
 
 

 

 
Memòria justificativa de recerca de les convocatòries ACOM, AMIC, AREM, 
ARAFI, ARAI, ARIE, CTP-ITT, CTP-XI, EXCAVA, MQD, PBR, RDG i XIRE 
 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
Nom de la convocatòria  
MQD 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
ACOM Ajuts a projectes de recerca d'abast local i comarcal 
AMIC Ajuts per a projectes de recerca en matèria d'immigració internacional a Catalunya  
AREM Ajuts per a projectes adreçats a la recuperació de la memòria històrica 
ARAFI  Ajuts per incentivar la recerca aplicada i la formació universitària en matèria d'immigració a 

Catalunya 
ARAI Ajuts per a incentivar la recerca aplicada en matèria d'immigració a Catalunya 
ARIE Ajuts per a donar suport al desenvolupament de projectes de recerca i innovació en matèria 

educativa i d'ensenyament formal i no formal 
CTP-ITT Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus 

Ajuts per a projectes d'investigació i desenvolupament tecnològic. 
CTP-XI Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus 

Ajuts per al desenvolupament i la consolidació de xarxes temàtiques de recerca. 
EXCAVA Ajuts per al desenvolupament de treballs de camp de prospecció i/o excavació arqueològica o 

paleontològica de rellevància científica i d'impacte internacional 
MQD Ajuts per al finançament de projectes per a la millora de la qualitat docent a les universitats de 

Catalunya 
PBR PBR Projectes Batista i Roca. Ajuts per al finançament de projectes de recerca en l'àmbit de 

les Ciències Socials i les Humanitats 
RDG Ajuts per al finançament de projectes de recerca que tinguin per finalitat l'estudi de les 

desigualtats i violències originades per motius de gènere 
XIRE Ajuts per a donar suport a l'establiment de xarxes incentivadores de la recerca educativa  

 
 

 
Títol del projecte ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document. 
DISSENY D’UN PLA DOCENT D’ACORD AMB LA FILOSOFIA ECTS PER A LA TITULACIÓ DE NUTRICIÓ HUMANA i 
DIETÈTICA (MATÈRIA BROMATOLOGIA i TECNOLOGIA DELS ALIMENTS 

Dades de l'investigador responsable 
Nom 
JOSEP 

Cognoms 
BOATELLA RIERA 

Correu electrònic 
boatella@ub.edu 
 
 



 
 

Nom i cognoms i signatura  Vistiplau del/de la  beneficiari/ària  
del/de la investigador/a 
 
 
 
 

Dades de la universitat / centre al que s’està vinculat 
Universitat de Barcelona/ Facultat de Farmàcia 
 
 
Número d’expedient  
2006MQD00179 

Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
Pla docent; Bromatologia; Competències; Nutrició i Dietètica; EEES;  

Data de presentació de la justificació  
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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
 
El projecte s’ha desenvolupat, en quatre etapes: a) recollida de dades:  competències professionals, característiques de 
la titulació en diferents universitats i tasses d’èxit avaluacions dels estudiants; b) anàlisi i reflexió sobre la informació 
recollida; c) realització d’una enquesta als diferents entorns professionals i sobre les millores que, a títol experimental, 
s’han introduït durant aquest període, en la docència i d) formulació d’una proposta de pla docent.    
 
Cal dir que superada la meitat de la durada del projecte, es va fer pública la fitxa corresponent a la titulació i per tant els 
seus criteris i indicacions ja s’han inclòs en la proposta.    
       
Quan als tres primers apartats i com a aspectes mes destacables, s’observa: dificultat per  configurar l’ensenyament 
atesa la seva dualitat individu – aliment, l’existència d’un cert grau de discrepància quant a continguts, entre les 
propostes del professorat i els interessos analitzats des dels àmbits professionals, en funció de l’àrea de treball. D’altre 
banda, i ja concretament en relació amb la matèria analitzada (Bromatologia i Tecnologia dels aliments), s’observa una 
evident inadequació de la distribució de la matèria en assignatures en el vigent pla d’estudis, tant pel que fa a la seva 
ubicació temporal com d’alguns dels seus continguts.  
 
Quan a l’apartat d), es proposen els següents aspectes de tipus general: definir 4 blocs  temàtics (química i bioquímica 
dels aliments, bases de tecnologia dels aliments, control d’aliments, integració i descriptiva d’aliments). Amb aquests 
blocs, s’haurien de poder configurar alguna/es assignatura/es, fins i tot conjuntament amb blocs generats a partir 
d’altres mòduls. Es proposen competències a assolir per a cadascun, metodologies docents aplicables i també, el 
disseny d’activitats de treball individual o en grup. Quant a les pràctiques, s’han de centrar especialment en el bloc 
corresponent al control de qualitat d’aliments, a un nivell adequat per als objectius de la titulació.    
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
 
 
The project has been developed in four stages: a) collection of datum: professional competences, 
characteristic of the qualifications in different universities and cups of success and evaluations of the students; 
b) analysis and discussion on the information colected c) performance of a survey in the different professionals 
and the improvements that, in experimental sense, have been included during this period and d) formulation of 
a general proposal of the educational plan.It is necessary say that overcome half of the duration of the project, 
the schedule about the degree was made public with the qualifications and proposals that has already been 
included in the proposal.About  the three first sections and as outstanding aspects it is observed: hampered to 
configure the education, given the duality individual - food . the existence of a certain degree of discrepancy 
among the proposals of the teaching staff  in contents and the interests analyzed from the professional areas, 
depending on the area of work. Of another side, and already precisely in relation to the subject analyzed 
(Bromatology and Food Technology ), an evident inadequacy of the distribution of the matter is observed in 
subjects in the valid or actual plan of studies, regarding its temporary location as well as of some of their 
contents.In section d), the following aspects of general type are proposed: describing 4 thematic blocks  

 
 



 
 

 
 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
 
(chemistry and biochemistry of the foods, bases of technology of the foods, control of foods, integration and 
descriptive of foods). The design of activities of work individual or in group that make the real knowledge of 
products possible, is proposed. In the practices, they have to focus especially on the block corresponding to 
the quality control of foods, at a level suitable for the goals of the qualifications. 

 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
 
Veure fitxer (pdf.) adjunt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

L’AGAUR  inclourà a RECERCAT la memòria justificativa en versió digital. Per aquest motiu, us demanem el 
vostre consentiment per introduir a RECERCAT el contingut científic de la vostra justificació de recerca. Si 
esteu d’acord amb aquesta proposta, cal que llegiu la llicència Creative Commons   i ens envieu el 
document que us adjuntem imprès, omplert i signat a: 
 
Programa de documentació  científica 
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
Via Laietana, 28 2na planta 
08003 Barcelona 

 
 

RECERCAT 
 
Les persones sotasignants en qualitat de beneficiàries i/o responsables de l’ajut de l’Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), amb núm d’expedient 2006MQD00179, manifesten el seu 
consentiment exprés per tal que la justificació presentada en el marc de l’esmentat ajut sigui introduïda al 
dipòsit digital RECERCAT del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, d’acord amb els termes 
especificats a la llicència Creative Commons de Reconeixement-No-Comercial-SenseObra Derivada. 
 
Aquesta llicència estableix que es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra sempre que se’n citi 
l’autor original i la institució que l’empara i no se’n faci cap ús amb finalitats comercials ni obra derivada. Per 
obra derivada s’entén aquell document que ha estat editat, traduït, combinat amb materials de tercers, canviat 
de format, o modificat de qualsevol altra forma. 
 
 

 Sí, estic d’acord amb el text anterior. 
 No, no estic d’acord. 

 
Barcelona, 11 de desembre de 2008 
 
 
 
Nom i cognoms i signatura  Vistiplau del/ de la beneficiari /ària   
del/de la investigador/a  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquelles persones o institucions que ho requereixin, amb una adequada argumentació, podran sol·licitar, si 
escau, un retràs màxim de dos anys per introduir la memòria justificativa a Recercat. 
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1.- Introducció 
 
En assumir la reforma dels ensenyaments universitaris d’acord amb el procés 
encetat amb la Declaració de Bolonya, apareix, de forma inevitable, la 
necessitat d’analitzar amb molta cura la planificació de la docència a fi i efecte 
que, en base a uns objectius prèviament fixats, pugui aconseguir-se una 
adequada preparació dels futurs professionals.  
 
Aquesta necessitat, augmenta en el cas d’algunes titulacions reltivament noves, 
com ara la de Nutrició Humana i Dietètica , ja que de l’èxit que s’obtingui en el 
procés formatiu, en depèn la consolidació d’una professió i a la vegada la 
fixació de les necessitats educatives per a la mateixa. 
 
La fins ara Diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica, presenta algunes 
característiques especials. En primer lloc, sembla evident que la titulació ha de 
tenir un marcat caràcter “professionalitzador” , però també es evident que molts 
continguts propis de la mateixa s’imparteixen també en llicenciatures o, fins i 
tot, en ensenyaments de postgrau i d’altre banda, no es pot oblidar que existeix 
una titulació de Formació Professional de grau superior molt directament 
relacionada. Aquesta situació comporta una dificultat a l’hora d’establir uns 
continguts adequats, fet que es veu agreujat en tractar les possibles sortides 
professionals. 
 
Aquest plantejament és, en darrera instància, el que justifica aquest projecte 
que no te altre objectiu que analitzar amb detall però sempre dins el context 
global de la titulació, les aportacions necessàries d’una matèria del pla 
d’estudis com es la de Bromatologia i Tecnologia dels Aliments (Ciències 
dels aliments),  per tal d’aportar material per a la discussió dels nous plans 
d’estudis. 
 
Cal dir que durant el període durant el que s’ha realitzat aquest estudi, s’ha 
posat en marxa el procés de desadscripció del Centre d’Ensenyament Superior 
en Nutrició Humana i Dietètica (CESNID), l’extinció del pla d’estudis impartit en 
aquest centre adscrit i, a la vegada, l’inici del mateix pla d’estudis però ara, sota 
la responsabilitat de directa de la UB. 
 
D’altre banda, també durant aquest període i d’acord amb el RD 1393/2007 
sobre ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, s’ha publicat la fitxa 
corresponent a aquesta titulació, en la que es fixen les condicions  a les que 
s’han d’adequar els plans d’estudis pels títols de Grau que habilitin per a 
l’exercici de la professió de Dietista-Nutricionista.  
 
Aquest procés de reforma ofereix doncs una oportunitat per fixar amb precisió 
els objectius i analitzar amb profunditat els continguts que cal introduir en el pla 
d’estudis.  
 



4 

 

2.- Objectius  
 
Els objectius generals d’aquest estudi són: 
 
1) Aportar elements de debat i propostes de tipus conceptual i metodològic, que 
contribueixin a la definició de coneixements i habilitats adequats per a 
l’ensenyament de Nutrició Humana i Dietètica. 
  
2)  Promoure el debat i el treball col·laboratiu entre el professorat que participa 
en aquest ensenyament. 
 
3) Proporcionar elements i metodologies de treball que puguin ser d’interès i 
aplicació en la reforma dels ensenyaments. 
 
L’objectiu específic és el del disseny d’un nou pla docent per a impartir els 
continguts relacionats amb la matèria “Bromatologia i Tecnologia dels 
aliments”, adequat a la reforma d’ensenyaments derivada de l’EEES.  
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3.- La matèria “Bromatologia i Tecnologia dels Alim ents” dins 
l’ensenyament de Nutrició Humana i Dietètica 
 
L’objecte específic d’aquest treball és l’estudi i anàlisi de la matèria 
Bromatologia i Tecnologia d’aliments , ubicada dins el pla d’estudis de la 
Diplomatura de Nutrició Humana i Dietètica. Aquesta matèria va aparèixer en el 
decret de creació i de Directrius generals pròpies per a aquesta titulació (RD 
433/1998), i en ell, se li atorgaven un mínim de 12 crèdits (8T+4P) amb el 
següent descriptor: “Materias primas. Productos alimenticios. Calidad. 
Composición, propiedades y valor nutritivo”   
 
En qualsevol cas, cal dir que aquesta matèria presenta un abast molt ampli 
que, curiosament, integra continguts relacionats amb dos àrees de 
coneixement com són, d’una banda la de “Nutrició i Bromatologia” i per l’altre, 
la de “Tecnologia d’aliments”. 
 
L’actual procés de reforma els ensenyaments, comporta però l’aplicació d’una 
nova filosofia quant a la organització dels ensenyaments en assignatures. A 
partir d’uns mòduls prèviament definits, les universitats, en funció de la seves 
especificitats, poden  estructurar l’ensenyament de manera diversa i més 
flexible, atès que d’alguna forma desapareix la rigidesa de les àrees de 
coneixement. Així, en l’esborrany de la fitxa corresponent a aquesta titulació,  
apareix una relació de competències generals per la titulació i unes 
d’específiques per a diferents mòduls establerts.   
 
Cal assenyalar que continguts propis d’aquesta matèria, també s’imparteixen, 
amb caràcter troncal, en altres ensenyaments com són els de Farmàcia, 
Veterinària i de Ciència i Tecnologia dels Aliments, principalment. Aquest és un 
altre fet destacable, ja que, en no estar fixats de forma precisa els objectius i 
competències d’aquestes titulacions pot aparèixer una pèrdua de la especificitat 
necessària i desitjable, per a cadascuna d’elles.      
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4.- Metodologia. 
 
4.1) Equip de treball 
 
L’equip que ha realitzat el present estudi està integrat pel següents membres, 
tots ells professors en l’ensenyament de Nutrició Humana i Dietètica (CESNID-
UB).  
 
- Andrés Lacueva, Cristina: Prof. Agregat (Dept. Nutrició i Bromatologia-

UB) 
- Barrionuevo González, Ana: Dietista (sector privat) (Secretaria de 

l’equip) 
- Boatella Riera, Josep: Catedràtic (Dept. Nutrició i Bromatologia-UB) 

(Coordinador) 
- Farran Codina, Andreu: Prof. Col·laborador (Dept. Nutrició i 

Bromatologia-UB) 
- Guardiola Ibarz, Francesc: Prof Titular (Dept. Nutrició i Bromatologia-UB) 
- Lamuela Raventós, Rosa: Prof. Titular (Dept. Nutrició i Bromatologia-UB) 
- López Tamames, Elvira: Prof. Titular (Dept. Nutrició i Bromatologia-UB) 
- Palma Linares, Imma: Prof. Col·laborador (Dept. Nutrició i Bromatologia-

UB) 
- Roura Carvajal, Elena: Dietista (sector privat) 
- Zamora Ros, Raul: Prof. Associat (Dept. Nutrició i Bromatologia-UB) 

 
Aquest equip, s’ha organitzat amb un coordinador i un secretari i tots els 
integrants han participat en tots els debats, anàlisis i formulació de propostes. 
El funcionament operatiu s’ha desenvolupat de la forma següent:   
 
- reunions de treball de l’equip: aquestes reunions s’han dut a terme amb 

una freqüència bimensual, aproximadament. Aquestes reunions han 
tingut el següent format: una part de tipus “brainstorming” en la que 
s’analitzaven problemes, opinions i formulaven propostes, així com en 
l’anàlisi de les accions dutes a terme i la distribució de tasques per al 
període següent, d’acord amb els objectius generals prèviament fixats. 

- reunió amb Degà Farmàcia (Centre que té adscrit l’enesneyament) 
- reunions de treball amb professionals del sector clínic (n=7), de salut 

pública (n=5), de restauració col·lectiva (n=6) i de la indústria (n=5). 
- treball individual: normalment en grups de dues persones amb encàrrecs 

específics (recopilació programes, anàlisi universitats, elaboració 
enquestes, etc.) 

- cal dir que, a fi i efecte de que tots els membres de l’equip poguessin 
tenir la mateixa informació i disposar de tots els documents elaborats, 
així com d’un canal de comunicació intern, s’ha emprat una eina de 
treball cooperatiu a través de la web. Concretament, s’ha obert un espai 
virtual de treball en grup (Basic Suport for Coperative Work) (BSCW).  
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4.2) Pla de treball 
  
Les etapes plantejades per a dur a terme aquest projecte, han estat les 
següents: 
 

- recollida de dades, informes y documents relacionats amb la professió i la 
titulació en general i amb la matèria en particular. 
- anàlisi de les dades a nivell específic (CESNID) i global (resta Estat). 
- discussió de continguts necessaris relacionats amb la matèria, així com de 
les habilitats que s’han d’adquirir en l’aprenentatge de la mateixa. 
- realització d’enquestes a l’entorn professional per a la validació de 
continguts, habilitats i competències. 
- introducció de millores a títol experimental (en l’assignatura Aliments) i 
valoració de les mateixes.  
- formulació de propostes i d’accions de millora.  
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5.- Recull i anàlisi de documents de referència, da des i 
informes relacionats amb la titulació en general i amb la 
matèria en particular. 
 
5.1) Documents de referència sobre competències, metodologia docent i 
aprenentatge (1)(2)(3)(4)(5). 
 
5.2) Documents i dades de tipus acadèmic: 
 
5.2.1) Documents sobre la titulació 
  
- Creació titulació oficial i Directrius generals pròpies: RD. 433/98 (BOE 
15/4/98). En aquest document, s’assenyalaven els següents objectius 
formatius i continguts bàsics :  
 

 
- Amb l’inici del procés de reforma dels ensenyaments d’acord amb les 
directrius del EEES, es va encetar també el debat sobre aquesta titulació, amb 
elaboració d’un llibre blanc per part de l’ANECA, que tracta conjuntament els 
estudis de NHiD i CTA. 
 
- A finals de l’any 2007, la conferència de Degans i Directors de Centre amb 
l’ensenyament de NHiD, varen propiciar una reunió de debat sobre propostes 
per a la titulació, amb elaboració d’un document de consens  
- Durant els mesos de maig - juny del 2008, s’han debatut els continguts de la 
Fitxa sobre la titulació de NHiD. 
 
D’entre la relació d’habilitats i competències que s’estableixen per a aquesta 
titulació, s’assenyalen les següents:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectius : “Las enseñanzas conducentes al título oficial de Diplomado en Nutrición 
Humana y Dietética deberán proporcionar una formación adecuada en las bases 
teóricas y en las técnicas de elaboración de los regímenes alimenticios adecuados a la 
nutrición humana”. 
Continguts: “Alimentación y cultura; Bioquímica; Bromatología y tecnología de los 
alimentos; Deontología; Dietética; Dietoterapia; Economía y gestión alimentaria; 
Estructura y función del cuerpo humano; Fisiopatología; Higiene de los alimentos; 
Nutrición; Química aplicada; Salud pública; Tecnología culinaria”. 
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n destacar-se les següents, com a més relacionades amb la matèria:  
 
e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Així mateix, s’assenyalen les competències específiques per a la matèria 
objecte d’estudi :  
 

 
 
5.2.2) Organització i programació de la matèria en assignatures diferents 
universitats espanyoles. 
 
En la Taula 1 s’exposa la relació d’universitats que imparteixen aquest 
ensenyament així com la distribució de la matèria en assignatures, crèdits i 
cursos en els que s’imparteixen i també la oferta d’assignatures optatives 
relacionades amb la mateixa:   
 

Ciencias de los alimentos (18 crèdits ECTS): Identificar y clasificar los alimentos, productos 
alimenticios e ingredientes alimentarios. Conocer su composición química, sus propiedades 
físico-químicas, su valor nutritivo, su biodisponibilidad, sus características organolépticas y 
las modificaciones que sufren como consecuencia de los procesos tecnológicos y 
culinarios. Conocer los sistemas de producción y los procesos básicos en la elaboración, 
transformación y conservación  de los principales alimentos. Conocer y aplicar los 
fundamentos del análisis bromatológico y sensorial de productos alimentarios.Interpretar y 
manejar las bases de datos y tablas de composición de alimentos. Conocer la 
microbiología, parasitología y toxicología de los alimentos. Conocer  las técnicas culinarias 
para optimizar las características organolépticas y nutricionales de los alimentos, con 
respeto a la gastronomía tradicional. 

Practicum i Treball de fi de Grau (30 crèditos ECTS) 
 

A) Valores profesionales, actitudes y comportamientos (de tipus transversal). 
B) Habilidades de comunicación y de manejo de la información (de tipus transversal). 
C) Habilidades en Ciencias de los alimentos:  
 

1. Identificar y clasificar los alimentos y productos alimenticios. Conocer su 
composición, sus propiedades, su valor nutritivo, biodisponibilidad, características 
organolépticas, sensoriales y las modificaciones que sufren como consecuencia de 
los procesos tecnológicos y culinarios.  

2. Conocer los procesos básicos en la elaboración, transformación y conservación de 
los alimentos de origen animal y vegetal.   

3. Interpretar y manejar las tablas y bases de datos de composición de alimentos 
4. Conocer la microbiología, parasitología y toxicología de los alimentos. 

 
D)  Habilidades en Ciencias de la Nutrición y de la Salud.  
E)  Habilidades en Salud Pública y Nutrición Comunitaria.  
F)  Habilidades en el  ámbito de la gestión y asesoría legal y científica.  
G)  Habilidades en gestión de la calidad y restauración colectiva. 
H)  Capacidad de análisis crítico e investigación 
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Universitat Assignatures

Curs Crèdits 

(T+P)

CT 

ens.

obl.

%

País Basc
Facultat de Farmàcia

Bromatologia
Bioquímica i Tecnologia dels aliments

2n
2n

6+3
4+4 167 10.8

Rovira i Virgili
Facultat de Medicina

Aliments
Ciència i tecnologia dels aliments

1r
2n

4.5+3
4.5+1.5 144 9.4

València
Facultat de Farmàcia

Bromatologia
Tecnologia dels aliments

1r
1r

8
8 134 11.9

Valladolid
Facultat de Medicina Bromatologia i tecnologia dels aliments 1r 8+4 148 8.1

Universitat de Vic
E.U. Ciències de la salut Bromatologia i tecnologia dels aliments 2n 15 156 9.6

Ramon Llull . Blanquerna
E.U.Infermeria i Fisioteràpia  

Bromatologia
Tecnologia dels aliments

1r
2n

6.5
5.5 181.5 6.6

San Pablo-CEU de Madrid 
Fac. Ciències experimentals
i de la salut

Bromatologia i tecnologia dels aliments 1r 12 162 7.4

Alicante 
E.U. Enfermería

Bromatologia
Tecnologia dels aliments

2n
3r

4+2
4+2 160 7.5

Autónoma de Madrid 
Facultad de Químicas Composición y propiedad de los alimentos

Transformación de Alimentos
1r
1r

6
6 146 8.2

U.Católica San Antonio de Murcia 
Facultad de Ciencias de la Salud y 
Actividad Física y del Deporte

Bromatologia i tecnologia dels aliments 2n 12 160.5 7.5

CESNID-UB . Centre adscrit en
Procés de desadscripció 

Aliments
Bromatologia i Tecnologia dels Aliments

1r
3r

6+1
4+3 156 11.1

U. Complutense de Madrid 
Facultat de Medicina Bromatologia y Tecnologia de los Alimentos 2n 8+4 152 7.9

U. Granada 
Facultad de Farmacia

Bromatologia 
Tecnologia de los Alimentos

1r
1r

4.5+3
4.5+1.5 144 9.4

U. Navarra 
Facultad de Ciencias

Bromatologia
Tecnologia de los Alimentos

2n
2n

7
5 176.5 6.8

U. Zaragoza 
Facultad de Ciencias de la Salud 
y del Deporte

Bromatologia
Tecnologia de los Alimentos

2n
2n

6+3
4+2 156 10.4

U. Lleida 
Facultat de Medicina Bromatología y tecnología de los alimentos 1r 14,2 180 7,9

Univ. Pablo de Olaide. Sevilla
Facultad de Ciencias exp. Bromatología y tecnología de los alimentos 2n 12 207 5,8

 
 
Taula nº 1.- Distribució actual de la matèria Bromatologia i Tecnologia dels  aliments en les 
diferents universitats espanyoles que imparteixen la titulació de Nutrició Humana i Dietètica. 
 
5.2.3) Indicadors (CESNID):  Evolució nombre d’alumnes, resultats acadèmics i 
avaluacions 
 
  Assignatura: Aliments 

 
 
Taula nº 2.- Tases d’èxit i qualificacions alumnes assignatura Aliments (2000-2006) (Cesnid)  
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Assignatura : Bromatologia i Tecnologia 
 

 
Taula nº 3.- Tases d’èxit i qualificacions alumnes assignatura Bromatologia i Tecnologia (2000-
2006) (Cesnid) 
 
Global titulació: 
 

Alum. 
Matr. 

Èxit  
1ª 

  % CURS 

 Conv.    NP S A N Ex M.H.  

2000-01 879,0 67,01   9,8 23,2 29,4 29,6 6,9 1,1 

2001-02 2238,0 62,96   14,2 22,8 34,6 24,2 3,2 0,9 

2002-03 2447,0 64,73   13,9 21,3 34,7 25,2 4,1 0,8 

2003-04 2332,0 62,44   9,3 28,3 34,2 24,5 3,2 0,5 

2004-05 2269,0 57,21   14,9 27,9 30,0 23,3 3,1 0,8 

2005-06 2243,0 56,84   15,7 27,5 32,0 21,5 2,8 0,5 

TOTAL 12408,0 61,34   13,3 25,4 32,8 24,2 3,6 0,7 

   Taula nº 4.- Tases d’èxit i qualificacions global de la titulació de NHiD (Cesnid) 
 
5.2.4) Opinió dels estudiants i de recents diplomats: 
 

Taula nº 5.- Opinió dels estudiants del CESNID sobre les assignatures d’Aliments, de 
Bromatologia i Tecnologia i del global de la titulació dels cursos 2004 al 2007.(M.P: molt poc;P: 
poc; S: sovint; M.S: molt sovint ; MB: molt baix, B: baix, A: alt; MA: molt alt; G: gens; P: poc; B: 
bastant; M: molt; NS: ns/nc) 

Assistència  
(%) 

Interès  
(%) 

Aprofundiment  
(%) 

 
Curs  

 
Assignatura  

M.P P S M.S NS M.B B A M.A NS G P B  M  NS 
Aliments 0 10 31 53 6 0 13 70 13 4 4 38 50 4 4 
Brom. Tecnol. - - - - - - - - - - - - - - - 

 
04/05 

Global titulació  1 6 21 67 5 2.4 20 52 21 4 6 28 51 11 4 
Aliments 7 7 28 58 0 0 14 60 23 2 2 37 42 19 0 
Brom. Tecnol 0 4 30 57 9 0 35 52 4 9 4 43 35 9 9 
Global titul. 1r sem. 1 4 14 76 5 3 20 52 19 6 3 29 48 14 6 

 
05/06 

Global titul. 2n sem 4 9 23 60 4 3 22 50 21 4 5 31 48 13 3 
Aliments - - - - - - - - - - - - - - - 
Brom. Tecnol. 0 0 28 68 4 0 36 40 16 8 0 40 52 4 4 

 
06/07 

Global titulació  1 4 20 70 5 1 18 53 22 6 3 27 55 9 6 



12 

 

Així mateix, es reprodueixen les opinons obtingudes de recent graduats que 
participen en el projecte:   
 
“Des del 2006 treballo en un laboratori farmacèutic especialitzat en complements de la dieta 
per la dona embarassada. Encara que no treballo directament amb els aliments necessito 
conèixer amb exactitud la seva composició ja que estic encarregada tant de la formació sobre 
nutrició a professionals de la salut com de l’assessorament en aspectes nutricionals aplicats 
tant a àmbits de recerca com de comercialització de productes. En aquest sentit la matèria de 
Bromatologia i Tecnologia dels Aliments em va donar una base de coneixement àmplia que 
engloba des dels nutrients fins la descriptiva d’aliments. D’altra banda, considero que només en 
el moment en que em vaig trobar amb la necessitat de resoldre problemes reals i aplicats a la 
pràctica professional me’n vaig adonar dels meus coneixements, i vaig passar a assimilar-los i 
integrar-los”. 
 
“Des de la meva graduació, la meva feina ha estat encaminada a l’investigació, culminant el 
doctorat l’any 2008 en el Departament de Nutrició i Bromatologia de la Universitat de 
Barcelona. La meva carrera investigadora es basa principalment en l’àmbit de l’anàlisi de 
polifenols en aliments i mostres biològiques, així com l’ús de taules de composició d’aliments 
en estudis epidemiològics per observar relacions entre ingesta de polifenols i salut. Per aquest 
motiu les assignatures de “Bromatologia i Tecnologia” i “Aliments” han estat de molta utilitat 
perquè m’han donat la possibilitat d’incrementar els meus coneixements en la composició i 
diversitat d’aliments disponibles, així com poder aprendre com li afecten els processats 
industrials i les tècniques culinàries a la composició dels aliments”. 
 
5.2.5) Altres documents  
 
- Recomendaciones de la Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas 
(AEDN) sobre el Grado en Nutrición Humana y Dietética y el proceso de 
convergencia europea de las titulaciones universitarias en España (6).  
- Recomendaciones de la Conferencia Española de Decanos y Directores de 
Centros que imparten la titulación de Nutrición Humana y Dietética (7).  
 
5.2.6) Titulacions relacionades amb la de Nutrició Humana i Dietètica en  
universitats europees.  
 
A partir de les dades publicades per  l’Academic Ranking of World Universities 
(ARWU) de la universitat de Shangai (http://www.arwu.org/ranking.htm), es van 
seleccionar les 100 primeres universitats europees i analitzar les seves pàgines 
web per esbrinar si impartien estudis de nutrició Humana i Dietètica o 
equivalents. Els resultats es troven desglossats a la Taula 6, on es comparen 
les assignatures relacionades amb Bromatologia i Tecnologia dels Aliments a 
d’altres titulacions equivalents de Nutrició Humana i Dietética.  
 
A l’hora de avaluar els resultats s’ha de tenir en compte que segons el sistema 
educatiu de cada país, la formació dels dietistes-nutricionistes pot recaure en la 
universitat o en altres institucions (o en totes a la vegada). La situació a Europa 
és desigual. 
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Títols relacionats amb el de Nutrició Humana i Dietètica en diferents universitats europees 
Nº Universitat ritat No Denominació m Dur.u

raany
s) 

Assig Assignatures  s Curs 
acadèmic  

Sem/a
nual al 
/ anual 

Troncal/ 
optativa  

Food commodities 3 s Tr. Nutrition 3 

Food science: food analysis x x Opt. 

3 Nottingham 

Nutrition 4 Food composition for dietetics 4 s Tr. 

BSc Honours in Nutrition 3 Introduction to Food Science and Technology 1 a Tr. 4 KingsCollege  

BSc Honours in Nutrition and 
Dietetics 

4 Introduction to Food Science and Technology 1 a Tr. 

5 Strasbourg Diplôme Interuniversitaire de Nutrition 
Humaine 

2 ? ? ? ? 

Productos químicos para la nutrición y tecnologia de 
alimentos 

1 a Tr. 

Química de alimentos I y II 2 a Tr. 

6 Bonn  Alimentación y tecnología de los 
alimentos - Bachelor of Science 

3 

Tecnologia general de los alimentos 2 a Tr. 

Chimica delle sostanze alimentari - Scienze e 
tecnologie alimentari 

2 s Tr. 

Nutrizione della collettività - Scienze e tecnologie 
alimentari 

4 s Tr. 

7 Milan Laurea in Dietistica 3 

Politica ed economia alimentare - Scienze e tecnologie 
alimentari 

5 s Tr. 

8 Pisa Laurea in Dietistica 3 Tecnologia Alimentare, Merceologia e Igiene degli 
Alimenti 

1 a Tr. 

10 Florence Laurea in Dietistica 3 Chimica e tecnologie alimentari (chimica degli alimenti, 
scienze e tecnologie alimentari, science 
merceologiche) 

1 a Tr. 

11 Padua Laurea in Dietistica 3 Chimica e tecnologie alimentari (chimica degli alimenti, 
scienze tecniche et dietetiche applicate alla 
merceologia, scienze e tecnologie alimentari, science 
merceologiche) 

2 s Tr. 
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12 Turin Laurea in Dietistica 3 Tecnologia Alimentare, Merceologia e Chimica degli 
Alimenti 

2 s Tr. 

Lebensmittelqualität: hygenische, chemische und 
sensorische aspekte 

3 s Tr. 

Lebensmittelchemie u. –technologie 5 s Tr. 

13 Wien  Bakkalaureatstudium 
Ernährungswissenschaften 

3 

Lebensmittelqualität 5 s Tr. 

Composition of Foods 1 a Tr. 
Introductory Food Chemistry 1 a Tr. 

Food Appearance and Texture 2 a Tr. 

Food Commodities 2 a Tr. 

Food Processing and Packaging 2 a Tr. 

Food Product Development 3 a Tr. 

15 Belfast BSc Food Quality, Safety and 
Nutrition 

3 / 4 

Food Quality and Safety 3 a Tr. 

Dietist 3 Análisis sensorial  ? ? ? 16 Umea 
  Food and Nutrition / Catering 3 ? ? ? ? 

Chimica degli alimenti e scienze merceologiche 1 a Tr. 18 Bologna Laurea in Dietistica 3 

Igiene e tecnologie alimentari 1 a Tr. 

Composición y Propiedades de los Alimentos 1 s Tr. 

Análisis Químico de Alimentos 1 s Tr. 

Transformación de Alimentos 2 s Tr. 

Análisis Instrumental de Alimentos 2 s Tr. 

Conservación de Alimentos 3 s Tr. 

Experimentación en Tecnología de los Alimentos 4 s Tr. 

Tecnología Culinaria 6 s Tr. 

Producción de Alimentos de Origen Vegetal 4 s Opt. 

Producción de Alimentos de Origen Animal 4 s Opt. 

Análisis Sensorial de Alimentos 4 s Opt. 

Aceites y Grasas Comestibles 4 s Opt. 

Productos Lácteos 6 s Opt. 

19 UAM Diplomado en Dietética 3 

Alimentos Funcionales 6 s Opt. 
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Selected Topics in Food Science 1 a Tr. 

Fundamentals of Food Chemistry 2 a Tr. 

Food Processing 2 a Tr. 

Chemistry of Food Components 2 a Opt. 

Sensory Evaluation 3 / 4 a Tr. 

22 Reading BSc Nutrition and Food Science (with 
or without Industrial Training) 

3 / 4 

Food Product Development 3 / 4 a Tr. 

23 Queen Margaret BSc / BSc (Hons) Dietetics 3 / 4 Food Science 2 a Tr. 

 
Taula nº 6.- Titulacions relacionades amb la de Nutrició Humana i Dietètica en les principals universitats europees 
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D’altre banda, de l’anàlisi realitzat entre universitat americanes cal destacar, la 
importancia que s’atorga a alguns aspectes com ara són: l’impacte social de 
l’alimentació, de la planificació i supervisió de la preparació de menjars 
saludables (tan a nivell individual, com escolar o hospitalari) i de la impartició 
d’assignatures de psicología i sociología, a més de les de caire científic. Així 
mateix, es constata que, majoritàriament, apareix en el primer curs, la matèria 
de Food Chemistry, molt centrada en l’estudi de les repercussions del 
processat sobre la composició i interès nutricional dels aliments. 
 
5.3) Documents relacionats amb la recerca 
 
No s’han trobat documents que parlin específicament del paper del dietistes a 
la recerca. En canvi, sempre surt mencionat com a possible activitat 
professional. Alguns documents on apareix el paper del dietista en aquest 
àmbit són els següents: 
 
- “Education Programmes and Work of Dietitians in the member countries of 
EFAD” (8), en el que, a més de fer una comparació entre els programes 
educatius dels diferents països de la UE, s’avalua també (qualitativament i 
quantitativament) la implicació dels dietistes europeus en activitats de recerca.  
- “Standards of Practice for Registered Dietitians in Nutrition Care; Standards of 
Professional Performance for Registered Dietitians; Standards of Practice for 
Dietetic Technicians, Registered, in Nutrition Care; and Standards of 
Professional Performance for Dietetic Technicians, Registered” (9).  En aquest 
document s’estableixen les competències que hauria de assolir un dietista 
registrat que treballa en l’àmbit de la recerca (Standard 2: Application of 
Research).  
- International Code of Ethics and Code of Good Practice for Dietetics (10) en el 
que hi ha un apartat específic dedicat a les bones pràctiques de recerca 
(Developing practice and application of research). 
 
5.4) Documents de tipus professional 
 
5.4.1) A nivell autonòmic 
 
- “Llibre Blanc de les Professions sanitàries a Catalunya” (11). 
 
En aquest document, es plantejaven un seguit de canvis que, aleshores, 
s’entenia era  necessari introduir en la formació pregraduada, així com 
l’existència de punts crítics: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Orientació cap a l’aprenentatge en lloc d’orientació cap a l’ensenyament, redefinició dels 
curriculums en funció de les competències finals que cal assolir, disseny i organització de 
l’avaluació en funció d’aquestes competències, potenciació de l’autocrítica docent i de 
l’accountability social i rellevància del treball en equip i els aspectes ètics i 
epistemològics.  
Els objectius i continguts dels curriculums de les professions sanitàries no s’adeqüen 
prou a les necessitats, expectatives i demandes actuals; en la formació de pregrau, els 
objectius, l’organització i els continguts curriculars no són efectius per aconseguir el tipus 
de professional que es necessita; les competències exclusives i compartides dels 
diferents grups professionals no estan clarament definides .”   
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Existeixen també, altre documents no publicats, com l’infortme intern del 
CCECS i el recent estudi sobre “Evolució i tendències de les professions 
sanitàries” (Departament de Salut).   
 
5.4.2) A nivell estatal 
 
- “Llei Orgànica 44/2003 d’Ordenació de les professions sanitàries” (12), que 
assenyala (art. 7) les següents funcions pels Dietistes – Nutricionistes:  
 
 
 
 
 
 
-  “Perfil de las competencias del  titulado universitario en Nutrición Humana y 
Dietética” (13). 
 
5.4.3) A nivell internacional (14)(15) . 
 
5.5) Anàlisi i discussió de les dades recollides. 
 
De l’anàlisi dels documents i de les dades recollides, es poden extreure els 
següents comentaris:  
 
- Bàsicament, la titulació s’organitza a Espanya en dos tipus de Facultats: 

les de Medicina i les de Farmàcia. (aprox. 50% cadascuna). Aquest fet 
comporta l’existència de dos possibles models, l’un més enfocat en el 
pacient i l’altre, en l’aliment, ja que de fet, la titulació se situa, 
precisament, en aquesta interfase. Aquesta és doncs una qüestió molt 
rellevant, atès que de la seva solució en depèn el perfil formatiu.  

- La titulació presenta un nombre elevat de matèries comunes amb la 
titulació de Ciència i Tecnologia dels aliments. Aquest sembla un evident 
punt de risc quant a la definició d’objectius i de les competències dels 
futurs graduats, així com també, en l’establiment dels continguts i nivell 
d’aprofundiment de les matèries que cal impartir, però per altra banda, 
ofereix la possibilitat d’establir alguns trams comuns en els itineraris 
curriculars d’ambdós ensenyaments.  

- L’anàlisi dels programes i les enquestes i avaluacions dels estudiants 
mostren l’existència de nombroses repeticions i solapaments en 
diferents assignatures ja sigui entre les generades a partir de la mateixa 
matèria o bé entre assignatures pertanyents a diferents matèries 
(Química, Nutrició....). Així mateix s’observa un elevat nombre de 
repeticions entre ensenyaments de primer cicle, de segon cicle i de 
postgrau.   

- Els documents de caire professional analitzats, mostren un cert grau de 
consens en establir, bàsicament, quatre sortides professionals ben 
definides: Nutrició/Dietètica Clínica, Salut Pública, Restauració i 
Indústria. Cal fer notar que aquestes sortides mostren perfils 
lleugerament diferenciats.  

 “ desarrollan actividades orientadas a la alimentación de la persona o de grupos de 
personas, adecuadas a las necesidades fisiológicas y, en su caso, patológicas de las 
mísmas, y de acuerdo con los principios de prevención y  salud pública”.  
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- Quan a la ubicació de la matèria/assignatures en l’itinerari, cal dir que 
aquest aspecte representa un veritable punt crític, atesa la diversitat de 
continguts i la formació prèvia necessària per a cursar-la adequadament 
i amb un ivell suficient d’aprofundiment. Així mateix, alguns continguts 
són necessaris per a altres disciplines com ara la Nutrició, la Dietètica 
aplicada i la Tecnologia culinària.  

- Es destaca la importància de la coordinació amb altres assignatures 
atesses les nombrosses interseccions existents entre elles.  
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6.- Continguts de la matèria 
.  
Fruit de les sessions de discussió entre els membres de l’equip, s’ha 
consensuat una llista de continguts (conceptes) que cal impartir en la docència 
d’aquesta matèria (Annex  nº 1), amb diferent grau d’aprofundiment.   
 
Aquests continguts, es poden agrupar en els següents mòduls o blocs: 
 

I) Components dels aliments: Propietats d’interès relacionades amb 
la qualitat (nutricional, comercial i higiènica) dels aliments 
(característiques, propietats funcionals, modificacions i alteracions, 
additius i contaminants). 

II) Tecnologia bàsica dels aliments:  Operacions bàsiques, fonaments 
dels tractaments de conservació i preparació. Repercusions sobre el 
valor nutritiu. Envasat.  Estabilitat. 

III) Anàlisi i control de qualitat:  Fonaments dels diferents tipus 
d’anàlisis aplicables: físics, químics i tècniques instrumentals. Control 
de qualitat. Càlculs i expsresió de resultats.  

IV) Bloc d’integració: descriptiva  d’aliments: Classificacions, tipus, 
categories, composició nutricional, tecnologies aplicades, control, 
valor nutritiu, legislació. Taules de composició.  

 
Així mateix, es van consensuar les competències generals que cal assolir per a 
l’exercici en les diferents modalitats de la professió:  
 
 
1) Àmbit clínic i atenció primària 
   
A) Valorar l’estat nutricional del malalt                                          
B) Participar en la prescripció nutricional                                      
C) Estimació de les necessitats nutricionals                                  
D) Dissenyar i elaborar dietes terapèutiques                                
E) Dissenyar i elaborar dietes terapèutiques                                
F) Participar en la indicació de suport  nutricional  artificial          
G) Participar en totes les fases  dels  estudis nutricionals    
 
2) Àmbit comunitari i Salut Pública   
 
A) Dissenyar i participar en estudis d’intervenció i de l’estat nutricional en totes 
les seves fases  
B) Comunicació i educació sanitària en alimentació i nutrició 
C) Elaboració de guies alimentàries i protocols de consens 
D) Intervenció en programes de nutrició comunitària 
E)  Relació i interlocució amb organismes internacionals 
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3) Àmbit restauració col·lectiva 
 
A) Gestionar i organitzar  un servei d’alimentació 
B) Formació continuada, en temes de qualitat i seguretat alimentària: formació 
dels manipuladors d’aliments. 
C) Planificació periòdica de menús i dietes especials 
D) Elaborar, instaurar i avaluar el sistema d’APPCC 
E)  Formar al personal en alimentació saludable, dietètica, tècniques culinàries 
i aplicació de noves tecnologies. 
F) Elaboració del pressupost destinat a l’alimentació 
G) Gestió de compres 
H) Controlar i gestionar la qualitat. 
 
4) Àmbit indústria 
 
A) Assessorar en temes alimentaris i de composició nutricional 
B) Actuar d’enllaç entre el departament de marketing i el de I+D+I 
C) Formació, en materia d’alimentació i nutrició, al personal de la empresa 
D) Participar en el desenvolupament de productes 
E)  Disenyar l’etiquetat nutricional 
F) Colaborar amb el departament d’investigación, desenvolupament i innovació 
(I+D+I). 
G) Informador nutricional dels professionals de la salut 
H)  Elaboració d’informes científico-tècnics sobre els productes alimentaris. 
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7.- Opinió dels professionals vs la del professorat.    
 
Amb l’objectiu de validar els items de l’apartat anterior, es va dissenyar i 
realitzar una enquesta (47 items) (Annex 1), creuant continguts proposats amb 
les competències descrites en l’apartat nº 6, per tal de rebre l’opinió dels 
professionals que exerceixen la seva activitat en els diferents àmbits de la 
Dietètica (n=23). A la vegada, aquest qüestionari també fou complimentat pel 
professorat (n=10) d’Aliments i de Bromatologia i Tecnologia dels aliments.   
 
Els 4 àmbits consultats foren: “Clínica”(n=7), “Salut Pública” (n=5), “Restauració 
col·lectiva” (n=6) i “Indústria” (n=5).  
 
La primera valoració realitzada fou la de comprovar si els professors donen la 
mateixa importància als ítems de l’enquesta que els professionals. Aquest 
paràmetre s’obté amb la diferència entre el que pensen els professionals i els 
professors, per cada àmbit (Figura 1 a la 4). 
 

-1,2

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47

CLINICA

 
 
Figura nº 1.- Diferències entre el que considera el professor que necessiten els estudiants i la 
valoració dels professionals de l’àmbit Clínic. La numeració correspon als items de l’Annex 1. 
Una desviació negativa indica un dèficit segons els professionals. 
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Figura nº 2.- Diferencies entre el que creu el professor que necessiten els estudiants i la 
valoració dels professionals de l’àmbit Salut Pública. La numeració correspon als items de 
l’Annex 1. Una desviació negativa indica un dèficit segons els professionals 
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Figura nº 3.- Diferencies entre el que creu el professor que necessiten els estudiants i la 
valoració dels professionals de l’àmbit Restauració col·lectiva. La numeració correspon als 
items de l’Annex 1. Una desviació negativa indica un dèficit segons els professionals. 
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Figura nº 4.- Diferencies entre el que creu el professor que necessiten els estudiants i la 
valoració dels professionals de l’àmbit Indústria. La numeració correspon als items de l’Annex 
1. Una desviació negativa indica un dèficit segons els professionals. 
 
Les conclusions que es poden extreure d’aquest estudi són que en l’àmbit clínic 
els professors creuen que els conceptes analitzats, són més importants que la 
valoració que sobre els mateixos, en fan els professionals. Els àmbits de Salut 
Pública i Restauració col·lectiva són els que les diferències entre valoracions de 
conceptes són positives i negatives en un número d’ítems similars, i sobre tot 
en el cas de la Restauració col·lectiva les diferència són petites. Finalment, per 
l’àmbit d’indústria, la majoria de diferències són positives i això indica que els 
professors creuen que els conceptes impartits són més importants en relació 
amb la opinió dels professionals.  
 
Resumint es pot concloure que els àmbits clínic i d’indústria són els que les 
diferències de valoració entre professors i professionals són més àmplies, 
quant a valoració de la importància dels diferents continguts.  
 
La segona valoració que es fa és provar si aquestes diferències disminueixen 
quan es valoren les mitjanes de les puntuacions de tots els àmbits, donant el 
mateix pes específic a tots ells (Figura 5).  
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Figura nº 5.- Diferències mitjanes entre el que considera el professor que necessiten els 
estudiants i la valoració dels professionals dels 4 àmbits comjuntament. La numeració 
correspon als items de l’Annex 1. Una desviació negativa indica un dèficit segons els 
professionals. 
 
Com es pot apreciar en la figura 5, les diferències disminueixen molt el rang de 
valors i, a més, no es veu un perfil amb moltes respostes amb diferències 
positives o negatives com es donava en els àmbits de Clínica i Indústria 
considerats de forma aïllada. Això és degut a que aquests dos àmbits es 
compensen entre ells. 
 
Per tant, es pot concloure que, de forma global (4 àmbits junts), no hi ha 
diferències massa grans ni perfils ni de valors entre el que considera el 
professorat que ha d’impartir (segons l’àmbit) i  el que pensen els professionals.  
 
En les figures 6 i 7 estan resumides les mitjanes globals dels professors UB i 
del total de professionals per a cada ítem ordenats de major a menor puntuació 
(fins a l’item 32, que són els coneixements), ordenats pels membres UB (fig 6) i 
ordenats per professionals (fig 7). Es pot apreciar que hi ha puntuacions més 
extremes, tan per la banda superior com inferior, en els membres UB, això pot 
ser degut a que els professionals acostumen a donar puntuacions més 
centrades, i els professors comparen més puntuacions entre sectors. 
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Figura nº 6.- Ítems de l’enquesta (Annex 1) ordenats de major a menor puntuació pels membres 
UB.  
 

 
 
Figura nº 7.- Ítems de l’enquesta (Annex 1) ordenats de major a menor puntuació pels 
professionals. 
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En les figures 8-9 es pot observar les diferències entre les opinions en els ítems 
generals de l’enquesta (fig 8) i en els ítmes específics (fig 9). Es pot apreciar 
que les diferències són menors en el cas dels ítems generals i no hi ha una 
tendència clara a ser positives o negatives. En canvi en els ítems específics les 
diferències són més grans i hi ha una certa tendència per blocs a ser negatives 
(els professionals li donen més importància que els professors) com són: bloc 
d’additius, contaminants i descriptiva aliments; el bloc de les diferències 
positives seria el de modificacions i alteracions i tecnologia dels aliments. 
 

 
 
Figura nº 8.- Diferències en la valoració del ítems (Annex 1) considerats generals (o de 
coneixement global) per professors i per professionals. Un valor negatiu, significa un dèficit 
segons el professional.  
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Figura nº 9.- Diferències en la valoració del ítems (Annex 1) considerats específics per 
professors i per professionals. Un valor negatiu, significa un dèficit segons el professional 
 
En les figures 10 i 11 estan resumits els valors de les mitjanes per a cada àmbit 
per als professionals (fig 10) i pels professors (fig 11). En aquestes gràfiques es 
pot observar que la importància atorgada als diferents ítems i els perfils són 
similars entre quant a l’opinió de professionals i dels professors. 
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Figura nº 10.- Valors de les mitjanes per a cada ítem i àmbit, segons l’opinió dels professionals. 
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Figura nº 11.- Valors de les mitjanes per a cada ítem i àmbit, segons l’opinió dels professors. 
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8.- Millores introduïdes 
 
A títol experimental i fruit de les discussions mantingudes entre els integrants 
de l’equip, durant el curs 2007/2008 s’han introduït les següents millores en la 
docència: 
 
- fixació d’objectius i competències de les assignatures:  
- disseny d’un nou pla docent: a) modificació programa, b) coordinació amb 
altres assignatures (Nutrició bàsica) , c) introducció de l’aprenentatge autònom, 
d) avaluació continuada, e) activitats de treball individual, f) seminaris 
interdisciplinars  
 
8.1) Pla docent (Aliments):  
 
Activitats presencials : 64 hores repartides en les següents tasques: 

⇒ 44 hores de classes magistrals 
⇒ 8 hores de tutories (activitat 1: resolució de problemes, activitat 2: cas de 
producte alimentari i activitat 3: etapes del procés d’elaboració d’un 
producte alimentari) 
⇒ 2 hores de seminari pràctic per ordinador de teledocumentació (activitat 
2). L’objectiu es donar a conèixer i familiaritzar l’alumnat amb els recursos 
de la UB (biblioteca digital i cerca d’informació mitjançant bases de dades). 
⇒ 10 hores de pràctiques de laboratori: elaboració d’un producte alimentari 
i característiques de control dels aliments. 
 

8.2) Activitats no presencials (Aliments): 
 
Activitat 1 : Problemes i questions teòriques i conceptuals relacionades amb el 
bloc “Components dels aliments”, que el alumne tindrà que resoldre 
individualment i lliurar, amb una data fixada pel professor, per tal de fer una 
discussió conjunta dels resultats. 
 

• Objectius:  Fomentar la reflexió sobre l’estructura i propietats dels 
components dels aliments, propis o incorporats, i les seves funcions. Promoure 
la capacitat de resoldre problemes i qüestions relacionades amb les principals 
reaccions que poden produir-se en els aliments i la seva relació amb la 
composició i la qualitat dels mateixos. 

 
 
Activitat 2 : Consistent en un treball en el qual s’estudia, individualment, un  
producte alimentari. Els alumnes hauran d’escollir, mitjançant  un treball de 
camp autònom en establiments comercials (mercats, supermercats, etc.)  un 
tipus d’aliment, proporcionat pel professor. Hauran de lliurar l’etiqueta del 
producte (original o copia) i ompliran una fitxa referent a les característiques del 
producte (físiques, organolèptiques, ...), el llistat d’ingredients/composició i la 
funció dels mateixos. A més haurà de cercar, mitjançant bases de dades, 3 
articles científics en anglès relacionats amb els ingredients del producte 
alimentari escollit i lliurar les 3 referències al professor. 
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• Objectius 2 : Potenciar el coneixement de la varietat de productes alimentosos 
del mercat i capacitar a l’estudiant per avaluar les dades i informacions 
contingudes en l’etiquetatge i envasament. Fomentar la comprensió de la 
informació recollida en l’etiquetatge així com l’anàlisi crítica per tal que l’alumne 
pugui donar la seva opinió personal envers la relació qualitat-preu. Afavorir la 
habilitat en recerca bibliogràfica utilitzant eines telemàtiques i introduir a 
l’alumne en el món científic, diferenciant-lo dels aspectes més divulgatius i 
propagandístics. Estimular el treball autònom. 

 
 
Activitat 3 :  Es proposa, a cada alumne, un aliment concret del mercat. 
L’alumne haurà de lliurar al professor 5 imatges (fotografies originals o no)  de 
l’aliment, cadascuna referent a una de les etapes de la cadena alimentaria 
(matèries primeres,  transformació, equipament, manufactura, etc.) segons el 
seu criteri. Cada imatge haurà d’anar acompanyada d’una breu explicació 
redactada i descriptiva.  
  

• Objectius activitat 3 : Introduïr a l’alumne en la matèria de tecnologia 
d’aliments. Fomentar el treball autònom en aquest cas, aplicat al processat dels 
aliments. Estimular la comprensió del procés d’elaboració dels productes 
alimentosos al llarg de la cadena alimentària per tal de capacitar a l’estudiant 
per avaluar les dades i informacions sobre propietats dels aliments derivades 
de la seva composició i processos tecnològics aplicats. 

 
Cal dir que aquesta activitat, s’ha coordinat amb l’assignatura de Nutrició 
bàsica, que utilitza els mateixos aliments per desenvolupar una activitat 
relacionada amb el valor nutritiu del producte.  
 
8.3) Activitats pràctiques presencials (Aliments):  
 
Un seminari pràctic per ordinador  de teledocumentació. L’objectiu es donar a 
conèixer i familiaritzar l’alumnat amb els recursos de la UB (campus virtual, 
biblioteca digital i cerca d’informació mitjançant bases de dades). 
 
Pràctiques de laboratori (5 sessions): elaboració d’un producte alimentari i 
detreminació de paràmetres de qualitat dels aliments,  
 
1ª Elaboració de formatge fresc: La sessió està orientada a conèixer diferents 
processos de coagulació de les proteïnes làcties i entendre com condicionen 
les característiques de la quallada obtinguda. 
 
2ª Estudi de l’enfosquiment enzimàtic: Aquesta pràctica permet a l’alumne 
entendre els factors que afecten el desenvolupament de les reaccions 
d’enfosquiment que catalitza la polifenoloxidasa i com es poden aprofitar 
aquests factors per evitar aquest enfosquiment en cas que no interessi que es 
produeixi. 
 
3ª Biodisponibilitat del ferro: L’objectiu és introduir el concepte de 
biodisponibilitat de nutrients emprant com a exemple el ferro inorgànic. Aquesta 
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pràctica relaciona les propietats i comportament del ferro i els seus quelats amb 
l’absorció i biodisponibilitat del ferro en el sistema biològic humà. 
 
4ª Caràcter reductor i poder edulcorant d’alguns glúcids: diferenciar química i 
organolèpticament el poder edulcorant i el caràcter reductor, directe o indirecte, 
d’alguns hidrats de carboni, mono-, di- o polisacàrids. 
 

• Objectius : Capacitar a l’estudiant per tal que assoleixi les destreses bàsiques 
i necessàries pel  treball en el laboratori químic; Capacitar a l’ estudiant per 
interpretar i aplicar una metodologia bàsica de laboratori físic i químic 
relacionada amb els aliments; Estimular l’ús de les eines telemàtiques 
fomentant l’habilitat en la cerca d’informació relacionada amb la composició i 
qualitat dels aliments       

 
8.4) Avaluació (Aliments):  
 
La realització de les tres activitats complementaries programades al llarg del 
semestre  comptabilitzen, respectivament, 10%, 10% i20% de la qualificació 
final. La realització i avaluació de pràctiques compta com a màxim un 15%, que 
es pot assolir mitjançant el control de l’assistència i l’acompliment d’un 
qüestionari amb preguntes curtes i obertes.  La avaluació de l’assignatura 
inclou una prova de coneixements (tipus test) final, (45%). Per a superar amb 
èxit l’avaluació final cal la participació en totes les activitats i la obtenció d’un 
4/10 en la prova final.     
 

8.5) Enquesta d’opinió i impacte sobre el rendiment acadèmic.   
 
Amb l’objectiu de conèixer l’opinió i valoració dels estudiants sobre les activitats 
no presencials introduïdes, durant el curs 2007-2008, s’ha realitzat una 
enquesta específica sobre aquesta qüestió, mitjançant el campus virtual UB 
que utilitza el sistema MOODLE. Es van formular 5 consultes y una resposta 
oberta d’apreciació personal: 1.- Contribució a la formació; 2.- Hores de 
dedicació; 3.- Dificultat de l’activitat 1; 4.- Dificultat activitat 2; 5.- Dificultat 
activitat 3; 6.- Breus comentaris sobre les activitats. 
 
Els resultats de l’enquesta es presenten en la Taula nº 7. La mitjana 
d’alumnes que han respost a la consulta va ser de 38 (62,3%). Així mateix, 
reproduïm alguns dels comentaris més significatius.  
 
 
ÍTEM N % 

 A M B I 1.- Com valores la contribució dels exercicis 
proposats per a la teva formació? 38 2.6 76.3 21.1 0 

 <20h 20-30h >30h 2.- Quantes hores aproximades has dedicat a la 
preparació de les activitats complementàries? 37 5.4 18.9 75.7 
  Alt Mitg Baix 
3.- Valora el nivell de dificultat que ha representat 
per a tu l'activitat 1 

39 84.6 15.4 0 

4.- Valora el nivell de dificultat que ha representat 
per a tu l'activitat 2 

39 5.1 94.9 0 

5.- Valora el nivell de dificultat que ha representat 39 25.6 61.5 12.8 
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per a tu l'activitat 3 
6.- Breus comentaris sobre les activitats : 12  
1) M'agradaria fer només un seggeriment, l'assignatura és molt interessant però crec que 
ha mancat temps per aprofondir més en tots els temes. 
2) Personalmente algunas de las actividades me hiceron perder mas el tiempo y no siento 
haber aprendido mucho. Creo que las actividades son una buena herramienta de 
aprendizaje pero algunas de las actividades no las encontré interesante y no siento que 
halla aprendido más que en una clase presencial. El echo de tener que buscar artículos en 
inglés esta bien para ir acostumbrandonos a la literatura científica en inglés pero para 
alguien que no sabe inglés no es una buena herramienta de aprendizaje, el incular el 
inglés a los alumnos no pasa por hacerles buscar información que no van a entender, se 
deberián buscar alternativas 
3) Les activitats han esta bé, però hagues preferit treballar-ho a classe. La que potser 
m'ha costat una mica d'entendre ha sigut l'activitat 1, però les demés les he trobat més 
fàcils. 
4) Està molt bé fer treballs, doncs es important saber buscar informació i on l'has de 
buscar, peró crec que entre tots ens heu donat força treballs a fer, amb la consequent 
despesa de temps, i els que com en el meu cas no disposem del 100 x 100 dels temps, 
hem anat bastant de bólid. Crec que fora bo dossificar les feines,al cap i a la fi, si no 
aproves l'exàmen no aproves l'asignatura, per tant s'ha d'estudiar igualment i si treus 
hores per fer treballs, d'on treus les hores per estudiar? Penso que aquest nou pla no es 
prou rendible pels estudiants i condemna els estudis a que siguin només per uns quants 
privilegiats.(Els que disposen de tot el temps del mon). 
5) Me han parecido actividades buenas y complementarias al temario de la asignatura, te 
hacen realizar trabajo autónomo fuera de clase, y aprender a recurrir a diferentes fuentes 
de información, PERO, se tendría que pocurar que NO fueran tan cercanas a las fechas 
de los exámenes, puesto que hay mucha más materia por estudiar. También, han costado 
esfuerzo por que son temas que cuando mandaron la actividades todavía no habíamos 
visto en horas lectivas, puesto que, suponen un sobresfuerzo,se les puede preguntar a los 
profesores, pero al igual qu e todos no andan sobrados de tiempo para contestar alas 5-6 
dudas de 80 alumnos sólo contando a los de 1er curso.  
6) Les práctiques han sigut mol profitoses per a mí. 
7) Crec que ens han tret masses hores les activitats i després l'examen segueix tenint 
molta càrrega de matèria. 
8) Encuentro muy util que nos den tareas para hacer en casa, ya que lo veo una manera 
de ir estudiando. De hecho creo conveniente tambien que hagan mas evaluaciones 
durante el semestre para evitar tener que estudiar todo junto para el examen final. 
9) Con las actividades se aprende pero estas nos dejan menos tiempo para estudiar. 
10) Me parece que hemos tenido que pasar mucho tiempo haciendo las actividades y 
hemos tenido poco tuempo para estudiar el temario. 
11) Per tal que les activitats serveixin realment per a la formació, és important que 
l'alumne pugui tenir-ne la correcció per tal de veure en quins punts s'ha equivocat i així 
poder saber quins conceptes tenia erronis. No hem rebut les correccions de les activitats 
de cap de les assignatures, i aleshores ens quedem a mitges, el valor de l'activitat 
disminueix en un 50%. Les reberem en algun moment? 
12) Realitzar activitats que puguin complementar l´assignatura ho trobo molt bé, el que 
crec és que no s´hauria d´imposar com algo obligatori, hauria d´esser voluntari per 
aquelles persones que ho volguessin fer. Aquestes activitats no son molt complicades 
però comporten bastanta dedicació si es volen realitzar bé, per això crec que haurien 
d´esser voluntàries. El mateix opino de les pràctiques, crec que haurien d´esser 
voluntàries, o si més no realitzar-les dins l´horari de classe, perque s´ha de tenir en 
compte que hi ha molta gent que treballa per les tardes i no es pot permetre el fet de faltar 
a la feina. 

 
 
Taula nº 7.- Resultats de l’enquesta de valoració sobre activitats no presencials introduïdes. 
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Malgrat que es comparen unicament dos cursos, aquestes modificacions han 
repercutit en les qualificacions de forma molt positiva, tal como pot 
comprobarse en la taula següent (Taula nº 7):  
 
 

curs 2006-2007 curs 2007-2008 
 Qualificació 
  

nº 
alumnes % 

nº 
alumnes % 

excel·lent MH 4 4% 3 4% 

excel·lent 8 9% 9 13% 

notable 11 12% 15 22% 

aprovat 28 31% 20 30% 

suspens 20 22% 13 19% 

no presentats 18 20% 7 10% 

Total 89 100% 67 100% 
 
Taula nº 8.- Comparació de qualificacions dels alumnes del CESNID curs 2006-07   
i curs 2007-08, amb les millores introduïdes. 

 
Cal destacar que mentre el curs 2006-2007 la taxa de fracàs (entesa com a 
percentatge de no presentats i suspesos en primera convocatòria), va 
representar un 43% (i pel curs 2005-2006 fou del 59%), pel 2007-2008, després 
de la implementació de les millores, aquest valor fou del 39%.  
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9.- Conclusions  
 
A partir de l’estudi realitzat, es poden extreure les següents conclusions de 
tipus general:  
 

1) Es constata l’existència de models diversos quant a la organització 
d’aquesta matèria, entre les diferents universitats espanyoles i 
estrangeres analitzades.  

2) Els objectius de la titulació, exigeixen una selecció molt acurada dels 
continguts que cal impartir i del seu nivell d’aprofundiment. Si bé aquest 
ha de ser un principi general en totes les titulacions, entenem que, en 
aquest cas, és especialment important, per tal de: a) contribuir a la 
definició del perfil professional del dietista-nutricionsia i b) evitar 
confusions amb altres titulacions, quant a competències i habilitats 
adquirides.   

3) Alguns continguts de la matèria exigeixen uns coneixements previs 
(química i física bàsicament) que amb el model actual, l’estudiant no té 
suficientment assolits. En aquest sentit i a l’hora de dissenyar un nou pla 
d’estudis, entenem que és imprescindible realitzar un estudi amb 
profunditat de la seqüència lògica de conceptes i continguts, i a partir 
d’aquest esquema dissenyar l’itinerari curricular primer per blocs de 
continguts i després, per assignatures. 

4) La diversitat de continguts de la matèria posa de manifest la 
conveniència de dissenyar “blocs” de la mateixa, independentment de 
l’assignatura o assignatures finals en les que s’incloguin. Entenem que 
amb aquest disseny, podrien evitar-se algunes de les repeticions que 
avui es detecten.  

5) Ateses les característiques de la matèria i dels objectius que s’han 
d’assolir en relació amb la mateixa, entenem que l’actual procés de 
reforma d’ensenyaments i d’introducció de noves metodologies docents, 
ofereixen una magnífica oportunitat per a desenvolupar determinades 
competències que difícilment poden abordar-se amb el model actual.   

6) Es constata l’existència un cert grau de discrepància entre les 
necessitats generades des de diferents àmbits professionals 
(assistencials o no) quant a continguts de la matèria. Aquesta 
circumstància, que probablement es reprodueix amb altres matèries, 
s’hauria de tenir en compte, a l’hora de fixar la optativitat de 
l‘ensenyament.    

7) Es constata la importància de dissenyar un programa de pràctiques 
adequat als objectius de la titulació. En aquest sentit, entenem que cal 
ampliar aquest concepte, en base a la utilització de recursos multimèdia, 
informàtics i espais virtuals (wikis, blogs, etc.), així com a les pràctiques 
o treballs de camp (mercats, cadenes de distribució, etc.). Aquestes 
pràctiques, han de ser l’instrument fonamental per desenvolupar 
determinades habilitats en l’estudiant.   

8) En relació amb aquesta matèria, es constata una manca de material 
docent destinat específicament a aquesta titulació. 

9) Com a principi general, entenem que les activitats no presencials, amb 
un disseny adequat, poden ser un bon instrument per a la docència, ja 
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que, a banda de permetre consolidar coneixements i potenciar el 
desenvolupament d’habilitats, poden convertir-se en un excel·lent 
sistema per coordinar diferents assignatures, a partir de la coordinació 
d’aquestes activitats.  

10)  Les experiències que a títol experimental hem introduït en la docència, 
demostren una bona acceptació per part de l’estudiant així com un 
efecte molt positiu quant a l’èxit.  
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10.- Propostes i comentaris finals  
 
Fruit de l’estudi i anàlisi realitzat sobre la matèria ubicada en l’ensenyament de 
Nutrició Humana i Dietètica, es formulen les següents propostes :   
 

10.1) Objectius generals: 
 
Coneixements: 
 
- Adquisició d’una noció integrada del concepte d'aliment, a partir del 
coneixement de la seva composició i dels processos a que han estat sotmesos. 
- Adquisició dels conceptes de “cadena alimentària” en general i dels processos 
de producció, transformació i alteració en particular, i de la seves repercussions 
sobre les característiques i propietats dels aliments. 
- Adquisició de la noció de valor nutritiu dels aliments i de les seves 
modificacions en funció del processos tecnològics a què han estat sotmesos. 
- Adquisició de la noció de qualitat dels aliments i de la importància del control 
dels productes alimentosos, en relació amb el valor nutritiu, la seguretat 
alimentària i amb les propietats organolèptiques dels mateixos. 
- Adquisició d’un coneixement adequat dels principals grups i tipus d'aliments, 
quant a les seves característiques d'elaboració, composició i paràmetres de 
control elementals. 
  
Actituds: 
  
-  Actitud positiva front a la professió de Dietista-Nutricionista. 
-  Interès de l’estudiant per la Ciència i la Tecnologia dels aliments. 
-  Capacitat de participació, responsabilitat i exigència. 
-  Visió del caràcter interdisciplinari de la Ciència.   
 
Habilitats: 
 
- Capacitat per avaluar les dades i informacions sobre propietats dels aliments 
derivades de la seva composició, qualitat i processos tecnològics aplicats. 
- Capacitat per a fer una aproximació a la qualitat dels aliments. 
- Capacitat per a la cerca i interpretació d’informació científica, fiable i 
actualitzada. 
- Capacitat per treballar en equip (organització, distribució de tasques, 
lideratge). 
- Capacitat per presentar, publicar i divulgar informació, tot utilitzant un 
llenguatge adequat, des del punt de vista científic i tecnològic. 
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10.2) Objectius específics dels blocs:   
 

1) Components dels aliments :  
 

Coneixements: 
 
- Adquisició dels coneixements bàsics sobre l'estructura i propietats dels 
components dels aliments, propis o incorporats, i les seves principals funcions 
en l’aliment. 
- Coneixement de les principals reaccions d’alteració i modificació que poden 
produir-se en els aliments i la seva relació amb la qualitat dels mateixos.  
- Adquisició de la terminologia científica adequada i suficient, en relació amb 
estructures, propietats i funcions dels components dels aliments.  
 
Habilitats: 
 
- Capacitat per integrar coneixements bàsics de química, física i bioquímica i 
aplicar-los adequadament a les Ciències dels aliments.  
 
2) Tecnologia bàsica dels aliments 
 
Coneixements: 
  
- Conèixer les principals funcions tecnològiques dels diferents components i/o 
ingredients dels aliments 
- Conèixer els fonaments dels principals tractaments d’elaboració, 
transformació i conservació dels aliments.   
- Conèixer els efectes i repercussions dels diferents tractaments tecnològics 
aplicats sobre es propietats i característiques dels aliments en general i sobre 
el contingut i disponibilitat de nutrients, en particular.  
- Conèixer els processos químics, físics i biològics que determinen i 
condicionen l’estabilitat dels aliments, la seva vida útil i durabilitat.  
- Conèixer les bases i principals característiques dels diferents tipus d’envasat 
dels aliments. 
- Coneixement del llenguatge de tipus tecnològic necessari i suficient.  
 
Habilitats  
 
- Saber justificar des del punt de vista tecnològic la utilització per part de la 
indústria alimentària dels principals ingredients dels aliments.  
- Capacitat d'utilització de les principals fonts de documentació que contenen 
informació relacionada  amb l’elaboració i processat  industrial d’aliments. 
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3) Anàlisi i control dels aliments : 
 
Coneixements 
 
- Coneixement dels fonaments de metodologies bàsiques de control físic i 
químic dels aliments, així com de la terminologia aplicada i específica. 
- Coneixement de la justificació i significat dels paràmetres de control dels 
aliments.    
- Coneixement de les fons i interpretació de les normatives relacionades amb el 
control d’aliments.  
- Coneixement i aplicació adequada del concepte de qualitat dels mètodes i del  
treball en el laboratori. 
- Coneixement de les normes d’actuació i seguretat en el laboratori d’anàlisi 
químic i físic.    
 
Habilitats  
 
- Assoliment de les destreses bàsiques i necessàries pel treball en el laboratori.  
- Capacitat per fer una selecció de mètodes senzills per tal d’avaluar la qualitat 
dels aliments  
- Capacitat per interpretar i aplicar una metodologia bàsica de laboratori (anàlisi 
físic i químic) relacionada amb el control d’aliments. 
- Habilitat per a la realització de càlculs i en la interpretació i significació de 
resultats.  
 
4) Bloc d’integració: descriptiva d’aliments 
 
Coneixements 
 

- Conèixer la naturalesa, característiques i composició dels aliments, per tal de 
poder valorar, amb criteris científics, la seva importància en l'alimentació dels 
individus i poblacions.  
- Conèixer les característiques específiques dels principals grups d'aliments, 
integrant aspectes relacionats amb l'origen, composició, tipus i categories, 
tractaments tecnològics, control i legislació. 
- Conèixer els tipus i característiques de les taules de composició. 
- Conèixer la terminologia específica quant a orígens, tipus, morfologia, parts 
anatòmiques, categories,etc. dels aliments. 
 
Habilitats 
 
- Capacitat per avaluar les dades i informacions sobre propietats dels aliments, 
derivades de la seva composició i processos tecnològics aplicats, i emetre 
opinió sobre els mateixos.  
- Capacitat per fer una aproximació al valor nutritiu dels aliments, de les seves 
modificacions en funció dels processos tecnològics a què han estat sotmesos.   
-  Capacitat per utilitzar adequadament les taules composició dels aliments. 
- Capacitat per reconèixer “de visu”, els principals aliments, així com el seu 
estat de conservació. 
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10.3) Organització i metodologies de docència. 
 
Pels diferents blocs establerts (I.- Components dels aliments, II, Tecnologia 
bàsica, III.- Anàlisi i control, IV.- Integració: descriptiva d’aliments), proposem 
les diferents modalitats i mètodes per a la docència:  
 
1) Organització:   
 
Modalitats 

organitzatives 

Bloc I 
(% ECTS) 

Bloc II 
(% ECTS) 

Bloc III 
(% ECTS) 

Bloc IV 
(% ECTS) 

Classes teòriques/ 

d’exposició 

30 20 15 30 

Seminaris/ 

tallers 

10 30 25 20 

Classes  

pràctiques 

15  20  

Pràctiques 

externes 

   10 

Estudi i treball 

en grup 

5 10 5 5 

Estudi i treball 

autònom 

35 35 30 30 

Tutories 5 5 5 5 

TOTAL 100 100 100 100 
 
Taula nº 9.- Distribució (%) dels ECTS dels diferents blocs, en funció de les modalitats 
organitzatives. 
 
2) Metodologies 
 
Mètodes Bloc I Bloc II Bloc III Bloc IV 

Lliçó magistral 

 

    

Estudi de casos 

 

    

Resolució de  

Problemes 

    

Aprenentatge  

basat en problemes   

    

Aprenentatge 

Cooperatiu 

    

 
Taula nº 10.- Metodolgies docents que es proposen pels diferents blocs de la matèria. 
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3) Utilització de noves tecnologies  de la informació i de la comunicació (TIC):  
 
Proposem la creació d’un blog per a la matèria , que permeti la integració de 
tots els aspectes tractats en cadascun dels blocs. Aquest blog, hauria de tenir 
els següents components: blog de l’aula  (programa docent, activitats no 
presencials, material de suport, informació addicional), un taller creatiu, gestió 
de projectes i una guia de navegació . (16)(17)(18)(19)(20)(21) 

Així mateix, es crearà  un llibre de qualificacions  mitjançant el mòdul de 
qualificacions del Moodle versió 1.9 (campus virtual). 

D’altre banda, es proposa la creació d’una revista digital en la que es 
publicaran, prèvia selecció per part del professorat, aquells treballs que amb un 
format prèviament definit, destaquin per la seva qualitat. Aquesta modalitat, 
entenem seria de gran utilitat per al bloc “Integració: descriptiva d’aliments”, ja 
que permetria elaborar un fons de dades sobre aliments. La publicació d’un 
treball a la revista, hauria de tenir un reconeixement en la qualificació final. 
 
10.4) Avaluació: 
 
Per a l’avaluació dels coneixements i habilitats que s’han descrit, es proposen 
les següents modalitats:  
 
Avaluació   Bloc I Bloc II Bloc III Bloc IV 

 
treball  

individual 

(4) 

-problemes 

teòrics 

 

 (6) 

problemes 

teòrics/ 

numèrics 

(4) 

-estudi casos 

- treball de 

camp 
 

treball en  
grup 

 - presentació 

en públic 

-treball  

  

 
 
 
 
 

continuada 

tutoria 
presencial/ 

virtual 

 

assessorament 

(seguiment) 

 

assessorament 

(seguiment) 

 

assessorament 

(seguiment) 

 

assessorament 

(seguiment) 
 

pràctiques 
 

- informe 

 - observació 

-  informe 

- informe 

(treball de 

camp) 

 
final  

prova final preguntes 

curtes obertes 

test 

multi opció 

preguntes 

curtes obertes 

test 

multi opció 
 
Taula 11.- Proposta de sistemes d’avaluació dels diferents blocs. 
 
 
10.5) Ubicació temporal (espiral del coneixement): 
 
Proposem una ubicació dels diferents blocs en el pla d’estudis, que tingui en 
compte una seqüència lògica, tal com s’assenyala en la taula adjunta:  
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Continguts previs  Continguts posteriors 

Nutrició bàsica Bases de química 
Bases de física 

Bloc I 
Toxicologia 

 Bloc II Tecnologia culinària 
Seguretat alimentària Legislació Bloc III 
Salut pública 
Nutrició aplicada  Bloc IV 
Dietètica 

 
10.6) Altres consideracions:  
 
-  Cal destacar la importància d’aquesta matèria en la organització del 
Practicum, en especial pel que fa a les vessants industrial, restauració colectiva 
i introducció a la recerca.  
 
- En base a la configuració i estructura del nou pla d’estudis, entenem que 
podria pensar-se en el disseny de mòduls optatius, impartits de manera 
intensiva, conjuntament amb altres àrees, relacionats amb la matèria i que 
permetessin ampliar o aprofundir en alguns continguts, com ara “aliments 
funcionals” o “noves tecnologies de preparació d’aliments”.  
 
- A partir de l’anàlisi realitzat en aquest estudi, entenem que caldria introduir en 
el pla d’estudis un mòdul d’iniciació a la recerca, dissenyat amb continguts 
adequats a les necessitats de la professió. La matèria objecte d’estudi, hauria 
d’aportar alguns continguts destacats en aquest mòdul. 
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Annex 1 . Fitxa corresponent a l’enquesta  per avaluar els continguts de la 
matèria. 
 

nº Ítem Coneixements 

 ALIMENT (aspectes generals)  
1 Característiques físiques 
2 Característiques químiques 
3 Característiques sensorials 
4 Matèries primeres / ingredients 
5 La cadena alimentària  
6 Qualitat  
 COMPONENTS DELS ALIMENTS 

7 Classificacions 
8 Estructura química 
9 Nomenclatura 
10 Propietats (funcionals i tecnològiques) 
11 Reaccions 
12 Descriptiva (estudi monogràfic) 
 MODIFICACIONS i ALTERACIONS 

13 Estabilitat  
14 Descriptiva (estudi monogràfic) 
15 Repercussions  
 ADDITIUS 

16 Conceptes relacionats. Seguretat 
17 Descriptiva (estudi monogràfic) 
18 Legislació 
 CONTAMINANTS QUÍMICS 

19 Conceptes 
20 Descriptiva (estudi monogràfic) 
21 Legislació 
 TECNOLOGIA  AIMENTS (GENERAL) 

22 Operacions bàsiques 
23 Fonaments dels tractaments 
24 Descriptiva (estudi monogràfic: esterilització, hidrogenació, etc..) 
25 Repercussions 
 DESCRIPTIVA ALIMENTS  

26 Definicions i classificacions. Categories i Tipus. 
27 Composició I valor nutritiu. 
28 Característiques morfològiques, de composició, etc 
29 Processos d’elaboració i tecnologies específiques 
30 Qualitat i control 
31 Legislació específica 
32 Descriptiva (estudi monogràfic) 
 HABILITATS 

33 Cerca d’informació i documentació 
34 Aproximació al valor nutritiu aliment 
35 Aproximació al comportament i interès tecnològic ingredients 
36 Comprensió llenguatge científic 
37 Avaluació riscos alteració aliments 
38 Redacció i presentació informes 
39 Habilitats bàsiques de treball laboratori 
40 Riscos treball laboratori 
41 Interpretació resultats i informes analítics 
42 Treball en equip 
 ACTITUDS 

43 Esperit crític 
44 Interès pel coneixement científic 
45 Actitud positiva front a problemes relacionats amb la professió 
46 Interès per la innovació 
47 Comportament ètic 
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