
 

 

 

  

Activitat organitzada per l’OCDS i finançada per la Conselleria de Transparència, 

Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de la Generalitat Valenciana. 

Curs “Integració curricular dels Objectius de Desenvolupament 

Sostenible (ODS)” 
 

 

Professorat: Dra. Leslie Collazo, experta en educació per a la sostenibilitat. 

Universitat de Girona. 

Durada: 20 hores (15 presencials i 5 de treball autònom no presencial) 

Sessions presencials: 11, 18 i 25 de juny des de les 9.00 a les 14.00 hores 

Treball no presencial: Enviar a ocds@uji.es abans del 15 de juliol. 

Lloc: HA0007AA de la FCHS 

Inscripció: Entrar en http://inscripcio.uji.es; triar l'idioma; autentificar-se; 

descendir fins a la "Unitat de Suport Educatiu-Formació del PDI" i 

desplegar-la per a veure els cursos; seleccionar el curs ODS; introduir 

correu electrònic i telèfon; finalment punxar sobre la fletxa per a passar a 

la següent pantalla (la qual indicarà que la inscripció ja ha estat 

"formalitzada" i permetrà "imprimir un comprovant"). 

Adreçat a: PDI de la Universitat Jaume I. 

Reconeixement: Aquest formació està reconeguda per l’USE amb 20 hores 

de Formació en docència dins del pla de formació del professorat de l’UJI. 
 

 

L’aprovació per part de l’Assemblea General de les Nacions Unides de 

l’Agenda 2030 i els ODS al setembre de 2015 canvien el paradigma del 

treball que hem de desenvolupar en el futur, tant els estats, com la seua 

ciutadania i organitzacions. Les universitats no podem estar al marge 

d’aquests canvis i el Conveni signat amb la Conselleria de Transparència, 

Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de la Generalitat 

Valenciana impulsa el major coneixement de l’Agenda i els ODS per part 

de la comunitat universitària. L’objectiu del curs és dotar de ferramentes 

el PDI per poder dur a la seua docència aquest canvi de paradigma. 
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Activitat organitzada per l’OCDS i finançada per la Conselleria de Transparència, 

Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de la Generalitat Valenciana. 

El curs es repartirà en 3 sessions presencials i un treball no presencial:  

 

Sessió 1: Presentació del curs i dels participants. Activitat participativa per 

identificar les percepcions individuals i de grup respecte del tema. 

Definició i evolució del concepte de sostenibilitat/desenvolupament 

sostenible. Importància del tema i contextualització internacional i 

nacional.  Presentació de la Agenda 2030 i els ODS. Universitat, cooperació 

i solidaritat: exemples de bones pràctiques. Rol de la Universitat i del 

professorat. 

 

Sessió 2: Anàlisis del context per al treball de la sostenibilitat curricular 

dels participants. Definició de les Competències del professorat en 

sostenibilitat. Treball cooperatiu per determinar quines tenim i en quines 

necessitem formació. Com adquirir aquestes competències? Principals 

mites a superar i reptes per avançar cap a la sostenibilització curricular. 

Transició de les institucions cap la sostenibilitat. “Ejercicio Y” el qual 

permet concretar les idees teòriques treballades anteriorment i aplicar-les 

per començar a transformar la nostra docència en qüestionar que 

aspectes de les dimensions de la sostenibilitat (ambiental, social i 

econòmica) ja inclou i quals podríem començar a treballar. 

 

Sessió 3: Disseny d'escenaris de futur comuns més sostenibles en els que 

podem impactar a partir de la nostra docència, per això abordem els 

continguts, metodologies docents i valors de la sostenibilitat a través 

d'exemples bones pràctiques i vam explorar diversos recursos i 

instruments. 

 

Treball no presencial: Durant les 5 hores de treball no presencial s'espera 

que el participant conclogui el redisseny de la seva proposta d'una 

assignatura en la qual imparteix docència basada en la sostenibilitat 

materialitzant els diferents enfocaments treballats en el curs a través de la 

integració curricular dels ODS. 


