestre: 6è

OBJECTIUS:
Que l’estudiant:
1.Conegui la fisiopatologiade l’obesitat comaentitatpatològicamultidisciplinar
2.Conegui el tractamentdietètic raonatpropide l’obesitat segons els seus graus
3.Conegui el tractamentdietèticde suport a altres tractamentsde l’obesitat
4.Conegui el tractamentdietèticde les complicacions associades a l’obesitat i la seva terapèutica
5. Sàpiga orientar i tractar nutricionalment en l’obesitat segons els seus graus, tractaments i complica-
cions.

CONTINGUTS:
1.Concepte, classificació i epidemiologia.
2.Etiopatogènia:
2.1.Base genètica.
2.2. Factors ambientals.
2.3. Factorsmetabòlics i hormonals.
2.4.Balançenergètic:

2.4.1.Regulacióde la ingesta.
2.4.2. Fisiologiadel teixit adipós.El teixit adipós comaòrganendocrí.

3. Fisiopatologia:El peixqueesmossega la cua.
4.Malalties comòrbides:
4.1.Risc cardiovascular:Diabetismellitus,HTA,dislipèmia i coagulació.
4.2.Complicacions respiratòries.
4.3.Complicacionsdigestives.
4.4.Complicacions endocrines.
4.5.Complicacions traumatològiques.
4.6.Complicacionsdermatològiques.
4.7.Riscdecàncer.
4.8.Riscquirúrgic.
4.9.Gestació.
4.10.Miscel·lànies.

5.Valoració clínica:
5.1.Història clínicadirigida.
5.2.Exploració físicadirigida.
5.3.Exploracions complementàriesdirigides.

6.Aspectes generals del tractament:
6.1. Indicacions i estratègia terapèutica.
6.2.Resposta terapèutica: rendibilitatmetabòlica.

7.Aspectespsicològics i psicopatològics associats a l’obesitat.
8.Tractament psiquiàtric i psicològic de l’obesitat i els trastorns de la conducta alimentària associats a
l’obesitat.

9.Taller –Conduir el tractamentpsicològic (individual i grupal)
10.Tractamentdietèticde l’obesitat:
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10.1.Històriadietètica.Hàbits alimentaris.
10.2.Tipusd’actuació: pautadietètica i exercici.
10.3.Einesde treball.
10.4. Seguiment.
10.5.Dietademanteniment.
10.6.Valoració.

11.Tractamentdietèticdel sobrepès i obesitatmoderada.
12.Tractamentdietèticde l’obesitatmòrbida.
13.Obesitat secundària:

13.1.Psicofàrmacs.
13.2.Teràpiesoncològiques.
13.3.Transplantament.

14.Taller –Entrevistadietètica i personalitzaciódel tractamentdietètic.
15.Taller –Seguimentdietètic.
16.Taller –Mites i controvèrsiesdel tractamentdietètic.
17.Taller –Mitjans i tècniques culinàries. Aplicaciópràcticade la teoria.
18.Tractamentquirúrgicde l’obesitat:

18.1. Indicacióde la cirurgia.Comorbilitatsmajors imenors.
18.2.Valoraciópre i postoperatoria.
18.3.Contraindicacionsde la cirurgia.

19.Tractamentquirúrgicde l’obesitat:
19.1.Tipusd’intervenció.
19.2.Mesuradels resultats i seqüeles.
19.3.Controls radiològics.

20.Curesde infermeria encirurgiabariàtrica:
20.1.Objectius.
20.2.Experiènciapròpia.
20.3.Curespreoperatories i postoperatòries.
20.4.Educació sanitària a l’alta.

21.Qualitat de vidapostcirurgiabariàtrica:
21.1.Definició i aplicaciópràcticadel SistemaBaros.

22.Taller-Fisioteràpia i obesitat.
23.Tractamentdietèticprequirúrgic ambulatori i hospitalari.
24.Tractament dietètic postquirúrgic hospitalari i ambulatori. Progressió en la introducció de l’ali-

mentació segons lesdiferents tècniquesquirúrgiques.
25.Taller –Tractamentdietèticprequirúrgic.
26.Taller –Tractamentdietèticpostquirúrgic.
27.Tractament farmacològic:

27.1.Anorexígens.
27.2. Inhibidorsde l’absorció.
27.3.Malgastadors energètics.
27.4.Novesperspectives.

28.Complicacionsdel tractament:
28.1.Mancançao resposta terapèutica insuficient.Revisiód’estratègia terapèutica.
28.2.Deficiènciesnutricionals associades al tractamentdietètic.
28.3.Deficiènciesnutricionals associades al tractamentquirúrgic.
28.4.Efectes farmacològics adversos.
28.5.Hiperhomocistinemiapostquirúrgica.

29.Taller –Estratègia terapèutica.
30.Obesitat infantil.Diferències respecte a l’adult.
31.Resumi conclusióde l’assignatura.
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AVALUACIÓ
Instrumentsd’avaluació i càlcul de lanota final de l’assignatura:
-Prova escritade 50preguntes tipus test (50%de lanota) i 3 preguntes curtes (50%de lanota)
Perpresentar-se a la convocatòriad’examenésobligatòria l’assistència als tallers.

BIBLIOGRAFIA
Thoulon-Page,CH.Cuadernos de dietética. Barcelona:Masson, 1991.
BjörntorpandBernard,N; Brodoff.Obesity. JBLippincottCompany, 1992.
Avaluació de l’estat nutricional de la població catalana (1992-93).Avaluació dels hàbits alimentaris, el consumd’a-
liments, energia i nutrients i de l’estat nutricional mitjançant indicadors bioquímics i antropomètrics.
Generalitat deCatalunya:DepartamentdeSanitat i Seguretat Social.

JC – Soriguer Escofet. La obesidad.Monografía de la Sociedad Española de Endocrinología. Díaz de
Santos, 1994.

Jean-Claude-Favier et al.Repertoire général des aliments.Table de composition. INRA, 1995.
Nelson, J.K. et al.Dietética ynutrición.Manual de laTécnicaMayo.Mosby /Doyma. 1995.
Moreno,B,Monereo, S.,Álvarez, J.Obesidad.Presente y futuro.GrupoAulaMédica, 1997.
LinderM.C.Nutrición.Aspectos bioquímicos,metabólicos y clínicos.UniversidaddeNavarra, 1998.
Muñoz,M. i altres.Nutriciónaplicadaydietoterapia. Eunsa, 1999.
Williams textbook of endocrinology.9aed. cap22:EatingDisorders. JeanDWilson i altres (eds.)
BaltasarObesidady cirugia.Cómodejar de ser obeso.Aran, 2000
Sociedad Española deNutrición Básica yAplicada (SENBA) y Sociedad Española para el Estudio de la

Obesidad (SEEDO).Formación continuada ennutrición y obesidad.Doyma.
NHLBI Obesity Initiative Expert Panel on the Identification, Evaluation and Treatment of Overweight and
Obesity inAdults. Clinical guidelines on the identification , evaluation, and treatment of overweight and obe-
sity in adults - the evidence report.ObesRes 1998; 6 (suppl2): 51S-209S.

Consenso SEEDO2000 para la evaluación del sobrepeso y la obesidad y el establecimiento de criterios de interven-
ción terapéutica. Barcelona:MedClin, 2000;115:587-597.

Lesprofessores recomanaranbibliografia específica a l’inici l’assignatura.
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Restauració iCreativitat

PROFESSORS: PepPALAUiPUJOLS
IsidreVILAiDALMAU

Crèdits: 6
Quadrimestre: 6è

OBJECTIUS:
Que l’estudiant:
1.Associïmenjar i plaer.
2.Reconegui enels productes el seupotencial organolèptic.
3. Identifiqui els aliments frescos en funció de l’estació i el cicle natural i segons els trets de qualitat que
presenten.

4.Disposi d’elements suficientsper a l’elaboraciódemenús racionals i satisfactoris.
5.Aprengui les tècniquesbàsiques enel procésde transformaciód’aliments cuinats.
6. Interioritzi els gustosbàsics, posant èmfasi enel poder sàpidde lesdietes.

CONTINGUTS:
1.Elmenjar coma fontdeplaer:
1.1. Iniciació al paladardels aliments.
1.2.Gustobjectivable i preferències subjectives.
1.3. Saborsprimaris versusproductes elaborats.

2.Els valorspatrimonials a la cuina.
2.1. Productesd’alt prestigi popular.
2.2.Plats d’origen tradicional.

3. L’ofertadelmercat.
4.Combinacions sàviesd’aliments:
4.1.Associacions sàviesd’aliments.
4.2.Creativitat i nous criteris.

PRÀCTIQUES:
Pràctiquesdecuina, guiadesperuncuinerprofessional, girant entorndedos eixos:
1.Manipulacionsbàsiques:
1.1.Neteja i preparaciódels vegetals.
1.2.Especejament i tall de carns i peixos.
1.3.Altres ingredients elementals.

2.Procésde transformaciódecru a cuit: la cocciódels aliments.
2.1.Aprenentatgedegestos.
2.2.Proporcions imesures.
2.3.Úsd’eines.
2.4.Tècniques convencionals.
2.5.Noves tecnologies.Aplicacions.

AVALUACIÓ:
Instrumentsd’avaluació i nota final de l’assignatura:
-Treball individual imemòriadecontinguts ( 80%de lanota final).
-Participació activade l’estudiant en les classes teoricopràctiques (20%de lanota final)
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BIBLIOGRAFIA:
Albadalejo,E.Laquímicade la cuina. Barcelona:LaMagrana, 1993.
Aubert,C.Dime cómo cocinas.SantBoideLlobregat: Ibis, 1993.
Bocuse,P.Lacuisine dumarché. París: Flammarion, 1980.
Contreras, J.Alimentación y cultura.Barcelona:Universitat, 1995.
Flandrin, J.L.Historie de l’alimentation.París:Politechnica, 1997.
Fischler,C.El (h)omnívoro. Barcelona:Anagrama, 1995.
Giachetti, I.Plaisir et préferences alimentaires. París:Politechnica, 1992.
Gracia,M.Paradojas de la alimentación contemporánea. Barcelona: Icaria, 1996.
Loewer,E.Cocinaparaprofesionales.Madrid:Paraninfo, 1989.
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Programesd’Intervenció:Diabetis

PROFESSORS: MontseRIERAiCOROMINAS
ManuelPORTAiMARTÍ

Crèdits: 6
Quadrimestre: 5è

OBJECTIUS:
Que l’estudiant:
1.Tingui els coneixementsnecessaris per apoder actuardavantdecadapersonaambdiabetis.

CONTINGUTS:
1.Evolucióhistòrica en l’abordatgede ladiabetis.
2.Concepte actual dediabetis.
3. Símptomesde ladiabetis.
4.Criteris diagnòsticsdediabetis.
5.Classificacióde ladiabetis.
6.Tractamentde ladiabetis:
6.1.Educació:

6.1.1.Objectius.
6.1.2.Avaluació.
6.1.3.Mètodesdidàctics.

6.2.Alimentació:
6.2.1. Principis del tractamentdiabètic.
6.2.2.Necessitats energètiques.
6.2.3.Distribucióde les calories.
6.2.4.Dietesper racions.
6.2.5.Tractamentdietètic.
6.2.6.Alimentació en situacions especials.

6.3.Exercici físic.
6.4.Fàrmacs:

6.4.1.Hipogliceminantsorals.
6.4.2. Insulina.

7.Complicacionsde ladiabetis.
8.Control i autocontrol de ladiabetis.
9.Necessitat d’associar-se:
9.1.Associacionsper adiabètics.

AVALUACIÓ:
Instrumentd’avaluació i càlcul de lanota final de l’assignatura:
-Unaprova escrita (80%de lanota final).
-Tres tallerespràctics:Exposicióde tres situacions clíniques (assistènciaobligatòria).
-Presentacióde la resolucióde les tres situacions clíniques exposades (20%de lanota final).

BIBLIOGRAFIA:
Elprofessor recomanaràbibliografia específica al llargde l’assignatura.
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ASSIGNATURESDELLIUREELECCIÓ

ActuacióenSituacionsd’EmergènciaExtrahospitalària

PROFESSORAT: Elisenda JAUMIRAiAREÑAS
Olga ISERNiFARRÉS
XavierPALOMARiAUMATELL
MarioRÍOSIRUÍZ
PilarTURONiMORERA

Crèdits:4,5
Quadrimestre: 4t

OBJECTIUS:
Que l’estudiant:
1. Prengui consciènciade lanecessitatd’organitzar-sedavantd’una situaciód’emergència.
2.Conegui els principis d’intervenciódavantd’una situaciód’emergència.
3.Actuï correctamentdavantd’una situaciód’emergència extrahospitalària.

CONTINGUTS:
1.Teòrics
1.1. Introducció als primers auxilis.
1.2.Actuació general davantd’unaemergència.
1.3.Obstruccióde la via aèria.
1.4. Suport vital bàsic.
1.5.Hemorràgies.
1.6.Xoc.
1.7.Traumatismes.
1.8. Immobilització imobilitzaciód’accidentats.
1.9.Cremades i lesionsper electricitat.
1.10.Trastornsprovocatsper la calor i el fred.
1.11.Alteracionsde la consciència.
1.12.Malaltia coronària aguda.
1.13.Reaccions al·lèrgiques i anafilàctiques.
1.14. Intoxicacions.
1.15.Picades imossegades.
1.16.Urgènciesneurològiques.
1.17.Part.
1.18.Accidents enelmedi aquàtic.
1.19.Farmaciola.
1.20.Legislació.

2. Seminaris pràctics
2.1. Suport vital bàsic.
2.2.Desobstrucció via aèria.
2.3.Mobilització i immobilitzacióbàsiques.
2.4.Extracciódel casc.
2.5.Anàlisi de casospràctics.
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AVALUACIÓ:
Elementsd’avaluació:
Es valorarà l’adquisició de coneixements teòrics, la capacitat crítica i d’anàlisi, així com també l’assis-
tència i la participació a les sessionsdeclasse teòrica i als seminaris pràcticsdecaràcterobligatori.

Instrumentsd’avaluació i càlcul de lanota final de l’asignatura:
-Unaprova escrita que coincidirà amb la convocatòria oficial de l’assignatura i que representarà el 70%
de lanota final de l’assignatura.
-La realització de treballs individuals i/o en grup: resolució de casos pràctics, anàlisi d’articles i vídeos,
etc. que representarà el 20%de lanota final.
-L’assistència i participació a classe i als seminaris obligatoris, representarà el 10% restant de la nota fi-
nal.

Per aprovar l’assignatura, cal que la prova escrita i els treballs realitzats tinguinunapuntuació igual o su-
perior a 5.

BIBLIOGRAFIA:
Bombers de Barcelona; Col·legiOficial d’Infermeria de Barcelona.Urgències i emergències extrahospitalà-
ries. [CD-Rom].Barcelona:BombersdeBarcelona, 2000.

Capilla, J; Cassany, M. Socorrisme: Tècniques de suport a l’atenció sanitària immediata. Creu Roja a
Catalunya.Barcelona:Pòrtic, 1998.

Chapeau,W.Primer interviniente en emergencias.Marcando ladiferencia.Madrid:Elsevier, 2007.
Desportes, F.Primeros auxilios enmontaña.Huesca:Barrabés, 2002
Fernandez,D i altres.Manual de enfermería en emergencias prehospitalaria y rescate.Madrid:Aran, 2002.
Leon,M.Urgències a l’atenció primària. 1a ed.Barcelona: InstitutCatalàde la Salut, 1997.
Manual de laCruzRojadePrimerosAuxilios.Madrid:ElPaís-Aguilar, 1999.
Net,A; de laTorre, F; Cerdà, M.Aprèn a salvar una vida: Curs interactiu de suport vital bàsic. [CD-Rom].

Barcelona:EnciclopèdiaCatalana-Proa, 1996.
Ortega, I; de la Plaza, E.Manual de urgencias para el técnico en emergencias médicas.Alcalá La Real (Jaén):
FormaciónAlcalá, 2001.
Romero-Nieva, J; Duque, C. Guia de intervención rápida de enfermería en situaciones urgentes. Madrid:

DifusiónAvancesdeEnfermería, 2002.
SubiratsBayego,E.Socorrismoymedicinadeurgencias enmontaña.Madrid:Desnivel, 2001.
SubiratsBayego,E.Primeros auxilios.Cómoprevenir y curar en lamontaña.Madrid:Desnivel, 2001.
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Idioma:Anglès

PROFESSORA:M.CarmeCRIVILLÉS iGRAU

Crèdits: 4,5
Quadrimestre: 3er

OBJECTIUS:
Que l’estudiant:
1.Desenvolupi els coneixements de gramàtica necessaris per a l’adquisició d’unús precís i correcte de la
llengua anglesa, tantoral comescrita.

2.Adquireixi el vocabulari i les frases fetes propis d’un context d’Infermeria i de Nutrició Humana i
Dietètica.

3. Desenvolupi la capacitatde comprensióde textos escrits, vídeos i gravacions.

CONTINGUTS:
1.Language:

1.1. Somewriting and spelling rules
1.2.Reviewandcontrasting tenses (active andpassive)
1.3. Narrating and linkingpast, present and future events
1.4. Hypothetical situations and theconditionals
1.5. Reporting statements, questions andcommands
1.6. Describing, defining and the relative clauses
1.7. Modal verbs ( obligation, necessity, advice ...)
1.8. Useful phrases andvocabulary

2.HealthCare
2.1.Parts of thebody
2.2.Health andDiseases (Symptoms, diagnosis, treatment)
2.3.Health and food (Culture, foodanddiets)
2.4. Nutritionandhealth tips
2.5. Nursing andNutritionnews
2.6.Casehistories
2.7.WorkingwithHealthCareProfessionals

3.Newapproaches toNursing andFoodandNutrition through the Internet

AVALUACIÓ:
Instrumentd’avaluació i càlcul de lanota final de l’assignatura:
-Unaprova escrita enacabar l’assignaturaque representarà el 70%de lanota final.
-Treball utilitzant Internet i altresmètodesmultimèdia (CDRomsa l’Aula d’Autoaprenentatge) que es
detallaran a començamentdecurs i que representarà el 30%de lanota final.

BIBLIOGRAFIA
Alexander,L.G.Step byStep 1/2/3Harlow:Longman, 1991.
Austin,D;Crossfield,T.English forNurses.HarlowLongman, 1992.
Bolton,D;Goodey,N.EnglishGrammar inSteps. London:RichmondPublishing, 1996.
CambridgeWordSelectorAnglès-Català.Cambridge:CambridgeUniversityPress, 1995.
CollinsToday’sEnglishDictionaryCollins, 1995.
James,D.V.Medicine.English forAcademicPurposes Series.Hempstead:PhoenixELT, 1989.
LongmanLanguageActivator.Harlow:Longman, 1994.
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McCArthy,M.;O’Deli, F.EnglishVocabulary inUse.Cambridge:CambridgeUniversityPress, 1994.
Murphy,R.EnglishGrammar inUse.Cambridge:CambridgeUniversityPress, 1994.
OxfordDictionary ofFoodandNutrition.Oxford:OxfordUniversityPress, 1998.
OxfordDictionary ofNursing.Oxford:OxfordUniversityPress, 1998.
OxfordDiccionariVisual.Oxford:OxfordUniversityPress, 1992.
Willis,D.CollinsCobuidStudent’sGrammar.HarperCollins, 1991.
WordSelectorAnglès-Català.CambridgeUniversityPress, 1995.

Dossierde lectura i glossari.
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TeràpiesComplementàries

PROFESSORAT: AnnaROVIRAiSADURNÍ
JosepCOSTAiCODINA
NeusESMELiESMEL

Crèdits: 6
Quadrimestre : 3r

OBJECTIUS:
Que l’estudiant:
1.Coneguidiferents teràpies complementàriesquepotutilitzar el dietista enel seuexercici professio-
nal.

2.Adquireixi els coneixementsbàsicsdediferents tècniquesde relaxació i la seva aplicació.
3. Sàpiga identificar lesplantesmedicinals d’úsmés freqüent i d’ús culinari.
4.Conegui les florsdeBachcomaeina terapèutica.

CONTINGUTS:
1.-Conceptes i generalitats de les teràpies complementàries.
2.-Relaxació:

2.1.Definició
2.2.Manifestacions i objectiusde la relaxació.
2.3.Classificació i descripcióde lesdiferents tècniques.
2.4.Tècniquesde respiració
2.5.Relaxacióprogressivade Jacobson.
2.6.Entrenament autògende J.H.Schultz.
2.7.Tècniques sofrològiques.
2.8. Sessionspràctiques.

3.- Fitoteràpia:
3.1. Introducció a lesplantesmedicinals.
3.2.Principis actiusde lesplantesmedicinals.
3.3.Accions curativesde lesplantesmedicinals.
3.4.Formulació i preparacióde lesplantesmedicinals.
3.5. Principals plantesmedicinals ennutrició i dietètica.
3.6. Sessionspràctiques.

4.FlorsdeBach:
4.1. Introducció a les florsdeBach.Vida i obradelDr.E.Bach.
4.2. FlorsdeBach i visióholísticade la salut.
4.3. FlorsdeBach i grups emocionals.
4.4.Trastornsd’alimentació i el seu abordatge complementari amb florsdeBach.
4.5.Recull dedades i elaboracióde les essències.

AVALUACIÓ:
Instrumentsd’avaluació i càlcul de lanota final de l’assignatura:
-Prova escritaque representaràun 50%de lanota final.Aquestaprova constaràde tresparts, les quals
cal superarde forma independent ambunanotade 5, comamínim.
-Provespràctiquesdels tresmòduls que representarànun50%de lanota final.
L’assistència a les classespràctiques ésobligatòria.
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BIBLIOGRAFIA:

Fitoteràpia:
Beinfield,H.Entre el cielo y la tierra los cinco elementos en lamedicina china.Barcelona:LosLibrosde la
LiebredeMarzo, 1999.
Chiereghin,P.Farmaciaverde.Manual práctico de herboristeria.Madrid:VicenteMundiPrensa, 2000.
ComasPicañol,A.Fitoteràpia i hipertensió arterial. 2000.
Fitoterapiavademecumdeprescripción. Barcelona:Masson, 1988.
FontQuer,P.Plantasmedicinales elDioscórides renovado. Barcelona:Labor, 1983.
LlorensCamps,M.J.Guiade plantasmedicinales para las enfermedades de lamujer.Barcelona:Obelisco

1990.
Nice, J.Hierbasmedicinales y recetas caseras.Barcelona:Paidós, 1992.
Simon,D.Manual de plantasmedicinalesCentroChopra cuarenta recetas naturales paraalcanzaruna saludper-
fecta. Barcelona:Paidós, 2001.

Vogel,A.Elpequeñodoctor.Guíade consejos útiles paramejorar su salud. Barcelona:ArsMédica, 1986

Relaxació-Visualització-Respiració:
Amador, I.Guíapractica de relajación,Madrid:Edaf, 1991.
AmutioKareaga,A.Nuevas perspectivas sobre la relajación. Bilbao:DescléedeBrouwer, 1998.
Auriol,B. Introduccióna losmétodos de relajación,Madrid:Mandala, 1992.
Benson,H.Larelajación la terapia imprescindible paramejorar.Barcelona:Grijalbo, 1992.
Cautela, JosephR.;Groden, J.Técnicas de relajación.Barcelona:MartínezRoca, 1985.
Cavallier, F.J.P.Visualización.Madrid:Los librosdel comienzo, 1990.
Chene,P.A. Initiationa la sophrologie caycédienne. Paris:Ellébore, 2003.
Davis,M.;Mckay,M;Eshelman,E.R.Tècnicas de autocontrol emocional. Barcelona:MartínezRoca, 1985.
DuranddeBousingen,R.Larelajación.Barcelona:Paidotribo, 1997.
Eberlein,G.Guíapractica de la autorrelajación. Bilbao:Mensajero, 1989.
Farhi,D.El gran libro de la respiración. Barcelona:RobinBook, 1998.
Lusk, J.T.Visualizaciones curativas y deRelajación. Barcelona:MartinezRoca, 1995.
Moen,L.Relaja tumente. Barcelona:RobinBook, 1994.
Nogués, I.De lo físico a lo sutil, 2a ed.Barcelona:Didaco, 2001.
Rossbach,G.Meditar con imágenes. Barcelona:RobinBook, 1994.
Simonton, S.M.; SimontonO.C.;Creighton, J.L.Recuperar la salud. 2a ed.Madrid:Raices, 1990.
VanLysebeth,A.Pranayama. Barcelona:Urano, 1985.

FlorsdeBach
Bach,E.BachporBach,ObrasCompletas, BuenosAires:Continente, 1995.
Blome,G.Elnuevomanual de curaciónpor las flores, Barcelona:Robinbook, 1995.
Carvajal, J.Por losCaminos de laBioenergética, Barcelona:Luciérnaga, 2000.
Dethlefsen,T.;Dalke,R.LaEnfermedad como camino, Barcelona:Plaza y Janes, 1993.
Gerbe,R.Lacuración energética, Barcelona:Robinbook, 1993.
Golemnan,D. InteligenciaEmocional. Barcelona:Kairos, 1997.
Grecco,E.Terapias florales y psicopatologias, BuenosAires:Continente, 1993.
Orozco,R.Flores deBach,Manual para terapeutas avanzados, Barcelona: Indigo, 1996.
Stern,C.Todo lo que lasFlores deBachpuedenhacer por ti, Barcelona : 199Tikal, 2000.
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Envelliment,Societat iSalut

PROFESSORA:AnnaBONAFONTiCASTILLO

Crèdits: 4.5
Quadrimestre: 4t

OBJECTIUS:
Que l’estudiant:
1.Analitzi el fenomen de l’envelliment des d’una perspectiva global en base a la interacció entre factors
personals de desenvolupament individual, les experiències vitals i els factors de l’entorn sociocultu-
ral.

2. Integri els principis dels dretshumansde la gent granperdesenvoluparprogramesd’intervenció.
3.Promogui la promoció de la salut, la prevenció, l’atenció i el suport a les persones grans, en base a les
directriusde l’OMSsobre l’envelliment actiu en la comunitatoen les institucions.

CONTINGUTS:
1.Envelliment, cultura i societat
1.1.La vellesa com a construcció cultural. Estatus i rol de la gent gran. Els significats canviants de l’e-

dat.Els vells/vells i els vells/joves.Lesdimensionsdel temps.
1.2.Representacions socials de la vellesa. Valors socials, prejudicis i estereotips. Les profecies que

s’autocumpleixen.
1.3.Condicionsdevidade la gent gran.

2.Psicologia gerontològica
2.1.L’estudi de l’envellimenthumàa través dediferents perspectives d’anàlisi.Desenvolupament i be-

nestar.
2.2.Transicions i canvis: La vellesa des d’una perspectiva d’adaptació. Jubilació. Sexualitat i afectivi-

tat. Solitud i aïllament social.
2.3. Lamort i elmorir enel vell: actituds socials davant lamortde l’ancià.El vell i lamort.
2. 4.Trastornsmés freqüents: depressió i ansietat.
2.5. Lesdemències.

3.Envelliment i salut
3.1. L’envelliment com a repte i oportunitat: Envelliment actiu. Concepte i factors determinants.

Estructurade l’envelliment satisfactori. Pilars bàsicsde lespolítiquesde l’envelliment actiu: salut,
participació i seguretat.

3.2.Família i suport informal: Suport social i benestar psicològic. Família i envelliment.Xarxes de su-
port social i envelliment.Les cures informals.Programesd’intervenció i de suport.

3.3.La gent gran dependent. Implicacions socials. La mesura de la dependència. Incidència i preva-
lença.Polítiquesde suport a lespersones gransdependents.

3.4. Internament: L’experiència de l’internament en una institució. Impacte de la institucionalitza-
ció.El procésd’adaptació a la vida enuna residència.Principisbàsicsde l’entorn terapèutic.

3.5.Maltractaments i negligència: Classificació i definició. El silenci de les víctimes. Indicadors.
Perfil de les víctimes i delsmaltractadors.Mecanismesdeprevenció i d’intervenció.

4.Educacióper aunenvelliment actiu i satisfactori.
4.1. Programes i intervencions.
4.2.Aprenent enel decursde la vida.

AVALUACIÓ:
Elementsd’avaluació:
Adquisició de coneixements teòrics, aplicació pràctica dels coneixements, assistència i participació a
classe.
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Instrumentsd’avaluació i càlcul de lanota final de l’assignatura:
-Per als estudiantsque assisteixenaclasse:
a)Treball final de l’assignatura, 70%de lanota final.
b)Resoluciód’exercicis i exposició a classe, 30%de lanota final.

-Per als estudiantsquenoassisteixenaclasse:
a)Examen final coincidint amb la convocatòriaordinària, 60%de lanota final.
b)Resoluciód’exercicis 10%de lanota final
c)Treball final de l’assignatura, 30%de lanota final.

BIBLIOGRAFIA:
Arber, S.;Ginn, J.Relación entre género y envejecimiento: enfoque sociologico.Madrid:Narcea, 1996.
Barenys,M.P.Residencias de ancianos: enfoque sociológico. Barcelona:Fundació laCaixa, 1991.
Buendía, J.Envejecimiento y psicología de la salud.Madrid: SigloXXI, 1994.
Buendía, J.Gerontología y salud.Madrid:BibliotecaNueva, 1997.
Consejo Económico y Social de lasNacionesUnides.Elmaltrato de las personas de edad: reconocer y respon-
der almaltrato de edad enun contextomundial. Informe técnico0221057de lesNacionsUnides, 2002.

DepartamentdeSanitat i Seguretat Social.LlibreBlanc: activitats preventives per a la gent gran.Barcelona:
Generalitat deCatalunya, 1999.

Departament de Benestar Social Llibre Blanc de la gent gran amb dependència. Barcelona: Generalitat de
Catalunya, 2002.

Departament deBenestar SocialLlibre Blanc de la gent gran activa.Barcelona:Generalitat deCatalunya,
2002.

Departament de Benestar i Família Carta dels drets i deures de la gent gran de Catalunya. Barcelona:
Generalitat deCatalunya, 2003.

HelpAgeInternationalEl sello de una sociedadnoble: derechos humanos y personasmayores.Londres:Help
AgeInternational, 2000.

IMSERSO.Las personasmayores enEspaña.Madrid: Imserso, 2002.
OMS.Mujeres, envejecimiento y salud: conservar la saluda lo largode lavida.Ginebra:OMS, 1998.
OMS. “Envejecimientoactivo: unmarcopolítico”.Rev.Esp.GeriatrGerontol, 37 (S2): 74-105, 2002.
Salvarezza,L.Lavejez: unamirada gerontológica actual.BuenosAires:Paidós, 1998.
SanRoman,T.Vejez y cultura. Barcelona:Fundació laCaixa, 1989.
Silvestre, N.; Pérez Salanova, M.; Jódar, M. Psicología evolutiva: adolescencia, edad adulta y vejez.

Barcelona:CEAC, 1996.
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ElaboraciódeProjectes

PROFESSORS: JoanCarlesCASAS iBAROY
Olga ISERNiFARRÉS

Crèdits: 4,5
Quadrimestre: 6è

OBJECTIUS:
Que l’estudiant:
1-Conegui d’una formageneral aquells aspectes referents a lametodologia de l’elaboració d’unprojecte
i els integri a fi dedisposardels recursosper:
1.1.Observi les situacionsquotidianesquepodenesdevenir unproblemade recerca.
1.2.Conegui el procésper al dissenyd’unprojecte.
1.3.Desenvolupi habilitats per a una cerca eficaç de documents i la lectura crítica d’articles originals

i d’altresdocumentsde recerca.
1.4.Desenvolupihabilitatsper fer exposicionsorals.
1.5.Apliqui la informàtica i la telemàtica, com a suport en el procés de desenvolupament d’un pro-

jecte.

MÒDULS:
L’assignatura s’estructura en 12mòdulsdidàctics, el contingutdels quals es concreta enun temari :

M0.-Consideracions generals de la recerca en les ciènciesde la salut.
M1.-Aplicaciódelmètodecientific.
M2.-Elproblemaorígen.
M3.-La revisióbibliogràfica i documental.
M4.-Objectius, hipòtesis i variables.
M5.-Mètodesquantitatius.
M6.-Mètodesqualitatius.
M7.-Dissenysd’estudi.
M8.-Elmostreig.
M9.-Aspectes èticsde la recerca.
M10.-Edició i presentaciódedocuments.

TEMARI:
Dinsdecadamòdul s’hi tractenels temes següents:
M0.-Consideracions generals de la recerca en les ciènciesde la salut.

1 Avaluacióprèvia i experiències en recercadels alumnes.
2 Inversió en recerca, enel nostrepaís.
3 Finançamentde la recerca.
4 Els condicionantsperpoder fer recercadequalitat.

M1.-Aplicaciódelmètodecientific.
1 L’orígendel coneixement.
2 Elmètodecientific.Aplicació.
3 Esquemageneral per a l’elaboracióde treballs d’investigació.

M2.-Elproblemaorigen.
1Origen, identificació i valoraciódedubtes susceptiblesdeconstituir unproblemade recerca.
2 Estratègiesper la formulaciód’unproblemade recerca.

M3.-La revisióbibliogràfica i documental.
1 Planificacióde la cercadocumental.Elmapadecerca.El llenguatge.
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2 Tipologiadedocuments i fontsdedocumentació.
3 Lacerca a lesbiblioteques.
4 Estratègiesdecerca a Internet.
5 Lacerca enbasesdedades (BBDD)enciènciesde la salut.
6 Organització i selecciódels documents. Síntesi i resumde la informació.
7 Lapresadedecisionsbasadaen l’evidència científica.

M4.-Objectius, hipòtesis i variables.
1 Objectius.
2 Formulació i tipusd’hipòtesi.
3 Ladefinició imesurade les variables.

M5.-Mètodesquantitatius.
1 Elaboraciód’enquestes i qüestionaris en l’ àmbitde la salut.
2 Característiques i qualitat en la confecció i utilització d’instruments demesura.Validesa (de con-
tingut, de correlació de criteri) i fiabilitat (estabilitat, homogeneïtat, equivalència). Precisió i exac-
titud.
3Escalesdemesura enciènciesde la salut.

M6.-Recercaqualitativa.
1 Observació. Directa (participant, no participant) i indirecta (documents escrits, converses i dis-
cursos, gravacions, altresmètodes audiovisuals).
2Entrevista. Individual (entrevista semiestructurada) i grup (grup focal, grupnominal,Delphi).
3Altres:Brainstorming.

M7.-Dissenysd’estudi.
1 Tipus de dissenys: l’assaig clínic, els estudis d’intervenció, estudis de cohorts, estudis de casos i
controls, altresdissenysd’intervenció.
2 Conceptes d’interès: disseny segons temporalització, lloc, nombre d’individus, manipulació de la
variable, graud’abstracció.

M8.-Elmostreig.
1Teoriadelmostreig.
2Modalitats demostreig.
3Midade lamostra.

M9.-Aspectes èticsde la recerca.
1Els comitès èticsd’investigació clínica.
2Preguntespera la revisió ètica.
3Laprotecciódedades.

M10.-Edició i presentació.
1Lapresentaciód’originals i d’articlesde revisió.Normativad’edició i presentació.

2Lacomunicacióoral.Aplicacions ambelprogramaPowerPoint

DESENVOLUPAMENTISEGUIMENTDEL’ASSIGNATURA:
L’assignatura s’ha plantejat en un entorn semipresencial. Hi haurà una hora inicial de presentació de
l’assignatura i 2 seminaris de 3 hores de durada cadascun al llarg del curs, per tal de fer l’exposició dels
conceptes principals, resolució de dubtes i de treball en grup. Elsmateixos seminaris es realitzaran du-
rant el matí i es repetiran en una sessió de tarda. L’assignatura s’haurà de seguir a través del Campus
Virtual, amb el suport dels professors. El desenvolupament de l’assignatura pretén tenir un ritme dinà-
mic i promoureunaactitudparticipativade l’alumne.

AVALUACIÓ:
L’avaluacióde l’ assignatura esdurà a terme segons els criteris següents:
-El treball i participacióde l’estudiant enels seminaris.
-Avaluació continuada a partir de treballs individuals i de grup que es proposin en el decurs dels diver-
sosmòduls.
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BIBLIOGRAFIA:
Alaminos,A.Gráficos. 1a ed.Madrid:CentrodeInvestigacionesSociológicas, 1993.
ÁlvarezCáceres,R.Elmétodo científico en ciencias de la salud.Madrid:DíazdeSantos, 1996.
Argimon Pallàs, J.M.; JiménezVilla, J.Métodos de investigación aplicados a la atención primaria.Barcelona:

Doyma, 1991.
Bowling,A.Lamedidade la salud.Barcelona:Masson, 1994.
Burns,N.;Grove, S.Understandingnursing research.Philadelphia: SaundersCompany, 1995.
Cabrero García, J.; Richart Martínez, M. Investigar en enfermeria. Concepto y estado actual de la investiga-
ción en enfermeria.UniversidaddeAlicante, 2000.

Domènech, J.M.Métodos estadísticos en ciéncias de la salud. Barcelona: Signo, 1991.
Edwars,M.TheInternet forNurses andAlliedHealthProfessionals. 2a ed.NewYork: Springer, 1997.
Hulley, S.B.;Cummings, S.R.;Diseñode la investigación clínica.Barcelona:Doyma, 1993.
León,O.;Montero, I.Diseñode investigaciones.2a ed.Madrid:McGraw-Hill-Interamericana, 1997.
Oliveri,N.; Sosa,Gamboa,C. Internet telemática y salud.Madrid:Panamericana, 1997.
Pardo de Velez, Cedeño Collazos. Investigación en salud. Santa Fe de Bogotá: McGraw-Hill-Intera-

mericana, 1997.
PardodeVélez,G. Investigación en salud. SantaFedeBogotà:McGrawHill-Interamericana, 1997.
Polit,Hungler. Investigación científica en ciencias de la salud. 5a ed.Madrid:McGrawHill-Interamericana,

1997.
RodríguezGómez,G.Metodologia de la investigaciónqualitativa.Málaga: edicionesAljibe, 1996.
Sacket,Haynes.Epidemiologia clínica.Madrid:Panamericana, 1994.
Sentís Vilalta, J.; AscasoTerrén, C.; Vallès Segalés, A.; Canela Soler, J. Licenciatura. Bioestadística. 2a ed.

Barcelona:Ediciones científicas y técnicas, 1992.
TejadaFernández, J.Elproceso de investigación científica.Barcelona:Fundació “LaCaixa”, 1997.
Per a cadamòdul es recomanaràbibliografia específica.
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Dietoteràpia Infantil

PROFESSORES: CristinaVAQUÉiCRUSELLAS
SusanaREDECILLAS iFERREIRO

Crèdits: 4.5
Quadrimestre: 6è

OBJECTIUS:
Que l’estudiant:
-Adquireixi els conceptes genèricsde lanutrició infantil.
-Conegui el fonamentde lespatologies amb implicaciónutricional.
-Planifiqui unacorrecta alimentació adaptada a cadapatologia.

CONTINGUTS:
1.Nutrició infantil

1.1.Característiquesdiferencials entrenen i adult.
1.2.Creixement enels diferentsperíodesde la infància.
1.3.Requerimentsnutricionals.
1.4.Alimentació infantil.
1.5.Valoraciódel estatnutricional.

2.Dietoteràpia infantil:
2.1.Dietoteràpia endiarrea aguda i crònica.
2.2.Dietoteràpia enestrenyiment.
2.3.Dietoteràpia enal·lèrgia a lesproteïnesde llet de vaca.
2.4.Dietoteràpia endèficit de lactosa.
2.5.Dietoteràpia enanèmiesnutricionals.
2.6.Dietoteràpia endislipèmies.
2.7.Dietoteràpia enobesitat.
2.8.Dietoteràpia en reflux gastroesofàgic.
2.9.Dietoteràpia enceliaquia.
2.10.Dietoteràpia en fibrosi quísitica.
2.11.Dietoteràpia en síndromedebudell curt.
2.12.Dietoteràpia enmalaltia inflamatòria intestinal.
2.13.Dietoteràpia en insuficiènciahepàtica.
2.14.Dietoteràpia en insuficiència renal.
2.15.Dietoteràpia enerrors congènits delmetabolisme.
2.16.Dietoteràpia enSIDA.
2.17.Dietoteràpia encàncer.

AVALUACIÓ:
L’avaluacióde l’assignatura esdurà a terme segons els criteris següents:
Assistència i participació a classe.
Instrumentsd’avaluació i càlcul de lanota final de l’assignatura:

1.-Prova escrita (70%de lanota final).
2.-Presentació d’un treball sobre una patología i el seu tractament dietètic nutricional(30%de
lanota final).

Ambuesparts s’hand’aprovar ambunanota igual o superior a 5.
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BIBLIOGRAFIA:
Manual of clinical dietetic.Chicago:AmericanDieteticAssociation, 2006.
Brown, J.;Nutrición en las diferentes etapas de lavida.Mèxic:McGraw-Hill, 2006.
Bowling,T.;Apoyonutricional paraniños y adultos.Mèxic:McGraw-Hill, 2006.
Illan,M.;Pi,Mercè;Reixach,Magda;CESNID.L’alimentació de lamare i els nens petits. Barcelona:Pòrtic,

2001.
Hernández,M.;Alimentación infantil.Madrid:DíazdeSantos, 2001.
Kathee,L.;Escott,D.Nutrición ydietoterapiadeKrause.Mèxic:McGraw-Hill, 2000.
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Tojo,R.Tratadodenutrición pediátrica. Barcelona:Doyma, 2001.
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ASSIGNATURESDECAMPUS

AuladeCantCoral I i II

D/L5249
CRÈDITS: 3.Lliure elecció
PROFESSOR:SebastiàBARDOLETiMAYOLA
QUADRIMESTRE: 1r i 2n
HORARI:Dimecresde 14:00a 15:00hores

INTRODUCCIÓ:
La inclusió d’aquestaAula deCantCoral en el currículumde laUniversitat deVic vol ser, per unabanda,
una aposta per començar a abastar la normalitat cultural i acadèmica en aquest camp i, per l’altra, pre-
ténoferir als estudiants la possibilitat d’accedir ambcomoditat i profit a la pràcticad’aquestadisciplina
que els pot proporcionar una peculiar i activa formació i educació en la creativitat i en el compromís in-
terpretatiu, en el bon gust individual i compartit, en el gaudi estètic de l’experiència pràctica i vivencial
de l’art de lamúsica vocal, en el coneixement, desenvolupament i acreixementde la veupròpia i del con-
juntdeveus, i de lesmés altes imés subtils capacitats auditives.

OBJECTIUS:
–L’experiència vivencial i compartida del bon gust i el desenvolupament de les capacitats de percepció,
intervenció i creació estètiques, permitjàdelCantCoral.
–El coneixement analític i pràctic del llenguatge coral permitjà de l’estudi i de la interpretació d’un re-
pertori significatiu, gradual i seleccionat, d’obres d’art corals de diverses èpoques que formen part de
lanostra cultura.
–El coneixement i l’ús reflexiu de l’aparell fonador. El perfeccionament –individual i com a membre
d’ungrup–de les aptituds i facultats auditives i atentives.
–La lectura i la interpretació empíriques dels codis del llenguatgemusical integrats en les partitures co-
rals.

CONTINGUTS:
1.La cançóaunaveu i engrup.
1.1.Formaciódel grup.Coneixementde lapròpia veu.Principis elementals de respiració i articulació.

Actitudcorporal.Consells i pràctica.
1.2.Lectura del gest de direcció.Coneixement elemental de la partitura. El fraseig. L’expressivitat i la

intenció.Moviments imatisos.
1.3.Vers l’autonomia de la pròpia veu dins el conjunt de veus: saber cantar, saber-se escoltar, saber es-

coltar.
2.Decamí capal jocpolifònic.
2.1.Trets, particularitats i situacióo tessiturade les veus femenines i de lesmasculines.
2.2.Lamelodia canònica. El cànon a l’uníson: cànons perpetus i cànons tancats (a 2 veus, a 3 veus, a 4 i

més veus [iguals /mixtes]).
2.3. La cançóaveus iguals (2 veus, 3 veus).

3.Coneixement i treball de repertori.
3.1.El repertori popular a cor.
3.2.La cançó tradicional harmonitzada.
3.3.Coneixement i interpretació –gradual i dintrede les possibilitats i limitacions tècniques aquè ens

vegem obligats– d’obres corals i polifòniques representatives tant per llur situació històrica com
pels gèneres i els autors.
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3.4.Audició específica i exemplar, comentada.

AVALUACIÓ:
L’AuladeCantCoral es faràdurant el tot el curs ambunaclasse setmanal d’unahora imitja deduració.
Les classes seran semprepràctiques i actives, sense excepció. Els aspectes teòrics sempre serandonats i
comentats de cara a la praxis interpretativa. L’assimilació individual, promoguda, experimentada i con-
trolada pel propi interessat, progressiva i constant, és indispensable per al profit global de l’assignatura.
Per tant, és imprescindible una assistència sense interrupcions, interessada i activa, per superar l’assig-
natura.

BIBLIOGRAFIA:
Es facilitarà un dossierbàsic que contindrà les partitures ambquè es començaran les activitats d’aquesta
Aula deCantCoral, i que s’anirà ampliant al llarg del curs d’acord ambel ritmede treball i les caracterís-
tiquesdel grup.

Nota important:
Abans dematerialitzar lamatrícula d’aquesta assignatura, l’alumneha d’entrevistar-se ambel professor
per a obtenir-ne l’acceptació explícita. L’ordre ambquè es donaran els continguts descrits no és seqüen-
cial ni necessàriament completiu, ni l’adquisició o treball d’un contingutmai nopodrà significar l’aban-
donamentd’unde suposadamentprevi.

Tot i que s’observarà unordre estricte i controlat enel camí cap aulteriors assolimentsodificultats –de-
pendrà de les característiques i de l’impuls que porti el grup–, tots els continguts referents a repertori
en general poden serpresents encada classe, i els que fan referència als aspectes fonètics, expressius, es-
tètics,morfològics, etc. es treballaran, ambmésomenys intensitat, en totes les classes.
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Creaciód’Empreses

CRÈDITS:6
QUADRIMESTRE:1r
PROFESSORES:AlejandraARAMAYOiQuimaVILA

OBJECTIUS:
Normalment les idees de nous negocis sorgeixen de l’observació de la realitat en detectar necessitats
quenoestanben satisfetesper l’oferta actual. Lesoportunitats identificadespodenconvertir-seuna re-
alitat empresarial, però hem de saber fins a quin punt aquesta idea pot ser viable i com posar-la en fun-
cionament.
El pla d’empresa és un instrument d’anàlisi, reflexió i avaluació del projecte per als emprenedors, però
també és una carta de presentació per donar a conèixer la idea i els trets essencials del negoci a tercers
(inversors, socis, proveïdors, etc.) generant confiança.Tenir unabona idea és unpuntdepartida, però, a
més, cal estructurar-la i explicar-la de forma clara, coherent i engrescadora.Apartir d’aquí estarem en
condicionsdepassar a l’acció, és adir, de crear lanostra empresa.
L’objectiu d’aquesta assignatura és transmetre els coneixements relatius a l’elaboració del pla d’empre-
sa i desenvolupar en l’estudiant les habilitats corresponents als tres àmbits que conformen el triangle
bàsicper crearunaempresa: Idea, viabilitat i potencial emprenedor.

PROGRAMA:
1.De la idea al plad’empresa
1.1.Detectaroportunitatsdenegoci.Quinanecessitat?, per aqui?, comcobrir-la?
1.2.Generació i avaluacióde la idea.Les respostes
1.3.Utilitat del plad’empresa.Guiódel plad’empresa.
1.4. Idea-pla-acció, importànciade les característiquespersonals de l’emprenedor.

2.Coneixent elmercat i el clientpotencial.
2.1.Elmercat.Variables externesquecondicionen lespossibilitatsd’èxit.
2.2.Perfil del consumidor.Consumidors emocionals, individualistes, digitals, etc.
2.3. Segmentació i posicionament
2.4.Comarribar als clients.Estratègiesdemàrquetingper a lanovaempresa

3.Dissenyant el funcionamentde l’empresa
3.1.El plad’operacions.Processos logístics i serveis.
3.2. Identificaciódel recursosmaterials necessaris.
3.3.Els recursoshumans. Identificacióde leshabilitats i capacitats.
3.4.Forma jurídicade lanovaempresa.

4.Pla economicofinancer.
4.1. Plad’inversions i necessitats de finançament.
4.2.Estats financersprevisionals:

4.2.1.Comptede resultatsprovisional.
4.2.2.Pressupostde tresoreria.
4.2.3.Balançde situacióprevisional

5.Redacció i exposiciódel plad’empresa

AVALUACIÓ:
L’assignatura té una orientació eminentment pràctica. Durant el període lectiu s’ha de dissenyar un
projecte de creació d’empresa que s’ha de concretar en el lliurament i exposició d’un pla d’empresa. El
treball serà tutoritzat, es fixaràunnombremínimd’horesde tutorització.
Pel que fa a les sessions presencials, hi haurà un nombremínimde sessions obligatòries. Els dies corres-
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ponents a aquestes sessions s’informaran en el campus a l’apartatEvolució de la pàginaweb de l’assigna-
tura.
La nota final de l’assignatura s’assignarà un cop s’hagi exposat el Projecte de laNovaEmpresa i corregit
la versió escritadel projecte.

BIBLIOGRAFIA:
García González, A.; Bória Reverter, S. Los nuevos emprendedores. Creación de empresas en el siglo XXI.

Universitat deBarcelona, 2006,
García González, A. Aplicación práctica de creación de empresas en las ciencias sociales. Universitat de

Barcelona, 2006.
MirandaOliván,A.T.;Cómo elaborarunplande empresa. EditorialThomson, 2004.
Ollé, M., Planellas, M., i altres. El plan de empresa. Cómo planificar la creación de una empresa. Marcombo,

1997.
Gil,M.A.Cómo crear yhacer funcionaruna empresa.ESICEditorial, 1993.
Maqueda,F. J.Creación ydirecciónde empresas. Barcelona:ArielEconomía, 1994.
Rodríguez,C.; Fernández,C.Cómo crearuna empresa. IMPI, 1991.

El plad’empresa. http://www.cidem.com/cidem/cat/suport/pla_empresa/index.jsp
Comcrear la teva empresa. http://www.barcelonanetactiva.com/
Tramitació telemàticadedocumentacióper a crearunaempresa,

http://www10.gencat.net/gencat/AppJava/cat/sac/serveis.jsp?tema=500320#

Nota: els alumnesde l’EPShandeparlar ambel capd’estudis.
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Cursd’IniciacióalTeatre

D/X109
CRÈDITS: 3LliureElecció
PROFESSORA: EvaMARICHALARiFREIXA
QUADRIMESTRE:Primer
HORARI:de 15 a 16,30h. (dilluns i dimecres)

INTRODUCCIÓ:
L’AuladeTeatrede laUVicneix el curs 1993-94 i preténcontribuir a la dinamització cultural de lanostra
universitat i servir deplataformad’introducció al teatre i les arts escèniques engeneral.
L’Aula deTeatre és un espai on, d’una banda, els estudiants es poden trobar amb la finalitat de crear lliu-
rement i relaxadament, sense condicionants. De l’altra, serveix també com a reflexió col·lectiva i expe-
rimentació teatral.
Per fer tot aixòes compta ambunprofessorqueguia tot el projecte; ambespais d’assaig; ambcol·labora-
cions externes de professionals en les tasques de direcció, dramatúrgia, escenografia i il·luminació, i
també s’utilitzenespais externsper a les representacions.
Per formar part de l’Aula deTeatre s’ha de passar necessàriament pel curs d’iniciació al teatre o tenir ex-
periènciademostradaenaltres centresogrups.

OBJECTIUGENERAL:
Aproximació al teatre i enconcret al treball actoral debase.

CONTINGUTS:
-Desinhibició
-Presència escènica
-Respiració
- Seguretat
-Relaxament
-Percepció interior
-Percepció exterior
-Descobertade la teatralitat pròpia
-Dicció i presènciade la veu
-L’actor i l’espai
-Moviments significants
-El gest
-L’acció
-Construcciódel personatge

METODOLOGIA:
Les classes seran totalment pràctiques, els alumnes experimentaran amb el cos, les sensacions i els sen-
timents.Es treballarà individualment i engrup.
El treball es desenvoluparà a partir de tècniques d’improvisació i tècniques de grup, utilitzant textos
d’escenes teatrals, elements de vestuari, escenografia i elements musicals com a suport. Com a treball
previ es farà incís en l’escalfament i la preparaciódel cos i la veuabansde l’activitat.

AVALUACIÓ:
Pel caràcter totalment pràctic de l’assignatura nohi haurà prova escrita a final de curs. L’assignatura s’a-
valuarà seguint els següents criteris: 50% nota de treball de curs 50% nota de classe. Per poder superar
l’assignatura caldrà una nota mínima de 5 en cadascun dels dos apartats i no superar el nombre màxim
de2absències.
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DonesenelsegleXXI:UnaVisió Interdisciplinària

CRÈDITS: 3 CURS: tots
PROFESSORA (COORD.):NildaESTRELLAiSAYAG
QUADRIMESTRE:Segon
PRESENCIAL/SEMIPRESENCIAL:Presencial
HORARI:Dimarts i dijousde les 14 a les 15hores

PROFESSORATCOL·LABORADOR:
Joan Isidre Badell, Francesca Bartrina, Claude Carcenac, Isabel Carrillo, Lluïsa Cotoner, Pilar Goda-
yol, Eva Espasa, Nilda Estrella, Montse Faro, Esther Fatsini, Rosa Guitart, Miquel Àngel Sánchez,
CarmeSanmartí,MontserratVall,MontserratVilalta.

OBJECTIUS:
L’assignatura vol aproximar-se a la història i a la realitat de les dones en el món actual, considerant les
aportacions teòriques i pràctiques que, des de diferents àmbits, permeten tenir un coneixement global
i interdisciplinari. Prenent el gènere com a fil conductor s’analitzarà la complexitat de les diverses pro-
blemàtiques i dels reptesde lespolítiquespúbliques.

CONTINGUTS:
1.Dona, dretshumans i desenvolupament
2.Els estudis degènere: temesd’interès i conceptesbàsics /sexe/gènere, androcentrisme,patriarcat...)
3.Històriadelsmoviments feministes: liberal, socialista, radical...
4.Els debatsdelsmoviments feministes: família, alliberament sexual, violència...
5. Polítiquesdegènere:
a.Polítiquesdels organismes internacionals governamentals i nogovernamentals
b.Tipologiade lespolítiques: igualtat formal, igualtatd’oportunitats, acciópositiva, de gènere...

6.Àmbitsdeconcrecióde lespolítiques:
a.Elmercatde treball: ocupació/ atur; segregacióocupacional; discriminació salarial...
b. Sistemaeducatiu: escolamixta/ escola coeducativa; la construcciódel gènere...
c. Salut: elmónde la cura, unmón femení?
d.Cultura: la donaenelmónde la literatura i el cinema

METODOLOGIA:
L’assignatura s’estructurarà en forma de seminari per tal d’afavorir la participació i el diàleg. La dinàmi-
ca de les classes combinarà les explicacions, les lectures, la projecció de vídeos i l’anàlisi d’altres docu-
ments, i comptarà amb la col·laboració de persones expertes en els estudis de gènere que aportaran la
seva experiència i els seus coneixements.

AVALUACIÓ:
L’avaluació tindrà encompte:
a.L’assistència i participació en lesdiferents sessionsde l’assignatura (80%).
b.La realitzacióde les activitats individuals i del grupqueesplanteginen lesdiferents sessions.
c.La realització d’unamemòria escrita sobre els continguts treballats i el procés seguit en l’assignatu-
ra.

d.La lecturad’un llibre i la reflexió escrita sobre el contingut.
Per aprovar l’assignatura cal obtenir unmínimde5encada activitatd’avaluació especificada.
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Acker, S.Género y Educación. Reflexiones sociológicas sobre mujeres, enseñanza y feminismo.Madrid: Narcea,

1995.
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FonamentsHistòricsde laCatalunyaContemporània (HCCO)

N189
CRÈDITS: 3.
PROFESSORA:CarmeSANMARTÍ iROSET
QUADRIMESTRE:Primer.Lliure elecció
HORARI:Dilluns i dimecresde 14 a 15hores

OBJECTIUS:
Aquesta assignatura pretén introduir l’estudiant en el coneixement de la història deCatalunya des dels
inicis del segleXIX,per tal de familiaritzar-los ambaspectesdecaràcterpolític, econòmic i cultural.

METODOLOGIA:
El curs consta de classes teòriques i classes pràctiques repartides equilibradament. Les classes teòri-
ques desenvoluparan el contingut previst en el temari mitjançant les explicacions de la professora. Les
classespràctiques es realitzarana travésde textos imaterial audiovisual.

CONTINGUTS:
Tema1.Catalunya enel segleXIX. Introducció:La fi de l’AnticRègim. (1833-1868) Industrials i polítics.

La situació agrària. El Romanticisme. (1868-1874) El sexenni revolucionari. La I República. (1874-
1898)La restauracióborbònica.Anarquisme imovimentobrer. Sorgimentdel catalanismepolític.

Tema 2. Catalunya en el segleXX. (1898-1923) La crisi del sistema de la Restauració. Pèrdua de les colò-
nies d’ultramar. La Setmana Tràgica. L’Assemblea de Parlamentaris. Sindicalisme i pistolerisme.
L’obrapolítica i cultural de laMancomunitat.Modernisme inoucentisme.

Tema 3. Dictadura, II República i Guerra Civil (1923-1939). Catalunya sota la dictadura de Primo de
Rivera. LaGeneralitat Republicana. L’alçamentmilitar i les seves conseqüències. Les avantguardes
artístiques.

Tema 4. El franquisme (1939-1975). La postguerra. Política interior i aillacionisme internacional. Els
canvis en la dècadadels cinquanta i el «desarrollismo»dels seixanta.Crisi i fi de la dictadura. La resis-
tència cultural.

AVALUACIÓ:
Els continguts pràctics s’avaluaràn demanera continuada amb les intervencions a classe i ambel treball
realitzat per cada estudiant (40%de la nota final). Un examen a finals del quadrimestre (60%de la nota
final), quecaldrà aprovarper fer lamitjana amb lanotapràctica, avaluarà els continguts teòrics.

BIBLIOGRAFIA:
Balcells,Albert.Historia contemporáneadeCataluña. Barcelona:Edhasa, 1983.
Balcells, Albert. Història del nacionalisme català: Dels orígens als nostres temps. Barcelona: Generalitat de

Catalunya, 1992.
Ferret,Antoni.Compendi d ’història deCatalunya. Barcelona:Claret, 1995.
Fontana, Josep.La fi de l’AnticRègim i la industrialització (1787-1868). Barcelona:Ed. 62, 1988.
Hurtado,V. i altresAtles d ’història deCatalunya. Barcelona:Ed. 62, 1995.
Nadal, Joaquim;Wolff,Philippe (dir.).Història deCatalunya.VilassardeMar:Oikos-Tau, 1983.
Riquer, Borja de; Culla, Joan B. El franquisme i la transició democràtica (1939-1988). Barcelona: Ed. 62,

1989.
Salrach, J.M. (dir.)Història deCatalunya. (vol. 6).Barcelona: Salvat, 1984.
Sobrequés iCallicó, J. ed.Història contemporàniadeCatalunya.Vols I-II.Barcelona:Columna, 1998.
Termes, Josep.De la revolució de setembre a la fi de la guerra civil (1868-1939). Barcelona:Ed. 62, 1989.
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Històriade laCiència:Ciència,Tecnologia iSocietat

PROFESSOR:JoaquimPLAiBRUNET
LLIUREELECCIÓ:3 crèdits (Bloc I) / 4,5 crèdits (Bloc II)
QUADRIMESTRE:1r
HORARI:dilluns, de 13 a 14h /dimarts i dijous, de 13 a 15h

L’assignatura esdivideix endosblocs complementaris.

Bloc I (3 crèdits): Fonaments metodològics, recursos historiogràfics i orígens de la ciència moderna.
(S’imparteixdesde l’1 d’octubre fins al 8denovembrede2007)

Boc II (4,5 crèdits): Ciència i societat: professionalització de la ciència i evolució tecnològica. (S’im-
parteixdesdel 12denovembrede2007 fins al final del 1r quadrimestre)

OBJECTIUS:
(a)Exposar els orígens i els fonamentsde la ciència.
(b)Analitzar els trets característics que permeten que una disciplina es pugui qualificar com a científi-
ca.

(c)Presentar una visió panoràmica del procés de desenvolupament del coneixement científic i tecnolò-
gic.

(d)Oferir a l’estudiant elements que li permetin de situar la seva activitat acadèmica en relació amb l’e-
voluciódel coneixement científic i tècnic.

(e)Fomentar el pensament raonat, ponderat i crític, amb la intenció d’estimular el gust pel coneixe-
ment i la curiositatper saber.

CONTINGUTS:
Bloc I
0.Fonamentsmetodològics, historiografia i recursosbibliogràfics.
1.Quèentenemper ciència?Quèdistingeix la ciènciad’altres formesdeconeixement?
2.Ciència antiga i ciència grecoromana.
3.L’activitat científica a l’edatmitjana.

Bloc II
4.Renaixement iRevolució científicadel segleXVII.
5.La ciència a la il·lustració.L’enciclopedisme.Ciència, societat iRevolució Industrial.
6.La ciència al segleXIX:professionalitzacióde la ciència.La tecnologia: electricitat,
màquines, energia i comunicacions.La ciència en lahistòriadel pensament.

7.La ciència al segleXX: activitat i aplicació espectacular i generalitzadade la ciència i de la
tecnologia.

AVALUACIÓ:
1.Exposicions a classe, ambunpesquepot variar entre el 20%iel 30%de lanota final.
2. La recensiód’un llibre escollit per l’estudiant, ambunavaloraciódel 20%.
3.Unassaig sobreun tema, ambunavaloraciódel 20%.
4.Unexamenglobal, ambunavaloracióquepot variar entre el 40%iel 30%de lanota final.

BIBLIOGRAFIA:
Escomentarà i esdonarà enel punt0de fonamentsmetodològics.
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Cultura iCivilització Germàniques

Els estudiants deTraducció i Interpretacióquehancursat opensen cursar el Seminari de llengua català-
alemany o el Seminari de llengua espanyol-alemany no poden escollir aquesta assignatura com a lliure
elecció.

N1349
Lliure elecció
CRÈDITSUVIC:4,5
CRÈDITSECTS:4
QUADRIMESTRE: Segon

Aquesta assignaturadecampus s’imparteix enalemany i en format semipresencial

PROFESSORS/ES:LucreciaKEIM

OBJECTIUS:
1. Familiaritzar els estudiants amb la culturadels païsosdeparla alemanya.
2.Apropar els estudiants a la interpretació dels textos de la cultura d’origen com a productes d’aquesta
cultura.

3.Ajudar els estudiants a desenvolupar una actitud crítica enfront els referents culturals en textos que
podrien ser encàrrecsde traducció.

4.Oferir als estudiants recursosbàsicsdecercadedocumentació enaquest àmbitdeconeixement.
5.Donar als estudiantspautesper tal de raonar la seva estratègiade resoluciódeproblemes.

MÈTODESDOCENTS:
Es treballarà a partir d’encàrrecs de treball en grup i individualment sota el guiatge del professorat.
L’objectiu serà sempre augmentar els coneixements enciclopèdics i desenvolupar un esperit crític da-
vant els textos analitzant els referents culturals. Els encàrrecs de treball aniran acompanyats d’una re-
flexió sobre la feina feta. Finalment s’haurà de preparar un portafoli que reflecteixi el progrés en l’ad-
quisiciódecompetències.

PROGRAMA:
1.Definicióde referents culturals.Traducció i referents culturals.
2.Geografia física i política.Traduccióde topònims.
2.Esdevinementshistòrics clau.Referències culturals intertextuals.
3. Introducció als recursos econòmics.Aspectes contrastius.
4.Aspectes de la realitat social, política i econòmica. Contrastació de sistemes socials. La realitat da-
rreradel text.

5.Rituals i costums.Traduccióde referents culturals.

AVALUACIÓ:
L’avaluació serà contínua i final en base a un portafoli. El portafoli s’anirà preparant durant el quadri-
mestre i inclourà una part de reflexió i una part de documentació. La participació activa a les classes
també serà avaluada. S’haurandepreparar textos, fer treball de recerca i presentacions.

BIBLIOGRAFIA:
Griesbach,H.Aktuell und interessant.München:Langenscheidt, 1990.
Luscher,R.DeutschlandnachderWende.München:Verlag fürDeutsch, 1994.
www.goethe.de/materialien/landeskunde
www.dhm.de/lemo/home.html
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Cultura iCivilització Anglosaxones

Els estudiants deTraducció i Interpretacióquehancursat opensen cursar el Seminari de llengua català-
anglès o el Seminari de llengua espanyol-anglès no poden escollir aquesta assignatura com a lliure elec-
ció.

N1339
Lliure elecció
CRÈDITSUVIC: 4,5
CRÈDITSECTS:4
QUADRIMESTRE: Segon

Aquesta assignaturadecampus s’imparteix enanglès i en format semipresencial

PROFESSORS/ES:RonaldPUPPO

OBJECTIUS:
-Familiaritzar-se ambaspectes claudediverses societats angloparlants actuals i les fites cabdals de la ci-
vilització i cultura anglosaxona.
-Conèixer algunes de les obres literàries i dels documents políticsmés representatius d’aquesta trajec-
tòria.
-Conèixer a grans trets l’evolucióde la llengua anlgesa i les influènciesque l’hanplasmat.
-Potenciar l’anglès coma llengua vehiculard’estudi.

MÈTODESDOCENTS:
Atesa la gran envergadura dels continguts de l’assignatura, s’hi farà una aproximació temàtica que fa
possible: examinar alguns esdeveniments i tendències més rellevants, contemplar-ne els aspectes uni-
versals/particulars, i descobrir i/o cultivar un sentit d’apreciació crític no només envers la civilització
anglosaxona sinó tambéenvers lapròpia.

PROGRAMA:
-ElsEstatsUnitsd’Amèrica, avui
-LaRepúblicad’Irlanda
-LaGranBretanya, avui
-Els orígens i el desenvolupamentde la civilització anglesa
-L’èpocade l’AnglèsMitjà.L’AnglaterradelsTudor i dels Stuart

AVALUACIÓ:
Lanota s’obté amb la redacciódequatre (4) exercicis escrits (tres de caràcter individual i un engrup) so-
bre textos relacionats amb el temari i, amés, l’estudiant realitzarà un examen parcial i un examen final,
en cadaundels quals redactaràdos (2) assaigs (350-400paraulesmínimcada assaig).

BIBLIOGRAFIA:
Bailynet al. (ed.).TheGreatRepublic:AHistory of theAmericanPeople. Little,Brown&Co., 1986.
Kearney,H.TheBritish Isles:AHistory ofFourNations.Cambridge: 1989.
Hussey,Gemma. Ireland today: anatomyof a changing state.Dublin:Townhouse /Viking, 1993.
May It Please theCourt:Themost SignificantOralArgumentsMadeBefore the SupremeCourt since 1955. Peter
Irons andStephanieGuitton (ed.).TheNewPress: 1993.
Pyles,T.TheOrigins andDevelopment of theEnglishLanguage.Harcourt, 1972.
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Cultura iCivilitzacióFrancòfones

Els estudiants deTraducció i Interpretacióquehancursat opensen cursar el Seminari de llengua català-
francès o el Seminari de llengua espanyol-francès no poden escollir aquesta assignatura com a lliure
elecció.

N1359
Lliure elecció
CRÈDITSUVIC:4,5
CRÈDITSECTS:4
QUADRIMESTRE: Segon

Aquesta assignaturadecampus s’imparteix en francès i en format semipresencial

PROFESSORS/ES:ClaudeCARCENAC

OBJECTIUS:
Aquesta assignatura té l’objectiud’oferir una visiópanoràmica actual deFrança i dels països francòfons.
Aquesta aproximació imposa una diversificació dels objectes d’estudi, tant sociològics, com històrics,
polítics, etc.

MÈTODESDOCENTS:
El fil conductor està constituït per un recull de textos.Tot i això, segon els interessos de l’alumnat, s’a-
profundirà en alguns temes concrets. S’exigirà una participació activa, com també una reflexió pròpia
sobre els contingutsde l’assignatura.

PROGRAMA:
1. França, la sevaorganització territorial administrativa i institucional.
ElsDOM-TOM.
2.Elspersonatgeshistòrics convertits enmites.
3. La llenguacomaelementd’unió i d’expressió.La francofonia.
4.Els gransdebatsde laFrançad’avui dia.

AVALUACIÓ:
Durant el curs, cada estudiant participarà en una exposició oral que constituirà el 40%de la nota final.
El 60% restant resultarà de l’examen escrit final que avaluarà els coneixements adquirits durant el se-
mestre.

BIBLIOGRAFIA:
FauréChristineMai68, jour et nuit,DécouvertesGallimard, 1998.
Gillieth,PierreB.A-B.AGaulois, Pardès, 2005.
Hagège,C.Le souffle de la langue.Voies et destins des parlers d ’Europe. París:Odile Jacob, 1992.
Julaud, Jean–JosephL’Histoire deFrance pour lesNuls, First édition. 2004.
L’état de laFrance, édition2005-2006,Paris: LaDécouverte, 2005.
Mauchamp,Nelly.LaFrance de toujours,Cle International, 1987.
Monnerie,A.LaFrance aux cents visages, FLE, 1996.
«Napoléonet sonmythe.Vérités etmensonges»NotreHistoirenº 218, février 2004.
Pastoureau,Michel,Les emblèmes de laFrance, EditionsBonneton, 1998.
Rémond,R. Introductionà l’histoire de notre temps. 3 vol.PointsHistoire.París: Seuil, 1974.
Ross, Steele,Civilisation progressive du français,Cle International, 2002.
«France 2005.Portrait d’une société»SciencesHumaines, nº 50 septembre-octobre 2005.
Walter,H.Le français dans tous les sens. París:RobertLaffont, 1988.
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PROFESSORATDEL’EUCSICORREUELECTRÒNIC

Alargé iMartí,Oriol oriol.alarge@uvic.es
Albiac i Suñer,Lourdes lourdes.albiac@uvic.es
Barniol iNoguer,Núria nuria.barniol@uvic.es
Blanch iColat,Consol consol.blanch@uvic.es
Bonafont iCastillo,Anna anna.bonafont@uvic.es
Caballeria i Surinyach,Miquel miquel.caballeria@uvic.es
Camps iGarriga, Josep josep.camps@uvic.es
Casas iBaroy, JoanCarles joancarles.casas@uvic.es
Castejón iFernández, J.A. juanant.castellon@uvic.es
Castro iPrat, Ricard ricard.castro@uvic.es
Català iMarch,Elvira xavier.decastro@uvic.es
Colom iValls, Irene irene.colom@uvic.es
Comas iMongay,ManelDionís maneldionis.comas@uvic.es
Comet iPàsqua,Pere pere.comet@uvic.es
Crivillés iGrau,M.Carme mcarme.crivilles@uvic.es
Dalmau iRoda,Anna anna.dalmau@uvic.es
Danés iCrosas, Fina fina.danes@uvic.es
Datsira iGallifa,Mireia mireia.datsira@uvic.es
deCastro iGutiérrez,Xavier xavier.decastro@uvic.es
Escriu i Jurado,Roger roger.escriu@uvic.es
Estrella i Sayag,Nilda nilda.estrella@uvic.es
Faro iBasco,Montserrat montserrat.faro@uvic.es
Ferrer iCodinachs,Gràcia gracia.ferrer@uvic.es
Fonoll i Salvador, Joaquim joaquim.fonoll@uvic.es
Garolera iBruguera,Carme carme.garolera@uvic.es
Gastelaars,Tamara tamara.gastelaars@uvic.es
Girbau iPous,Montserrat montserrat.girbau@uvic.es
Gómez i Sánchez,Manuel manel.gomez@uvic.es
Isern iFarrés,Olga olga.isern@uvic.es
Jaile iBenítez,Xavier xavier.jaile@uvic.es
Jaumira iAreñas,Elisenda elisenda.jaumira@uvic.es
Jiménez iHernández,Daniel daniel.jimenez@uvic.es
López i Sabater,Emili Ignasi emilio.lopez-sabater@uvic.es
Lorenzo iÁvila,Montserrat montserrat.lorenzo@uvic.es
Lleopart iColl,Teresa teresa.lleopart@uvic.es
Molera iBlanch, Josep josep.molera@uvic.es
Moncunill i López,Montserrat montserrat.moncunill@uvic.es
Morera iMiralta,Oriol oriol.morera@uvic.es
Naudo iMolist, Jordi jordi.naudo@uvic.es
Obradors iAranda,Núria nuria.obradors@uvic.es
Palomar iAumatell,Xavier xavier.palomar1@uvic.es
Parés iMartínez,Carles carles.pares@uvic.es
Parramon iHorno,Anna anna.paramon@uvic.es
Picas iBaltanas,Roser roser.picas@uvic.es
Piqué iFerre,Teresa mariateresa.pique@uvic.es
Raurell iCosta,M.Carme mcarme.raurell@uvic.es
Raventós iCanet,Lídia lidia.raventos@uvic.es
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Rivera iToro,Consuelo consuelo.rivera@uvic.es
Rizo iMarcos,Montserrat montserat.rizo@uvic.es
Roma iBanús, Josep Ma. josepmaria.roma@uvic.es
Romero iVicente, Jordi jordi.romero@uvic.es
Roura iCrespi,Mònica monica.roura@uvic.es
Rovira iPalau,Eva eva.rovira@uvic.es
Rovira i Sadurní,Anna anna.rovira@uvic.es
Rusiñol iRodríguez, Judit judit.rusinyol@uvic.es
Sadurní iBassols,M.Cinta mcinta.sadurni@uvic.es
Simó iAguado, Salvador salvador.simo@uvic.es
Solà i Serrabou,Marta marta.sola@uvic.es
Solé iPusó,Pere pere.sole@uvic.es
Soler iCanudas,Pilar pilar.soler@uvic.es
Soler iLahosa,Fina fina.soler@uvic.es
Soler iRius, JosepAntoni josepantoni.soler@uvic.es
Torres iMoreno,Míriam miriam.torres@uvic.es
Torres i Sancho,Àngel angel.torres@uvic.es
Turón iMorera,M.Pilar pilar.turon@uvic.es
Valcárcel iGuitian,Rosa rosa.valcarcel@uvic.es
Valeri i Juncà,Xavier xavier.valeri@uvic.es
Vall iMayans,Montserrat montse.vall@uvic.es
Vaqué iCrusellas,Cristina cristina.vaque@uvic.es
Verdaguer iGorchs, Jordi jordi.verdaguer1@uvic.es
Vidal i Falguera,Marc marc.vidal@uvic.es
Vila iDalmau, Isidre isidre.vila@uvic.es
Vilà iOrmazàbal,M.Carme mcarme.vila@uvic.es
Viver iFabregó, Jordi jordi.viver@uvic.es
Yuste iMejias,Anabel anabel.yuste@uvic.es
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