Dades de l’acció formativa / Datos de la acción formativa
Denominació (títol de l’acció formativa) / Denominación (Título de la acción formativa)

Objectius de Desenvolupament Sostenible
i la seua implementació en l'àmbit universitari
Modalitat formativa (marcar amb X) / Modalidad formativa (marcar con X)
Curs / Curso

X

Taller

Seminari / Seminario

Grup de treball / Grupo de Trabajo

Jornada

Conferència / Conferencia

Modalitat d’impartició (marcar amb X) / Modalitat d’impartició (marcar amb X)
Presencial

X

En línia / En línea

Mixta

Llengua d’impartició (marcar amb X) / Lengua de impartición (marcar con X)
Espanyol / Español

Valencià / Valenciano

Duració (hores) /Duración (horas)

16

X

Anglés / Inglés

Edicions (número) /Ediciones (número)

1ª

Calendari de realització (per a cadascuna de les sesions) / Calendario de realización (para cada
una de las sesiones)
Sessió /
Sesión

Data / Fecha

1ª

03/06/2019

2ª

04/06/2019

3ª

05/06/2019

4ª

06/06/2019

Horari / Horario

Lloc / Lugar

09:30 - 13:30

Aula 1.1 CFQ

Destinataris: perfil professional (detallar) /Destinatarios: perfil profesional (detallar)
PAS i PDI de la Universitat de València.
Donada la transversalitat del tema, el contingut d'aquest curs és d'interès per a una àmplia
varietat tant d'àrees de coneixement com de perfils professionals existents en la Universitat
(desenvolupament humà, salut, educació, benestar social, medi ambient, cultura,
desenvolupament econòmic, transparència, participació ciutadana, igualtat, etc...).
No es requereixen coneixements previs per part dels assistents.
Professorat responsable de l’acció formativa / Profesorado responsable de la acción formativa

Nom / Nombre
Breu CV / CV breve

Ana Alcaraz Lamana
Consultora i formadora de Responsabilitat Social i Sostenibilitat.
Professora Associada de la Facultat de Ciències Socials (Universitat de
València). Coordinadora i membre de l'Associació Projecte Talis
(associació sense ànim de lucre vinculada a la Universitat de València).

Centre de Formació i Qualitat “Manuel Sanchis Guarner”
c/ Serpis, 29 | 46022-València | Campus dels Tarongers
961 62 50 30 | 961 62 50 32
Telèfon | Fax
Correu electrònic: sfp@uv.es | udie@uv.es
Adreça:

Página 1 de 3

Objectius formatius i continguts / Objetivos formativos y contenidos
OBJECTIUS
Oferir els coneixements i ferramentes necessaris per a conèixer a fons els Objectius de
Desenrotllament Sostenible i les seues metodologies d'aplicació, a fi que la Universitat puga integrarlos en tots els seus àmbits (formació, investigació, transferència, extensió i gestió) ajudant a contribuir,
d'esta manera, amb el compromís firmat pel nostre país davant de Nacions Unides.
CONTINGUTS
• Els ODS en el context de la Responsabilitat Social.

− Context dels ODS: reptes globals.
− Els ODS com resposta als reptes globals.
− Marc d´aplicació: la Responsabilitat Social.
• Anàlisi dels ODS.

−
−
−
−
−
−

Conceptes bàsics: Desenvolupament, Desenvolupament Sostenible, Sostenibilitat.
Antecedents: Els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni 2000-2015.
L’Agenda 2030, ODS, metes i indicadors.
Característiques i principis rectors.
El rol dels organismes multilaterals i els governs nacionals en l'Agenda 2030.
La integració dels ODS en la Responsabilitat Social.

• La Responsabilitat Social Universitària (RSU).

−
−
−
−
−
−

Definició, característiques, evolució i models.
Principis i valors.
Beneficis.
Àmbits d´aplicació.
Marc normatiu nacional i internacional.
La llei 18/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat Valenciana per al Foment de la RS.

• Implantació dels ODS en la Universitat I: Integració en els sistemes de gestió.

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

La metodologia Compass de Nacions Unides.
La metodologia de la RSU.
Fases del procés d'implantació.
Eines per a la implantació.
La “localització” dels ODS.
Elaboració del Diagnòstic.
El treball amb els Grups d’Interès.
Planificació de la gestió responsable en el marc dels ODS.
Execució, seguiment i avaluació amb enfocaments participatius.
Comunicació, transparència i rendició de comptes.
Bones pràctiques sobre integració d'ODS en les universitats espanyoles.

• Implantació dels ODS en la Universitat II: Integració en la docència, la investigació i l´extensió.

−
−
−
−
−

Integració dels ODS en els plans docents.
Integració dels ODS en la investigació. El model RRI (Responsible Research and Innovation).
Integración de los ODS en la extensió universitària.
Bones practiques d´implantació dels ODS en els àmbits de docència, investigació i transferencia.
Taller pràctic: pluja d´idees per a la integració de los ODS en els àmbits de treball dels/les
participants.
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Competències que es desenvoluparan / Competencias que se desarrollarán
−
−
−
−
−

Familiaritzar-se amb el marc conceptual del Desenvolupament i el Desenvolupament
Sostenible (Desenvolupament, Desenvolupament Sostenible, Sostenibilitat,
Responsabilitat Social, etc...).
Conèixer les línies generals de l'Agenda 2030: context, antecedents, procés de
definició, etc…
Conèixer en profunditat els Objectius de Desenvolupament Sostenible (objectius,
metes i indicadors).
Reflexionar sobre el rol que han de jugar les Universitats.
Manejar els principis i eines per a la integració dels ODS en la Universitat.

Criteris i procediment d’avaluació de l’activitat (obligatori) / Criterios y procedimientos de
evaluación de la actividad (obligatorio)
Assistència, com a mínim, al 85% de les hores.
L'avaluació serà contínua a través de les activitats pràctiques propostes durant el
desenrotllament del curs.
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