Jornada

Del compromís
institucional a l’acció
docent: com introduir i
reforçar la perspectiva dels
ODS a la docència
universitària?

1 de març de 2019
9h a 14.30h
Sala Polivalent Edifici Mercè Rodoreda
Campus Ciutadella
Universitat Pompeu Fabra

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

Presentació
Al 2017 les universitats membres de l’ACUP van signar la Declaració 'El compromís de
les universitats catalanes amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible: cap a una
educació transformadora per a un món nou'.

La Fundació Autònoma Solidària de la Universitat Autònoma de Barcelona, en
col·laboració de l’ACUP, a través del projecte ESDU- Educació per al Desenvolupament
a la Universitat, que té el suport de l’Ajuntament de Barcelona, proposa una jornada
de treball que té com a objectiu compartir experiències i avançar en la posada en
pràctica de diverses iniciatives en l’àmbit de la docència universitària per fer efectiu
aquest compromís.

Objectius de la jornada


Oferir orientacions per incorporar els ODS en l’àmbit docent.



Compartir pràctiques de les diferents universitats públiques catalanes en la
promoció de l’Agenda 2030 en el plans d’estudi.



Elaborar propostes d’actuació docent per avançar en la perspectiva ODS.

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

Programa
9h Acollida de participants i acreditació

9.30h Benvinguda i presentació
A càrrec de:
-

Mònica Figueras, vicerectora de projectes per al Compromís Social i la Igualtat
de la UPF.

-

Carla Canal, representant de la Direcció de Justícia Global i Cooperació
Internacional de l’Ajuntament de Barcelona.

-

Jordi Prat, director de la FAS de la UAB

9.45h Taula rodona inicial: ODS i formació en Educació Superior
Amb la participació de:
-

Thomas Farnell, coordinador del projecte europeu “Towards a European
Framework for Community Engagement of Higher Education”.

-

Pastora Martínez Samper, vicerectora de Globalització i Cooperació de la UOC
i presidenta del grup de cooperació de la CRUE.

10.50h Refrigeri

11.15h Grups de treball per àmbit d’actuació i presentació d’experiències


Polítiques i programes de promoció de la docència dels ODS

-

La Universitat de Barcelona i els objectius de desenvolupament sostenible:
construint l’Agenda 2030 de la UB a càrrec de Marta Pérez, delegada del rector per
a la sostenibilitat.

-

La incorporació de la competència transversal de la sostenibilitat a la UdG a càrrec
de Sílvia Llach, vicerectora de Territori i Compromís Social.

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

- La dimensió social en
el nou model d’educació de la UPF a càrrec de Mònica Figueras,
vicerectora de projectes per al Compromís Social i la Igualtat, i Manel Jiménez,
director de Clik (Center for Learning Innovation and Knowledge).

-

Projecte EDINSOST (Educació i innovació social per a la sostenibilitat. Formació a
les universitats espanyoles de professionals com agents de canvi per afrontar
els reptes de la societat) de la UPC, a càrrec de Gemma Tejedor, membre de l’equip.

-

Promoure els ODS al Campus a càrrec de Jordi Prat, director de la FAS.



Eines

docents:

orientacions

didàctiques

i

metodologies

d’ensenyament-

aprenentatge i avaluació.
-

L’Aprenentatge Servei a la Universitat Rovira i Virgili a càrrec d’Avril Lombardi,
tècnica de l’Institut de Ciències de l’Educació.

-

Projectes de millora de la qualitat docent a la UAB des de la perspectiva de les
competències generals a càrrec de Carme Ruiz, coordinadora de la Unitat de
formació i innovació docent.

-

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible: el foment des del Pla d'Ajuts a la
Innovació en Aprenentatge i Coneixement de la UPF a càrrec de Carme
Hernández, experta en innovació educativa del CLIK (Center for Learning
Innovation and Knowledge).

-

TF en reptes socials de la UOC a càrrec de Nadja Gmelch, cap de projectes de
Gobalització i Cooperació, i d’Amalia Susana Creus, directora del grau de
comunicació.

-

Aules contra la pobresa de la Universitat de Lleida, càrrec de Xavier
Pelegrí, director de l'Oficina de Desenvolupament i Cooperació.

12.45h Grups de treball per universitat: intercanvi, reflexió i propostes
14h Presentació de propostes, conclusions i tancament
A càrrec de:
-

Josep Ros, Vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de la UAB.
Josep Maria Vilalta, secretari executiu de l’ACUP.

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

Inscripcions a través del formulari.
http://www.acup.cat/ca/form/jornada-del-compromis-institucio
Més informació: fas.formacio@uab.cat

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

