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Sessions presencials d'exposició dels continguts.
Sessions presencials de treball pràctic.
Treball autònom d'estudi i realització d'exercicis i estudi de casos.
Preparació i realització d'activitats avaluables en grup.
Aprenentatge cooperatiu

En les sessions d'exposició dels continguts el professor introduirà les bases teòriques de la matèria, conceptes, mètodes i resultats
il·lustrant-los amb exemples convenients per facilitar-ne la seva comprensió.
Les sessions de treball pràctic a l'aula seran de quatre classes:
a) Sessions en les que el professorat guiarà als estudiants en l'anàlisi de dades i la resolució de problemes aplicant tècniques,
programes informàtics, conceptes i resultats teòrics.
b) Sessions de presentació de treballs realitzats en grup per part de l'estudiantat.
c) Sessions d'aprenentatge cooperatiu i joc de rol
d) Sessions d'avaluacions
Els estudiants, de forma autònoma hauran d'estudiar per tal d'assimilar els conceptes, resoldre els exercicis proposats ja sigui
manualment o amb l'ajut de l'ordinador.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA
La sostenibilitat en les seves múltiples dimensions és l'essència de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat des de la seva creació de
1996, comptant sempre amb el suport de l'EET, i representa el repte fonamental, que ens afrontem com societat, persones i
professionals en aquest nou mil·leni.
Si fins fa poc, la tecnologia es considerava una eina neutral integrament al servei del progrés, amb la crisi de sostenibilitat del actual
model de desenvolupament, els seus efectes més enllà de la seva aplicació immediata, moltes vegades generadores de desequilibris
socials, culturals i ambientals, també han de ser considerats i avaluats. La tecnologia deixa de ser vista com intrínsicament neutra,
per ser entesa com una part integrant i co-productura dels diferents contextos socials i ambientals en que es insereix. La sostenibilitat
i la responsabilitat social de la tecnologia es converteixen, així, també en eixos fonamentals a l'hora d'avaluar, desenvolupar i
introduir noves tecnologies i innovacions.
L'assignatura "Tecnologia, Societat i Globalització: el repte de la Sostenibilitat en el segle XXI", vol afrontar aquesta qüestió des d'una
perspectiva sistèmica, donant continuïtat als coneixements adquirits en l'assignatura de primer de Grau "Tecnologies Mediambientals i
Sostenibilitat", i fer de pont amb la següent optativa de sostenibilitat "Modelització, complexitat i Sostenibilitat".
El primer objectiu és analitzar l'impacte social i cultural de la tecnologia des d'una perspectiva històrica fins la societat actual veient
les condicions necessàries per tal de poder assolir una relació societat-tecnologia sostenible.
El segon objectiu és analitzar de forma global una de les problemàtiques més rellevant del nostres temps que és el canvi climàtic,
veient els seus fonaments científics i l'estat actual del coneixement de les seves causes dominants, així com analitzar els impactes
ambientals i socioeconòmics d'aquests canvis en els recursos naturals i els essers humans amb les seves possibles projeccions de
futur. A continuació seguint el fil de les responsabilitats del diferents sectors econòmics davant d'aquest canvi climàtic, aprofundir en
el procés de governança sobre l'agenda climàtica (Rio, Kyoto, Johannesburg,Bali...)
El tercer i últim objectiu és conèixer les estratègies polítiques de mitigació i adaptació davant del canvi climàtic des d'un nivell global
fins el local.
En el transcurs de l'assignatura es realitzarà exercicis i casos d'estudi per el millor enteniment dels nous conceptes i problemàtiques
com així es facilitarà eines per elaborar i avaluar escenaris presents i possibles futurs dels impactes de la tecnologia i de forma
especial del canvi climàtic en el marc de la sostenibilitat.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT
Tipus

Hores

Percentatge

Hores aprenentatge autònom

90,0

60.00

Hores grup mitjà

60,0

40.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS
TEMA 1: CIÈNCIA,TECNOLOGIA I SOCIETAT
Descripció:
1.1. Cultura, ciència i tecnologia
1.2. El sistema tecnològic
1.3. La societat tecnocientífica
1.4. Les noves tecnologies a la societat tecnocientífica (els impactes socials de les infotecnologies, nanotecnologies,
biotecnologies,...)

Activitats vinculades:
Mapa conceptual
Aprenentatge cooperatiu: Què és ciència i què no és ciencia?
Anàlisi sostenibilista:Obsolescència programada
Dedicació: 20h
Grup mitjà/Pràctiques: 8h
Aprenentatge autònom: 12h
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TEMA 2: CIÈNCIA I TECNOLOGIA PER UNA SOCIETAT SOSTENIBLE
Descripció:
2.1. Ètica i Tecnologia
2.2. El control social de la Tecnologia
2.3. tecnologies apropiades
2.4 Principis i Estratègies Per Una Tecnologia Sostenible
Activitats vinculades:
Joc de rol: "Impacte d'una presa"
Codi deontològic
Debat banca ètica
Dedicació: 20h
Grup mitjà/Pràctiques: 8h
Aprenentatge autònom: 12h

TEMA 3: ELS FONAMENTS, ELS IMPACTES SOCIO-AMBIENTALS I ELS ESCENARIS DE FUTUR CANVI CLIMÀTIC
Descripció:
3.1. El canvi climàtic com factor de risc natural i sistema
3.2. Processos fonamentals del sistema climàtic
3.3. Característiques i mecanismes del canvi climàtic
3.4. Conseqüències del canvi climàtic
Activitats vinculades:
Debat dels fonaments del canvi climàtic
cas pràctic compliment de Kioto
Dedicació: 10h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Aprenentatge autònom: 6h

TEMA 4: LES RESPONSABILITATS I IMPACTES DELS DIFERENTS SECTORS ECONÒMICS.
Descripció:
4.1. La globalització: una qúestió d'escala
4.2. Les agendes ambientals, l'agenda 21, l'agenda climàtica; de Rio a Kyoto passant per Johannesburg. EL Protocol de Kyoto i el
mercat del carboni.
4.3. Models econòmics, tecnològics i energètics: el pic d'emissions en la cruïlla del 2020.

Activitats vinculades:
Debat sobre la globalització
Dedicació: 10h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Aprenentatge autònom: 6h
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TEMA 5: L'ANÀLISI SOSTENIBILISTA DE L'IMPACTE DE LA TECNOLOGIA
Descripció:
5.1. Sector de grans infraestructures
5.2. Sector Mobilitat
5.3. Sector quìmic
5.4. Sector tèxtil
5.5. Sector turístic
5.5. Sector alimentari
5.6. Sector energètic
Activitats vinculades:
Estudi de cas, presentació i debat
Dedicació: 10h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Aprenentatge autònom: 6h

TEMA 6:LES RESPONSABILITATS I IMPACTES DELS DIFERENTS SECTORS SOCIO-ECONÒMICS DEL CANVI CLIMÀTIC
Descripció:
6.1. El sector de l'agricultura i la ramaderia
6.2. El sector industrial i de la construcció
6.3. El sector de la mobilitat, infraestructures, ocupació i transformació de territori
6.4. El sector de serveis
6.5. Els gasos responsables
6.6. Els impactes sobre els recursos naturals
6.7. Els impactes sobre la societat
6.8. Els possibles escenaris de futur

Activitats vinculades:
Estudi de cas
Presentacions
Vídeo Impacte de l'AgriculturA
Canvi Climàtic
Dedicació: 31h
Grup mitjà/Pràctiques: 13h
Aprenentatge autònom: 18h
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TEMA 7: LA MITIGACIÓ ESPANYA, CATALUNYA I CIUTAT
Descripció:
7.1. Tendències i previsions futures a Espanya i Catalunya
7.2. Les estratègies polítiques a Espanya i Catalunya
7.3. Avaluació i mitigació davant del canvi climàtic
7.4. La mitigació a nivell de ciutat
Activitats vinculades:
Estudi de cas
Presentacions
Economia Circular
Reciclar Ciutat
Dedicació: 20h
Grup mitjà/Pràctiques: 8h
Aprenentatge autònom: 12h

TEMA 8: L'ADAPTACIÓ ESPANYA, CATALUNYA I CIUTAT
Descripció:
8.1. Estratègies de resiliència, transformació i d'adaptació davant del canvi climàtic
8.2. L'adaptació a nivell de ciutat
8.2.1. L'edificació
8.2.2.El consum energètic
8.2.3. La mobilitat
8.2.4. El cicle urbà de l'aigua
Activitats vinculades:
Estudi de cas
Presentacions
Reciclar Ciutat II
Patrimoni Inmaterial i adaptació

Dedicació: 24h
Grup mitjà/Pràctiques: 9h
Aprenentatge autònom: 15h

-

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ
1er examen, pes: 30 %
2on examen, pes: 30 %
Activitats i pràctiques: 40 %

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.
Presencialitat obligatòria
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