
  

 
 
 
 
 
 

Seminari de treball  
 

L’educació per al desenvolupament en els estudis de  grau.  
Construint una universitat crítica i compromesa 

 

15 de gener de 2015, de 09:30 a 14:30h 

Aula 11.13 Casa Convalescència UAB  

C/ Sant Antoni Mª Claret, 171. Barcelona 
 
 

Presentació  

El panorama actual de crisis a escala global posa de manifest la urgència de nous 
paradigmes. És en aquest context que les institucions d’educació superior enfronten també 
el repte de revitalitzar el seu paper en la generació de pensament crític i la formació d’una 
ciutadania socialment compromesa. Partint d’aquest debat, el seminari vol posar l’èmfasi 
en la necessitat de promoure accions educatives en els plans d’estudis universitaris que 
estimulin la reflexió i el coneixement sobre models de desenvolupament i de societat més 
justos, democràtics i sostenibles. 

Des de la Fundació Autònoma Solidària (FAS), en col·laboració amb l’Associació Catalana 
d’Universitats Públiques (ACUP), ens proposem facilitar un espai de treball, participació i 
intercanvi entre entitats i persones amb diverses trajectòries en l’àmbit de l’educació 
superior, que ens permeti pensar conjuntament com fomentar la integració curricular en els 
estudis de grau de les nostres universitats d’una educació amb més capacitat crítica i 
esperit transformador.  

La jornada forma part del projecte “Impulsant l’educació per al desenvolupament en l’actual 
context universitari”, coordinat per la FAS a partir de la creació sinèrgies amb les oficines 
de cooperació de les 8 universitats públiques membres de l’ACUP, facultats i centres 
universitaris, professorat i organitzacions socials, entre d’altres, i amb el suport de 
l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament.  

Objectius 

� Analitzar l’abast actual de continguts i eines amb pauta d'EpD en l’educació formal 
universitària, específicament en els estudis de grau de les universitats públiques 
catalanes. 

� Presentar experiències de bones pràctiques amb vocació curricular que 
esdevinguin inspiradores i compartir els aprenentatges adquirits en el seu procés 
d’implementació. 

� Detectar oportunitats realistes i dissenyar línies estratègiques comunes que 
afavoreixin la introducció progressiva d’un enfocament d’EpD en els plans d’estudis 
universitaris. 



  

Metodologia 

El seminari es durà a terme en format tancat, amb la participació d’aproximadament 40 
professionals provinents de diferents àmbits: vicerectorats i professorat universitari, 
personal tècnic i de direcció de les oficines de cooperació de les universitats públiques 
catalanes, d’entitats amb expertesa en EpD i d’altres agents afins. 

Es realitzaran dues sessions de treball durant un matí, mitjançant l’ús de dinàmiques 
participatives i d’exercicis de discussió en grups. La facilitació anirà a càrrec de Carme 
Ruiz, professora del Departament de Pedagogia Aplicada i directora de l’Institut de 
Ciències de l’Educació de la UAB. 

Els resultats del seminari seran incorporats a una publicació posterior sobre educació per 
al desenvolupament a les universitats públiques catalanes. 

Programa   

09.30h: Benvinguda, presentacions i contextualitzac ió  
 

� Presentació del projecte “Impulsant l’Educació per al Desenvolupament a la 
Universitat”, a càrrec de Fundació Autònoma Solidària 

� El rol de l’educació superior davant els reptes globals, a càrrec de Cristina Escrigas 
de Global University Network for Innovation (GUNI) 

� Què entenem per Educació per al Desenvolupament, a càrrec d’Alex Egea 
d’Edualter 

10:00h: Taules d’experiències. Networking amb inici atives d’introducció curricular 
de l’EpD en estudis de grau universitaris  
 

� Programa “Aules contra la pobresa” (UdL), amb Albert Roca   
� Formació de professorat en Desenvolupament Humà Sostenible, GDEE – Global 

Dimension in Engineering Education (UPC), amb Ricard Giné i Boris Lazzarini 
� Integració de la competència “Sostenibilitat i compromís social” als plans d’estudi 

de grau (UPC), amb Jordi García 
� Clíniques jurídiques com a experiència d’Aprenentatge Servei (URV), amb Víctor 

Merino i Aitana de la Varga 
� Grups de treball d’Educació per al Desenvolupament en Facultats – GEDEF (UAB), 

amb Glòria Estapé i Xavier Such 

10:45h: Anàlisi DAFO per la incorporació d’un enfoc ament d’EpD en l’àmbit formal 
universitari  

11:45h: Pausa cafè  

12:15h: Posada en comú i discussió de l’anàlisi DAF O 

13:00h: Definició de recomanacions i línies d’actua ció  

14:00h: Conclusions, avaluació i cloenda  

14:30h: Dinar (Cafeteria Casa Convalescència) 

 
 
 
 Organitza:                       Amb la col·labora ció de: 

 
 


