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UNA INICIATIVA ORIENTADA A
LA PROMOCIÓ TRANSVERSAL
DE L’EDUCACIÓ PER AL
DESENVOLUPAMENT
A LA UNIVERSITAT

QUÈ ÉS L’ESDU?
El projecte ESDU és una iniciativa orientada a la promoció de l’Educació per al Desenvolupament (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
activa i compromesa, que actuï davant les situacions d’injustícia social a escala local –
global.
En marxa des del curs 2013-14, el projecte incorpora actuacions d’incidència en la formació de l’alumnat, de millora de la qualitat i la innovació docent, i afavoreix un conjunt de
processos participatius encaminats al disseny i la implementació de fórmules d’integració
curricular de l’EpD a la Universitat Autònoma de Barcelona i a l’àmbit català. A més a més,
pretén ampliar la xarxa a nivell estatal i internacional.
ESDU està liderat per la Fundació Autònoma Solidària, en col·laboració amb l’Associació
Catalana d’Universitats Públiques, i s’articula mitjançant una estratègia de treball en xarxa
que aglutina centres i facultats, professorat, estudiants, oficines de cooperació universitària i entitats amb expertesa en EpD, entre d’altres, amb el suport de l’Ajuntament de
Barcelona.

PER QUÈ?
En l’actual moment de crisis globals, el paradigma de desenvolupament dominant ha
deixat d’oferir garanties posant de manifest les limitacions d’un model de progrés que
no és sostenible i la urgència de cercar respostes als reptes que se’ns plategen com a societat. És en aquest context que la universitat ha d’assumir un paper destacat, mitjançant
la construcció i difusió de coneixement sobre propostes més justes, democràtiques i sostenibles.

QUÈ FEM?
ESDU s’implementa en dos àmbits d’intervenció de manera simultània per tal d’afavorir
processos que facilitin l’obtenció dels objectius establerts, a través de la creació d’espais
de treball enxarxats que garanteixin la participació de tots els actors rellevants del món
universitari i de les entitats socials.
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Grups d’Educació per al Desenvolupament en Facultats (GEDEF)
Constituïts per professorat, alumnat i entitats socials. Actualment en marxa a les facultats d’Economia i
Empresa, Veterinària i a l’Escola d’Enginyeria per a promoure l’abordatge curricular de l’Economia Social i
Solidària, la Sobirania Alimentària i el Desenvolupament Humà Sostenible respectivament.
Mínor de Desenvolupament Sostenible i Ciutadania Global
Dirigit a l’alumnat de Grau per a cursar com a crèdits optatius. Integrat a l’oferta formativa de la UAB.
Formació adreçada a professorat universitari
Cursos especialitzats amb reconeixement docent.

XARXA UNIVERSITATS
PÚBLIQUES CATALANES

Banc de recursos adreçat a l’educació superior
Creació d’una col·lecció de propostes pedagògiques per aplicar a l’aula universitària. En col·laboració amb
EduAlter.

XARXA ESTATAL I
INTERNACIONAL

INCIDÈNCIA CURRICULAR A LA
UAB
TREBALL EN XARXA AMB UNIVERSITATS

Tallers sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
Tallers teòrico-pràctics a l’aula i activitats complementàries d’aprofundiment per a fomentar una reflexió
crítica entorn als ODS.

Grup de Treball d’EpDS a l’ACUP
Grup de treball adscrit a la Comissió de Responsabilitat Social Universitària de l’ACUP per tal de
dissenyar mecanismes d’institucionalització i implementació efectiva de l’EpD.
Diagnosi sobre l’EpD a les universitats públiques catalanes
Informe sobre l’estat actual de l’EpD en les titulacions de grau de les universitats públiques catalanes (2015).
Seminaris amb agents universitaris i socials
Trobada de reflexió i treball en comú amb la participació de diferents universitats i entitats socials
de l’àmbit català, estatal i internacional.
Recerca d’iniciatives d’EpD
Recull i anàlisi d’iniciatives de promoció de l’EpD en l’àmbit universitari a nivell català, estatal i
internacional.
Extensió de la xarxa
Identificació i col·laboració amb institucions, organitzacions i xarxes que presentin oportunitats
per al desenvolupament dels objectius del projecte.

L’EpD I L’AGENDA GLOBAL
“L’Educació per al Desenvolupament fa referència a un
procés educatiu encaminat a generar consciència crítica
sobre la realitat mundial i facilitar eines per a la participació i la transformació social en claus de justícia i solidaritat.
L’Educació per al Desenvolupament pretén construir una
ciutadania global crítica, políticament activa i socialment
compromesa amb un desenvolupament humà just i equitatiu per a totes les comunitats del planeta”
(Celorio, G., López de Munain, A.: Diccionari d’Educació per
al Desenvolupament, 2007)
ESDU desenvolupa la seva activitat en el marc de l’agenda
global de les Nacions Unides, i per tant, pretén contribuir
als Objectius de Desenvolupament Sostenible que se’n
desprenen en les seves dimensions econòmica, social i mediambiental, a través de la promoció de l’EpD i la incidència en l’àmbit de l’educació superior per tal de formar una
ciutadania global compromesa amb el desenvolupament
sostenible.
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