
 

 

 
NUTRICIÓ 2020-2021 

 

CURSOS DE FORMACIÓ CONTINUA 

Pàgina | 1  

 

 

NUTRICIÓ 

Curs acadèmic 2020-2021 Codi 106099 ECTS 6 

Titulació Grau en Infermeria 

Curs 1r Període 2n semestre 

Matèria Nutrició 

Caràcter Bàsica Idioma de la docència Català 

Coordinació assignatura Prof. Cecília González Costa 

Correu electrònic ceciliagonzalez@euit.fdsll.cat 

Professorat 
Dra. Neus Sagués Martínez 

Georgina Bermúdez Argemí 

RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU 

L’assignatura de Nutrició permet a l’alumne adquirir els coneixements bàsics sobre els aliments i els 

nutrients que els composen, a fi de poder comprendre les seves funcions biològiques, les quals estan 

emmarcades dins d’un “tot” que és l’organisme en la seva total interdependència amb l’exterior. 

Per això, l’adquisició d’aquests coneixements és bàsica per a la formació dels futurs professionals 

d’infermeria, ja que són els que hauran de fer educació per a la salut a les persones sanes i en les 

diferents situacions de malaltia. Per aquesta raó, aquesta assignatura està íntimament relacionada 

amb la de fisiologia, així com amb la d'infermeria de la persona adulta.  

INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL 

Aquesta assignatura dona els coneixements científics que permeten a l’estudiant ser conscient de 

la total interrelació entre el medi (aliments, aigua, oxigen, i altres) i l’organisme humà, i permet 

comprendre el paper, tan important, que té una bona alimentació en el manteniment de la salut.  

RECOMANACIONS PRÈVIES 

Es recomana haver cursat les assignatures d’Estructura i Funció del Cos Humà.  
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OBJECTIU/S 

• Conèixer els diferents nutrients i en quins aliments es troben.  

• Conèixer les necessitats nutricionals de les persones sanes, en cadascuna de les dife-

rents etapes de la vida, i conèixer la importància que té l’alimentació en la consecució 

d’un bon estat de salut. 

• Capacitar a l’estudiant per a promoure i reforçar conductes alimentàries saludables, 

essencials per a mantenir un bon estat de salut i per a la prevenció de malalties.   

• Saber quines són les pautes alimentàries recomanables en les diferents patologies 

subsidiàries de ser millorades amb l’alimentació.  

• Contribuir, juntament amb la resta d’assignatures, a que l’alumne adquireixi les acti-

tuds i els valors adequats per a un correcte exercici de la seva futura professió. 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE 

E01. Prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les 

persones que s’atenen, d’acord amb l’estat de desenvolupament dels coneixements científics 

de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s’estableixen a les normes legals i 

deontològiques aplicables. 

E01.06. Descriure les necessitats nutricionals de les persones sanes i amb problemes de salut 

durant el seu cicle vital per promoure i reforçar pautes de conducta alimentària saluda-

ble. 

E01.07. Reconèixer els nutrients i els aliments en els que s'hi troben, que permeten cobrir les 

necessitats nutricionals de les persones sanes o amb problemes de salut. 

E01.08. Identificar els problemes nutricionals de major prevalença i seleccionar les recomana-

cions dietètiques adequades. 

E10. Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos tot garantint la seva 

seguretat. 

E10.03. Determinar els problemes que es presenten amb més freqüència quan les persones 

amb problemes de salut no segueixen la dieta terapèutica planificada, proposant inter-

vencions efectives per la seva adhesió. 
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E10.04. Dissenyar dietes adequades per a persones sanes i amb els problemes de salut més 

prevalents. 

E10.03. Determinar els problemes que es presenten amb més freqüència quan les persones 

amb problemes de salut no segueixen la dieta terapèutica planificada, proposant inter-

vencions efectives per la seva adhesió. 

E10.04. Dissenyar dietes adequades per a persones sanes i amb els problemes de salut més 

prevalents.  

COMPETÈNCIES BÀSIQUES / GENERALS  

B03. Que els estudiants tinguin la capacitat d’aplegar i interpretar dades rellevants (normalment 

dins la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants 

d’índole social, científica o ètica. 

G4. Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere. 

G4.03. Analitzar las diferències per sexe i les desigualtats de gènere en l'etiologia, l'anatomia, 

la fisiologia, les patologies, en el diagnòstic diferencial, les opcions terapèutiques, la 

resposta farmacològica, el pronòstic i en les cures infermeres. 

CONTINGUTS 

UNITAT 1: PRINCIPIS BÀSICS I ALIMENTACIÓ EQUILIBRADA 

• Conceptes 

• Nutrigenòmica i nutrigenètica 

• Els nutrients i el metabolisme energètic cel·lular  

• Els aliments 

• Necessitats nutritives i energètiques de la persona sana 

• Dieta Mediterrània 

• Alimentació equilibrada 

• Dietes vegetarianes 
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UNITAT 2: DIETOTERÀPIA 

• Valoració de l’estat nutricional  

• Dietes controlades en sodi 

• Dieta en les dislipoproteïnèmies 

• Dieta en les malalties cardiovasculars 

• Dietes en les alteracions de l’aparell digestiu  

• Dieta en la celiaquia 

• Dietes controlades en potassi, calci i fòsfor 

• Dieta en la litiasi de les vies urinàries 

• Dieta en la hiperuricèmia i la gota 

• Dieta en les anèmies ferropèniques 

•  Dieta en l’obesitat 

• Dieta en la diabetis 

• Dieta en les intoleràncies i al·lèrgies alimentàries 

• Dieta en el pacient oncològic 

• Dietes hospitalàries 

• Nutrició enteral i nutrició parenteral 

UNITAT 3: ALTRES 

• Dieta en la prevenció de càncers 

• Alcohol i nutrició 

• Nutrició i estrès oxidatiu 

• Higiene i qualitat alimentària. Toxinfeccions alimentàries  

• Els additius alimentaris 

• Dites i mites al voltant de l’alimentació  
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ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

TIPUS HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Dirigides
Teoria (TE)

Pràctiques d'aula (PAUL)
49,5 2,0

E01.06, E01.07, E01.08, E10.03, 

E10.04, G4.03, B03

Supervisades Tutoria 1,0 0,0
E01.06, E01.07, E01.08, E10.03, 

E10.04. G4.03 B03

Autònomes

Estudi personal 

Elaboració de treballs                       

Cerca bibliogràfica

99,5 4,0
E01.06, E01.07, E01.08, E10.03, 

E10.04, G4.03, B03

TOTAL 150,0 6,0  

AVALUACIÓ 

Descripció de les activitats d’avaluació: 

Aquesta assignatura s’avalua amb: 

• Lliurament de treballs: treball en grup.  

• Avaluacions escrites: 

o  Examen preguntes tipus test: 50% 

o Qüestionaris d’autoavaluació: 20% (un obligatori i un opcional)  

• Defensa oral de treball  

Criteris per aprovar l’assignatura: 

Per poder fer la mitjana, cal que tant el treball com l’examen tinguin una nota igual o superior a 5. 

Calendari de les activitats d’avaluació: 

Veure el pla de treball de l’assignatura que es presentarà a l’inici d’aquesta. 
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Revisió de les activitats d’avaluació: 

El resultat de les activitats d’avaluació i la data i hora de revisió es publicaran a la plataforma moodle. 

Es considera No Avaluable (NV) quan l’estudiant no ha lliurat el treball en el termini indicat, no ha 

fet el qüestionari online obligatori o no ha fet l’examen final. 

Prova de síntesi: Els estudiants en segona matricula o més, que s'hagin presentat a totes les proves 

d'avaluació el curs anterior, poden optar a avaluar-se amb una única activitat de prova de síntesi, 

que consistirà en un examen al finalitzar l'assignatura. 

Els estudiants en segona matricula o més que vulguin optar a la prova final de síntesi, ho hauran de 

sol·licitar per escrit a la coordinadora de l'assignatura com a mínim un mes abans de la data 

d'examen planificada. 

ACTIVITATS AVALUATIVES 

TIPUS D'ACTIVITAT

PES SOBRE 

LA

NOTA (%)
HORES

1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Lliurament de treballs: 

treballs individuals i/o de 

grup

20% 0,0 0,0 E01.06, E01.07, E01.08, E10.04.

Defensa oral de treballs 10% 0,3 0,0 E01.06, E01.07, E01.08, E10.04.

 Avaluacions escrites: 

exàmens
70% 4,0 0,2

E01.06, E01.07, E01.08, E10.03, E10.04. 

G4.03 B03

TOTAL 4,3 0,2

1 S'especifica hores dedicació presencial de l'estudiantat a l'activitat avaluativa  

RECUPERACIÓ 

Només es pot optar a recuperar una activitat d'avaluació si aquesta s'ha realitzat prèviament.  

La recuperació constarà d’un examen tipus test. Per poder-hi optar cal haver fet l’examen de 

l’assignatura, lliurats el treball i els exàmens on-line i obtingut una nota inferior a 5.  

La nota màxima de la/es activitats que es recuperin serà un 5.  
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