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Guia docent
480012 - ENSD - Fonaments d'Enginyeria, Sostenibilitat i
Desenvolupament

Última modificació: 26/07/2022
Unitat responsable: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Unitat que imparteix: 748 - FIS - Departament de Física.

717 - DEGD - Departament d’Enginyeria Gràfica i de Disseny.

Titulació: MÀSTER UNIVERSITARI EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE LA SOSTENIBILITAT (Pla 2013). (Assignatura
obligatòria).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 5.0 Idiomes: Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: Bàrbara Sureda Carbonell

Altres: Alcaraz Sendra, Olga
Sureda Carbonell, Barbara

CAPACITATS PRÈVIES

No s'exigeixen

REQUISITS

No s'exigeixen

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
3. Analitzar de forma crítica i sistèmica i avaluar les teories, estratègies i polítiques de desenvolupament i sostenibilitat; els diferents
enfocaments del paradigma de la sostenibilitat, els seus debats i les seves implicacions ambientals, socioculturals i econòmiques; les
particularitats i diferències entre economia ambiental i ecològica; i els problemes de la valoració econòmica de béns, serveis, recursos
i externalitats.
CE02. Aplicar els coneixements sobre l'evolució de les societats, el seu impacte sobre el medi, la transició urbana i els principals trets
definitoris de la societat actual, així com tècniques i lliçons sobre la gestió de conflictes sociomedioambientals.
CE07. Dissenyar, desenvolupar, i aplicar de forma integrada i coordinada conceptes, teories i tècniques d'anàlisis de les ciències
socials, econòmiques, de la terra, i de tècniques de gestió i d'investigació-acció i d'enfocaments basats en la ciència i les tecnologies
de la sostenibilitat en els àmbits de Biodiversitat i els Recursos Naturals, l'Ambient Construït i els Serveis, i el Sistema Productiu i la
Informació.
CE03. Analitzar de forma crítica i avaluar les teories i enfocaments sobre les característiques i propietats de la geoesfera i la biosfera
que faciliten i emmarquen el desenvolupament dels sistemes socioecològics, així com els principals reptes del canvi climàtic.

Genèriques:
CG03. Ser capaç d'analitzar, avaluar i sintetitzar, de manera crítica, idees noves i complexes i de promoure, en contextos acadèmics i
professionals, avanços científics, tecnològics, socials o culturals en la societat del coneixement.

Transversals:
1. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL: Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la
societat del benestar; tenir capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; assolir habilitats per usar de
forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.
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Bàsiques:
CB7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o
poc coneguts dins del contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
CB8. Que els estudiants siguin capaces d'intregrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una
informació que, tot i sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació
dels seus coneixements i judicis.
CB9. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons darreres que les sustenen- a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüetats.
CB10. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentarge que els permitin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en
gran mesura autodirirgit o autònom.

METODOLOGIES DOCENTS

Durant el desenvolupament de l'assignatura s'utilitzaran les següents metodologies docents:

Classe magistral (EXP): exposició de coneixements per part del professorat mitjançant classes magistrals.
Treballs Pràctics (TP): resolució d'exercicis pràctics i d'estudis de cas en aula informàtica de manera individual o en grups reduïts.
Activitats d'avaluació (EV).

Durant el desenvolupament de l'assignatura s'utilitzaran les següents activitats formatives:

• Presencials:
Classes teòriques (CTC): conèixer, comprendre i sintetitzar els coneixements exposats pel professorat mitjançant classes magistrals.
Classes de treballs pràctics (CTP): participar en la resolució d'exercicis i de diferents estudis de cas. Debat de les conclusions amb el
professor o professora i altres estudiants a l'aula.
• No presencials:
Estudi autònom (EA): estudiar o ampliar els continguts de la matèria de forma individual o en grup, comprenent, assimilant,
analitzant i sintetitzant coneixements.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

En acabar l'assignatura, el / la estudiant:
- Ha de ser capaç de desenvolupar i aplicar dinàmiques personals i interpersonals (sensibilitat, empatia, cooperació, ....), Per a
l'anàlisi i la resolució de conflictes i també per a la presa de decisions.
- Ha de conèixer i comprendre l'estat del món des del punt de vista de l'existència de límits i desequilibris.
-  Ha de conèixer,  comprendre i  analitzar,  amb una visió  local  i  global,  les  problemàtiques significatives que obstaculitzen el
desenvolupament sostenible i contextualitzar-les.
- Ha de conèixer i analitzar el concepte de desenvolupament sostenible i desenvolupar la capacitat d'aplicar-per a la consecució d'un
món més sostenible.
- Ha de ser capaç d'analitzar el paper de la tecnociència i l'impacte social i ambiental de la tecnologia.
- Ha de conèixer i analitzar amb esperit crític els sistemes existents i les problemàtiques actuals i futures en la presa de decisions a
nivell mundial.
- Ha de conèixer les principals agendes internacionals que treballen a favor de la sostenibilitat.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 30,0 24.00

Hores aprenentatge autònom 80,0 64.00

Hores activitats dirigides 15,0 12.00

Dedicació total: 125 h
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CONTINGUTS

Dinàmiques de canvi: personals i interpersonals

Descripció:
Sensibilitat, empatia, cooperació, anàlisi i resolució de conflictes, presa de decisions ....
Aquest és un tema transversal que s'anirà desenvolupant al llarg del curs amb diverses eines i metodologies que pretenen
treballar i facilitar el desenvolupament de les dinàmiques de canvi personals i interpersonals.

Dedicació: 3h
Grup gran/Teoria: 3h

Model de desenvolupament: dinàmiques de creixement

Descripció:
Pressions: població, desequilibris, creixement econòmic, creixement dels consums (recursos materials, consum energètic,
recursos alimentaris ...)

Activitats vinculades:
Bau Variables (població, PIB, consum energètic, ....).
Model agroalimentari i ús del sòl.

Dedicació: 9h
Grup gran/Teoria: 9h

Model de desenvolupament: impactes i conflictes

Descripció:
Impactes sobre els cicles naturals, impactes a nivell local, impactes globals.
Deute extern.
Procés d'urbanització.
Conflictes mediambientals.

Activitats vinculades:
Anàlisi contaminació atmosfèrica.
Estudi de cas (conflictes mediambientals).

Dedicació: 6h
Grup gran/Teoria: 6h
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Paradigma de la sostenibilitat

Descripció:
Introducció històrica
Paradigma sistèmic vs. paradigma mecanicista
Concepte de desenvolupament sostenible i la seva evolució (capacitat de càrrega, necessitats vs. capacitats, ...)
interpretacions concepte
Desenvolupament Humà Sostenible
Indicadors i índexs de sostenibilitat
Grans acoblaments i reptes de desacoblament

Activitats vinculades:
Necessitats vs. Capacitats
Gapminder

Dedicació: 6h
Grup gran/Teoria: 6h

Concreció paradigma sostenibilista

Descripció:
Alternatives sostenibilistes a l'actual model de desenvolupament: teoria decreixement / Renda Bàsica Garantida / economia verda
/ economia del bé comú
Producció sostenible: economia circular
Dimensió ètica en la presa de decisions
Consum sostenible
Gestió sostenible recursos (aigua, energia, ...)

Activitats vinculades:
Economia circular.
Ètica.
Activitat consum sostenible: comerç just, cooperatives consum de proximitat, cooperatives energètiques, Zero Waste, ......

Dedicació: 9h
Grup gran/Teoria: 9h

Organitzacions internacionals i Agenda per al desenvolupament

Descripció:
Organitzacions de Bretton Woods
ONU
altres organitzacions
Dels ODM als ODS
altres agendes

Activitats vinculades:
Organitzacions internacionals
Evolució i metes ODS

Dedicació: 6h
Grup gran/Teoria: 6h



Data: 09/09/2022 Pàgina: 5 / 6

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

EV1 Prova parcial escrita o oral de control de coneixements (PE): 30%
EV2 Prova parcial escrita o oral de control de coneixements (PE): 30%
EV3 Treballs realitzats al llarg del curs (TR): 40%

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Les normes de realització i les dates es comunicaran conjuntament amb l'enunciat de les activitats.

BIBLIOGRAFIA

Bàsica:
- Meadows, D.; Randers, J.; Meadows, D. The limits to growth: the 30-year update. White River Junction, Vt: Chelsea Green Pub.,
2004. ISBN 1931498512.
- De Vries, B.J.M. Sustainability science. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. ISBN 9780521184700.
- Costanza, R.; Cumberland, J.H.; Daly, H.; Goodland, R.; Norgaard, R.B.; Kubiszewski, I.; Franco, C. An introduction to ecological
economics. Second edition. Raton, Fla: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2015. ISBN 9781566706841.
- Dresner, S. The principles of sustainability. 2nd ed. London: Earthscan, 2008. ISBN 9781844074969.
- Mulder,  K.  (ed.).  Sustainable development for engineers: a handbook and resource guide. Sheffield: Greenleaf,  2006. ISBN
1874719195.

Complementària:
- Diamond, J.M. Collapse: how societies choose to fail or succeed. New York: Penguin, 2011. ISBN 9780143117001.
- Weiner, R.F.; Matthews, R.A. Environmental engineering [en línia]. 4th ed. Amsterdam: Butterworth Heinemann, 2003 [Consulta:
15/02/2021]. Disponible a: https://www.sciencedirect.com/science/book/9780750672948. ISBN 9780750672948.
- Davis, M.L.; Cornwell, D.A. Introduction to environmental engineering. 5th ed. New York: McGraw-Hill, 2013. ISBN 9780071326247.

https://www.sciencedirect.com/science/book/9780750672948
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RECURSOS

Enllaç web:
-  GAPMINDER.  https://www.gapminder.org/tools/#$chart-type=bubbles-  UN  ODS  (United  Nations.  Objetivos  de  Desarrollo
Sostenible). https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/- Kates, R.W., ed. (2010), Readings
in sustainability science and technology - an introduction to the key literature of sustainability science, CID Working Paper No. 213.
C e n t e r  f o r  I n t e r n a t i o n a l  D e v e l o p m e n t ,  H a r v a r d  U n i v e r s i t y . .
https://www.hks.harvard.edu/sites/default/files/centers/cid/files/publications/faculty-working-papers/213.pdf-  United  Nations
Development  Program.  Human  Development  Reports,  (annual  report)..  hdr.undp.org
-  United  Nations  Education,  Scientific  and  Cultural  Organization  (2010),  Engineering:  issues  challenges  and  opportunities  for
development: UNESCO report. 396 p. ISBN: 978-9231041563.. unesdoc.unesco.org/images/0018/001897/189753e.pdf
- Haughton, J.; Khandker, S.R. (2009) Handbook on poverty and inequality. Washington, DC: World Bank. © World Bank. ISBN:
978-0821376133. License: CC BY 3.0 IGO. hdl.handle.net/10986/11985
- World  Bank Group (2016) Monitoring global  poverty:  report  of  the commission on global  poverty.  The World  Bank.  ISBN:
9 7 8 - 1 4 6 4 8 0 9 6 2 0 .  D O I :  1 0 . 1 5 9 6 / 9 7 8 - 1 - 4 6 4 8 - 0 9 6 1 - 3 . .
openknowledge.wor ldbank.org/b i ts t ream/handle/10986/25141/9781464809613.pdf
- World Bank Group. World Development Report, (annual report).. openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2124
- Nakicenovic, N.; Rockström, J.; Gaffney, O. and Zimm, C. (2016) Global commons in the anthropocene: world development on a
stable and resilient  planet.  IIASA Working Paper WP-16-019. Laxenburg,  Austria  :  International  Institute for  Applied Systems
Analysis.. pure.iiasa.ac.at/14003/
-  WRI  (World  Resources  Institute).  https://www.wri.org/resources/data_sets-  IMF  Data  (IMF  -  International  Monetary  Fund).
https://www.imf.org/en/Data- Engineering for sustainable development: guiding principles / The Royal Academy of Engineering.
L o n d o n  :  T h e  R o y a l  A c a d e m y  o f  E n g i n e e r i n g ,  2 0 0 5 .  I S B N :  1 - 9 0 3 4 9 6 - 2 1 - 7 .
https://www.raeng.org.uk/publications/reports/engineering-for-sustainable-development-  EUROSTAT.
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database-  UN  DESA  (United  Nations.  Department  of  Economic  and  Social  Affairs).
https://www.un.org/en/development/desa/categories/statistics.html  />
-  I E A  ( I n t e r n a t i o n a l  E n e r g y  A g e n c y ) .
https://www.iea.org/statistics/?country=WORLD&year=2016&category=Energy%20supply&indicator=TPESbySource&mode=chart&da
taTable=BALANCES-  FAOSTAT  (Food  and  agriculture  data).  http://www.fao.org/faostat/en/#home-  WB  (World  Bank).
https://data.worldbank.org/

https://www.gapminder.org/tools/#%24chart-type=bubbles
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.hks.harvard.edu/sites/default/files/centers/cid/files/publications/faculty-working-papers/213.pdf
https://www.wri.org/resources/data_sets
https://www.imf.org/en/Data
https://www.raeng.org.uk/publications/reports/engineering-for-sustainable-development
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
https://www.un.org/en/development/desa/categories/statistics.html
https://www.iea.org/statistics/?country=WORLD&year=2016&category=Energy%20supply&indicator=TPESbySource&mode=chart&dataTable=BALANCES
https://www.iea.org/statistics/?country=WORLD&year=2016&category=Energy%20supply&indicator=TPESbySource&mode=chart&dataTable=BALANCES
http://www.fao.org/faostat/en/#home
https://data.worldbank.org/

