
UVSostenibilitat  

Principals resultats de la gestió 

UVSostenibilitat va nàixer a la UV en 2018 amb el compromís de vetlar per la sostenibilitat en la UV 
i la seua promoció i difusió. 

En UVSostenibilitat busquem la sinergia d'esforços perquè les nostres iniciatives siguen un reflex 
dels valors inherents en la pròpia identitat d'aquesta Universitat. Valors que ens donen l'oportunitat 
de posar en acció altres maneres d'estar  en el món més sostenibles amb la vida de les persones i 
els entorns en els que vivim. Vetlem per la sostenibilitat de la Universitat de València des de tots 
els seus àmbits de treball: l’ensenyament, la recerca, la seua gestió, i el compromís social. 

Donat el caràcter transversal de la sostenibilitat treballem des de la col·laboració i coparticipació 
amb altres òrgans dins de la UV. Contem amb la estreta col·laboració de la Biblioteca depositaria 
de Nacions Unides en la UV, del Jardí Botànic, de ADEIT, del Col·legi Major Rector Peset, a més 
del SBD, de les Facultats i ETSE, de la Unitat de Cultura Científica, de diversos vicerectorats i de 
diverses càtedres (Càtedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible, Càtedra de l’Horta de 
València Territori Metropolità, Càtedra del Bé Comú, Càtedra DAM…). Hem estat presents en 
l’Escola d’Estiu de Gandia, al programa MOTIVEM y a la Trobada 2020 Universitat De València-
Instituts D’estudis Comarcals. 

Amb la ajuda de la Unitat de Web i Marqueting, vam dissenyar i posar en marxa la web 
https://www.uv.es/uvsostenibilitat que recull tota la informació de les activitats que portem a 
terme dins de uvsostenibilitat. 

Van estar presents en l’organització del XVIII Seminari de Centres de Documentació Ambiental I 
D'espais Naturals Protegits, coorganitzat per CENEAM i ONUBIB, que va tindre lloc en el Col.legi 
Major Rector Peset el 24-26 de julio de 2019. 

En el any 2019 i amb la col·laboració del Servei d’Informàtica, vam cocrear la primera xarxa de 
Blockchain d’universitats (Blockuniversitas), formada per la Universitat de València, la Universitat 
d’Alacant, la Universitat Politècnica de València i la Universitat Miguel Hernández. Aquest projecte 
conjunt de les 4 universitats és pioner en l’estat espanyol i té com a objectiu integrar la tecnologia 
blockchain en les universitats en pro d’un desenvolupament més eficaç amb els recursos propis. 
Amb aquesta iniciativa, la universitat compleix una vegada més amb el seu deure d'estar a 
l'avantguarda de totes aquelles tecnologies que serveixen per al bé comú i el progrés de la 
societat. 

Dins de la Xarxa Vives d’Universitats Saludables vam elaborar en 2018 i conjuntament amd la UAB 
la Proposta Pla Campus Saludable i Sostenible, la missió del qual és Potenciar la universitat com a 
entorn promotor de salut de la comunitat universitària i de la societat en el seu conjunt, fomentar la 
promoció de la salut en els camps de la recerca, la transferència i la docència i oferir serveis, 
programes i activitats, orientades a promocionar la salut personal i la salut comunitària de 
l’estudiantat, el professorat i el personal d’administració i serveis. 

https://www.uv.es/uvsostenibilitat


 
Van estar presents en l’organització del XVIII Seminari de Centres de Documentació Ambiental I 
D'espais Naturals Protegits, coorganitzat per CENEAM i ONUBIB, que va tindre lloc en el Col.legi 
Major Rector Peset el 24-26 de julio de 2019. 

Hem recoltzat la vaga d’estudiants del 27 de setembre de 2019 pel clima, amb la instal·lació d’una 
pancarta en la façana del edifici de rectorat i el manifest de la rectora davant l’emergència 
climàtica. 

Cal mencionar també les activitats del voluntariat de UVSostenibilitat, que permet assolir un gran 
nombre d’accions de difusió, sensibilització i formació, dins del programa de voluntària del SEDI. 

També hem oferit places de pràctiques dins del programa d’ADEIT, per a estudiants de diverses 
titulacions (Nutrició Humana i Dietètica, Dret, Economia, Treball social). 

Col·laboració amb el Àrea de Medi Ambient a Diverses campanyes de mobilitat sotenible. Cal 
destacar les de 2019, Repte 30 dies amb bici, per promoure l'ús de la bicicleta com mobilitat 
sostenible, de què la UV va resultar vencedor, i la Urban Mobility Challenge, per reduir l'ús del 
cotxe i promoure transports més sostenibles, on també la UV va resultar guanyadora en aquesta 
campanya. 

Cal destacar la coorganització, amb ONUBIB, de la visita al Centre de Tecnologia de la Informació i 
les Comunicacions de Nacions Unides ubicat a Quart de Poblet. Amb motiu del seu 75 Aniversari, 
lligada a un inici de col·laboració ONU-UV. Estem donant suport al Vicerectorat d’Igualtat, Diversitat 
i Sostenibilitat en l’organització que està duent a terme, amb la ajuda de ONUBIB i de diferents 
facultats, del esdeveniment que porta per títol “Les Nacions Unides que volem”. Es tracta de taules 
de debat entre l’estudiantat de la UV i personal de Nacions Unides al voltant del rol de la 
intel·ligència artificial en la nostra societat. Aquest esdeveniment s’emmarca dins del projecte ODS: 
jo sí! 

El projecte ODS: jo sí! Ha permés obrir la comunitat universitària a la participació en l’elaboració del 
futur pla director de sostenibilitat de la UV. Aquesta participació s’ha dut a terme de forma dual. Per 
una banda es va llançar una enquesta on la comunitat universitària va prioritzar actuacions i 
aportar també de noves mitjançant una pregunta oberta. Per altra banda es van organitzar grups 
de treball repartits en 4 eixos (Pau i Aliances, Persones, Planeta, Prosperitat) que van a aportar 
actuacions que, sumades a les anteriors, conformen el document “Estratègia cap als ODS de la 
UV”. 

Hem participat en la celebració del Dia de les Nacions Unides (24 d'octubre de al 2019) amb la 
participació al Congrés Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) València mitjançant la 
coorganització d'un estand juntament amb la biblioteca dipositària de les Nacions Unides ONUBIB i 
la xarxa de Centres de Documentació Ambiental RECIDA. 

Al marc de la Universitat d'Estiu de Gandia de 2019 s'han inclòs tallers i cursos que aborden la 
tercera generació de drets humans: Dret a l'alimentació. sobirania alimentària i comerç just i els 
drets del planeta. 

S'ha realitzat assessorament en matèria de sostenibilitat per al Passeig Saludable que organitza la 
UV anualment des del Servei d'Extensió Universitària i el Servei d'Educació Física i Esports 

Hem participat amb diverses ponències en la III Setmana de l'Ètica: un planeta ètic i sostenible, 
organitzada pel Col·lectiu d'Estudiants per la Facultat d'Economia Ètica (CEFDEE) i la Facultat 
d'Economia, on es pretén reflexionar sobre de la sostenibilitat des de la perspectiva empresarial. 



 
La necessitat d’aplegar a tota la estructura universitària fa d’aquestes sinèrgies una ferramenta 
fonamental en el desenvolupament de la nostra tasca dins de la Universitat de València. 

 

Però també traspassem els nostres campus en ser representants en o membres de diverses 
xarxes locals, nacionals i internacionals que apostem per aconseguir una societat més sostenible, 
com per exemple XVUPS (Xarxa Valenciana de Universitats Públiques Saludables), REUPS (Red 
de Universidades Promotoras de la Salud), la Xarxa Vives-Sostenibilitat, la Red Internacional de 
Promotores de los ODS, també estem presents en el grup de treball de Sostenibilitat Curricular de 
CRUE- Sostenibilitat. 

La Universitat de València ha sigut la seu del I Taller d’Universitats Saludables (2018) de la Xarxa 
Vives, que ha tingut com a objectiu iniciar la elaboració del Model d’Universitat Saludable I 
Sostenible i que va comptar amb la presència de alts càrrecs de 13 universitats de la xarxa. Aquest 
taller va ser coorganitzat per la Delegada de Sostenibilitat i la Xarxa Vives. Com a resultat 
d’aquests tallers, es va elaborar el Model d’Universitat Saludable I Sostenible com a marc 
estratègic comú, amb objectius i estratègies de sostenibilitat compartides per a  ser adaptades per 
cada institució en funció de la seva situació de partida, naturalesa i idiosincràsia. Aquest document 
ha estat elaborat i consensuat per 15 universitats dins de la Xarxa Vives (de setembre 2018 a 
gener 2019). 

Dins de la celebració del Dia de la Xarxa Valenciana d’Universitats Públiques Saludables, s'han fet 
campanyes de conscienciació en pro d'una vida activa, nutrició adequada i contra el sedentarisme, 
benestar emocional. A més s'han realitzat diversos tallers saludables relacionats amb el son 
distribuïts per les Facultats de Ciències de l'Activitat Física i Esport, de Farmàcia, de Fisioteràpia, 
d'Infermeria i Podologia, de Medicina i Odontologia i de Matemàtiques (2018). S'ha procedit a 
celebrar de manera conjunta el Dia de les Universitats Saludables (8 d'octubre al 2019) i el Dia de 
la Xarxa Valenciana d'Universitats Públiques Saludables (novembre al 2019), amb una campanya 
de Repartiment de fruita en diversos centres, i diverses activitats desenvolupades pels centres. 
S'han elaborada la guia de l'activitat Física Saludable (2019) i la guia de la son Saludable (2018) i 
en 2020 amb l’elaboració d’una enquesta dirigida a la comunitat universitària sobre el benestar 
emocional, amb la col·laboració del Delgat de Salut psicosocial, i l’elaboració de la guia “La COVID-
19: Una cascada de emociones”, orientada a la millora del benestar emocional en el entorn 
universitari. 

 

El primer projecte Campus Sostenible va ser iniciat a l'any 2011 amb horitzó l'any 2015. Anys 
després d’aquesta data, i donat la manca d'un nou projecte sostenible a la Universitat de València, 
estem elaborant un segon projecte de Campus Sostenible que vetle per la sostenibilitat de la 
universitat i el seu entorn. Davant d'aquest repte, es va derogar el reglament inicial per a 
acomodar-lo a la realitat actual de la universitat i amb l'objectiu de fer de la comissió de 
sostenibilitat una ferramenta efectiva en la seua comesa (Nou reglament aprovat en Consell de 
Govern de 23 de juliol de 2019 (ACGUV 175/2019)). 

Des de la comissió de Sostenibilitat es van crear 5 grups de treball (GT1 Salud, GT2 Reducció de 
plàstics, GT3 Petjada de carboni, GT4 Sostenibilitat curricular, GT5 Comerç just i de proximitat), on 
participen tant PDI, como PAS o estudiantat, gestionats per UVSostenibilitat. Són un referent en el 
diagnòstic, l’elaboració i el disseny de propostes que milloren la sostenibilitat de la UV. 



A més de dur la coordinació de UVSostenibilitat, la Delegada de la Rectora per a la Sostenibilitat 
ha donat resposta a diversos encàrrecs directes, com a: 

• La col·laboració en la organització de la formació del programa MOTIVEM organitzat per
ADEIT,

• L’elaboració d’un informe sobre mobilitat dins de la Universitat de València demanat pel
Vicerectorat d’Economia i Infraestructures i elaborat conjuntament amb el Servei de
Informàtica,

• L’elaboració d’un informe sobre els aparcaments de bicicletes i vehicles de mobilitat
personal a la UV,

• Tasques de representació institucional:
o La Delegada va participar, per exemple, en la Trobada 2020 Universitat De

València-Instituts D’estudis Comarcals, en la jornada Marca't Un Objectiu amb Les
Persones Refugiades organitzat per la UJI ACNUR y ONUBIB, en les jornades
online sobre Empresas y Derechos Humanos organitzat per la ONG Alianza por la
Solidaridad.

o També va participar en els grups de treball sobre l'esborrany de la Llei  Valenciana
de Canvi  Climàtic i  Transició Ecològica. Taules Sectorials "Sectors Productius" i
en el de “Educació Ambiental per a la Sostenibilitat”.

• Col·laboració amb el Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat en l’organització de la
Trobada 2020 UV-IDECO.

• Revisió del document “Instrucció De La Gerència De La Universitat De València Sobre La
Planificació I La Gestió De La Recuperació Progressiva De L’activitat Presencial A
Conseqüència De La Situació Generada Per La Transmissió De La Covid-19 (Referència
Iuv 07/2020)”

• Respondre i proporcionar evidències al 2020 UI GreenMetric World University Rankings i
al ranking Impact de Times Higher Education, a més d’altres formularis d’indicadors
institucionals.

• Realització del informe “Situación de la plantilla del PDI por sexos, segregada por
categorías, en la UV”, encarregat per la Unitat de Igualtat.

Tasques destacades durant l’any 2020 

Gestió 

En UVSostenibilitat vam dissenyar una campanya de reducció de plàstic a la Universitat de 
València, incidint en la sensibilització però també amb el repartiment de materials alternatius al 
plàstic i de ús continuat per a mitigar els plàstics d’un sol ús a la UV.  

Participació en xarxes d’Universitats saludables i sostenibles XVUPS (Xarxa Valenciana de 
Universitats Públiques Saludables), REUPS (Red de Universidades Promotoras de la Salud), la 
Xarxa Vives-Sostenibilitat, la Red Internacional de Promotores de los ODS, CRUE- Sostenibilitat. 

Gestió del projecte ODS: jo sí (elaboració i difusió de l’enquesta sobre accions al voltant dels ODS, 
dirigida a la comunitat universitària. Organització dels primers tallers ODS. Elaboració i revisió de 
documentació diversa.) https://www.uv.es/uv-sostenibilitat/ca/universitat-societat/ods-si.html 

https://www.uv.es/uv-sostenibilitat/ca/universitat-societat/ods-si.html


Reunions periòdiques amb els 5 grups de treballs de la comissió de sostenibilitat, elaboració de 
documentació i informes. 

Tasques de col·laboració de diversa natura (formació, difussió, elaboració de informes, articles, ...) 
amb altres òrgans de la UV (ADEIT, Vicerectorat de Internacionalització i Cooperació, Vicerectorat 
de Projecció Territorial i Societat, Universitat d’Estiu de Gandia, SEDI) 

Durant 2020 es van posar en marxa i/o rellançar diverses xarxes socials institucionals, com 
Instagram, Twitter, Facebook. 

Docència, formació i difusió: 

Donem suport al vicerectorat en l’organització del debat ONU-UV "Les Nacions Unides que 
volem" (Celebració 75 Aniversari ONU). Amb motiu de l'75 aniversari de les Nacions Unides la 
Universitat de València en col·laboració amb Centre de Tecnologia de la Informació i les 
Comunicacions de les Nacions Unides situat a la localitat valenciana de Quart de Poblet, i amb 
l'inestimable suport de la seu de la Biblioteca Dipositària de les Nacions Unides. Aquest 
esdeveniment conflueix amb el projecte yODSi de la Universitat de València, coordinat pel 
Vicerectorat d'Igualtat, Diversitat i Sostenibiltat i de UVSostenibilitat, i amb la col·laboració de les 
diferents Facultats. 
Formació de Voluntariat de Sostenibilitat dins del programa de voluntariat organitzat pel SEDI. 

Coordinació en l’elaboració de la guia “La COVID-19: Una cascada d'emocions: Guia pràctica 
saludable per al benestar emocional en l'entorn universitari”, dins del marc de celebració del Dia de la 
Xarxa Valenciana de Universitats Públiques Saludables. En la seua elaboració han participat experts i 
expertes en el tema de la Universitat de València i de la Universitat Jaume I, comptant igualment amb 
la col·laboració de les altres Universitats de la Xarxa Valenciana. 

Participació en el programa de pràctiques per a estudiants (Nutrició, Treball Social, Economia, Dret) 
en UVSostenibilitat organitzat per ADEIT. 

Organització del Cicle de Conferències “Les Persones i el seu Entorn” amb el suport econòmic de la 
càtedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible. 

Elaboració i execució d’un itinerari per a la Exposició amb rollers dels ODS de la Agenda 2030. 
Consta de 17 roll ups, un per a cada ODS, més un general. La exposició a estat present durant 2020 
en la Facultat de Magisteri, en ADEIT, en la Facultat de Economia, en la Facultat de Farmàcia, en la 
biblioteca del campus de Burjassot…tot i que la situació sanitària i de confinament al 2020 haja 
suposat la cancel·lació d’altres compromisos dins del itinerari programat. 

Participació / col·laboració en diverses taules rodones / conferències per invitació d’altres institucions i 
organitzacions. 

Llançament del curs MOOC a la UV “Como introducir la Sostenibilidad y los ODS en general en la 
docencia universitaria”, elaborat pel grup de treball de CRUE-Sostenibilitat del que forma part la 
nostra cap d’Iniciatives de Sostenibilitat Curricular i amb la col·laboració del SFPIE. 

Participació en el FIPU: Per tal d'aconseguir la transmissió a la comunitat universitària dels valors de 
la igualtat, la diversitat i la sostenibilitat en el nostre professorat de nova incorporació, hem 

https://www.uv.es/uv-sostenibilitat/ca/participacio-institucional/75-aniversari-onu-uv.html
https://www.uv.es/uvsostenible/Guia_COVID19_Emocional_FP.pdf
https://www.uv.es/uvsostenible/Guia_COVID19_Emocional_FP.pdf
https://www.uv.es/uv-sostenibilitat/ca/universitat-societat/persones-entorn.html
https://www.uv.es/uv-sostenibilitat/ca/novetats-1286057472645/Novetat.html?id=1286115439397
https://www.uv.es/uv-sostenibilitat/ca/universitat-societat/compromis-social/curs-ods-docencia.html
https://www.uv.es/uv-sostenibilitat/ca/universitat-societat/compromis-social/curs-ods-docencia.html


aconseguit des 2018-19 un espai formatiu al FIPU. Suposa una implicació de totes les àrees del 
'vicerectorat. Complementem amb això les accions formatives que duem a terme al Servei de 
Formació i Innovació Educativa (SFPIE) i a través de l'SEDI. 

Coordinació del curs de formació: “Igualtat, Diversitat I Sostenibilitat com a Valors De La Universitat 
de València” des del SFPIE. 

Investigació 

Elaboració d’una enquesta per a la creació d'una xarxa de grups de recerca en ODS a la UV i 
d'una base de dades d'investigadors en ODS, amb la col·laboració de la Unitat de Cultura 
Científica i investigadors de la UV. 

Elaboració d’una enquesta sobre benestar emocional, coordinada per la Delegada de 
Sostenibilitat, la Cap d’Iniciatives de Universitat Saludable i el delegat de Salut Psicosocial. 

Estem coordinant un projecte de reutilització de l'aigua domèstica al campus de Burjassot 
mitjançant el sistema Melissa de l'Agència Espacial Europea. El projecte és molt extens i 
estrictament parlant, tracta de reutilitzar l'aigua residual per a la implantació d'un sistema de reg 
eficient. El projecte requereix d'un sistema de filtratge que separe les aigües negres de les aigües 
grises, la depuradora Melissa, per a l'aprofitament de l'aigua residual, i panells fotovoltaics per 
dotar d'energia neta a la depuradora (amb suport de la xarxa convencional). 

Compromís amb la societat 

Elaboració d’una programació per al voluntariat de sostenibilitat, que contempla formació, 
sensibilització i difusió. 

Disseny d’una programació per a l’estudiantat en pràctiques en UVSostenibilitat. Contempla 
activitats per a estudiantat del grau de Nutrició Humana i Dietètica, de Economia, de Dret i de 
Treball Social. 

Coordinació dels projectes de Mercat Agroecològic i Cistella responsable. Aquestes iniciatives 
surten del grup de treball de Comerç Just i de Proximitat organitzat per UVSostenibilitat. 

Coordinació de les iniciatives COVID19: “Queda't a casa de forma saludable i sostenible”, i 
“Desescalada Saludable i Sostenible”, amb la col·laboració de diferents centres de la UV (Facultat 
de Fisioteràpia, FCAFE, Facultat de Psicologia, Clínica de Psicologia, Facultat de Medicina) 

Participació en dues campanyes de mobilitat sostenible coorganitzades amb el àrea de Medi 
Ambient. 

Grups de treball 

GT1 SALUD 
Abordaria l'elaboració de propostes per a la millora dels serveis de màquines de vending i 
cafeteries, dirigides a uns productes més saludables. S'ha reunit en diverses ocasions amb 
assistència al voltant de les 15/20 persones. Han estat treballant en una enquesta per a la 

https://www.uv.es/uvweb/nullca/educacio-investigacio/enquesta-investigacio-ods-1286169443404.html
https://www.uv.es/uv-sostenibilitat/ca/novetats-1286057472645/Novetat.html?id=1286153816586
https://www.uv.es/uv-sostenibilitat/ca/universitat-saludable/covid-19-queda-casa-forma-saludable-sostenible.html
https://www.uv.es/uvweb/nullca/universitat-saludable/desescalada-saludable-sostenible-1286133540253.html


comunitat universitària sobre hàbits saludables d'alimentació, així com en una guia d'alimentació i 
en els productes i necessitats de canvi de les màquines de venda automàtica de la Universitat i 
dels menús de les cafeteries. S'estan desenvolupant les iniciatives i se'n va a col·laborar amb el 
GT2 en l'anàlisi de cafeteries i màquines vending 

GT2 REDUCCIÓ DE PLÀSTICS. 
Establir les estratègies per aconseguir la reducció de l'ús i generació de residus plàstics. 
es van inscriure 22 persones que s'han reunit en cinc ocasions, amb assistència d'entre 12 i 20 
persones. Se centren en com reduir el consum de plàstics per part de la comunitat universitària a 
títol individual i en com la institució pot reduir el consum a través de les compres de material, plecs 
de condicions de contractació i canvis en els centres, així com iniciatives per optimitzar el 
reciclatge. S'està duent a terme la campanya de reducció de plàstics i es va a col·laborar amb el 
GT1 en l'anàlisi de cafeteries i màquines vending. També es va a impulsar la guia de 
recomanacions per a compres més sostenible. 

GT3 PETJADA DE CARBONI 
Realitzar el registre de la petjada de carboni de la Universitat de València, es a dir, el càlcul, 
reducció i compensació de las emissions de gases de efecte hivernacle que genera la Universitat 
de València amb la seua activitat. Es van inscriure 22 persones, s'ha reunit en diverses ocasions i 
manté contacte freqüent via aula virtual i correu electrònic. Se centra en reduir la petjada de 
carboni mitjançant tres vies principals: 

• El teletreball i alternatives de transport públic per reduir la contaminació dels
desplaçaments de la comunitat universitària,

• L’optimització del consum energètic dels edificis i instal·lacions de la Universitat
• La compensació mitjançant la reforestació.

S'està a l'espera de l'acord de teletreball que per llei ha de plantejar la UV i a la tornada a certa 
normalitat per impulsar el transport alternatiu i el transport públic, així com impulsar un 
manteniment més sostenible. 

GT4 SOSTENIBILITAT CURRICULAR 
Anàlisi de la incidència de la sostenibilitat en els plans d'estudi i guies acadèmiques. Proposar 
estratègies de per incorporar la perspectiva de sostenibilitat en els estudis universitaris. Es van 
inscriure 30 persones que s'han reunit en múltiples ocasions, amb assistència d'entre 12 i 23 
persones. Analitzen la incorporació dels ODS a el disseny curricular dels títols de la Universitat de 
València. Han participat en el MOOC per introduir els ODS en la docència universitària i proposen 
iniciatives docents en aquest sentit. El 24 de febrer de 2021, dins del cicle de les "Persones i el seu 
entorn" van presentar diverses d'aquestes iniciatives docents. 

GT5 COMERÇ JUST i DE PROXIMITAT 
Col·laboració en temes de comerç just i entorn social. Es van inscriure 20 persones i ha mantingut 
diverses reunions amb assistència d'unes 10 persones a cadascuna. El seu objectiu és com 
promoure el comerç just i de proximitat a la comunitat universitària i a nivell institucional. Han 
avançat en la futura instauració d'un mercat ecològic i l'expansió de la cistella  saludable a tots els 
campus, per al que s'ha comptat amb la col·laboració de persones expertes i de la Càtedra l'Horta 
de València, Territori Metropolità-UV. S'ha realitzat un informe "Iniciatives de Consum Alimentari 
Sostenible a la Universitat de València ", finançat per la Càtedra de l’Horta de València, Territori 
Metropolità-UV. També té previst impulsar una guia de comerç just i responsable. 



Algunes magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent figuren una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat del servei durant l’any 
2020. 

Nombre 
Persones matriculades al MOOC 150 
Persones al GT1 15/20 
Persones al GT2 22 
Persones al GT3 22 
Persones al GT4 30 
Persones al GT5 20 
Nombre de voluntariat de sostenibilitat format 45 
Nombre d’estudiants en pràctiques 2 
Nombre de persones adherides al projecte ODS: jo sí 166 
Nombre de seguidors en Twitter 1.076 aprox. 
Nombre de respostes vàlides de la enquesta ODS: jo sí 1.107 
Nombre de notícies publicades en www.uv.es/uvsostenibilitat 103 
Persones inscrites al Cicle de Conferències “Les Persones i el seu Entorn” 130 aprox. 
Produccions pròpies de vídeos de difusió 4 
Nombre de informes 7 
Nombre de enquestes realitzades 3 
Nombre de guies publicades 1 
Nombre de publicacions 2 
Nombre d’accions formatives en Sostenibilitat 5 
Nombre de formularis amb d’indicadors de sostenibilitat (CRUE-Sostenibilitat, 
Impact de Times Higher Education, Green Metrics) 
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Nombre de ponents convidats/des 8 

Pilar Rueda
Delegada de la rectora per la Sostenibilitat
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