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Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura
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.
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.
4. Integrar els coneixements sobre gestió integrada del medi natural i els recursos naturals, especialment els recursos
hídrics i energètics, en el desenvolupament i proposta de solucions, científic tecnològiques a reptes de la sostenibilitat.
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.
Genèriques:
CG01. Reconèixer les característiques dels sistemes sostenibles, els impactes de les solucions de la ciència i la
tecnologia en la sostenibilitat, i ser capaç d'identificar i incorporar elements d'innovació i millora permanent.
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.
2. TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, preferentment l'anglès, amb un nivell adequat oral i escrit i en
consonància amb les necessitats que tindran els titulats i titulades.

1/8

Universitat Politècnica de Catalunya

Última modificació: 15-10-2018

480012 - ENSD - Fonaments d'Enginyeria, Sostenibilitat i Desenvolupament
Metodologies docents
Durant el desenvolupament de l'assignatura es faran servir les següents metodologies docents:
Classe magistral o conferència (EXP): exposició de coneixements per part del professorat mitjançant classes magistrals o
bé per persones externes mitjançant conferències convidades.
Resolució de problemes i estudi de casos (RP): resolució col · lectiva d'exercicis, realització de debats i dinàmiques de
grup, amb el professor o professora i altres estudiants a l'aula; presentació a l'aula d'una activitat realitzada de forma
individual o en grups reduïts.
Treball teòric-pràctic dirigit (TD): realització a l'aula una activitat o exercici de caràcter teòric o pràctic, individualment o
en grups reduïts, amb l'assessorament del professor o professora.
Projecte, activitat o treball d'abast reduït (PR): aprenentatge basat en la realització, individual o en grup, d'un treball de
reduïda complexitat o extensió, aplicant coneixements i presentant resultats.
Activitats d'Avaluació (AV).
Durant el desenvolupament de l'assignatura es faran servir les següents activitats formatives:
Presencials
Classes teòriques i conferències (CTC): conèixer, comprendre i sintetitzar els coneixements exposats pel professorat
mitjançant classes magistrals o bé per conferenciants.
Classes pràctiques (CP): participar en la resolució col·lectiva d'exercicis, així com en debats i dinàmiques de grup, amb el
professor o professora i altres estudiants a l'aula.
Tutories de treballs teòric pràctics (TD): realitzar a l'aula una activitat o exercici de caràcter teòric o pràctic,
individualment o en grups reduïts, amb l'assessorament del professor o professora.
No presencials
Realització d'un projecte, activitat o treball d'abast reduït (PR): portar a terme, individualment o en grup, un treball de
reduïda complexitat o extensió, aplicant coneixements i presentant resultats.
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 finalitzar l'assignatura, el/l'estudiant:
Coneix, comprèn i analitza de forma crítica les teories del desenvolupament i la sostenibilitat, aplica enfocaments propis
del desenvolupament humà sostenible, i comprèn diferents enfocaments del paradigma de la sostenibilitat i del
desenvolupament humà, els seus debats i les seves implicacions ambientals, socioculturals i econòmiques.
Coneix i analitza críticament el paper de l'enginyeria i la ciència en els processos de desenvolupament, així com els àmbits
i característiques de la ciència de la sostenibilitat i les tecnologies sostenibles.
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Hores totals de dedicació de l'estudiantat
Dedicació total: 125h

Hores grup gran:

30h

24.00%

Hores grup mitjà:

0h

0.00%

Hores grup petit:

0h

0.00%

Hores activitats dirigides:

15h

12.00%

Hores aprenentatge autònom:

80h

64.00%
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Continguts

(CAT) Introducción al desarrollo

Dedicació: 6h
Grup gran/Teoria: 6h

Descripció:
(CAT) Aproximación al estado del mundo, gobernabilidad y organizaciones.
Desarrollo, derechos humanos, y cooperación internacional.

(CAT) Sostenibilidad

Dedicació: 9h
Grup gran/Teoria: 9h

Descripció:
(CAT) Conceptos, principios y dimensiones.
Sistemas. Ecosistemas. Economía ecológica. Comunes globales.
Ciencia, tecnología y sociedad. Ciencias y tecnologías ambientales y de la sostenibilidad. Innovación.

(CAT) Desarrollo humano

Dedicació: 6h
Grup gran/Teoria: 6h

Descripció:
(CAT) Pobreza y enfoque de necesidades básicas.
Enfoque de capacidades. Otros enfoques.

(CAT) Ingeniería

Dedicació: 9h
Grup gran/Teoria: 9h

Descripció:
(CAT) Ingeniería global
Ingeniería ambiental y ecológica
Metodologías de ingeniería de sistemas
Toma de decisiones multicriterio.
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Planificació d'activitats

(CAT) A1. Propuesta de actuación en el
ámbito rural vinculada al ejercicio
profesional de la ingeniería/arquitectura

Dedicació: 6h
Grup petit/Laboratori: 1h
Grup gran/Teoria: 2h
Activitats dirigides: 3h

Dedicació: 3h
(CAT) A2. Mapa conceptual de la
Grup petit/Laboratori: 1h
sostenibilidad en la ingeniería/arquitectura
Activitats dirigides: 2h

(CAT) A3. Profundización en Innovación
tecnológica y Desarrollo sostenible.

Dedicació: 3h
Activitats dirigides: 3h

(CAT) A4. Control de aprendizaje.

Dedicació: 3h
Grup gran/Teoria: 3h

Sistema de qualificació
AV1
AV2
AV3
AV4
AV5

Prova escrita de control de coneixements (PE). 30%
Prova oral de control de coneixements (PO). 10%
Treball realitzat al llarg del curs (TR). 25%
Assistència i participació en classes i laboratoris (AP). 10%
Qualitat i rendiment del treball en grup (TG). 25%

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