
OBJECTIUS 
Contribuir al coneixement, l’ impuls i la difusió dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) entre la comunitat 
universitària i, en particular, el futur professorat d’Educació 
Secundària, per a la seua implicació en la formació d’una 
ciutadania responsable conscient dels greus problemes 
socioambientals interconnectats als que s’enfronta la humanitat 
i preparada per a participar en les necessàries accions i la presa 
de decisions fonamentades que facen possible la transició a 
societats més justes i sostenibles. 

 
INSCRIPCIONS:  
Curs gratuït orientat a estudiants del Màster  Universitari en 

Professor d’Educació Secundària 
Totes les persones participants que desitgen acreditar la seua 

assistència mitjançant un certificat, caldrà que formalitzen la 

inscripció gratuïta fins completar aforament en:  
http://www.fundacio.es/cursos-cooperacion  

ORGANITZA:                     COLABORA: 

   

                                               

 

L’AGENDA 2030 i ELS OBJECTIUS DE 
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS) A 

LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

SEMINARI 

15 de novembre de 2017, Antiga Escola de Magisteri 
 

 
 
 

http://www.fundacio.es/cursos-cooperacion


Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) van ser  aprovats en 
l’Assemblea General de Nacions Unides al setembre de 2015, junt amb 

l’Agenda per a posar-la en marxa durant el període 2016-2030. Han estat el 

fruit d’un ingent treball, amb una amplíssima participació, arribant a 
consensuar 17 grans Objectius, amb 169 metes concretes que intenten cobrir 

el conjunt de problemes socioambientals interconnectats, evitant que l’oblit 
d’algun d’ells impedeixca avanços reals en el conjunt dels mateixos. 

El seminari pretén contribuir al seu impuls i difusió amb una reflexió col·lectiva 
en torn al que suposen aquests ODS, per a prendre consciència de la 

importància del seu tractament, en particular en les aules d’ Educació 

Secundària. 
Per això, encara que el seminari està obert i és d’interès per a totes les 

persones, especialment està dirigit a l’alumnat del Máster Universitari en 
Professorat d’Educació Secundària.  

Els objectius d’aquest seminari són convergents amb la necessitat de que les 

Universitats incorporen l’Agenda 2030 en totes les seues estratègies, 
polítiques i accions, de manera directa i/o transversal. Per a la qual cosa 

l’educació superior ha de contribuir a sensibilitzar i conscienciar a tota la 
comunitat universitària en la necessitat d’integrar el Desenvolupament Humà 

Sostenible en la Universitat, tal i com es recull en les conclusions dels diàlegs 
Universitat i Desenvolupament Sostenible. 

 

 
 

IMPARTIT PER 
 

Membres de l’ Equip d’Investigació del Projecte del MINECO EDU2015-

66591R:  “(Re)orientando la práctica docente hacia la Sostenibilidad: entornos  
presenciales  y virtuales para la formación del profesorado de Educación  

Secundaria”    
- M. Ángeles Murga, M. José Bautista-Cerro (UNED) 

- Amparo Vilches, M. Ángels Ull, Olga Mayoral, M. Pilar Martínez, Toya   

Vázquez, María Calero, Pilar Aznar (UV)  
- Belén Sáez-Rico i Carmen Sabán (UCM)  

 

PROGRAMA 
9:00 a 10:00h. Inauguració del Seminari, amb la participació de:: 
 
Guillermo Palao, Vicerector d’ Internacionalització i Cooperació 

M. Vicenta Mestre, Vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat 

Xosé Manuel Souto, Director del Màster Universitari en Professorat de Secundària 
José Miguel Soriano, Director Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament 
Amparo Vilches, Coordinadora del Seminari 
 

10:00 a 11:00h. Diàlegs sobre els ODS 2030  (Amparo Vilches, 

M.Àngels Ull i Olga Mayoral, de la UV) 
 
11:00 a 11:30h.  Pausa 
 

11:30 a 13:30h. Taller RUTA ODS. Recorregut de la Ruta ODS (exposició 

ODS), dissenyada i realitzada per l’equip SOCIDES de la 

Universidad Complutense de Madrid i Treball en grups. 
Coordinadora: Belén Sáez- Rico (de la UCM) 

 

16:00 a 17:00h. Posada en comú del treball realitzat en la RUTA ODS 
 
17:00 a 18:00h. ODS 2030 i Educació. Taula rodona (M. Ángeles Murga i 

M. José Bautista, de la UNED) 
 

18:30 a 20:30h. Taller Universidad-Ciutat-ODS: una manera de fer 

ciutadania per al desenvolupament des del patrimoni 

cultural. Recorregut a peu per la Ciutat de València. 
Coordinador:  Ximo Revert (Cap de l’Àrea de Cooperació 

de la FGUV). 

 
 

LLOC 
Saló d’actes de l’antic edifici de l’Escola de Magisteri, seu actual del Màster 

Universitari en Professor/a d’Educació Secundària. Avda. Alcalde Reig, 8. 
València 


