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1. Què és l’Agenda 2030 
i en què ens afecta a les 
universitats?



- Aprovada per l’ONU el 2015 > 
responsabilitat dels Estats 
membres

- Trenca la frontera Nord-Sud

- 5P: Planet, People, Prosperity, 
Peace, Partnership

- Importància de les aliances entre 
actors (ODS 17)

- Per 1a vegada es reconeix la 
importància de l’Educació Superior



Garantir una educació 
inclusiva, equitativa i de 
qualitat i promoure 
oportunitats 
d’aprenentatge al llarg de 
la vida per a tots i totes.



2. Què ha passat fins ara 
relacionat amb la formació en 
Educació Superior?



A Catalunya
2017

3 propostes d’acció:
1. Cap a la formació d’una ciutadania global i responsable

2. La comunitat universitària s’ha d’apropiar de l’agenda 2030

3. Una nova aliança per a la nova agenda



A Catalunya
2018

Compliment de l'article 28 de la Llei 
17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva 
de dones i homes.
Canvi en l'enfocament de les guies 
metodològiques relacionades amb el VSMA
Incorporació gradual:
- Nova titulació: en el moment de la seva 

verificació
- Resta de titulacions: gradualment,  amb 

els processos avaluatius corresponents



A Catalunya
2019

Comissió General de Política Universitària:  
Acord de crear un grup de treball per a l’estudi 
i proposta d’actuacions relacionades amb la 
contribució del sistema universitari català a 
l’Agenda 2030
(Comissió 19/02)



A España
2018



A España
2019

Constitució d’una comissió intersectorial per 
treballar l’Agenda 2030
(1a reunió prevista pel 15/03)



Internacional
2017



Internacional
2018



Internacional
2019

IAU Cluster on SDGs
(1st WS at Unesco)



3. Què podem fer com a 
sistema universitari? 
Reflexions personals



Visibilització d’accions que ja estem duent a terme 
(beques equitat, diversitat funcional, #UniversitatsRefugi)

Articulació d’accions a posar en marxa (formació, R+D)

Sensibilització sobre l’Agenda 2030 i enfortir el diàleg 
sobre com abordar els ODS

Posicionament internacional com a sistema universitari

Oportunitats



Com incorporem l’Agenda 2030 de manera generalitzada: 
competències transversals i/o tècniques, no formal,...

No podem quedar-nos en l’etiquetatge
#etiquetesotransformes

Hem de trencar fronteres departamentals, entre 
disciplines, mentals,... 

Compromís crític amb l’Agenda 2030

Reptes



Més espais de trobada per compartir èxits i fracasos i 
construir propostes efectives com a sistema (eg, gènere)

Elaboració d’una estratègia del sistema universitari català 
respecte a l’Agenda 2030 > Creació d’un espai comú per 
a la seva elaboració i seguiment. No oblidem a 
l’estudiantat. Incorporem a altres actors?

Incloure l’Agenda 2030 a les discussions de totes les 
comissions del CIC, de l’ACUP, de la CRUE,...

Idees per avançar (més ràpid)



uoc.edu

UOC.universitat
@UOCuniversitat
@uocuniversitat

Gràcies!


