
 1

CURRÍCULUM de Consuelo López Nomdedéu (Castelló, 1940) 

 

Especialista en educació nutricional, Consuelo López Nomdedéu és professora 

emèrita d'Educació per a la Salut de l'Escola Nacional de Sanitat (Institut de Salut 

Carlos III). Després de completar els seus estudis de magisteri i obtenir una plaça de 

professora d'Educació General Bàsica el 1960, va ser seleccionada per a cursar, sota 

els auspicis de FAO/OMS/UNICEF, l'especialitat de nutrició comunitària i d'educació 

en alimentació i nutrició en la Universitat de Río Piedras de San Juan de Puerto Rico.  

 

Des de 1964 fins a 1983 va participar, en qualitat de membre de l’equip directiu, en la 

posada en marxa i coordinació del Programa d'Educació en Alimentació i Nutrició 

incentivat per UNICEF/FAO/OMS i desenvolupat pel Ministeri d'Educació, el Ministeri 

d'Agricultura i el Ministeri de Sanitat. En el marc d'aquest programa va dur a terme  

activitats d'investigació, docència i divulgació i difusió relacionades amb l'educació en 

alimentació i nutrició i nutrició comunitària. Activitats que continua desenvolupant, 

primer, des de l'àrea d'educació i promoció de la salut del Ministeri de Sanitat i 

Consum, i, amb posterioritat, des de l'Escola Nacional de Sanitat.  

 

Autora de més d'una trentena de monografies i materials didàctics relacionats amb 

alimentació i nutrició i de més d'un centenar de col·laboracions en monografies 

col·lectives i articles de revista, en què s'han aplegat els seus treballs de recerca, 

investigació per a l'acció i la seua faceta més pedagògica, cal destacar la seua 

important trajectòria com a experta en divulgació en alimentació i nutrició a través dels 

mitjans de comunicació de masses: televisió, ràdio i premsa. 

 

Ha participat com a professora convidada de postgrau i en qualitat d'experta en 

educació nutricional, nutrició aplicada, enquestes alimentàries i comunicació en salut, 

en màsters de salut pública i cursos monogràfics afins, impartits per les universitats de 

Barcelona, Autònoma de Barcelona, Complutense, Autònoma de Madrid, Oviedo, 

Granada, Salamanca, Valladolid, Navarra, UNED i Menéndez Pelayo. 

 

A més de participar com a relatora i experta en educació nutricional en nombrosos 

grups de treball del Ministeri de Sanitat i Consum  i formar part de diverses comissions 

interministerials, ha sigut consultora de l'OMS, membre del Grup d'Experts del Consell 

d'Europa sobre «Estudis dels mètodes i mitjans necessaris per a la introducció i 

promoció de l'educació nutricional en l'àmbit escolar» i membre del Comitè de 
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Redacció del Training Manual per a Educadors impulsat per l'OMS i el Consell 

d'Europa, entre altres activitats d'assessoria internacional. 

 

Sòcia fundadora de la Societat Espanyola de Nutrició Comunitària i de la Societat 

Espanyola de Nutrició Bàsica i Aplicada i membre dels consells assessores de 

diverses fundacions i institucions relacionades amb l'alimentació i la nutrició, ha rebut, 

entre altres, aquestes distincions: Cruz d'Oficial de l'Ordre del Mèrit Civil 1984; Premi a 

la Trajectòria Professional  de la Societat Espanyola de Nutrició Comunitària, 2001; 

Premi a la Trajectòria Professional de la Societat d'Educació per a la Salut  2002; 

Premi a tota una vida dedicada a la nutrició 2005, atorgat per la Federació Espanyola 

de Societats de Nutrició, Alimentació i Dietètica (FESNAD); i Premi Estratègia NAOS 

d'especial reconeixement públic a la seua trajectòria professional i al seu excel·lent 

treball per haver desenvolupat activitats de promoció de la salut i educació sanitària de 

la població en l'àrea de l'Alimentació i Nutrició. AESAN. 2007. 

 


