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DESCRIPCIÓ 
 

• Primera presa de contacte amb el món laboral en l’àmbit de la nutrició i l’alimentació.  

• Oportunitat real de posar en pràctica els coneixements teòrics i les competències 

adquirides als cursos anteriors. 

 

      Per a dur a terme aquestes practiques s’ha de demostrar:  

 

• Responsabilitat i qualitat al treball. 

▪ Esprit de col.laboració i treball en equip. 

▪ Acceptació de les normes. 

▪ Capacitat de comunicación. 

▪ Curiositat, interés per aprendre i esprit crític. 

▪ Iniciativa, capacitat d’anàlisis y presa de decisions. 

▪ Compromís ètic. 

 

 

 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS* 
Tipus: ☐ Formació bàsica, ☐ Obligatoria, ☐ Optativa 

 ☐ Treball Fi de Grau, ☐ Pràctiques Tutelades 

 X Pràctiques Orientades a la Menció 
Duració: Semestral Semestre/s: S10 
Número de crèdits ECTS: 12 
Idioma: Castellà / Català / Anglès 
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COMPETÈNCIES* 

 

Competències Generals: 

 

• G-12 Desenvolupar anàlisis higiènic-sanitaris, especialment relacionats amb els 
aliments i mediambient.  

• G-13 Desenvolupar habilitats de comunicació i informació, tant orals com escrites, 
per tractar amb companys i professionals del centre on es desenvolupi l’activitat 
professional. Promoure les capacitats de treball i col.laboració en equips 
multidiciplinars i els relacionats amb altres professionals de la industria alimentària.  

• G-15 Reconeixer les pròpies limitacions i la necessitat de mantenir i actualitzar la 
competència professional, prestant especial importància a l’autoaprenentatge de nous 
coneixements basant-se en l’evidència científica disponible.  

• G-18 Ser capaç d’incorporar la visió holística de la persona tenint sempre en compte 
totes les seves dimensions (fisiológica, humana, social, psicológica o transcendent) 
per aplicarla a tots els àmbits d’acció del professional farmacèutic.  
 
 

Competències Específiques: 
 

• E-MF8 Adquirir les habilitats necessàries per a poder prestar consell terapèutic en 
farmacoterapia i dietoteràpia, axí com consell nutricional i alimnetari als usuaris dels 
Establiments als que prestin servei.  

• E-MF9 Compendre la relació existent entre alimentació i salut, i la importància de la 
dieta al tractament i prevenció d’enfermentats.  

• E-MF15 Conèixer les tècniques analítiques relacionades amb el diagnòstic de 
laboratorio, tòxics, aliments i mediambient. 
 

Competències Transversals a nivel de Màster: 
 

• T-1M Tenir coneixements avançats i demostrar, en un context d’investigació científica 
i tecnológica o altamente especialitzat, una comprensió detallada i fundamentada dels 
aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en un o més camps d’estudi.  

• T-2M Ser capaç de contral i predir l’evolucó de situacions complexes o formular 
judicis a partir d’informació incomplerta mitjançant el desenvolupament de noves i 
innovadores metodologies de treball adaptades a l’àmbit científic/investigador, 
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tecnològic o professional concret, en general multidisciplinar, en el que es desenvolupi 
la seva activitat.  

• T-3M Demostrar la autonomia suficiente com per a participar a projectes de recerca 
i col.laboracions científiques o tecnològiques dins l’àmbit temàtic, en context 
interdiciplinar i, en el seu cas, amb un alt component de transferencia del coneixament.   
 
 

REQUISITS PREVIS*  
 

Per acceder a les Pràctiques Orientades a la Menció l’estudiant ha d’haver superat un mínim 
de 180 ECTS entre els cursats fins al momento.  
 

CONTINGUTS 

 

Un cop els tutors de l’alumne hagi acordat el trabal a realizar a l’empresa o institución, 

l’estudiant ahurà de seguir les indicacions que ambdós proposin i adaptar-se a la forma de 

treball i bon fer de l’empresa o institució. Es documenta de forma específica per a cada 

alumne.. 
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METODOLOGIA 
 

ACTIVITATS FORMATIVES 
 

Activitats Formatives* 

(Memoria GF) 
Activitats Formatives 

(Sigma) 

Crèdits* 

ECTS 
Competències 

Pràctiques Externes - 12 G-12, G-13, G-15, G-18 
E-MF8, E-MF9, E-MF15, 

T-1M, T-2M, T-3M 

 
 

 

EXPLICACIÓ DE LA METODOLOGIA DIDÀCTICA  
 

2. Pràctiques al laboratorio. Realització d’activitats de laboratorio per part de l’estudiant amb 

l’objectiu d’aplicar a nivel pràctic la teoria d’un àmbit de coneixament i sempre sota la 

supervisió directa d’un profesor.  

 

4. Resolució d’exercicis o problemes, desenvolupant solucions adequades mitjançant la 

realització de rutines, aplicant fòrmules o algoritmes i interpretant resultats. Se sol utilitzar com 

a complent de la lecció magistral.   

 

7. Activitats d’avaluació. Exercicis per evaluar el grau d’assumpció de les competències 

(coneixements, habilitats, valors) per part dels alumnes. De forma continuada o puntual.  

 

8. Observació i aprenentatge de la realitat industrial i científico-tecnològica. L’alumne 

realitzarà una estancia en industria alimentària o centre tecnológic, on adquirirà les habilitats, 

destreses i competències necessàries per a dur a terme la práctica professional.   
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AVALUACIÓ 
 

MÈTODES D’AVALUACIÓ 
 

Mètodes d’avaluació * 

(Memoria GF) 

Mètodes d’avaluació 

(Sigma) 

Pes* 

(2) 

Competències 

Avaluació de les Pràctiques 

Externeas 

[Informe de l’alumne sobre l’activitat 
realitzada (50%), Informe emès pel 
tutor de l’empresa, centre o 
institució (50%)] 

- 100%  

G-12, G-13, G-15, G-18 

E-MF8, E-MF9, E-MF15, 

T-1M, T-2M, T-3M 

  100%   
 
 

 

RESULTATS DE L’APRENENTATGE 
 

• Ser capaç d’aplicar els coneixements adquirits durant els estudis als treballs que se li 
assignin durant el seu període de practiques.  

• Ser capaç de treballar en equip. 

• Ser capaç de treballar en un entorn multidisciplinar. 

• Ser capaç d’incorporar arguments ètic-deontològics per a treballar en un entorn 
professional de forma responsable.  

• Ser capaç d’incorporar aspectes contemporànis relacionats amb l’exercici de la seva 
professió.  

• Ser capaç de desenvolupar habilitats d’aprenentatge, necessàries per empendre 
estudis posteriors, i de reconeixer la necessitat de la formación continuada pel seu 
adequat desenvolupament professional.   

•  

 

QUALIFICACIONS 

 

• Memòria redactada per l’alumne i presentación oral (50%). 

• Valoració de les practiques per part del tutor de l’empresa o institución (50%).   
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AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES 
 

Per a la evaluación de les competències G-12, G-13, G-15, G-18 E-MF8, E-MF9, E-MF15, T-1M, 

T-2M, T-3M s’utilitzarà com indicador la nota de l’assignatura.  
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