3er Seminari de Treball

El rol de la universitat envers els Objectius de Desenvolupament Sostenible
Construint una universitat crítica i compromesa
11 de juliol 2016 - 9:30 – 14:00 hores
Recinte Modernista de Sant Pau
C. Sant Antoni Maria Claret, 167, Barcelona

Introducció
Fa gairebé un any, a Nova York, es van aprovar els Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) que representen la nova Agenda Global de les Nacions Unides. En comparació
amb els seus precedents, els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, s’ha augmentat
significativament el nombre d’objectius, de 8 a 17, i ja no es tracta d’una agenda per als països
del Sud, sinó d’una agenda universal que cal implementar arreu, també aquí a Catalunya. Per
primer cop, l’educació superior i la recerca s’esmenten en diferents punts de l’agenda i, així, es
comença a reconèixer el paper de les universitats en la contribució al desenvolupament
sostenible. En l’objectiu 4, que vetlla per una educació inclusiva i equitativa, s’inclou la meta
4.7 que fa referència específica a l'Educació per al Desenvolupament Sostenible (Education for
Sustainable Development – ESD) i a la necessitat d’assegurar que tots els estudiants adquireixin
els coneixements i les habilitats necessàries per participar en la promoció d’aquest.
L’Agenda Global planteja una apropament de les tradicions de l’Educació per a la
Sostenibilitat i l’Educació per al Desenvolupament, ja que el desenvolupament sostenible
s’entén des d’un punt de vista ampli a través de les seves dimensions econòmica, social i
ambiental. És en aquest sentit que és important crear espais de treball compartit, com és la
intenció d’aquest seminari, i generar les sinergies necessàries per fer front, d’una manera
conjunta, als reptes que se’ns plantegen com a societat.
El 3er seminari de treball “El rol de la universitat envers els Objectius de
Desenvolupament Sostenible”, és la tercera edició d’una sèrie de seminaris orientats a la
integració d’un enfocament d’educació crítica als estudis de grau de les universitats públiques
catalanes. En les dues primeres edicions, s’ha teixit una xarxa que compta amb representats de
l’àmbit universitari, del tercer sector i de l’administració pública, entre d’altres, que a través de
sessions de treball participatiu, han marcat les línies de treball per promoure la integració
curricular de les perspectives de l’Educació per al Desenvolupament en els estudis universitaris
superiors.
Partint dels resultats aportats per la xarxa i amb l’objectiu de donar continuïtat a
aquest espai de treball en el context de l’Agenda Global, proposem la realització d’aquesta

tercera edició per continuar treballant en propostes d’actuació i fomentar la coordinació entre
les persones i entitats participants. El seminari constarà de dues parts: la primera consistirà en
dues ponències sobre el rol de la universitat en el context de l’Agenda Global i, la segona, serà
un espai per desenvolupar tres línies d’actuació orientades a promoure la transversalització
d’una educació crítica i transformadora en l’àmbit formal universitari.
El seminari s’emmarca en el projecte ESDU, una iniciativa orientada a la promoció de
l’EpD en l’àmbit formal universitari, amb l’objectiu de potenciar el paper de la universitat en la
generació de coneixement crític i en la conformació d’una ciutadania global activa i
compromesa. ESDU està liderat per la Fundació Autònoma Solidària, en col·laboració amb
l’Associació Catalana d’Universitats Públiques i rep el suport de l’Ajuntament de Barcelona.
Objectius





Donar a conèixer l’ampli ventall de conceptes i iniciatives de l'EpD / ESD en l’àmbit
universitari a nivell global.
Explorar diferents possibilitats d’aplicació de l’Agenda Global a les universitats
públiques catalanes.
Desenvolupar propostes d’acció en tres àmbits prioritaris: les competències
transversals, la formació de professorat i la introducció curricular dels ODS.
Ampliar i consolidar la xarxa d’actors que treballen per a una educació
transformadora.

Metodologia
El seminari és obert a tothom amb un aforament limitat de 60 persones. Comptarà
amb la participació de persones provinents de diferents sectors: professorat universitari,
personal tècnic i de direcció de les oficines de cooperació de les universitats públiques
catalanes, d’entitats amb expertesa en EpD i de l’administració pública, entre d’altres. Es
realitzarà durant un matí, mitjançant ponències i exercicis participatius de discussió i treball en
grups.
Programa

9:30 h

Paraules de benvinguda
Josep M. Vilalta, secretari executiu de l’Associació Catalana d’Universitats
Públiques (ACUP)
Carlos Sánchez, vicerector de Relacions Institucionals i Cultura de la UAB.
Judit Rifà, direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional de
l’Ajuntament de Barcelona

10:00 h

El rol de la universitat envers els Objectius de Desenvolupament Sostenible –
Conceptes i iniciatives internacionals d’educació transformadora i la seva
aplicabilitat a Catalunya

Hilligje van’t Land, directora de programes i membres, Associació
Internacional d’Universitats (IAU)
Rafael Grasa, professor de Relacions Internacionals, UAB
Anna Maria Geli, professora de Didàctica de les Ciències Experimentals, UdG
Moderació: Nadja Gmelch, cap de projectes, ACUP

11:15 h

Pausa cafè

11:45 h

Grups de Treball
Grup 1: Competències transversals vinculades a l’Educació per al
Desenvolupament Sostenible
Martí Casadesús, director de l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya (AQU)
Grup 2: Formació de professorat per promoure l’Educació per al
Desenvolupament
Carme Ruiz, directora de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE), UAB
Grup 3:
Introducció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en la formació
universitària
Xavier Martí, coordinador del grau de Relacions Internacionals, URL, i
professor de la UB

13:30 h

Posada en comú a càrrec dels dinamitzadors dels grups de treball
Moderació: Jordi Prat, director de la FAS, UAB

14:00h
Organitzen:

Cloenda
Col·laboren:

