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Objectius de Desenvolupament Sostenible 

i la seua implementació en l'àmbit universitari 

Destinataris: 

PDI 

Modalitat: 

En línia 

Llengua: 

Espanyol 

Duració: 

16 h 

Destinataris: perfil professional 

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. 

Calendari de realització 4a Edició 

Sessió Data Horari Lloc 

1a 02/11/2021 16:00 - 20:00 

En línia 
2a 04/11/2021 09:30 - 13:30 

3a 09/11/2021 16:00 - 20:00 

4a 11/11/2021 09:30 - 13:30 

Formació síncrona 

 

Professorat responsable 

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). 
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Objectius formatius i continguts 

OBJECTIUS 

Oferir els coneixements i ferramentes necessaris per a conèixer a fons l’Agenda 2020 i els Objectius de 

Desenrotllament Sostenible –ODS, així com les seves metodologies d'aplicació, a fi que la Universitat pugA 

integrar-ho en tots els seus àmbits (formació, recerca, transferència, extensió i gestió) ajudant a contribuir, 

d'aquesta manera, amb el compromís signat pel nostre país davant Nacions Unides. 

CONTINGUTS 

1. 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. 

2. 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. 

Els ODS són locals: vinculació al territori 

El rol dels organismes multilaterals i els governs nacionals. 

3. La Responsabilitat Social Universitària (RSU) 

Definició, característiques, evolució i models. 

Marc normatiu nacional i internacional. 

La Llei Valenciana per al Foment de la RS. 

Àmbits d´aplicació. 

La integració dels ODS en la Responsabilitat Social. 

4. 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. 

Planificació de la gestió responsable en el marc dels ODS. 

Execució, seguiment i avaluació amb enfocaments participatius. 

Comunicació, transparència i rendició de comptes. 

Taller pràctic: pluja d'idees per a la integració dels ODS en els àmbits de treball dels i les 

participants. 
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Competències que es desenvoluparan 

 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 

Donat l'enfocament analític i participatiu del curs, l'assistència és obligatòria. 

L'avaluació serà contínua a través de les activitats pràctiques propostes durant el desenrotllament del curs. 

Assistència, com a mínim, al 85% de les hores síncrones o presencials i fer les tasques obligatòries fixades en 

el programa o encomanades per el/la tutor/a o professor/a. 
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