 Àmbit: sostenibilitat i compromís social
 Tipologia: adequació al lloc de treball
 Adreçat a: tot el PAS

 Presentació:
El 25 de setembre de 2015 tots els països del món
es van posar d’acord en 17 objectius globals per
erradicar la pobresa, protegir el planeta i
assegurar la prosperitat per a totes les persones.
Són els Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS). Cada un d’ells, desplegat amb diverses
metes i indicadors, que han de ser assolit l’any
2030.
Per fer‐ho realitat cal el compromís de tothom:
governs, institucions ‐la UPC, el sector privat, la
societat civil, i persones, tu i jo. Però com fer‐ho,
si probablement ni tan sols n’has sentit a parlar
d’aquests objectius? Per on començar?.
Doncs un bon punt de partida és la mateixa UPC,
identificant què s’està fent, què més podem fer,
amb qui podem comptar per començar i com
podem implicar a tota la comunitat en la
consecució dels objectius. Ens vols acompanyar en
aquest viatge?.

 Objectius:
L’objectiu principal d’aquesta acció formativa és
sensibilitzar sobre la necessitat d’una agenda
global, tot impulsant el treball dels ODS en els
Campus de la UPC.
Com a resultat de l’acció la persona participant
podrà:
- Entendre la necessitat, l’impacte i l’abast
dels ODS, i com interpel∙len a la UPC com a
institució, i a cada persona com a individus.
- Aprofundir en objectius concrets i definir
projectes d’aplicació pràctica en l’entorn
proper fent ús de metodologies centrades en
l’usuari.
- Conèixer e intercanviar visions d’aplicació
amb altres persones de la Universitat.

 Continguts:
1. L’estat del món. Desigualtats i reptes globals.
- Origen.
- Necessitat.
- Abast
dels
Objectius
de
Desenvolupament Sostenible.
2. Descobrint relacions entre diferents Objectius
de Desenvolupament Sostenible.
3. Aprofundiment en alguns Objectius de
Desenvolupament Sostenible en funció dels
interessos del grup.
4. Com
incideixen
els
Objectius
de
Desenvolupament Sostenible en la UPC com a
institució?
- Què pot aportar la UPC als ODS?.
- Què s’està fent ja a la UPC?.
5. Prototipat de projectes:
- Què podem fer a la UPC?.
- Què hi puc fer jo?.

 Metodologia pedagògica:
La formació començarà amb una visió global i
s’anirà tancant per acabar centrant‐se en accions
concretes del dia a dia properes a les persones
participants.
A través de dinàmiques col∙laboratives i de
prototipat centrat en l’usuari participaran en la
identificació, selecció, i preparació de projectes
concrets a desenvolupar als campus de la UPC.

 Avaluació:
L’avaluació de l’assoliment d’aquesta activitat es
fonamenta en:
‐ Assistència i participació en l’activitat.
‐ Avaluació de l’aprenentatge, mitjançant la
realització dels exercicis i proves de
coneixements proposades per l’equip docent.
‐ Avaluació de l’aplicació posterior dels
aprenentatges al lloc de treball.

Eix 0. Responsabilitat social universitària

Ens acompanyes per impulsar els
Objectius de Desenvolupament
Sostenible a la UPC?

Per considerar finalitzada l’acció formativa i
acreditar‐la a l’expedient de formació és
imprescindible haver lliurat el qüestionari de
valoració i satisfacció.
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