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Compromís ètic i global. Una proposta de formació del professorat per facilitar la incorporació 
dels ODS i la perspectiva de gènere en la docència universitària . 

Bel Palou Vives, Soledad Morales Pérez, Francesc Núñez Mosteo, Isabel Ruiz Mallen 

Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Espanya 

Presentem una experiència de formació del professorat universitari que té per objectiu facilitar la incorporació dels ODS 
i la perspectiva de gènere en la docència superior en línia. S’explicita el disseny de la formació orientat a garantir l’objectiu 
proposat i les aportacions pedagògiques que comporta. També es fa una valoració dels resultats de la formació en el 
(re)disseny d’assignatures i en la sensibilització i empoderament del professorat en relació a l’agenda 2030 i l’equitat de 
gènere. 

 

FORMACIÓN DE ALUMNADO DEL GRADO EN FARMACIA EN DESARROLLO SOSTENIBLE 

Miren Karmele Colom Aristondo, Jose Angel Ruiz Ortega, Maria Rosario Berraondo Juaristi, Maria Yolanda 
Fernández de Aránguiz Guridi, Edorta Martínez de Marigorta Izaga, Edorta Santos Vizcaíno, Rosa Hernández 

Martín, Manuela Igartua Olaechea, Mirari Ayerbe Díaz, Aiala Salvador Martínez 

Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea, Espanya 

Se muestra un Proyecto de Innovación Educativa, para adquirir competencias de desarrollo sostenible (DS), en el marco 
de algunas metas de los objetivos (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU (1-3), en el contexto de diferentes áreas de 
conocimiento y sin alterar el plan de estudios del Grado en Farmacia. Se pretende formar al alumnado desde su ingreso 
hasta el egreso y es aplicable a otros Grados. Se presenta la metodología utilizada y un avance de resultados para la 
asignatura de Farmacología. 

 

Programa de formació del professorat per promoure projectes competencials sobre la 
conservació del medi marí a les aules. 

Elena Boadas1, Montse Franch2 
1Universitat Ramon Llull (Blanquerna), España; 2AULACRAM (Fundació CRAM) 

La comunicació presenta el programa de formació adreçat al professorat d’educació primària i de secundària, organitzat 
en col·laboració entre la Universitat Ramon Llull i l’equip educatiu de la Fundació CRAM, vinculat als ODS promoguts 
per l’agenda 2030 de les Nacions Unides. Es presenta l’experiència realitzada amb centres educatius de Barcelona. Es 
descriu el programa, algunes experiències i les valoracions dels docents, que evidencien el potencial transformador del 
programa. 

 

LA UNIVERSIDAD Y SU RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Maria Belén Arias Valle, Frederic Marimon 

Universitat Internacional de Catalunya, Espanya 

La presente investigación tiene como objetivo analizar el nivel de compromiso que tienen las universidades catalanas 
en la implementación de la Responsabilidad Social Universitaria RSU y en su extensión, los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS). Para ello, se ha aplicado una metodología cualitativa, utilizando el software Atlas.ti. Se concluye que 
la RSU en las universidades catalanas tiene plena adhesión, aunque existen distintos niveles de compromiso. 

 

Implementando los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los grados de la Facultad de Biología de 
la Universidad de Barcelona. La percepción de los estudiantes antes de iniciar el Trabajo Final de 

Grado. 

Teresa Sauras-Yera, Gustavo A. Llorente, Mar Grasa, Albert Martinez, Marina Blas, Silvia Busquets, Marta 
Camps, Josep Mª de Anta, Cristina Madrid, Francesc Oliva 

Universitat de Barcelona, España 

El presente estudio analiza el grado de conocimiento de los estudiantes de la Facultad de Biología de la Universidad de 
Barcelona, sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) antes de la realización de los Practicum y Trabajo Fin de 
Grado a fin de tener elementos sobre el papel clave de estas asignaturas en la incorporación de los ODS al bagaje de 
conocimientos y aprendizaje de los futuros profesionales en Biociencias. 

 

 

 

 



La Agenda 2030: un nuevo reto para el e-learning en la educación superior. El caso del máster de 
Ciudad y urbanismo - Universitat Oberta de Catalunya 

Mirela Fiori, Mariela Iglesias, Paco González 

UOC, Espanya 

En el nuevo escenario promovido por la Agenda 2030, las universidades especializadas en e-learning ganan especial 
relevancia como espacios de oportunidad para contribuir en la implementación de las agendas urbanas en diferentes 
contextos y territorios. Desde esa perspectiva presentamos el caso del máster de Ciudad y urbanismo de la UOC. Un 
estudio que identifica el impacto social del programa y los elementos que contribuyen a un escenario de transferencias 
en relación con los ODS.  

 

Ensenyar ODS a través de l’ApS: la importància de l’ensenyament de les competències 
transversals 

Mar Grasa Martínez1, Mireia Esparza1,2, Enric Tello1, Roc Padró2, Mª Àngels Alió1 
1Universitat de Barcelona, Espanya; 2Universitat Autònoma de Barcelona, Espanya 

L’assignatura Desenvolupament Sostenible (DS) del grau de Ciències Ambientals (UB) incorpora la metodologia ApS 
per entendre les pressions que obstaculitzen la consecució dels ODS. A través d’una anàlisi DAFO de l’assignatura i 
l’impacte en el TFG, s’ha identificat la inclusió de l’ensenyament de competències transversals i l’adjudicació d’un rol 
actiu real als nostres estudiants com a aspectes imprescindibles en una formació universitària orientada a respondre als 
nous reptes de la societat. 

 

La introducció dels objectius per al desenvolupament sostenible en l’alfabetització digital dels 
futurs mestres d’Educació Infantil 

Genina Calafell Subirà1,2, Gregorio Jimenez Valverde1,2 
1Departament d'Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica. Facultat 

d'Educació. Universitat de Barcelona; 2Grup d'Innovació Docent d'Educació Científica, Tecnològica i per a la 
Sosteniblitat (Educits). Universitat de Barcelona 

Es presenta la reformulació d’un assignatura de la formació inicial de mestres del Grau d’Educació infantil per a incloure 
la competència digital i l’educació per a la Sosteniblitat mitjançant els Objectius per al Desenvolupament Sostenible. La 
nova proposta s’inspira en metodologies com la gamificació, l’aprenentatge basat en problemes i l’avaluació formadora. 

 
 
 


